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Äetsän Karjalaiset ei ole toi-
mivalta jäsenmäärältään suu-
ren suuri seura. Kun kaikki te-
hokeinot otetaan järjestelyi-
hin mukaan saadaan synty-
mään varsin onnistuneet juh-
lat. Sen saivat tämänvuotis-
ten kihujuhlien runsas juhla-
yleisö nähdä ja nauttia Äet-
sässä 17.–18. päivinä heinä-
kuuta. Monet entiset kiikka-
laiset ja keikyäläiset olivat
myöskin saaneet kutsun tulla
nykyisin yhdistetyssä Äetsän
kunnassa pidettyjen juhlien
ohjelmansuorittajaksi tai mi-
tä erilaisempiin talkootehtä-
viin. Myöskin Äetsän karja-
laisiin viime vuosien aikana
liittyneet kiikoislaiset olivat
saaneet kunniatehtäväkseen
iltamien järjestämisen. Useis-
sa ohjelmissa nähtiin lisäksi
naapurikuntien Lavian ja
Suodenniemen väkeä.

Äetsän kunta ja Kiikan seu-
rakunta olivat hienosti muka-
na juhlajärjestelyissä. Niin
kirkkoherra Jouni Pihlaja-
maa kuin  kunnanjohtaja Ee-
ro Mäki-Tanila ovat molem-
mat jo olleet tehtävissään
edellisissäkin juhlajärjeste-
lyissä. Useat paikkakunnan
liikelaitokset olivat tukemas-
sa juhlia kannatusilmoituk-
sien ja erilaisten lahjoitusten
muodossa.

Äetsän Karjalaisten pu-
heenjohtaja Erkki Pärssinen
ja sihteeri Marja Koukku oli-
vat koonneet yli 60 henkilön
käsittävän talkoolaisten jou-
kon erilaisiin tehtäviin juh-
lien kaikinpuoliseksi onnistu-
miseksi. Suuren väkijoukon
muonituksesta vastasi Juhla-
palvelu Liekoranta Vamma-
lasta ja kahvitarjoilun hoiteli
Pirjo Järvinen joukkoineen
Nokialta.

Yksi tärkeä tekijä juhlin on-
nistumiseksi on hyvä sää.
Harvinaista kyllä- tämän ke-
sän ilmoiksi- viikonvaihteeksi
sattui mitä aurinkoisin ilma. 

Muistojen ilta

Jo hyvissä ajoin ennen kello
17.00 Muistojen illan alka-
mista juhlakansaa alkoi il-
mestyä eri suunnilta Kiikan
kirkonkylän koululle. Kun sit-
ten juhlat aloitettiin juonta-
jan Marita Kempin alkukuu-
lutuksilla todettiin salin ole-
van lähes täynnä juhlakan-
saa. Alkuvirren jälkeen mo-
nessa mukana toimiva Marja
Koukku toivotteli juhlakansa
tervetulleeksi. Kiikan kirkko-
herra Jouni Peltomaa toi juh-
laan seurakunnan tervehdyk-
sen muistellen useita selviy-
tymistarinoita tapaamiensa
ihmisten osalta. Äetsän mu-
siikkikoulun viuluryhmä
esiintyi ja Saksan Wittenber-
gistä juhliin saapunut teolo-
gian tohtori Juhani Forsberg
kertoi nykyisistä työtehtävis-
tään. Samalla Juhani muisteli

oman perheensä evakko-
taivalta ja oman nyt jo edes-
menneen äitinsä elämänoh-
jeita. Lavian Karjalaisista Jo-
hanna ja Mari Pitkänen esit-
tivät useita laulunumeroita.
Tilaisuudessa lauletut virret
säesti Leena Toivonen.

Natsaijuu ja muuta
mukavaa iltamissa

Nuorisotalolla pidetyistä ilta-
mista vastasi pääosin Kiikois-
ten ohjelmaryhmä. Pukinsar-
ven tröötötyksellä Matti ja Ta-
pani Huhdanmäki sai vilk-
kaan puheensorinan salissa
hetkeksi hiljenemään. Juon-
tajien Liisa Jokelan ja Tuija
Kaasalaisen kutsuessa ter-
vehdyspuheen pitäjän Matti
Ahvosen lavalla voitiin tode-
ta, ettei tilaisuus ollut tarkoi-
tettu tosikoille. Kova kunnal-
lismies Matti sai ohjeita ”
muista sit ettet puhu pitkään”.
Hyvin Matti Ahvonen hoiti
hommansa. Yhteisesti esite-
tyn ”Matalan torpan balla-
din” jälkeen saateltiin juonta-
jien toimesta lavalle entinen

kiikkalainen Marja-Liisa Juu-
sela os. Pärssinen  ja nyt kuul-
tiin lausuntaa oikein Kaleva-
lan mitalla. Murteiden erilai-
suuksia pohdittiin karjalalais-
satakuntalaisten  kesken. Tai-
tavasti Eino Luukkanen ja
Tuija Kaasalainen yrittivät
selvitellä mm. ”seksin” saloja
Maire ja Timo Yliselle. Yhteis-
laulun jälkeen Ramman Su-
lon miniät Tiina Kaarina ja

Liisa Kaarina pääsivät esittä-
mään laulun muodossa mitä
erilaisempia tunnelmakuvia.
Iltamat jatkuivat Aimo Latvan
& Topi Jokelan yhtyeen tah-
dittamilla tansseilla. 

Kirkkojuhla
Kiikan kirkossa

Lyhyen yön vaihduttua sun-
nuntaiaamuun todettiin kau-

niin juhlasään jatkuvan. Mo-
net juhlavieraat saapuivat jo
hyvissä ajoin kirkonmäelle
kuulumisia vaihtamaan. Juh-
lamessun alussa kirkkoherra
Jouni Pihlajamaa esitteli kau-
niin kirkon runsaine maa-
lauksineen ja toivotteli vieraat
tervetulleeksi messuun. Juha-
ni Forsberg saarnasi. Litur-
gian toimitti Jouni Pihlaja-
maa. Kanttorina toimi seura-
kunnan kanttori Pirjo-Riitta
Linjama-Puukki ja tekstit luki
Liisa Jokela. Ehtoollisen jaos-
sa avustivat rovasti Silja Fors-
berg ja pastori Mirja Tenka-
nen. Runsain joukoin juhla-
kansa kävi ehtoollispöytään. 

Välittömästi messun päät-
tyä kehittämispäällikkö Jukka
Pusa piti puheen sankarivai-
najille ja Karjalaan jääneille
vainajille ja juhlavassa lippu-
kulkueessa juhlakansa siirtyi
muistomerkkien äärelle, jossa
Rauno Lehtorannan johta-
man Kiikan torvisoittokunnan
säestämänä veisattiin virsi 577
ja laskettiin kukkalaitteet.

Päiväjuhla koululla

Jo edellisen päivän avausjuh-

Pyhäjärveläiset juhlivat Äetsässä
lasta tuttuun kouluun ko-
koonnuttiin ruokailemaan ja
päiväjuhla alkoi kello 14.00.
Koulun juhlasali täyttyi kihu-
väestä. Soittokunnan säestyk-
sellä laulettu Karjalaisten lau-
lu viimeistään nosti juhla-
mielen huippuunsa. Monien
aikaisempien juhlien järjeste-
lyissä mukana ollut seuran
puheenjohtaja Erkki Pärssi-
nen toivotteli juhlakansan
tervetulleeksi. Samalla hän
muisteli karjalaisten muuttoa
Kiikkaan ja Äetsään, jota
muuttoa hän nuorukaisena
oli myöskin itse toteuttamas-
sa. Suuren perheen mukana
uusi koti löytyi täältä ja naa-
pureiksi tuli tuttuja perheitä
Alakylästä ja Kahvenitsasta.

Musiikkiesitysten jälkeen
Äetsän kunnan tervehdyksen
esitti kunnanjohtaja Eero Mä-
ki-Tanila. Esityksessään hän
esitteli voimakkaasti teollis-
tuneen Äetsän kunnan  viime
vuosien tapahtumia toden
myöskin voimallisen käsityö
ammattikunnan toiminnot.
Vaikka monet yritykset ovat-
kin joutuneet Kiina ja Viro-il-
miön myötä siirtämään osan
tuotannostaan ulkomaille on
Äetsäläisillä tulevaisuudessa-
kin hyvät mahdollisuudet sel-
viytyä yhteiskunnan asetta-
mista haasteista. Äetsän kun-
ta on mukana monien naapu-
rikuntien kanssa eriasteisissa
yhteistoimintayrityksissä.
Karjalaiset ovat omalta osal-
taan olleet merkittävästi mu-
kana myöskin  eri alojen luot-
tamustehtävissä.

Juhlapuheen piti kiikkalais-
syntyinen professori Reino
Kero Turusta muistellen sa-
malla siirtoväen tuloa Keron-
mäelle. (Lyhennelmä puhees-
ta on lehtemme sisäsivuilla).
Helena Haaviston yksinlau-
lun ja lauluyhtye Kanteloo-
ron mahtavien esitysten jäl-
keen jaettiin vielä säätiön yh-
teydessä toimivista rahastois-
ta apurahoja. Ennen päätös-
sanoja juhlakutsun vuoden
kuluttua Ikaalisissa pidettä-
ville juhlille 16.–17.7. esittivät
Ikaalisten Karjalaisten pu-
heenjohtaja Pentti  Inkinen
ja juhlatoimikunnan puheen-
johtaja Lea Jokinen. Näissä
juhlissa on ollut mukava olla
totesi Antero Pärssinen. Mie-
liämme ovat herkistäneet  60-
vuoden takaiset toiseen evak-
kotaipaleeseen liittyvät muis-
tot, joita olemme toistemme
kanssa voineet näilläkin juh-
lilla muistella. Ohjelman-
suorittajat ja juhlien talkoo-
väki ansaitsevat suuret kiitok-
set. Myöskin yleisö mukana-
olollaan on tehnyt näistäkin
juhlista ikimuistoisen. Ikaali-
sissa tavataan. Tilaisuus päät-
tyi soittokunnan ja yleisön
yhteisesti esittämään Maam-
me lauluun.

Juhlaselostukset
REINO ÄIKIÄ

Päiväjuhlan yleisöä. Edessä vas. Antero Pärssinen, Raija Holma, Juhani Huppunen, Juhani ja Silja Forsberg, Mirja Tenka-
nen jaSalme Rintala. Valokuva Kullervo Huppunen.

Marja Koukku.Erkki Pärssinen.

Muistojen illassa esiintyivät Ari ja Kaija Pitkäsen tyttäret oi-
kealta Johanna ja Mari Pitkänen ja säestäjä Joonas Tuominen.

Helena Haavisto. Valokuva
Markku Pärssinen.

Marita Kemppi.
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maisemaa, Keljanlahtea ja taus-
talla näkyviä muita kyliä. Avarat
kylä- ja järvimaisemat tekivät
osanottajiin mieliinpainuvan
vaikutuksen.

Lahnavalkamasta jatkoimme
matkaa Salitsanrantaan – py-
sähdyimme koululla – tavoittee-
na löytää Hannu Pokkisen esi-
vanhempien kotipaikka. Löytyi-
hän se Siikaojan varrelta. Ra-
kennuksia ei tosin enää ollut jäl-
jellä. Hänen vanhempiensa ko-
tipihalta avautui kaunis näköala
perunapellon yli rauhaisalle Py-
häjärvelle.

Kotimatka saattoi alkaa. Kuu-
saalla syödyn maukkaan karja-
lanpaistin jälkeen pistäydyim-
me vielä Äyräpäässä, jossa siel-
läkin oli muistojuhla menossa.
Saatoimme todeta näkemäs-
tämme, että eri sukujen juuret
ovat syvällä Karjalan kannaksel-
la.

KAUKO HINKKANEN

Hinkkasen sukuseura teki
12.–13. 6. 2004 kotiseutumatkan
Karjalaan. Matkalle osallistui 34
henkilöä edustaen Hinkkasten eri
sukuhaaroja.
Matkaoppaanamme toimi Vilma
Vento, joka perehdytti osanottajat
Karjalan kannaksen nähtävyyk-
siin palauttaen samalla mieliim-
me 60 vuoden takaiset kohtalok-
kaat tapahtumat.

Lauantaina 12. kesäkuuta yli-
timme valtakunnan rajan Sveto-
gorskissa ja tutustuimme kau-
punkiin. Täältä matka jatkui
Ihantalaan 1944 taistelun muis-
tomerkille, jonka äärellä vietim-
me kahvihetken Vilman kertoes-
sa kuuluisista torjuntataisteluis-
ta. Matka jatkui edelleen Viipu-
riin ja siellä suoraan pellava-
kauppaan oppaamme kehotuk-
sesta ”lompsaa tuulettamaan.”
Lounaan jälkeen pysähdyimme
kauppatorilla ja käväisimme
kauppahallissa ostoksilla.

Seuraava kohde oli Rautu,
jonne eräs Parikkalan Hinkkas-
ten sukuhaaran jäsen oli muut-
tanut jo 1800-luvun loppupuo-
lella kauppiaaksi ja majatalon
pitäjäksi. Tämän sukuhaaran jä-
senet – Paalasten sisarukset - to-
tesivat, että kirkon paikalle oli
rakennettu uusi rakennus. Enti-
set kirkon portaat ja osa kiviai-
dasta oli vielä jäljellä muistutta-
massa kirkon historiasta. 

Sattuma tuli mukaan. Rautu-
säätiön puheenjohtaja oli pai-
kalla ja hänen opastuksellaan
kävimme myös hautausmaalla,
joka oli kirkolta noin 400 metrin
päässä. Emme muutoin olisi
edes osanneetkaan paikalle.
Vanhojen hautojen päälle oli ra-
kennettu autotalleja, vain osa
hautakummuista oli näkyvissä.
Rautulaiset olivat pystyttäneet v

1993 muistomerkin menneitten
sukupolvien muistolle. Muisto-
merkin ympäristö oli luonnonti-
lassa, mutta kuitenkin vielä kun-
nostettavissa.

Matka jatkui Kiviniemeen, yö-
pymispaikkaamme Losevoon.
Hotelli sijaitsi Vuoksen varrella
lähellä Kiviniemen koskea. Päi-
vällisen jälkeen tutustuimme Ei-
ja Rikaman johdolla ”viuhkan
salakieleen.” Raija Niskanen
puolestaan luonnehti, millaista
on olla keski-ikäinen. Useat
nyökyttelivät, että näin se on.
Oli lauantai ja saunailta – tosin
ilman saunaa. Tämän puutteen
korjasi Sirkku Hinkkanen-Tyrmi
lorullaan: miten pöllö saunoo.
Tähän rytmikkääseen loruun
riitti osanottajia ja kaikilla oli
hauskaa. Ilta kului rattoisasti
grillauksen ja seurustelun mer-
keissä.

Sunnuntaina oli suuntana Py-
häjärven kirkkomaa, josta avau-
tui kaunis retkeläisten ihastele-
ma näköala järvelle. Tutustuim-
me kirkon paikalla oleviin muis-
tomerkkeihin, kävimme sanka-
rihaudoilla ja luonnollisesti
otimme valokuvia lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkil-
lä kuten niin monet retkikunnat
aiemmin. Kirkkoaholla oli tuol-
loin vilskettä. Samana sunnun-
taina Kukkojen sukuseura vietti
40-vuotisjuhlaansa kirkkomäel-
lä. Vierailimme pikaisesti myös
Musakan Lomarannassa. Sinne
teki monen osanottajan mieli.
Toivomus toteutunee seuraaval-
la matkalla.

Seuraavaksi oli suuntana Lah-
navalkaman kylä, missä suku-
seuramme nykyinen puheen-
johtaja Kauko Hinkkanen on
syntynyt. Kauko esitteli retke-
läisille eteen avautuvaa pelto-

60-vuoden
takaiset muistot
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Kesän 1944 tapahtumat ovat nousseet näyttävästi esille eri tiedo-
tusvälineissä. Neuvostoliiton suurhyökkäys Suomeen 9. 6. oli
rajuudessaan ja massiivisuudessaan niin mahtava, ettei sellaista
ole koskaan pohjoismaissa koettu. Stalinin joukoilla oli selvä
päämäärä, Suomen tulee antautua, ehdoitta.

Suomalaisten raivokas puolustustaistelu monella rintamalohkolla
koetteli joukkoja ihmisen sietokyvyn äärirajoille. Venäläisten ilma-
herruus tuhannen koneen avulla kylvi tuhoa Kannaksella siviili-
kohteisiinkin ja evakkojuniin. Simolan risteysasemalla kuoli liki 200
henkilöä ja Elisenvaarassa 134, haavoittuneista puhumattakaan. 

Tähän vaikeaan tilanteeseen Mannerheim pyysi apua Saksalta ja
jo viikon kuluttua hyökkäyksestä, tuli Suomeen Kuhlmeyn lento-
osasto, 70 konetta Stuka-syöksypommittajineen, radisteja,
mekaanikkoja, yhteensä 230 henkilöä. Heidän käytössään oli
Immolan lentokenttä. Tällä Suomeen tulleella hätä-avulla oli
ratkaiseva merkitys suurhyökkäyksen torjunnassa. Kuitenkin
saksalaisten osuutta itsenäisyytemme säilymisessä on vallinnut
hyvin syvä ja pitkä hiljaisuus.

Viiden viikon ajan lento-osasto Kuhlmey ampui alas 150 neuvos-
tokonetta, tuhosi satoja neuvostopanssareita ja kokonaisia pans-
sarikolonnia ruuhkauttaen ne kilometrien pituisiksi
romuröykkiöiksi.Yksinpä Tali-Ihantalassa he pudottivat yli 60
prosenttia puna-armeijan asemiin pudotetuista pommeista. 

Suomen tykistö, joka paahtoi yötä päivää, sai saksalaisten tuesta
henkistä lisävoimaa. Nähdessään Stukat ilmassa, miehet nousivat
poteroistaan, heiluttivat lakkejaan lentäjille ”antaa palaa pojat”.
Tali- Ihantala kesti ja läpimurtoa ei tullut. Taistelut jatkuivat vielä
kiivaina Vuosalmella ja Viipurin ympäristössä, jossa apuna oli viro-
laisrykmentti JR 200 ja saksalaisten Stukat.

Saksalaisten toiminnan lähellä todistaneilla suomalaisveteraaneilla
on kaikki nämä vuodet ollut selkeä käsitys siitä, että jos Kuhlmeyn
lento-osasto ei olisi tullut avuksi, olisivat neuvostojoukot tulleet
läpi. ”Haluaisinpa tavata asiantuntijan, joka sanoo, että ilman
heitä olisi pärjätty. En usko ollenkaan”, sanoo torjuntataisteluihin
osallistunut suomalainen lentäjä-ässä Hemmo Leino. ”Olisihan ne
läpi tulleet, että kolisee ilman Kuhlmeytä” muistelee saksalaisten
operaatioita tiiviisti seurannut yhteysupseeri Jussi Laakso.

Näitä 60-vuoden takaisia muistoja kuunnellessa, nousee eittä-
mättä mieleen, jos vastaavanlaisen hyökkäyksen kohteeksi joskus
joutuisimme, toivottavasti vähäinen kansamme saa apua toisilta
valtioilta. Tsetseniaan kaltaista kohtaloa ei kukaan varmasti  toivo.

Tali-Ihantalan muistojuhla tämän kuun alussa oli vaikuttava itse-
näisyysjuhla. Paikka oli oikea, ilman kristallikruunuja ja hienopu-
kuisia daameja. Ympäri Suomea kokoontuneet 600 veteraania ja
heidän ympärillään tuhatpäinen yleisö antoi tämän päivän venä-
läisillekin selkeän kuvan, miten arvostamme veteraanejamme ja
heidän taisteluaan itsenäisyytemme säilymisessä. Juhlassa oli
mukana nuori venäläinen toimittajaystäväni. Hän totesi, ”vaikka
minulla ei ollut osaa eikä arpaa vuosikymmenien takaisiin tapah-
tumiin, niin jostain syystä pala nousi kurkkuun ja pisto sydämeen
sitä joukkoa katsellessa”.

Juhlassa veteraanit lauloivat Veteraanien iltahuuto-laulun. Laulu,
joka joka kerta esitettynä saa kyyneleet silmiin. Tali-Ihantalasta jäi
soimaan,

”Hoivatkaa, kohta poissa on veljet.
Muistakaa, heille kallis ol maa.
Kertokaa lasten lapsille lauluin,
himmetä ei muistot koskaan saa”

Tali-Ihantalan muistopäivänä suomalaisten lento-ässien veteraanit
kävivät laskemassa sinivalkoisen kukkalaitteen Neuvostoliiton
suurhyökkäyksen torjunnassa kaatuneiden saksalaisten pilottien
muistomerkille Immolassa.

SALME RINTALA

Henttosen sukuseuran kokous
Turussa 3.–4. 7. 2004
Henttosen suku on lähtöisin
Karjalan kannakselta. Suvun al-
kukotina pidetään Antrean
Henttolaa, jossa sukuun kuulu-
via asui jo 1500-luvun loppu-
puolella. Täältä suku levisi Jääs-
keen ja Kirvuun. VPL Pyhäjär-
vellä ja Sakkolassa Henttosia
asui 1600-luvun lopussa. Viipu-
rissa ja Viipurin mlk:ssa Hentto-
sia asui 1700-luvun lopussa.
Myöhemmin suvun jäseniä on
asunut Rautjärvellä ja Ruoko-
lahdella. Sodan jälkeen Hentto-
set ovat hajaantuneet ympäri
Suomen ja myös ulkomaille.
Tällä hetkellä Henttosen nimen
omaavia henkilöitä on noin 900
sekä alkuperältään Henttosia lä-
hes saman verran.

Sukuseuran idea esitettiin v.
1984. Seuraavana vuonna pidet-
tiin ensimmäinen sukukokous
Oulussa. Vuodesta 1986 lähtien
sukukokouksia on pidetty joka
toinen vuosi.

Tämänkertainen sukukokous
pidettiin Turussa Linnasmäen
kongressikeskuksessa
3.–4. 7. 2004. Kokouksen järjes-
telyistä vastasi ansiokkaasti Mir-
ja Kärkäs-Lainio. Kokoukseen
osallistui yli 60 suvun jäsentä.
Kokous aloitettiin yhteisellä lou-

naalla. Lounaan jälkeen suku-
tutkija Jarmo Paikkala esitelmöi.
Esitelmässään Jarmo Paikkala
selosti, miten eri tavoilla suku-
kirjoja on tehty. On ammatti-ih-
misten laatimia sukukirjoja, on
harrastelijoiden tekemiä kirjoja.
Suurin osa kirjoista on kuitenkin
syntynyt yhteistyössä suvun jä-
senten ja ammatti-ihmisten
kesken. Lisäksi Jarmo Paikkala
selvitti sukukirjasta aiheutuvia
erilaisia kustannuksia.

Sukuseuran kokouksessa johti
puhetta kunniapuheenjohtaja
Ilmari Henttonen. Sihteerinä
toimi Mirja Kärkäs-Lainio. Su-
kuseuran hallitukseen valittiin
varsinaisiksi jäseniksi Antrean
eri sukuhaarastoista Antti Hent-
tonen ja Jussi Henttonen, Jääs-
ken sukuhaaroista Veijo Hentto-
nen, Mirja Kärkäs-Lainio, Rauni
Henttonen, Sanna Henttonen ja
Maila Sipponen, Kirvun edusta-
jaksi Helena Ryynänen, Ruoko-
lahden edustajaksi Heljä Kiiras
ja Vpl Pyhäjärven edustajaksi
Teuvo M. Henttonen. Jokaiselle
varsinaiselle jäsenelle valittiin
lisäksi varajäsen. Kokous valitsi
myös sukukirjatoimikunnan, jo-
hon valittiin edustajat Antreasta
(Antti Henttonen), Jääskelästä

(Rauni Henttonen ja Ilmari
Henttonen), Kirvusta (Helena
Ryynänen), Ruokolahdelta (Hel-
jä Kiiras) ja Vpl Pyhäjärveltä
(Teuvo M. Henttonen).

Sukukokous asetti tavoitteek-
si sukukirjan valmistamisen lo-
ka-marraskuuhun 2006 men-
nessä. Sääntömuutoksen myötä
sukuseuran uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin Teuvo M.
Henttonen. Lisäksi sukukokous
päätti jäsenmaksun suuruudes-
ta vuosille 2005–2006. Muut vir-
kavalinnat jäävät uuden halli-
tuksen tehtäviksi.

Kokouksen jälkeen suvun jä-
senet lähtivät risteilylle Turun
saaristoon. Sää suosi osanotta-
jia, aurinko paistoi eikä tuuli-
kaan haitannut.

Sunnuntaina 4. 7. 2004 in-
nokkaimmat suvun jäsenet
osallistuivat kiertoajeluun eri
puolilla Turkua. Mirja Kärkäs-
Lainio toimi innostavana op-
paana. Kaksituntinen kiertoaje-
lu kului kuin siivillä. Haikeana
erottiin. Parin vuoden päästä
kuitenkin taas kokoonnutaan.
Kokoontumispaikkana on sil-
loin Tampere.

TEUVO M. HENTTONEN

Hinkkaset
Pyhäjärvellä

Sukuseuran puheenjohtaja
Kauko Hinkkanen.
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Pastori Mirja Tenkanen valittiin
Vammalan avainhenkilöksi
Vammalan seurakunnan ai-
noa naispappi pastori Mirja
Tenkanen valittiin suurella
äänten enemmistöllä Vam-
malan tämän vuoden avain
henkilöksi. Äänestyksessä
annettiin runsaat 600 ääntä
ja niistä yli kolmanneksen
sai Mirja Tenkanen. Nyt suo-
ritettu valinta oli jo Vammas-
sa 13. Ainoastaan kerran ai-
kaisemmin v. 2001 valinta
kohdistui myöskin naiseen
kun emäntä Armi Hohko sai
tittelin vuodeksi haltuunsa.
Edellinen avainhenkilö oli
kansanedustaja Arto Salo-
nen.

Hyvä puhuja, helposti lä-
hestyttävä, pyyteetön, symp-
pis sekä tasa-arvon edistäjä..
Siinä valintakriteerejä Mir-
jan kohdalla. Mirja työsken-
telee toiminta-alueella, jossa
evankelinen  herätysliike on
suuresti vallalla ja sen myötä
myöskin naispappeuden
vastustus on voimakkaam-
paa.. Vammalan seurakun-
nassa työskentelevistä pa-
peista kaksi miespappia ei
esim. suostu samaan kirkol-
liseen toimitukseen Mirja
Tenkasen kanssa. Mirja il-
moittaa kuitenkin kunnioit-
tavansa heidänkin vakau-
mustaan. Mirja on toiminut

Vammalassa lähes 30-vuot-
ta.

Pastori Mirja Tenkanen on
mm. Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallituksessa toiminut useita

vuosia ja on tällä hetkellä
hallituksen varapuheenjoh-
taja ja Vpl. Pyhäjärvi-lehden
toimituskunnan jäsen.

REINO ÄIKIÄ

Kukkojen sukumatka Karjalaan 11.–14. 6. 2004
Olin jo muutaman vuoden
haaveillut pääsystä Karja-
laan katselemaan mummini
Meeri Murtokankaan koti-
seutuja. Kun tilaisuus sitten
tuli, ja sukumatkaa ruvettiin
järjestämään, lähdin mielel-
läni mukaan. Perjantaiaa-
muna kello herätti varhain ja
matka kohti ”tuntematonta”
alkoi. Muutamia vuosia sit-
ten kävin Viipurissa, joten
Venäjän oloista olin hieman
selvillä. Matkaan lähtijöistä,
joita oli yhteensä 65, tunsin
itseni lisäksi vain 8 henkeä.
Siksipä suuria odotuksia ei
reissusta etukäteen ollut,
vaan mieli oli avoin ja vas-
taanottavainen.

Matkaan lähti kaksi linja-
autoa, jotka keräilivät ihmi-
set kyytiin kulkien rajalle
hieman eri reittejä. Ennen
rajaa pysähdyttiin ja vaihdel-
tiin ihmisiä autosta toiseen
majapaikkojen mukaisesti.
Tullista päästiin Venäjän
puolelle suhteellisen no-
peasti. Vain yksi jumiutunut
leimasin hieman hidasti tar-
kastusta, mutta sekin onnek-
si saatiin kuntoon ja loput
reissulaisista tullin läpi.
Suuntasimme Viipurin kaut-
ta kohti Käkisalmea, jossa oli
meidän majapaikkamme.
Linja-auton ikkunoista vi-
lahtelivat historiasta tutut
paikat. Niiden näkeminen
toi mieleen monia Karjalasta
kertovia tarinoita sekä laulu-
ja ja sai nuorenkin ihmisen
mielen hieman haikeaksi. 

Muutamien pikaisten py-
sähdyksien jälkeen autom-
me saapui Käkisalmeen, jos-
sa ruoka oli valmiina odotta-
massa. Ruokailtuamme jaet-
tiin huoneet hotelli Korelas-
ta, jonka jälkeen oli ilta aikaa
tutustua Käkisalmen kau-
punkiin. Kävelimme pitkin
Käkisalmen katuja ja kum-

mastelimme kesken jääneitä
tai muuten vain huonokun-
toisia rakennuksia sekä kau-
pungin hiljaisuutta. Pian
kuitenkin alkoi pitkä matka-
päivä väsyttää ja sängyt huo-
neissamme vetivät puoleen-
sa.

Kaupungin hiljaisuus oli
vaihtunut hotellimme ala-
kerrassa sijaitsevan diskon
musiikkiin. Niinpä vietimme
yömme toiset nukkuen ja
toiset alakerrasta kantautu-
nutta bassojen jytää ihme-
tellen. Olipahan aamupalalla
jotain keskusteltavaa myös
ennestään vieraiden ihmis-
ten kanssa: vertailua siitä,
kenen huoneessa vain hie-
man jympsytti ja kenellä
sängytkin lähes pomppivat.

Aamupalan nautittuamme
nousimme jälleen bussiin ja
suuntasimme kohti kotiky-
liä. Lapsina monesti mielel-
lämme kuuntelimme mum-
min muisteluita Karjalasta,
evakkomatkasta ja sota-ajas-
ta. Tapahtumapaikalla kerto-
mukset tuntuivat paljon lä-
heisemmiltä. Kuvittelin mitä
se elämä silloin oli, olihan
mummini vain muutaman
vuoden minua nuorempi
evakkoon lähtiessään. Ajo-
matkojen aikana Äikiän Rei-
no sekä kuskimme Ossi Nii-
nimäki kertoilivat elämästä
Karjalassa ja monien eri
paikkojen tapahtumista,
joissa kaikissa emme ehti-
neet pysähtyä. 

Väki väheni bussista tut-
kailemaan omia kotipaikko-
jaan, mutta meidän mat-
kamme jatkui kaikkein
kauimmaksi: Rantakylään.
Paikkaan, jossa mummini on
asunut lapsuutensa ja nuo-
ruutensa. Pihapiiristä löytyi
vielä muutama vanha
omenapuu. Talo on purettu
ja uusi rakennettu hieman

eri paikkaan. Paikalliset ke-
sämökkiläiset antoivat mei-
dän auliisti kulkea maillaan.
Peltojen paikalle oli kasva-
nut tiheää metsää, onhan
Karjalan luovuttamisesta jo
60 vuotta aikaa. Tuntui has-
sulta tallustella samassa pi-
hapiirissä, jossa mummini
sisarustensa kanssa on lap-
suutensa leikit leikkinyt. Tu-
tustuimme myös mummin
mummolaan, jossa vanha ta-
lokin on edelleen pystyssä ja

kesämökkikäytössä. Tulk-
kimme avustuksella pääsim-
me jopa talon sisälle, josta
osa oli säilynyt ihan alkupe-
räisenä.

Tiituan sahalla oli kohtaa-
mispaikka. Siellä molempien
bussien väki sai nauttia kus-
kien keittämää kahvia pullan
kera. Lauloimme karjalais-
ten laulun ja sitten olikin ai-
ka lähteä majapaikkoihin
päivälliselle. Illalla Musakas-
sa majoittunut porukka tuli

Aili Vuoriston auto 32 vuotta
Harjavaltalainen Aili Vuoris-
to osti uuden vihreän
Volkswagen auton Auto Kan-
kaalta Harjavallasta
11. 7. 1972.

Auto on ollut siitä asti päi-
vittäin ahkerassa käytössä ja
autosta on  tullut omistajal-
leen uskollinen palvelija.
Ajomatkoja on tehty jopa
Helsinkiinkin asti, jossa Rai-
mo poika perheineen aikoi-
naan asui. Vpl. Pyhäjärvi juh-
lillakin Aili on ollut autollaan

jokavuotinen kävijä. Vaikka
vuosikymmeniä on kertynyt
molemmille kunnioitettava
määrä Ailin ajokortti uusit-
tiin viideksi vuodeksi ja auto
läpäisi taas katsastuksen kii-
tos maininnalla. Autoilu on
suonut perheelle riippumat-
tomuutta ja vapauden tun-
netta sekä paljon iloa elä-
mään vuosien aikana. Aili on
iloisia Pyhäjärven Vernitsan
tyttöjä ja haluaa tervehtiä
lehtemme lukijoita. Samalla

hän haluaa antaa kaikille
pienen vihjeen: Ajamalla au-
toa päivittäin ajotaito ja lii-
kennevalmiudet eivät pääse
unohtumaan. Harjavallan
liikenteessä Aili ja ”volkki”
on  tuttu näky. Nauraen Aili
heilauttaa kättään ja kaasut-
taa uuden liikenneympyrän
suuntaan. Paljon turvallisia
kilometrejä liikenteessä jo-
kaiselle.  

YRJÖ S.

Aili Vuoristo ja ” volkki” Harjavallassa heinäkuussa 2004. Kuva: Yrjö S. Kaasalainen.

Iikka ja Lotta Kämäräinen Konevitsan luostarisaarella.

luoksemme Käkisalmeen,
jossa teimme kaupunkikier-
toajelun linja-autolla ja is-
tuimme iltaa hotellimme ti-
loissa.

Sunnuntaiaamuna ko-
koonnuimme Pyhäjärven
sankarihaudalle. Sankarivai-
najien muistoa kunnioittaen
laskettiin muistomerkille
kukkalaite, jonka jälkeen hil-
jennyimme pieneen har-
taushetken. Hautausmaan
alueella on aikoinaan sijain-
nut Pyhäjärven kirkko, jossa
samat isänmaa-aiheiset vir-
ret ovat varmasti ennenkin
kaikuneet. Viereisellä lahjoi-
tusmaatalonpoikien muisto-
merkillä vietimme suku-
seuran 40-vuotis juhlako-
kouksen, jonka jälkeen mat-
kamme jatkui kohti Sortan-
lahtea ja Konevitsaa. Musa-
kan Antin opastuksella kier-
simme pienen osan saaresta
ja saimme kuulla luostarin
vaiheista, aina perustami-
sesta nykypäivään. 

Käkisalmessa nautitun
päivällisen jälkeen lähdim-
me vuorostamme iltaa viet-
tämään Musakan lomaran-
taan Pyhäjärven rannalle,
jossa saunat olivat lämpimä-
nä meitä odottamassa. Sau-
nomisen ja uimisen virkistä-
minä keräännyttiin piha-
maalle arpajaisiin. Arpajais-
ten jälkeen suurin osa poru-
kasta innostui majapaikko-
jen välisestä tiukasta mölk-
kypelistä. Osalle oli kuiten-
kin tärkeämpää seurata jal-
kapallon EM-kisojen jännit-
tävää peliä Ranska - Englan-
ti. Jalkapallo jäi harmillisesti
kesken, mutta mölkky saa-
tiin ratkaistua ja oli aika läh-
teä takaisin Käkisalmeen.

Niin valkeni reissun vii-
meinen aamu. Aamupalan
jälkeen nousimme bussiin ja
kotimatka alkoi. Yhden ho-

telliin unohtuneen takin
vuoksi palasimme yksimieli-
sesti vielä kerran Käkisalmen
keskustaan ja otimme uuden
lähdön. Matkalla Viipuriin
pysähdyimme Äyräpäässä,
jossa vietimme erittäin mie-
leenpainuvan hetken. Käve-
limme pitkin juoksuhautoja,
katselimme kirkon raunioita
ja pysähdyimme Vuoksen
rannalla, jossa Äikiän Reino
ja Lehikoisen Aimo kertoivat
Äyräpäässä käydyistä kovista
taisteluista.

Jälleen kuskimme keittivät
kahvit ja paikallisten kaup-
pa-autojen kanssa suoritet-
tujen ostosten jälkeen jat-
koimme matkaa Viipuriin.
Sateisella Viipurin torilla
tuhlasimme viimeiset ruplat.
Tullimuodollisuudet Venä-
jän puolella menivät todella
nopeasti, mutta Suomen tul-
li päätti hieman tarkastella
meidän autollista. Lopulli-
sesti tavaroiden läpivalai-
suun joutui vain muutamia,
mutta laittomuuksia ei löyty-
nyt ja viimeinen yhteinen
pysähdys Suomen puolella
oli edessä. Syönnin jälkeen
vaihdettiin taas autoja ja hei-
tettiin jäähyväiset toiseen
suuntaan lähtevien kanssa. 

Matka oli erittäin onnistu-
nut kaikin puolin. Leppoisan
matkustuksen lomassa tu-
tustui moniin uusiin ihmi-
siin ja Karjala, tai ainakin osa
siitä tuli entistä tutummaksi.
Heti tiistaina suuntasin kir-
jastoon lainaamaan kirjoja
Äyräpään taisteluista, sekä
muista Karjalan vaiheista.
Myös sukukirja sai uutta ar-
voa ja siihen tulee vielä mon-
ta kertaa tartuttua. Paljon
kiitoksia kaikille matkalaisil-
le, järjestäjille ja kuskeille
mahtavasta matkasta!

LOTTA KÄMÄRÄINEN 

Vuoden 2004 Vammalan avainhenkilö Mirja Tenkanen.
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irkonsanomaK

Rakkaamme

Vappu Marjatta
H Ä N N I N E N
o.s. Huppunen

* 20. 2. 1939 Vpl. Pyhäjärvi
† 20. 6. 2004 Vampula

Rakkaudella kaivaten
Raimo
Heikki, Anitta, Tero ja Tomi
Ilkka, Teija, Harri ja Hannele
äiti
Ossi perheineen
sukulaiset ja ystävät

Kädet ahkerat levon sai,
saapui ikuinen sunnuntai.
Niin hiljaa ja tyynesti vaivasi kannoit,
et paljoa vaatinut vaan kaikkesi annoit,
sen rakkaudesta teit.
Niin kuin muuttolintusen tie,
taivasta kohti mummon matka vie.
Kuljethan suojelusenkelinä vierellämme.

Tero, Tomi, Harri ja Hannele

Siunaus toimitettu läheisten länsä ollessa.
Lämmin kiitos sukulaisille ja ystäville muistamisesta

ja osanotosta suruumme.

Rakas puolisoni, isämme, vaarini

Pentti Johannes
P U S A
* 22. 12. 1925 Vpl. Pyhäjärvellä
† 4. 6. 2004 Mökillä Hartolassa

Elo mainen kun iltaan raukes,
oli tyyntä ja rauhaisaa niin.
Joku portti vain hiljaa aukes
ja se iäks suljettiin.

Ikuisesti sydämissämme

Sirkka
Riitta
Matti ja Janne
Erja ja Henry
Aini-sisko perh.
sukulaiset ja ystävät

Siunattu lähimpien läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Veljemme

Viljo
T U O H I L U O M A

* 24. 10. 1917 Vpl. Pyhäjärvi
† 6. 6. 2004 Huittinen

Hän elämän saatoista poistui hiljaa,
me näimme korren jo murtuneen.
Näin korjattiin sukumme vanhinta viljaa,
hänet siunaamme iäisyysmatkalleen.

siskot
sukulaiset
ystävät

Siunaus toimitettu. Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitos Huittisten kotihoidon henkilökunnalle ja

vanhustentalon asukkaille.

Saarna Vpl. Pyhäjärvijuhlilla Kiikan kirkossa 18. 7. 2004 
(7. sunnuntai helluntaista), Juhani Forsberg.

Armahdetut syntiset – sovinnon rakentajiksi kutsutut

”Minä sanon teille: ellette te
noudata Jumalan tahtoa
paljon paremmin kuin lain-
opettajat ja fariseukset, te et-
te pääse taivasten valtakun-
taan.”

”Teille on opetettu tämä
isille annettu käsky: ‘Älä ta-
pa.’ Se, joka tappaa, on an-
sainnut oikeuden tuomion.
Mutta minä sanon teille: jo-
kainen, joka on vihoissaan
veljelleen, on ansainnut oi-
keuden tuomion. Samoin jo-
kainen, joka sanoo veljelleen:
‘Senkin hölmö’, on ansainnut
Suuren neuvoston tuomion,
ja se, joka sanoo: ‘Sinä hullu’,
on ansainnut helvetin tulen.”

”Jos siis olet viemässä uhri-
lahjaasi alttarille ja siinä
muistat, että veljelläsi on jo-
takin sinua vastaan, niin jä-
tä lahjasi alttarin eteen ja
käy ensin sopimassa veljesi
kanssa. Mene sitten vasta an-
tamaan lahjasi.”

”Tarjoa vastapuolellesi so-
vintoa jo silloin, kun vielä
olet hänen kanssaan matkal-
la oikeuteen. Muuten hän
saattaa luovuttaa sinut tuo-
marille ja tuomari vartijalle,
ja niin sinut teljetään vanki-
laan. Usko minua: sieltä sinä
et pääse, ennen kuin olet
maksanut kaiken viimeistä
kolikkoa myöten.”

”Teille on opetettu tämä
käsky: ‘Älä tee aviorikosta.’
Mutta minä sanon teille: jo-
kainen, joka katsoo naista
niin, että alkaa himoita hän-
tä, on sydämessään jo tehnyt
aviorikoksen hänen kans-
saan. Jos oikea silmäsi viette-
lee sinua, repäise se irti ja hei-
tä pois. Onhan sinulle pa-
rempi, että menetät vain yh-
den osan ruumiistasi, kuin
että koko ruumiisi joutuu
helvettiin. Ja jos oikea kätesi
viettelee sinua, hakkaa se
poikki ja heitä pois. Onhan
sinulle parempi, että menetät
vain yhden jäsenen, kuin että
koko ruumiisi joutuu helvet-
tiin.” (Mt 5:20-30).

Sisaret ja veljet Jeesukses-
sa Kristuksessa, hyvä juhla-
kansa

Juhlapäivämme evanke-
liumi Jeesuksen Vuorisaar-
nasta on vaikea pala purta-
vaksi sekä saarnaajalle että
kuulijoille. Kuinka mielel-
lämme kuulisimme tällaise-
na päivänä sellaisia Pyhän
Raamatun sanoja, jotka tul-
vehtivat virkistävää vettä Ju-
malan armon virrasta. Tä-
män sunnuntain evankeliu-
mia voimme lähestyä vain
Raamatun rukoilijan tavoin:
Jos sinä Herra pidät mieles-
säsi synnit, kuka silloin kes-
tää? Vuorisaarna on kristi-
kunnan historian aikana ol-
lut niin vaikea, että sen edes-
sä on todettu: Mahdotonta!
Ei kukaan voi elää niin ylivoi-
maisten vaatimusten edessä.
Jos aikoo edes jotenkin kun-
nolla selvitä tästä elämästä,
pitäisi elämänohjeiden olla
edes jotenkin sellaisia, että
niitä kykenee noudatta-
maan. Ja jos maailmaa yrit-
täisi hallita noitten normien
mukaan, tuloksena olisi
pelkkä sekasorto.  Näin vuo-
risaarnan selittämisen histo-
ria on usein ollut sen poisse-

littämisen historiaa.
Sitäpaitsi, tällaisen vaati-

muksen edessä nykyajan ih-
minen nopeasti tuumaa:
”Minä tiedän itse mikä mi-
nulle ja elämälleni on paras-
ta. Samoin vain sinä itse voit
tietää mikä sinulle on paras-
ta. Sitä ei voi kukaan ulko-
puolinen määritellä. Aina
kun jokin ulkopuolinen käs-
kijä sanoo, mitä minun tai
ihmisten yleensä pitäisi teh-
dä, siitä seuraa vain vahin-
koa yksilölle ja yhteiselämäl-
le, kuten esimerkiksi koke-
mukset kaikista pakkovalta-
järjestelmistä opettavat. Sen
tähden, joka haluaa yhteistä
hyvää, pitää suojella jokai-
sen, myös minun vapauttani
määrätä omasta elämästä-
ni.”

Joka tahtoo ottaa Jeesuk-
sen sanat todesta, ei voi kui-
tenkaan tyytyä edellä sanot-
tuun. Tietääkö ihminen aina
itse, mikä hänelle on hyväk-
si? Ja jos tietäisikin, toimiiko
hän sen mukaan? Eikö vä-
hintään yhtä paljon ole syytä
huokaista Pyhän Raamatun
kanssa: kunpa ihminen tie-
täisikin, mikä hänelle on to-
della parasta!

Entäpä, jos Jeesus tahtoo-
kin viedä kuulijansa ensin
mahdottomuuden eteen.
Jospa juuri siinä onkin tar-
koitus, jota emme ensi sil-
mäyksellä näe emmekä en-
simmäisellä kuulemalla ym-
märrä. Suostukaamme, vaik-
ka kokeeksi, siihen täydelli-
seen alastomuuteen, johon
Jeesuksen sanat meidät rii-
suvat.

Jumalan kymmenen käs-
kyn laki on hyvä, elämää
suojeleva laki, mutta se on
myös pyhä, jonka rikkomi-
sesta seuraa rangaistus. Jee-
sus sanoi  Jumalan pyhän
lain pysyvän voimassa, vaik-
ka taivas ja maa katoaisivat.
Vuorisaarnan kuulijat yhtyi-
vät varmastikin tähän. Totta-
han toki Jumalan laki pysyy.
He saattoivat ajatella niin
kuin Jeesuksen eteen astu-
nut nuorukainen, joka va-
kuutti pitäneensä kaikki käs-
kyt. Tämänkin päivän kuulija
voi päätyä tulokseen, että ei
tässä sentään varkaita ja
murhamiehiä olla. Ja jos jo-
takin on tullut töpeksittyä,
niin siihen voi suhtautua ku-
ten Jukolan Juhani: Jumalan
edessä merkitsevät jotain
vain suuret synnit, mutta sen
verran suuripiirteinen mies
Jumala on, ettei hän nyt kai-
kista koiruuksista lukua pi-
dä. Juhanin nuoremmat vel-
jet muistivat sentään parem-
min äitinsä katekismusope-
tuksen ja esittivät vanhim-
malle veljelleen ankaran
protestin.

Nykypäivän tiedotusväli-
neet ja varsinkin tietyntyyp-
pinen juorulehdistö herkut-
telee nimenomaan julkisuu-
den henkilöiden virheillä ja
synneillä. Niitä ei varmaan
niin paljon julkaistaisi, ellei
olisi riittävästi lukijoita, jotka
maksavat siitä.  Lukijan on
helppo, suorastaan nautin-
nollista, lukea ns. ”parem-
pien” tai ainakin varakkaam-
pien ihmisten rikkomuksis-

Teol. tri Juhani Forsberg Kiikan kirkkoherra Jouni
Pihlajamaa.

Kiitokset juhlien järjestäjille
Äetsän pieni mutta sen toi-
mintakykyisempi karjalais-
seura ansaitsee suuret kiitok-
set hyvin järjestetyistä juhlis-
ta. Ohjelmakokonaisuudet
olivat huolella valittu ja jokai-
sesta tilaisuudesta jäi mukana
olleille hyvä maksu suuhun.
Merkillepantavaa oli juhla-
paikkojen järjestelyissä ja juh-
lakuntoon saattamisessa
nähty suuri vaiva. Valmiiseen
juhlaan tuleva juhlavieras ei
osaa aina arvostaa sitä työ-
määrää mitä talkooväki on
joutunut juhlien eteen teke-
mään. Erkki Pärssinen juhla-
toimikunnan puheenjohtaja-
na ja Marja Koukku sihteerinä
joutuivat yhdessä yli 60 tal-
koolaisen ja ohjelmansuorit-
tajan kanssa tekemään pitkiä
päiviä. Aivan erityisesti juhla-

yleisöä lämmitti nuorten
ohjelmasuorittajien taidok-
kaat esitykset. Myöskin
Kiikoisten ja naapurikuntien
väki onnistui hienosti iltama-
kokonaisuuden järjestelyissä.
Äetsän kunta,  Kiikan seura-
kunta ja lukuisat äetsäläiset
liikelaitokset olivat hienosti
tukemassa juhlia. Kiitokset
ansaitsee myöskin eri tilai-
suuksien runsaslukuinen juh-
layleisö. Te mukanaolollanne
teitte kihujuhlasta jälleen juh-
lan. Tämä on omiaan kannus-
tamaan meitä kaikkia tule-
vienkin vuosien juhlajärjeste-
lyissä.

VPL. PYHÄJÄRVI-SÄÄTIÖ
ANTERO PÄRSSINEN

HALLINTON.PUH.JOHTAJA
REINO ÄIKIÄ   SÄÄTIÖN

ASIAMIES

ta. Lukijahan pääsee heidän
yläpuolelleen, jos hänellä it-
sellään ei vastaavia rikkeitä
ole. Samalla hän siirtää jo-
kaiselle tarpeellisen itsetut-
kistelun toisen niskoille.

Jeesus tahtoo hänen sano-
jensa kuulijoiden oivaltavan,
ettei Taivasten valtakuntaan
pääsemiseen riitä se, että ei
ole omin käsin ottanut ke-
tään hengiltä. Hän panee
meidät katsomaan syvem-
mälle sekä Jumalan lakiin et-
tä itseemme. Hän tahtoo
meidän katsovan omaan sy-
dämeemme, sisimpäämme,
olemuksemme kaikkein sa-
latuimpaan keskukseen, jos-
sa on tapahtunut jo paljon,
ennen kuin olemme tehneet
yhtään tuomittavaa tekoa.
Sieltä on lähtöisin se paha,
josta Raamattu käyttää il-
maisua paha himo, ihmisen
pohjaton halu käpertyä it-
seensä ja ajaa vain omaa etu-
aan.

Kun ymmärrämme tämän,
silloin käsitämme myös, että
Jumalan edessä meissä itses-
sämme ei ole mitään mihin
voisimme vedota puolustuk-
seksemme. Osoittaudumme
kaikki tappajiksi ja avionrik-
kojiksi.  Kuka ei olisi ollut vi-
hoissaan lähimmäiselleen,
veljelleen tai sisarelleen? Ku-
ka ei olisi  lausunut harmit-
tomuuksia, jotka olivat jo
Jeesuksen ajan arkipäivästä
tunnettuja: ”senkin hölmö”,
”senkin tunari”.

Mitä siis enää voimme teh-
dä? Me voimme alastomiksi
riisuttuina turvautua ainoas-
taan Vuorisaarnan Herraan,
joka kerran lausui aviorikok-
sesta kiinni tavatun naisen
tuomitsijoille: Joka teistä on
syytön, heittäköön ensim-
mäisen kiven (Jh 8:7). Tähän
Jeesukseen myös meillä on
lupa uskossa turvautua. Sil-
loin meille julistetaan kaikki
synnit anteeksi, pienet ja
suuret, Jeesuksen nimessä ja
hänen sovintoveressään.

Meidän vaikeutemme ei
ole kuitenkaan vain siinä, et-
tä Vuorisaarnan sanat ovat
meille mahdottomia täyttää.
Meidän vaikeutemme on
myös siinä, että hengellisen
alastomuutemme häpeä pal-
jastuu. Ihminen on luonnos-
taan sellainen, että hän ha-
luaisi tarjota Jumalallekin ai-
nakin jotain omaansa. Eihän
sitä, mikä saadaan ilmaisek-

si, rahatta ja hinnatta, yleen-
säkään pidetä minkään ar-
voisena. Emme omin voimin
kykene edes ottamaan vas-
taan Jumalan armoa ja rak-
kautta. Ja kuitenkin vain se
kykenee peittämään alasto-
muutemme häpeän. Autuai-
ta ovat ne, jotka ovat pesseet
ja valkaisseet tahraiset vaat-
teensa Karitsan veressä (Ilm
7:14), se on, turvautuneet us-
kossa Jeesuksen Kristuksen
meille hankkimaan sovituk-
seen.

Vain Jumalan armahtama-
na ja itsensä kanssa sovitta-
mana ihmisestä voi tulla so-
vinnontekijä. Jumalalle uhri-
lahjaansa vievää Jeesus ke-
hottaa: Jos muistat että vel-
jelläsi on jotakin sinua vas-
taan, käy ensin sopimassa
veljesi kanssa.  Huomaa, että
Jeesus sanoo: ”jos veljelläsi
on jotakin sinua vastaan”, ei-
kä: ”jos sinulla on jotakin
veljeäsi vastaan”. Tottakai,
tee sovinto silloin, kun itse
olet aiheuttanut välien rik-
koutumisen. Jeesuksen tahto
on, että sinä otat aloitteen ja
teet sovinnon silloinkin, kun
et itse tiedä olevasi syyllinen.
Ojenna sinä ensimmäisenä
sovinnon käsi. Jumalan rak-
kauden valtaama on tullut
armosta niin rikkaaksi, että
hänellä on ”varaa” ottaa en-
simmäinen askel. Ei hänellä
ole mitään menetettävää sii-
nä, että hän luopuu omasta
ylpeydestään, koska hänen
koko elämänsä on Jumalan
armon varassa.

Tällä tiellä löytyy Jumalan
armahtamalle syntiselle pal-
jon tehtävää. Jos lähim-
mäisesi on hädässä, ojenna
auttava käsi äläkä jää odotta-
maan, että Jumala tekisi ih-
meen tai valtio rientää
apuun.

Jos lähimmäisesi on mur-
heellinen, tule hänen loh-
duttajakseen. Ei ole parem-
paa ”virkaa” tässä maailmas-
sa armahdetulla syntisellä
kuin tulla murheellisten ja
hyljättyjen lohduttajaksi. Se
on ”virka”, johon ei välttä-
mättä tarvita korkeaa koulu-
tusta eikä täysipalkkaista
tointa. Siihen riittää synneis-
tä armahdettu ja niiden taa-
koista vapautettu sydän. Sel-
laisia opetuslapsia Herram-
me Jeesus meistä tahtoo ja
vain hän kykenee meistä sel-
laisia tekemään.
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Tyyne Halonen o.s. Kaasalai-
nen syntynyt Pyhäjärven
Pölhölässä 20. 10. 1914.
Kuollut Vammalassa 29. 3.
2004.

75 v. onnittelut veljelleni Leo
Väyryselle.

Toivotan paljon vuosia,
terveyttä ja mielen rauhaa.
Elämme kaunista kesää, siu-
nausta sinulle.

SISKOSI IIRIS

Pentti Hännikäinen Pyhä-
järvi Vpl. viettää 80-vuotis-
päivää kesämökillään Karja-
lohjalla 7. 8. 2004.

Hellin Matikka, Konnitsan tyttö, täytti 90 vuotta
Vanhan kalenterin juhan-
nusaattona 24. kesäkuuta 90
vuotta sitten syntyi Konnit-
sassa Aapro ja Maria Kaasa-
laiselle kaikkiaan nelilapsi-
seksi kasvaneeseen katraa-
seen potra tyttö, Hellin, jolle
vanhemmat sanoivat : eihä
sinne oppikouluun toimita
mennä, ne on herroja var-
ten…Voi miten tuttua vielä
lähes 28 vuotta myöhemmin
syntyneelle  Hellinin serkun
Marian ja Aatun tyttärelle,
jolle samat sanat sanottiin
1950-luvulla. Hellinille avau-
tuivat kuitenkin Räisälän
kansanopiston ovet ja nuo-
resta pitäen käsistään erit-
täin taitavana ompelijana
tunnettu karjalalaisnainen
itse oli tukemassa yksinhuol-
tajana rekeä vetäessään
myöhemmin kahden lap-
sensa kouluttautumista
omia polkujaan aikuisopis-
kelijoina kulkien. 

Konnitsan tyttö avioitui
Räisälän pojan Onni Mati-
kan kanssa v. 1935 ja Räisä-
lästä tuli Hellinille Pyhäjär-
ven lisäksi toinen tärkeä ko-
tipitäjä, jonka juhlilla hän lä-
hes vuosittain vieläkin jak-
saa käydä. Hellin ei palannut
enää jouluaaton 1939 jäl-
keen Karjalaan vaan kiersi
miehensä mukana Suomea
useat paikkakunnat, Onni
kun toimi ensi kansanhuol-
lon tarkastajana ja sittem-
min johtajana. Kymmenen
vuotta aviossa oltuaan pari
päätyi eroon ja yksinhuolta-
jana ensin räisäläläisten lä-
helle Kokemäelle muutettu-
aan Hellin päätti ryhtyä

hankkimaan Karjalasta evak-
koon tulleille vanhemmil-
leen tilaa Hämeenkyrön
Haukijärveltä. Hellinin v.
1912 syntynyt sisar Hilda oli

menehtynyt keuhkotautiin
27-vuotiaana ja veljet kaatui-
vat molemmat sodissa. Hä-
meenkyrössä Hellin hoiti
perheensä, viljeli vanhem-

piensa kanssa maata ja kas-
vatti karjaa kunnes perheen
mukana Karjalasta vielä tul-
leen iäkkään isänsä äidin ja
vanhempiensa kuoltua
muutti ensin muutamiksi
vuosiksi Tampereelle. Hän
asettui 1967 asumaan Hel-
sinkiin Stenbäckin kadun
varrelle kotiin, jossa hän
edelleen elelee. 

Suurimpia elämän iloja
nykyisin on tavata lapsensa,
lapsenlapsensa ja näiden
lapset kertoo Hellin. Merkki-
päivänsä tienoilla hän tapasi
näitä,  kun matkusti juhan-
nukseksi junalla Ouluun tyt-
tärensä Sonjan ( Nikkilä ) tyt-
tärentyttären rippijuhlille,
jonne sukua kokoontui. Hel-
linin poika Pekka asuu per-
heineen Helsingissä ja hä-
nestä ja lastenlapsistaan
Hellin on saanut tuen ja tur-
van silloin kun on apua tar-
vinnut. Nyt ympärivuoro-
kautisena taustatukena on
ollut jonkin aikaa turvapu-
helin, joka hälyttää terveys-
keskukseen.

Aivan viime aikoihin asti
hän on elänyt kodissaan il-
man ulkopuolista apua,
mutta viimetalvisen sairaste-
lun jälkeen kaupunki on jär-
jestänyt hänen luonaan kol-
mesti viikossa käyvän koti-
avustajan. – Onha se mukava
käyvä häne kanssaa kaupass
ja asioill, sanoo Hellin, joka
itse laittaa edelleen itselleen
ateriat ja käsitöitä hän aher-
taa edelleenkin, näkö kun on
kohtuullisen hyvänä säily-
nyt…

Tänä vuonna Kiikassa jär-

jestelyille Pyhäjärvi-juhlille-
kin Hellin olisi juhlien liki jo-
kavuotisena kävijänä halun-
nut lähteä, mutta juuri sinä
viikonloppuna hän sai kau-
kaisia lapsenlapsensa suku-
laisia vieraakseen Intiasta as-
ti. Eikähä niitä vieraita piä
karkuu lähteä, vakuuttaa sy-
dämellisyydestään ja vie-
raanvaraisuudestaan tun-
nettu Hellin. Värikästä muis-
telemista lapsuusvuosista ja
väliin Konnitsan nuoriso-
seuran juhlista, väliin räisä-
läläisistä kyläpaikoista Helli-
nin juttuvarastossa olisi riit-
tänyt moneksi päiväksi.

Varsinaista syntymäpäivä-
vastaanottoa ei Hellinillä ol-
lut, mutta hyvin mielellään
hän kutsui luokseen käy-
mään kun vein puolivälissä
heinäkuuta hänelle Pyhäjär-
vi-yhdistyksen tervehdyksen
ja jutustelimme tämän leh-
den palstoille tehtävää kir-
joitusta varten. Suuri joukko
vanhoja ystäviä ja sukulaisia
yhtyy onnittelijoiden jouk-
koon tämänkin lehden luki-
joista toivoen henkisesti
edelleen hyvin virkeälle ja ai-
ka ketterästi kodissaan liik-
kuvalle, Konnitsan  Kaasa-
laisten juhannustyttärelle
Hellin Matikalle Jumalan
siunausta, hyvää terveyttä ja
antoisaa pitkää ikää! 

KAARINA PÄRSSINEN,
JONKA ÄITI OLI YKSI
HELLININ HARVOJA

SERKKUJA

Hellin Matikka ruusukimppuineen valokuvattiin pari
vuotta sitten eikä ole tästä juurikaan muuttunut.

80 vuotta ovat täyttäneet
Helvi Tenkanen 25. 5. 2004 ja
Lauri Koljonen 22. 12. 2003.
Kuvassa ylhäällä vas. Helvin

tyttäret Laina ja Mirja, Helvi
ja Hannun vaimo Leena. Alh.
vas. Lainan sulhanen Unto
Poikkeus, Lauri ja Helvin

poika Hannu. Sydämelliset
kiitokset kaikille muistami-
sesta. Helvi ja Lauri.

Sukulaiset, ystävät ja tutta-
vat. Siitä on 28. 8. 50 vuotta
kun sanoimme toisillemme
tahdon. Kutsummekin teidät
kaikki viettämään kanssam-
me kultahääpäiviä 28. 8. kel-
lo 13.00 Hirven suulille Huit-
tisten Suttilaan. Ilmoitathan
tulostasi 21. 8. mennessä p.
(02)569 910. Tervetuloa. Elli
ja Veikko Marjamäki.

60-vuotishääpäiväänsä
viettävät 28. 7. 2004 Else os.
Lappalainen ja Aulis Virta-
nen. Juhlinta Porissa perhe-
piirissä. Valmistuneita:

– Rakennusinsinööriksi on
valmistunut Ville Karvonen
Tampereen ammattikorkea-
koulusta.

– Parturikampaajaksi yo-
linjalta on valmistunut Vam-
malan Ammattikoulusta
Jenni Karvonen.

Villen ja Jennin vanhem-

mat ovat Erja ja Timo Karvo-
nen ja isovanhemmat Liisa ja
Veikko Karvonen.

– Logistiikkainsinööriksi
on valmistunut Turun am-
mattikorkeakoulusta Lauri
Siltanen. Vanhemmat Merja
ja Jaakko Siltanen ja mummu
Raija Tuomisto.

– Ylioppilaaksi valmistui tä-
nä keväänä Merikarvian lu-
kiosta Henrikki Tenkanen.
Isä on Hannu Tenkanen,
Helvi ja Toivo Tenkasen poi-
ka.

– 29. 5. 2004 valmistui yliop-
pilaaksi Marjo-Riitta Mati-
kainen. Marjon vanhemmat
ovat Osmo ja Raija Matikai-
nen. Sukujuuret ovat Karja-
lasta Pyhäjärven Noiter-
maasta, josta Marjon isoisä
on kotoisin ja isoisän van-
hemmat ovat asuneet Pyhä-
järvellä jo monen sukupol-
ven ajan.

Kirvun Koprat sukujuhlassa
Hattulan Petäyksessä
Kirvun Koprien sukuseura
vietti sukujuhlia Hattulan
Petäyksessä 3.–4. 7. Juhlassa
julkistettiin pitkään työn alla
ollut sukukirja ”Sotilaita ja
talonpoikia Sukukirvun Sai-
ralasta, Kirvun Koprat”. Kir-
jan on toimittanut ja koon-
nut Harri Kekki, syntyisin
Pyhäjärven Konnitsasta,
tekstiosaan tutkimuksen so-
tilaista ja talonpojista on
koonnut Leena-Marja Hells-

tröm os. Pessi, syntynyt Kau-
kolan Koverilassa. Sotilaita
suvussa on ollut aina
1500–1700-lukujen knaa-
peista ja hakkapeliitoista
1900-luvun kenraaleihin.

Sukukirja on kovakanti-
nen, 537 sivuinen, jälkeläisiä
1500-luvun alkupuolella elä-
neellä Juho Kopralla on seit-
semässätoista polvessa run-
sas viisi tuhatta. Kaikkiaan
henkilötietoja kirjassa on yli

kahdeksan tuhatta.
Pyhäjärveltä Juho Kopran

jälkeläisiä ovat 26. 6. 1872
syntyneen Katri Sulanderin
os. Kopra ja 29. 6. 1857 syn-
tyneen Juho Sulanderin 327
jälkeläistä.

Kirja on tilattavissa suku-
seuran kotisivuilta www.kir-
vunkoprat.net ja Harri Kekil-
tä p. 0500 639 852.

Valmistuneita

Kuolleita

Merkkipäiviä

Timanttihäät

Kultahäät

80-vuotiaat
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Arvoisat juhlamessun
osallistujat, Pyhäjärveltä

kotoisin olevat, läheisemme ja
muut läsnäolijat.

Kun sain pyynnön puhua
tässä tilaisuudessa, koin sen
tietenkin suurena kunniana
enkä hetkeäkään epäillyt vas-
tata myöntävästi. Se sai minut
kuitenkin miettimään omaa
karjalaisuuttani ja omaa suh-
dettani Pyhäjärvi-nimiseen pi-
täjään luovutetulla alueella.

Otin hyvin henkilökohtaisen
näkökulman aiheeseen. Koen
olevani sellaista ikäluokkaa,
jonka karjalaisuus ei ole enää
itsestäänselvyys. Ikäpolveni on
elänyt ilman omaa konkreet-
tista kosketusta menetettiin
kotiseutuun. Minussa on var-
masti hyvin paljon tyrvääläi-
syyttä, ja nykyään kiikkalai-
suutta, asuttuani tällä seudulla
lähes koko ikäni. Toisaalta äi-
din perimä on tuonut muka-
naan myös pohjalaista vivah-
detta.

Taidan olla melko tavallinen
nykysuomalainen, jonka taus-
ta ja vaiheet ovat moninaiset ja
vaikutteita otetaan monelta
suunnalta, myös ulkomailta ja
vieraista kulttuureista.

Silti uskallan sanoa, että voi-
makkain osa omaa identiteet-

tiäni, sitä mitä koen olevani ja
mille taustalle tunnen elämäni
rakentuvan, koostuu karjalai-
suudesta ja pyhäjärveläisyy-
destä.

Lapsuusajan sain elää taval-
laan suurperheessä, joka on
nykyisin ehkä harvinainen. Sii-
hen kuului sisarusten perheet
ja varsinkin isovanhemmat,
jotka olivat elävä side siihen
menetettyyn maailmaan, jo-
hon ei muuten ollut enää pää-
syä. Elävä karjalan murre, joka
jo seuraavassa polvessa oli liu-
kenemassa, jutut ja huomiot
menneestä ja taakse jätetystä
olivat sellainen side omaan
historiaan, jonka merkityksen
huomaa vasta nyt myöhem-
min.

Usein käy niin, että kun elä-
mänkokemusta karttuu alkaa
myös mennyt ja varsinkin
omaan taustaan liittyvä kiin-
nostaa. Näin on itsellenikin
käynyt. On mielenkiintoista
tutustua Kiikan ja Tyrvään seu-
dun historiaan, jotka ovat ym-
päristönä tämänhetkiselle elä-
mälleni.

Toisaalta tuntuu tärkeältä
tutustua siihen historiaan, jos-
sa oma tausta on. Jonka tuote
jopa voisi sanoa olevansa.
Hankin mielelläni kirjallisuut-
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Vpl. Pyhäjärvi-juhlat Äetsässä 17.-18. 7.

”

Monissa juhlissa mukana ol-
lut kiikoislaisten ohjelma-
ryhmä avustajineen osasi to-
della tehtävänsä se voitiin
todeta Kiikan Seuratalon
täyteen ahtautuneessa salis-
sa. Matti ja Tapani Huhdan-
mäen pukinsarven trööttö-
tys, karjankutsuhuudot ja

iloinen haastattelu pukin-
sarven valmistuksesta sekä
poikien vaatetuksen esittely
saivat yleisön jo läm-
penemään.

Juontajien  taholta esitel-
tiin yleisölle mimmoiset ne
olivat ne entisajan suomalai-
set iltamat. Iltamat ovat ol-

leet kiinteästi järjestötoimin-
nan syntyyn ja kehitykseen
liittyviä ilmiöitä. Jo 1800-lu-
vulta lähtien iltamien ohjel-
mien runko oli varsin selkeä.
Ohjelmassa puhe, runo, kuo-
rolaulu, torvisoitto ja näytös-
kappale seurasivat toisiaan
vääjäämättä ja lopuksi ilta-

Iltamissa oli todella hauskaa
maväelle suotiin tunti tans-
sia. Nykyisin iltamissa on lä-
hes kokonaan luovuttu pu-
heen pidosta mutta kun nyt
ollaan pyhäjärveläisten juh-
lissa tervehdyspuhe sallit-
tiin, joskin tottunut puhuja
ja kunnallispoliitikko Matti
Ahvonenkin sai illan juonta-
jilta selkeät ohjeet ”älä puhu
sitten pitkään”.

Ohjelmassa seurasi yhteis-
lauluna esitetty ” Matalan
torpan balladi”. Orkesterin
laulusolisti Aimo Latva esi-
teltiin hauskasti ja lavalle
saateltiin Marja-Liisa Juuse-
la os. Pärssinen esittämään
lausuntaa oikein Kalavalan
mitalla. Juontajien toimesta
tuotiin esiin kuinka 1800-lu-
vun alussa saatiin tietää, että
Karjalassa osataan vielä van-
hoja runoja eli lauluja ja mo-
ni suomalaisuudesta innos-
tunut mies lähti keräämään
runoja talteen toisten mat-
katessa Pohjois-Karjalaan
toisten puolestaan Etelä-
Karjalaan. Yhteisenä haavee-
na oli saada koottua runoista
yhtenäinen teos. Ajatus kyp-
syi ja siihen tarttui Elias

Lönnrot. Elia Lönnrot kir-
joitti ja muovasi Kalevan
niistä aineksista, jotka karja-
laiset runonlaulajat hänelle
antoivat. Kun Kalevala v.
1835 ilmestyi, se sai suoma-
laiset ymmärtämään, että he
muodostavat kansan mui-
den kansojen joukossa, ei-

vätkä ole vain osa ruotsalai-
sia tai venäläisiä.

Tämän jälkeen iltamaylei-
sö sai tutustua mitä tapah-
tuu kun kaikki murteen sa-
noja ei heti osata ymmärtää.
Siinä oli jopa seksiä satakun-
talaisten kauhuksi tarjolla
ihan keskellä kirkasta ilta-
päivää.. Välillä laulettiin ja
välillä myöskin voimisteltiin
naapuria voimallisesti hala-
ten. Ramman Sulon miniät
Tiina Kaarina ja Liisa Kaari-
na esittivät hauskan laulu-
tuokion luoden tunnelma-
kuvia eri laulujen muodossa.
Oman tunnelmansa esitti
Sulo Rampa kukittaessaan
miniänsä.

Näin soittaen, laulaen ja
yhteistä hauskuutta pitäen
ilta jatkui. Juontajat Liisa Jo-
kela ja Tuija Kaasalainen
esittelivät vielä karjalaisen
luonteenlaadun: iloisuus,
seurallisuus, ja herkkyys.
Karjalainen on avomielisem-
pi, ystävällisempi, liikku-
vampi ja toimeliaampi mut-
ta myöskin puheliaampi.
Hän on tunteellinen, mutta
tulee pian myös surulliseksi
ja pian taas on iloinen.

Ilta jatkui tanssin merkeis-
sä Aimo Latvan ja Topi Joke-
lan yhtyeen tahdissa.

REINO ÄIKIÄ

ta karjalaisuudesta ja tutustun
siihen omana henkisenä taus-
tanani. Vahvoja, tunnetta
täynnä olevia kokemuksia oli-
vat hetket lähisuvun kanssa
yhteisellä matkalla Pyhäkyläs-
sä. Kotitalon keittiössä ja piha-
maalla sekä järven rannassa,
jossa monet sukupolvet omaa
sukua ovat eläneet.

Nykyaikana on paljon juu-
rettomuutta, koetaan irralli-
suutta niin lähiympäristön
kuin koko yhteiskunnankin
suhteen. Silloin tuntuu hyvältä

kun omalla kohdallaan voi to-
deta olevansa lenkki pitkässä
ketjussa. Ketjussa jonka voi ko-
kea omakseen ja olla siitä yl-
peä.

Tuoreimmat vaiheet sukum-
me historiassa tunnetaan, jo-
ten voin kertoa omalle pojalle-
ni mihin hän kuuluu. Siihen
ketjuun Pusa nimisiä miehiä,
josta Mårten 1600-luvulla syn-
tyneenä on ensimmäinen ni-
meltä tunnettu. Itse olen kah-
deksas ja ensimmäinen muu-
alla syntynyt tuossa ketjussa.

Tunnen vastuuta siitä, että
myös poikani oppii tuntemaan
juurensa, se on edellytys sille
että voi löytää itsensä ja paik-
kansa maailmassa. Tänään
kunnioitamme sotiemme san-
kareita ja kaikkia Karjalaan jää-
neitä. Ne kukat jotka lasketaan
muistomerkeille kertovat siitä,
että emme unohda juuriamme
ja sitä mitä olemme.

Meillä on kaikilla vastuu sii-
tä, että perinteemme jatkuvat,
kulttuurimme ja tapamme
siirtyvät myös osaksi nuoren

polven elämää. Ilman sitä he
eivät ehkä ole aivan kokonai-
sia.

Varsinkin vetoan niihin van-
hempiin pyhäjärveläisiin, joil-
la on vielä omaa kokemusta ja
muistoja ajalta ennen sotia ja
myöskin siitä miten sieltä pää-
dyttiin nykyiseen eloon. Kerto-
kaa niistä kokemuksista meil-
le, joilla niitä ei ole, ja varsinkin
meidän lapsillemme.”

Puhe sankarivainajille Kiikan
kirkossa 18. 7. 2004.

Jukka Pusa.

Lippukulkueessa Markku Pärssinen airueinaan Marja-Liisa ja Kaarina Pärssinen sekä Ju-
ha Tanninen, Marita Kemppi ja Sinikka Kononen. Kukkien laskijat Mirja Tenkanen, Erkki
Pärssinen, Helka Moisio ja Matti Ahvonen.

Juontajat Tuija Kaasalainen ja Liisa Jokela.

Iltamajuhlan yleisöä.
Tiina Kaarina ja Liisa Kaarina Rampa tunnelmoivat Ilta-
missa. Appiukko Sulo Rampa kukitti miniänsä.

Matti Ahvonen. Marja-Liisa Juusela.
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Viime viikkoina on julki-
suudessa – sanomaleh-

dissä ja televisiossa – ollut
paljonkin esillä kesä 1944, jol-
loin Suomi oli Neuvostoliiton
suurhyökkäyksen kohteena.
Moni  Teistä muistaa tuon ke-
sän, muistaa niin kauan kuin
elää. Kesä 1944 oli kokemus,
jota ei  voi unohtaa.

Kesän 1944 pako Karjalasta
muualle Suomeen oli valtava
muuttoliike, järisyttävämpi
kuin muuttoliike sata vuotta
sitten Suomesta Amerikkaan
– tai joitakin vuosikymmeniä
sitten Suomesta Ruotsiin.
Täällä Kiikassa muutto tun-
tui, näkyi ja kuului poikkeuk-
sellisen paljon. Vuoden 1944
lopulla Kiikassa asui nimit-
täin noin 950 muualta Suo-
mesta, etupäässä Karjalasta
sotaa paennutta muuttajaa.
Kun Kiikan väkiluku oli noin
4 000, oli siis joka neljäs kun-
talainen lähtöisin alueelta, jo-
ka kesällä 1944 jäi sodan jal-
koihin. Tämä oli suhteellises-
ti enemmän kuin yhdessä-
kään toisessa Satakunnan
kunnassa. – Kiikan asema oli
lisäksi paikka, josta satojen
ellei jopa tuhansien muiden-
kin karjalaisten Satakunta-
taival alkoi.

Minäkin muistan kesän
1944, vaikka olin silloin vain
viiden vuoden ikäinen. Kesäl-
lä 1944, täältä muutaman ki-
lometrin päässä sijaitsevalla
Keron mäellä, kahdessa Ke-
ron talossa, oli silloin enem-
män karjalaisia kuin kerolai-
sia. Kotitalossani asui neuvo-
sia, isovanhempieni luona
kaasalaisia, pipisiä ja karhuja.
Jo seuraavana vuonna kaikki
nämä sodan kiroja paenneet
saivat uuden kodin jostakin
muualta, joten kovin syvälli-
seksi karjalaisuuden tuntemi-
seni ei tullut. Päällimmäiseksi
muistoksi on jäänyt se, että
lasten määrä Keron mäellä
kaksinkertaistui, ja sehän oli
oikein hauskaa.

Jos perinteinen Satakun-
nan maakunta on ollut hajoa-
massa niin vielä enemmän
Karjala. Tiedämme, että Kar-
jala on aikaisemminkin kuu-
lunut samanaikaisesti kah-
teen valtakuntaan – Ruotsiin
ja Venäjään.  Ero nykyiseen on
siinä,  että kun Karjalaa aikai-
semmin jaettiin  valtioiden
kesken, pysyivät karjalaiset
pääosin paikallaan. Tänään
perinteisen ydikarjalan väes-
tö asuu hajallaan eri puolilla
Suomea. sitä paitsi Karjalassa
syntyneistä nuorimmatkin
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Vpl. Pyhäjärvi-juhlat Äetsässä 17.-18. 7.

” ovat jo täyttäneet 60 vuotta.
Minun täytyy tunnustaa,

etten tietänyt eilen Turusta
lähtiessäni, onko Pirkan-
maalla oma vaakunansa. Se
tuskin voi saavuttaa sellaista
asemaa kuin  aikanaan  Sata-
kunnan karhu, Karjalan mie-
kat tai  Hämeen ilves, jotka
ovat olleet maakunnan tun-
nuksia yli 400 vuoden ajan.
Enkä ole vielä ollut sellaisessa

Musiikkiyhtye Kantolooro esiintyi päiväjuhlassa.Vasemmalta Johanna Syren, Pekka Huju,
Jaakko Syren, Annmari Syren ja Susanna Syren.

Tervetuloa Ikaaliisiin. Antero Pärssinen ensi kesän juhlien suunnittelussa Raija Holman,
Ikaalisten Karjalaisten puheenjohtaja Pentti Inkisen ja juhlatoimikunnan puheenjohtaja
Lea Jokisen kanssa.

Juhlissa jakoivat Reino Äikiä ja Mirja Tenkanen Perinnerahastosta ja Arvo Kukon rahastos-
ta stipendejä. Stipendejä saivat vas. Päivikki Kiuru, Riikka Heikkonen, Elina Kaasalainen ja
Eeva Kemppi, jotka olivat henkilökohtaisesti paikalla. Lisäksi stipendejä saivat Jaakko Pu-
lakka, Aleksi Hirvonen ja Juhani Moisio, jotka työkiireiden johdosta eivät päässeet paikal-
le.

Pyhäjärvijuhlien lipunmyyjät päiväjuhlassa: vas. Aulikki Salmia, Eeva Kemppi, Atte Keino-
nen, Kirsti Ollila ja Outi Juusela. Takana juhlien taloudenhoitaja Orjo Pärssinen.

Päiväjuhlan yleisöä: vas. kunnanjohtaja Eero Mäki-Tanila perheineen, Ritva ja Yrjö S. Kaa-
salainen, Erkki Pärssinen ja juhlapuhuja Reino Kero puolisoineen.

tilaisuudessa, jossa olisi lau-
lettu Pirkanmaalaisten lau-
lua. Pirkanmaalla täytyy lau-
laa lainalauluja. Täällä Tyr-
vään seudulla lauletaan sata-
kuntalaisten laulua.  Ehkä
jossakin Tampereen seudulla
hämäläisten laulua.

Maakuntalaulu on niin
vahvaa perinnettä, että siitä
on haluttu ja halutaan edel-
leenkin pitää kiinni. Täällä
Kiikassa lauletaan tule-
vaisuudessakin satakunta-
laisten laulua – sen kuulumi-
nen juhlien ohjelmaan  on it-
sestään selvyys. Ja luulen, että
Karjalasta  muualle Suomeen
muuttanut väestö tekee edel-
leen lähes jokaisessa  juhlati-
laisuudessa kunniaa vanhalle
hienolle maakuntalaululleen,
karjalaisten laululle. Ja tekee
näin pitkälle tulevaisuuteen.

Totesin puheeni alussa, et-
tä juna toi Teistä monen – eh-
kä useimmat – aikanaan Kiik-
kaan. Nyt olemme tulleet ai-
kaan, jolloin viimeinen mat-
kustajajuna Kiikan asemalta
on lähtenyt. Lähtenyt jo aiko-
ja sitten. Paluuta entiseen ei
ole, mutta elämä jatkuu. Kiik-
kaan tullaan ja Kiikasta läh-

Reino Kero.

detään, mutta toisin kuin ai-
kaisemmin. Paluuta vanhoi-
hin maakuntaperinteisiin-
kään ei ole, mutta karjalaisen
ja satakuntalaisen perinteen
vaaliminen on mahdollista,
toivottavaa ja arvokasta. Kar-
jalaisten laulu ja satakunta-
laisten laulu voivat olla juhla-
päivien tunnuksia jopa
enemmän kuin vuosikymme-
nien ajan. Mutta on muistet-
tava, että Länsi-Suomen kar-
jalaisuuden tulevaisuus on
niiden sukupolvien varassa,
joiden juuret ovat Karjalassa
paljon heiveröisemmin kuin
Teidän. Ja satakuntalaisten
osalta tuleva vastuu kuuluu
sellaisille sukupolville, joille
maakuntalaulun kotiliesi, au-
ra ja kyntäminen ovat täysin
vieraita asioita.

Lopuksi haluan kiittää Teitä
tämän hienon tilaisuuden
järjestämisestä. Ja miksipä en
–  täällä Kiikassa syntyneenä –
voisi kiittää Teitä myös siitä
arvokkaasta panoksesta,  jon-
ka Te olette työllänne ja har-
rastamisellanne antaneet tä-
hän satakuntalaiseen ympä-
ristöön, jossa vieläkin maa-
kuntalaulun keskeisimmän
sanoman mukaan ”Satakun-
nan kansa, tyynnä kyntää au-
rallansa, maata isien”.

Tulo Tyrvään seudulle –
siirtolaisena, evakkona,  pa-
kolaisena –  ei taatusti ollut
helppoa, vaikka ei varmaan-
kaan vaikeampaa kuin tulo
muualle Suomeen. Täällä
vanhastaan asuneilla oli omat
lähtökohtansa. Oli  taloja,
joissa isänmaallisuus oli ylit-
se kaiken muun ja valmiutta
jakaa niukkuutta muuttajien
kanssa. Oli hyväntahtoisia ih-
misiä, jotka yrittivät auttaa
kotinsa menettäneitä par-
haansa  mukaan. Minun koti-
ni kuului – luulen niin – nii-
hin, jotka halusivat auttaa. Se
oli luonnollista, sillä kaikki
setäni, enoni, tätini olivat
kuuluneet Suojeluskuntajär-
jestöön tai Lotta Svärd -järjes-
töön. Mutta täkäläisissä oli
varmasti myös niitä, joiden
mielestä auttaminen oli pai-
kallaan, kunhan oma talo ei
joutunut sitä tekemään. Kaik-
kia yhdisti kuitenkin idän uh-
ka, pelottava neuvostoarmei-
ja. – Kaiken kaikkiaan puolen
miljoonan karjalaisen uudel-
leen asuttaminen oli neljän
miljoonan asukkaan Suomel-
le mahtavan hieno suoritus.” 

Lyhennelmä prof. Reino Keron
juhlapuheesta 18. 7.
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Maaliskuu 16. päivä vuonna
1954, keväisenä iltapäivänä
syntyi Jämsän parakkisynny-
tyslaitoksella terve tyttö, esi-
koinen Martta ja Reino Im-
mosen perheeseen. Tyttö oli
syntyessään 3 kiloinen ja 50
senttinen. Tyttö sai nimek-
seen Kristiina Aino Elise, ni-
met Aino ja Elise tulevat
kummankin puolen mum-
moilta, mutta Kristiina-nimi
on Reino isän valinta. Isäm-
me Reino oli sanonut: ”Ol-
koon muut nimet mitä vain,
mutta ensimmäinen nimi on
Kristiina.” Näin sait kauniin
nimesi.

Kristiina nousi seisomaan
sängyssä 2 päivää vaille puo-
livuotiaana. Kävelemään ja
puhumaan Kristiina oppi jo
9 kk iässä.

Hauskoja tapahtumia
Kristiinan lapsuudesta Jäm-
sässä on säilynyt äidin muis-
tissa, ehkä Kristiina jotain
näistä muistaa itsekin. Kris-
tiinalla oli ollut Kerttu-nimi-
nen nukke, ja Kristiinan ol-
lessa noin 3-vuotias, eräällä
pyykkireissulla Märäsjoella

hän oli heittänyt nuken
ojaan tai oliko nukke pudon-
nut ojaan. Kristiina oli huu-
tanut: ”Katsokaa Kerttu ui” ja
niin lähti Kerttu-nukke ui-
mataitoisena maailmalle.

Toinenkin hauska tapah-
tuma on pyykkireissulta. Äiti
oli kantanut pyykkiastiaa ja
sanonut että: ”Mäen päällä
levätään”, siihen Kristiina oli
alkanut lausua: ”Levolle las-
ke luojani jne.”

Kanatkin saivat osansa
herkuista Kristiinan ollessa
pieni, sillä Kristiina ja Rokka-
sen Ritva olivat heitelleet ka-
noille munkkeja ja tytöillä oli
ollut hauskaa, kun kanat oi-
kein juoksivat munkkien pe-
rässä.

Eräänä keväänä Kristiina
oli saanut uudet kauniit pu-
naiset kangaskengät. Kengis-
tä ylpeänä hän oli lähtenyt
niitä Kyllikille näyttämään ja
tietysti kovalla kiireellä ja in-
nolla, joten hän oikaisi keväi-
sen kyntöpellon poikki. Pe-
rille päästyä pienen tytön
hämmästys oli suuri, kun
kengät olivat kaikkea muuta

kuin uuden ja kauniin näköi-
set.

Jämsässä oli naapurissa
muutaman kuukauden ikäi-
nen poika, Heleniuksen Pek-
ka. Ilmeisesti ihastus pie-
neen Pekka-poikaan oli ollut
suuri, sillä Kristiina yhdessä
Kirstin ja Katriinan kanssa
leikkasivat sisaremme Lee-
nan kauniin pitkän tukan ly-
hyeksi, todeten ylpeänä saa-
vutuksestaan: ”Leenasta teh-
tiin Pekka.”

Syksyllä 1959 Kristiina läh-
ti ehkä yhdelle elämänsä
merkittävimmälle matkalle
isän kanssa, talon ostoon
Alastarolle. Tuolloin isä ja
Kristiina tekivät kaupat Met-
tämäestä, ”kotitalostamme”.
Äiti ja muut sisarukset tulivat
sitten perässä Aaltosen Paa-
von kyydissä kuorma-autol-
la, muuttokuorma muka-
naan. Ja näin alkoi uusi vaihe
elämässä Hennijoella. Eli en-
simmäisen kosketuksensa
”kiinteistömaailmaan” Kris-
tiina sai jo 5-vuotiaana.

Kouluun Kristiina meni v.
1961 syksyllä Hennijoelle,

käyden 6 ensimmäistä luok-
kaa ja tämän jälkeen hän jat-
koi koulua Alastarolla 3 vuot-
ta.

Vuonna 1971 käytyään
koulunsa loppuun Kristiina
muutti Helsinkiin. Siellä hän
työskenteli muutamissa per-
heissä kotiapulaisena ja kävi
samalla iltakoulua. Hän teki
myöskin siivoustyötä.

Ollessaan erään perheen
kotiapulaisena hän tapasi
Jorman tansseissa Lopella. Ja
tästä alkoi heidän yhteinen
taipaleensa, jota on kestänyt
jo yli 30 vuotta ja 25 vuotta
avioliitossakin tänä vuonna.

Sittemmin Kristiina siirtyi
pankkiin töihin ja on työs-
kennellyt pankissa siitä asti.
Myöhemmin Kristiina ja Jor-
ma saivat kaksi poikaa, Ma-
tiaksen ja Topiaksen.

Mutta palaan ajassa taak-
sepäin, aikaan jolloin Kristii-
na oli muuttanut Helsinkiin.
Muistan että oli jotenkin
kuin suurta juhlaa, kun Kris-
tiina tuli kotiin viikonlopuk-
si. Siinä oli jotain tai-
anomaista meille nuorem-

mille sisaruksille. Hänellä oli
aina jotain tuomisia meille
pienemmille. Hän oli odotet-
tu ja kaivattu isosisko, joka
esitteli meille ”suuren maail-
man” ihmeitä, kuten kame-
ran. Olit meille ihmeellinen
isosisko, jonka nimi oli niin
hieno ettemme meinanneet
ymmärtää, miten se edes kir-
joitetaan. K-kirjain nimen
edessä tuntui vaikealta ym-
märtää.

Erityisesti mieleeni on pai-
nunut myös elämäni ensim-
mäinen Linnanmäki-reissu,
jonka sinä Kristiina yhdessä
Jorman kanssa teit mahdolli-
seksi meille nuoremmille.
Kristiina välitti lämpimästi
meistä pikkusisaruksistaan.
Kristiina on ison perheen
esikoisena ollut lapsuudes-
saan ja nuoruudessaan eri-
tyisessä asemassa. Ehkä hä-
nellä on ollut jotain erityisiä
oikeuksia, koska on ollut
vanhin, mutta varmasti en-
nen kaikkea velvollisuuksia
ja vastuuta, myöskin murhe
meistä nuoremmista. Ja toi-
sin kuin meillä nuoremmilla

lapsilla, hänellä ei ole ollut
vanhempien sisarusten tu-
kea ja neuvoja kasvaessaan
aikuiseksi. Hän on joutunut
olemaan monissa asioissa
edelläkävijä ja esimerkki. Eh-
kä olemme joskus olleet ka-
teellisia siitä että olet esikoi-
nen, mutta aikuisena ym-
märrämme varmaan kaikki
ettei se ole ollut aina helppo
tie.

Sinulle, Kristiina on var-
maan ollut helpottavaa het-
ki, jolloin me ”pahnanpoh-
jimmaisetkin” olemme pääs-
seet oman ”aikuiselämän”
alkuun kunniallisesti.

Kiitos sinulle Kristiina, että
olet isosiskoni, unohtamatta
muitakaan sisaruksia, mutta
tänään on sinun suuri juhla-
päiväsi ja haluan toivottaa
erittäin paljon onnea ensim-
mäisen 50 vuoden johdosta
ja kaikkea hyvää elämääsi
seuraavalle viiskymppiselle

MARJO

Kristiinalle syntymäpäivänä

Lohjan seudulla Mannerheimin jäljiltä Hyrsylän mutkaan
Kun toukokuinen Kaatunei-
den muistopäivä valkeni
Helsingin seudulla, oli mitä
kaunein alkukesän lepopäi-
vä alkamassa ja hyvät puit-
teet lähteä kevätretkelle. Tä-
nä vuonna VPL Pyhäjärvi-
seuran jäseniä ystävineen
tuli mukaan linja-auton kyy-
dissä ja omilla kulkuneuvoil-
la lähes parikymmentä, ilok-
semme myös muutamia sel-
laisia innokkaita, joita ei ole
vuosiin näkynyt mukana toi-
minnassamme.

Jylhä luonnonkivikirkko
keskellä Lohjan kaupunkia,
idyllisessä suuren suurten
puitten suojaamassa kirkko-
puistossa oli ensimmäinen
kohteemme. Osallistuimme
paitsi juhlapäivän jumalan-
palvelukseen myös Kaatu-
neiden päivän tilaisuuksiin.
Pieni joukko Lohjan karjalai-
sia oli mukana kun ennen
palvelusta Lohjan kaupunki
ja seurakunta laskivat yhtei-
sen kukkalaitteen ja me
oman kimppumme Karja-
laan jääneiden vainajien
muistomerkille. Lohjalla se
sijaitsee aivan kirkon seinus-
talla, aika huomaamatto-
malla paikalla,  päinvastai-
sella seinustalla, kuin tavalli-
sesti käytetty kirkon sisään-
käynti.

Näyttävämpi, hyvin harras
ja juhlava  tilaisuus sotavete-
raanien kujineen ja lippukul-
kueineen juhlisti hautuu-
maan etäisemmällä laidalla
Kaatuneiden muistomerkillä
pidettyä juhlahetkeä. Tilai-
suudessa laskettiin vain yksi
iso kukkalaite, missä olivat
mukana lukuisat lohjalais-
järjestöt seurakunnan ja
kaupungin lisäksi. 

Pyhän Laurin kirkko Loh-
jalla on keskiaikaisen kirkko-
arkkitehtuurimme merkittä-
vämpiä luomuksia Suomes-
sa. Tällä kertaa pyhäkön jy-
kevään rakennukseen ja vai-
kuttaviin seinämaalauksiin
tutustuminen jäi omilla sil-
millä havaittavissa olevan li-
säksi esitteiden ja matka-
laisille linja-autossa ennak-
koon ja jälkeen jaetun tiedon

varaan, koska oppaita ei kir-
kossa ollut saatavissa. Saim-
me kuitenkin palvelukseen
tulossa olleilta lohjalaisilta
tietää mm. paikan, johon nyt
elokuun 14. päivänä paljas-
tettava valtioneuvos Johan-
nes Virolaisen muistomerkki
sijoittuu. Se on vuorostaan
kellotornin läheisyydessä,
hyvin lähellä Virolaisen hau-
taa.

Villa Haikari, lounaspaik-
kamme vanhassa terijoke-
laishuvilan tyyppisessä kun-
nostetussa talossa Lohjan-
järven rannalla oli sekin niin
rakennuksena kuin ympäris-
töltään todellinen helmi tu-
tustuttavaksi. Suomalais-
kreikkalainen Espoossa vaki-
tuisesti asuva pariskunta on
vuokrannut jokunen vuosi
sitten kunnostetut tilat Loh-
jan kaupungilta ja nykyisin
Villa Haikaria käytetään ke-
säkuukausina paljon niin
edustustilaisuuksiin kuin
perhejuhliinkin. Vanhanai-
kainen sisustus ja järvelle ke-
väisessä vehreydessä avau-
tuvat maisemat tekivät tästä
miljööstä aika ainutkertai-
sen – ja tyytyväisiä olimme
myös nauttimaamme kreik-
kalaistyyppiseen ateriaan.
Villa Haikari oli vuosikym-
meniä kenraali Laguksen ja
tämän jälkeläisten huvilana,
jossa mm. marsalkka Man-
nerheim tapasi vierailla ren-
toutumassa. Eipä ihme, sillä
tähän huvilaan voisi mie-
luusti muuttaa kesää viettä-
mään jos arvostaa kunnos-
tettua puuarkkitehtuuria!
Moni retkeläisistämme kuu-
lui sanovan: tänne minä tänä
kesänä vieraani käymään –
talon isäntäväki kun pystyy
myös palvelemaan niin suo-
men, saksan, englannin,
kreikan kuin venäjänkin kie-
lellä.

Päivän aurinkoisimmat
hetket  koettiin kun  taiteilija
Aira Samulin otti meidät vas-
taan Hyrsylän mutkaksi risti-
mässään karjalaistalossa.
Valtavan paksuista pohjois-
karjalaisista hongista raken-
nettu kolmikerroksinen,

Joukko Pyhäjärvi-seuralaisia ystävineen kokoontuneina Hyrsylän mutkan puistikossa sijaitsevat suomalaisen sotilaan
patsaan äärelle toukokuussa 2004. (Kuva: Osmo Juvonen)

runsain puuleikkauksin ko-
risteltu talo mäen rinteessä
ei ole talon emännän lisäksi
ainoa ihmeteltävä asia Num-
mi-Pusulan laidalla, lähellä
kakkostietä sijaitsevassa
Hyrsylässä. Aira Samulin on
luonteeltaan aarteiden löy-
täjä ja innokas keräilijä. Pi-
hapiirissä oleviin vanhoihin
aittarakennuksiin ja katok-
siin ja päärakennuksen ala-
kerran museoon on koottu-
na valtavat määrät vanhaa
tavaraa. On Nukkemuseona
toimiva kokoelma nukkeja ja
leikkikaluja, vanhoja maa- ja
kotitaloustyökaluja  pihara-
kennuksissa, ihania pitsejä ja
liinavaatteita, kymmenittäin
erilaisia ruusukuppeja, joista
kohteen pääsymaksuun si-
sältyvät pullakahvit tarjo-

taan jne. Aira Samulinin juu-
rethan ovat Karjalassa siellä
oikeassa Hyrsylän mutkassa,
jossa hän sota-aikana leskey-
tyneine äiteineen ja sisaruk-
sineen asui. Sotaorpous on
yksi niitä teemoja joita hän
erilaisten talvi- ja jatkoso-
taan liittyvien muistojen ja
muistoesineiden myötä vaa-
lii nykyisessä karjalaistalos-
saan. Hän on oivallinen ker-
toja, tietää paljon karjalai-
suudesta ja kulttuuriperin-
nöstämme ja kaiken kaikki-
aan julkisuuskuvan perus-
teella mieleeni muodostunut
Aira sai aivan uudet, arvos-
tettavan karjalaisnaisen kas-
vot. Hieno paikka käydä ja
kokea, mutta varatkaa aikaa
tarpeeksi tutustua ja sukel-
taa tarjolla oleviin elämyk-

siin!
Mainio kuljetusliikkeem-

me Ky Segerswärdin perhe
viihdytti meitä jutuillaan ret-
kikokemuksistaan samoille
paikoille ja saatiinpa heiltä
ensi käden tietoa nyt juuri
meneillään olevista asunto-
messuistakin Heinolassa, Se-
gerswärdit kun ovat yksi niis-
tä onnellisista, joille on val-
mistunut järvenrantaan ran-
tasaunoineen kaikkineen
uusi koti ja vanha koti Kera-
valla on taaksejäänyttä elä-
mää.

Lohjan seutu tulee ole-
maan ensi vuoden keväällä-
kin yhdistyksemme retki-
kohteena. Olemme jo tämän
vuoden tammikuusta olleet
Lohjan kaupungin kulttuuri-
toimistossa jonossa pääse-

mään vierailulle Vironperäl-
le. Siis aivan oikein luitte:
sinne pääsyä on jonotettava
toista vuotta! Kunhan Johan-
nes Virolaisen muistomerkki
14.8.04 on paljastettu, on sen
myötä esille julkisuuteen
nouseva, osittain  myytti-
nenkin Johannes ja Kyllikki
Virolaisen historia varmasti
omiaan lisäämään Vironpe-
rään halukkaiden määrää…
Kunhan retkipäivä varmis-
tuu ensi vuodelle, ilmoitam-
me siitä hyvissä ajoin tässä
lehdessä ja mukaan ovat tie-
tysti tervetulleita kaikki (jot-
ka mukaan mahtuvat) asias-
ta kiinnostuneet pyhäjärve-
läiset ystävineen.

KAARINA PÄRSSINEN
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Eino Lehtonen – sitkeä Laatokan puolustaja
Kapteeni evp Eino Lehto-

nen on saanut viettää osan
miehuutensa parhaista vuo-
sista  puolustusvoimien eri-
laisissa tehtävissä  Laatokalla
viestitehtävissä ensin Kone-
vitsassa ja sitten Laatokan
pohjoisrannalla Pitkäran-
nassa ja Vitelessä.

Pirteällä heinäkuussa 92
vuotta täyttävällä veteraanil-
la on mieluisat muistot ni-
menomaan Konevitsan pal-
velusajoista. Vaikka ikää on
jo harvinaisen runsaasti
Lehtonen siirtyy ketterästi
huoneesta toiseen apupyö-
rän avulla. Hän on asunut
viime vuodet yksin Forssan
keskustassa sijaitsevassa
kauniissa kerrostaloasun-
nossaan. Vaimo Alma kuoli
12-vuotta sitten. Perheessä
oli aikanaan kolme lasta,
joista poika kuoli jo 11-vu-
toiaana. Nuorin tytär Kone-
vitsassa syntynyt  kuoli vuosi
sitten. Toinen tytär perhei-
neen ja ja edesmenneen Si-
nikan perhe vierailevat usein
pappaa katsomassa.

Juuri tänään Eino Lehto-
nen oli käynyt kaupungilla
hautausmaalla ja kaupoissa.
Silti väsymyksestä ei näy
merkkiäkään, kun Eino raot-
taa muistilokeroitaan van-
hoilla asioilla.

Molotohvi mukana
keskusteluissa

Vieraan silmä tarttuu
kookkaaseen täytettyyn vii-
rupöllöön. -Se on Molotohvi
naurahtaa Eino. Syksyllä
1939 juuri ennen talvisodan
syttymistä olimme tykkihar-
joituksissa  Järisevässä. Oli
kova sumu ja näkyvyys aivan
olematon. Äkkiä tykin täh-
täimessä ollut tykkimies hät-
kähtää ja hieraisee silmiään.
Pöllö oli istahtanut sileälle
tykin putkelle. Lehtonen otti
pistoolinsa ja päätti ampua
linnun. Ensimmäinen lau-
kaus meni ohitse mutta lau-
kauksesta lamaantunut lensi
viereisen puun oksalle ja nyt
ei Eino erehtynyt vaan pu-
dotti linnun. Pöllö täytettiin
ja siitä tuli hetkessä porukan

Laulajaiset kokoontuivat Äetsässä
Viime vuoden  Pyhäjärvi-

juhlissa Hämeenkyrössä ko-
koontui Lauri ja Vappu Lau-
lajaisen suku ensimmäisen
kerran yhteiseen kokouk-
seensa. Vaikka sukuseura toi-
miikin epävirallisella pohjal-
la määrätyt pelisäännöt su-
kuseuran suhteen ovat jo
löytymässä. Nyt kokoonnut-
tiin lauantaina 17. 7. Ala-
Hannulan tilalla hyvissä
ajoin ennen muiden juhlalli-
suuksien alkua.

Edellisen vuoden yli 60
henkilön osanottajamää-
rään ei aivan päästy erään
sukuhaaran samanaikaiseksi
sattuneen perhejuhlan takia.
Mutta hyvän joukon yli 40
sukulaista Lauri Laulajaisen
s. 1873 ja Vappu os. Virolai-
nen s. 1873 lasten Matti Lau-
lajaisen s. 1900, Toivo Laujai-
sen s. 1902, Aina Kiisken s.
1904, Siviä Vesikon s. 1906,
Lahja Jermorannan s. 1911,
Arvo Laulajaisen s. 1914 ja
Saima Kuisman s. 1917 jälke-
läistä oli nytkin koolla. Reini

Kiiski Laitilasta ja Outi Lau-
lajainen Lylystä ottivat vie-
raat pihamaalla vastaan ja
jokainen sai rintapieleensä
oman nimilappunsa. Näin
oudoimmatkin sukulaiset
tulivat tutuiksi keskenään. 

Sukulounaan jälkeen Kim-
mo Laulajainen, Kivennaval-
la syntynyt mutta Metsäpir-
tin Taipaleessa nuoruutensa
asunut Suvannon Sukutuki-
joiden piiriin kuuluva suku-
tukija kertoi havainnollisesti
Laulajaisten suvusta ja ni-
menomaan  sukuhaarasta.

Maakirjojen perusteella
voitiin todeta kuinka suku
hallitsi 1894 Taipaleessa ole-
vaa yli 50 ha:n tilaa , joka sit-
temmin jakaantui eri suku-
haarojen kesken. Pyhäjärvel-
lä vaikuttaneet Laulajaiset
muuttivat Lohijoen, Ylläp-
pään ja Vernitsan kyliin.
Kimmo Laulajaisella oli ko-
pioituna useita vanhoja kart-
toja vanhimmat 1700-luvul-
ta. Myöskin eri sukuhaarojen
sukutaulut seinälle heijastet-

Laulajaisten sukukokouksen osanottajia.

Kapteeni evp Eino Lehtonen.

maskotti. Kun Konevitsa jou-
duttiin jättämään ja Lehto-
sen joukkue siirtyi Kerimäel-
le pojat ottivat linnun mu-
kaan. Lehtosen oli kolme
kuukautta RUK:ssa ja arveli
”Molotohvin ” sinä aikana
kadonneen. Mutta mitä vielä
siellä se oli seinään naulattu-
na päälikkölä odottamassa.
Niinpä se on uskollisesti kul-
kenut kaikissa Lehtosen jat-
kosodan ja rauhan ajan ko-

mentopaikoissa ja on viime
vuodet ollut arvoisellaan
paikalla Forssan asunnossa.  

Konevitsassa
1931–1939

Eino Lehtonen palveli Ko-
nevitsassa RT-3 viestialiup-
seerina vuodesta 1931 ja oli
siellä myöskin talvisodan ai-
kana. Rauhan aikana toimi
kantahenkilökunnan kes-
kuudessa oma metsästys-
seura. Eräänä vuonna saa-
rern jäniksiin tarttui jänisloi-
nen joka tuhosi lähes koko
jäniskannan. Oravia saarella
oli suhteellisen vähän muis-
teli Lehtonen. Oravakantaa
päätettiin lisätä ja Vernitsan
kylästä mantereen puolelta
ostettiin 15-20 kpl eläviä ora-
via. Eversti Rikama halusi
kerran lähteä lintuja ampu-
maan. Lehtonen komennet-
tiin hänelle avuksi ja op-
paaksi.. Rikama otti ainoas-
taan kaksi patruunaa mu-
kaansa. Niistä toisella hän
ampui ensimmäisenä vas-
taan tulleen tavin ja toisella
hieman kookkaamman sor-
san. Lähettinsä kanssa Rika-
ma halusi myöskin kalastaa.
Verkot laskettiin mutta koke-
misella ei pidetty mitään kii-

rettä. Niinpä paikallinen ka-
lasta tuli kertomaan, että nyt
olisi korkea aika nostaa ver-
kot ylös sillä lokit kiertelevät
innokkaasti kalojen pe-
rään.Verkoista saatiinkin
muutamia kuhia.

Jäät
liikkeellä.

Kerran Lehtonen ja eräs
upseeri ja muutamia sota-
miehiä oli tulossa Sortanlah-
desta Konevitsaan.  Konevit-
san puoleinen ranta oli pit-
kälti selälle jään peitossa.
Matti Rampa kuljetti moot-
torillaan miehet kiinteän
jään reunaan palaten takai-
sin. Miehet eivät ehtineet
kuitenkaan  lähellekään ran-
taa kun huomasivat kiin-
teäksi luullun jäälautan läh-
tevän ajelehtimaan kovassa
tuulessa. Onneksi Rampa
katsoi taakseen ja huomasi
tilanteen ja palasi takaisin
pelastamaan miehet.

Laatokan jäätilanne oli
monesti hyvin oikullinen.
Kerran talvella 1938 helmi-
maaliskuussa oli jäätie vieh-
kattu Sortanlahteen. Tarkoi-
tuksena oli harjoituksissa
kulkea ko. tietä pitkin. Päi-
vystävä upseeri tuli ilmoitta-

maan eversti Rikamalle , että
jäätie liikkuu. Kun asiaa
mentiin joukolla tutkimaan
todettiin merkityn tien kul-
kevan jo hyvää vauhtia Hiek-
kaniemen ohitse. 

Yhteiseloa mantereen 
asukkaiden kanssa

Lehtonen oli muutamien
viestimiesten kanssa ko-
mennettu ennen talvisotaa
viestiyhteyksiä parantamaan
Sortanlahteen. Joukko ma-
jaili Virolaisen ja Pitkäsen
taloissa. Valtio maksoi taloi-
hin korvauksen ruuasta ja
majapaikasta. Ein o Lehto-
nen muistaa kuinka Janne
Pitkäsen talossa pieni pella-
vapäinen poika lauloi kirk-
kaalla äänellä heille ” hom-
mani hei”. Syksyllä 1939 oli
sotaharjoitukset. Lehtoselle
tuli ilmoitus, että viestiyh-
teyksiin on tullut katkos ja
yhteys ei toimi. Vikapartio
tapasi Laatokan rannassa so-
tamiehen kaivamassa pote-
roa itselleen. Kovasti on juu-
ri tässä kohtaa totesi mies ja
veti parhaillaan lapiolla kir-
vellä katkaisemaansa kaape-
li juurakkona ylös. Asia saa-
tiin ammattimiesten toimes-
ta nopeasti korjattua.

Sota alkaa

Loka-marraskuussa 1939
Lehtonen sai vastaanottaa
puhelinsanoman, jonka mu-
kaisesti hänen piti kello
18.00 ilmoitatua Sortanlah-
dessa ja vastaanottaa jatko-
ohjeet suljetusta kirjeestä.
Ohjeen mukaan hänen piti
ottaa hinaaja miehistöineen
käyttöönsä ja lähteä partioi-
maan Laatokan merirajaa
sammutetuin lyhdyin  tähys-
täjien seuratessa silmät tark-
kana niin eteen kuin sivuille.
Ilmoituksen mukaan suo-
malaisia aluksia ei ollut lä-
histöllä. Siirryttäessä kau-
emmaksi merelle hinaajan
edestä pyyhältää jokin alus
kovaa vauhtia itään päin.
Hetken kuluttua saavutetaan
alus mutta onneksi ei hinaa-
jasta avata tulta. Martti Kuk-
ko Heinäsinmaasta siinä
pyyhälsi kalastaja-aluksel-
laan. Martti oli saanut oman
alvonta-alueensa aivan
muualle mutta ei malttanut
pysyä siellä vaan lähti tarkas-
telemaan aluetta hieman
laajemmaltakin. Onneksi ei
hinaajasta avattu tulta.

Talvisodan jälkeen 
upseerikouluun

Talvisodan jälkeen Lehto-
nen komennettiin reserviup-
seerikouluun. Nuorena vän-
rikkinä hänet meinattiin ko-
mentaa Suursaaren mutta
omasta toivomuksestaan
hän pääsi kuitenkin Pohjois-
Laatokalle, jossa jatkosodan
aika kuluikin. Sodan päätyt-
tyä hän palveli Uudessakau-
pungissa ja Hangossa. Eläk-
keelle jäätyään hän oli 17-
vuotta Forssassa väestön-
suojelupäällikkönä.

Muutamia kertoja on Eino
Lehtonen käynyt Konevitsan
luostarisaarella verestämäs-
sä vanhoja muistoja. Eino
Lehtonen haluaa tervehtiä
kaikkia entisiä varusmiehiä
ja Vpl. Pyhäjärvi-lehden luki-
joita.

REINO ÄIKIÄ

tuna toivat sukulaisuussuh-
teet selkeästi esiin. Vampu-
lassa nykyisin asuva Siviä Ve-
sikon jälkeläinen Mikko Ve-
sikko kertoi heidän sisaruk-
siaan syntyneen kolmen eri
vuosikymmenen eli aikana.
Pitkää paremmaksi jo pystyt-
ty kehaisi Mikko.

Vaikka alkuun oli päätetty
kokoontua vain joka toinen
vuosi innostus kokoontumi-
seen oli sitä luokkaa, että
myöskin Ikaalisten juhlissa
ollaan yhdessä. Paikalla vie-
raillut Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
asiamies tervehti sukuseura-
laisia tuoden kirjoitus-ja tie-
dotuspuolella esiin Vpl. Py-
häjärvi-lehden käyttömah-
dollisuuden. Myöskin Äikiä
kehotti suvun nuoria ano-
maan säätiön yhteydessä
olevia erilaisia opiskeluapu-
rahoja.

REINO ÄIKIÄ

Laatokan pöllö.
RT 3:n sodanaikaista upseeristoa.
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Tarkastus Enkkuan koulupiirissä kesäkuussa 2004
Vpl. Pyhäjärven ensimmäi-
nen kansakoulu aloitti toi-
mintansa Pyhäkylässä loka-
kuun alussa 1877, kunnan
toinen ja kolmas kansakoulu
aloittivat Enkkuassa ja Sor-
tanlahdessa syksyllä 1893.
Vuoden 1898 asetus velvoitti
maalaiskunnat jakamaan
alueensa koulupiireihin. Täl-
löin aloitti toimintansa mm.
Enkkuan koulupiiri. Siihen
määrättiin kuuluviksi Enk-
kuan, Kostermaan, Rahka-
järven ja Saaprun kylät sekä
myös Yläjärven kylä, joka
myöhemmin sai oman kou-
lunsa ja koulupiirinsä. Kou-
lupiireistä tuli ajan myötä
myös kouluelämän ulkopuo-
lella merkittävä asukkaita
yhdistävä asuma-alue. Kar-
jalaisten pitäjien asukkaat
ovat uusilla asuinseuduil-
laankin kokoontuneet yh-
teen muistelemaan ja juhli-
maan nimenomaan koulu-
piireittäin. Enkkuan koulu-
piirialueesta ilmestyi vuon-
na 2001 muisto- ja muistelu-
kirja ’Ikkuna Karjalaan’ (joi-
takin kirjoja vielä saatavana
hintaan 22 euroa puh.09-
599612,
kari@pohjakallio.com, Pit-
käjärventie 61, 02730 Espoo).

Kansakoulun elämään
kuului aikoinaan oleellisesti
aktiivinen tarkastustoimin-
ta. Kunnan, läänin ja valtion
kouluviranomaiset suoritti-
vat erilaisia tarkastuksia mitä
erilaisimpiin koulutoimin-
nan kohteisiin todetakseen,
että kaikki niissä tapahtui
taiteen sääntöjen mukaises-
ti. Nämä olivat jännittäviä ja
tärkeitä kouluelämän tapah-
tumia niin opettajille kuin
oppilaillekin. Nyt tällaisia
tarkastuskäyntejä ei Enk-
kuan koulupiirissä suoriteta.
Siellä ei ole enää edes kou-
lua, ja tuntuu siltä, että ei ole
koulunkävijöitäkään. Tämän
alueen asujat ovat pääasias-
sa tänne aikanaan siirrettyjä
iäkkäitä ihmisiä ja Pietarin
alueelta tulleita kesäasukkai-
ta. Kesäkuun alussa 2004
eräänlainen tarkastuskierros
Enkkuan koulupiiriin oli kui-
tenkin todellista totta. Se ei
luonnollisestikaan kohdistu-
nut koulutoimintaan, mutta
koulupiirin alueeseen kui-

tenkin. ’Ikkuna Karjalaan’
–toimikunta haravoi vajaan
viikon aikana koulupiirin
alueen etelästä pohjoiseen ja
lännestä itään kartoittaen ja
tarkastaen kaiken sen, mitä
siellä edelleen on jäljellä
suomalaisajalta. Tämä nähty
tallennettiin videofilmille, ja
tarkoitus on julkaista se aika-
naan kaikkien halukkaiden
nähtäväksi.

Mikä oli tulos?

Jo ennakkoon oli tiedossa,
että suomalaisajalta koko
koulupiirin alueella on jäljel-
lä enää uskomattoman vä-
hän mitään. Kostermaa on
aivan tyhjä. Kaunis Autioran-
ta Pyhäjärven rannalla on tä-
män kylän lähes ainoa katso-
misen arvoinen muistorikas
paikka, josta näkyy veden ta-
kana Kiskonsaari. Toinen on
Toiviaisen pihaseudun iso-
kokoiset kuuset pellon taka-
na. Ainoatakaan rakennusta
ei kylässä ole, ei edes nykyve-
näläisten asumuksia. Ku-
kaan ei tunnu täällä peltoja
viljelevän; maiseman yleis-
kuva on vihreä. Vain kelta-
kukkaiset kanankaali-rikka-
ruohot ja voikukat värittävät
vihreitä keväisiä peltoaukei-
ta. Samankaltainen on tilan-
ne myös Rahkajärven kyläs-
sä. Lähes viiden kilometrin
kävelymatkan aikana Pyhä-
järven rannasta Korvenkylän
kautta Rahkajärven peru-
koille ei ole näkyvissä ainoa-
takaan rakennusta, ei van-
haa eikä uutta. Jo vuosien ta-
kaiset, kuivuneet pihkanva-
lutuskuviot mäntyjen kyljis-
sä Rahkajärven kauniilla
mäntykankaalla kertovat yh-
den menneen ajanjakson ar-
vattavasti luvattomasta tulo-
jen hankinnasta. Aivan mat-
kan kauimmaisessa pistees-
sä Antti Nännimäisen talon
raunioiden tuntumassa on
yhden uudisasukkaan talo.
Hänellä on lehmiä, hän on
raivannut pusikoita ja hän
on myös istuttanut perunaa
muutamille raivaamilleen
alueille. 

Saaprun kylässä on jäljellä
neljä taloa Talvisotaa edeltä-
vältä ajalta (Adam Nokelai-
sen, Yrjö Nokelaisen, Simo

Via Dolorosa
Olemme saaneet kuulla ja
nähdä televisiosta 20. 6. 1944
tapahtumista, joista on kulu-
nut 60 vuotta, jolloin Viipuri
menetettiin. Olihan Viipuri
Karjalan pääkaupunki, kan-
sainvälinen kaupunki, portti
itään ja länteen.

Isän ja äidin vihkiraama-
tussa on tärkeiden perheta-
pahtumien kohdassa päivä-
määrä 18. 6. 1944, jolloin
Karjalan koti jouduttiin vii-
meisen kerran jättämään ja
raskas mierontie oli edessä.
Tätä matkaan ja lähtöä ku-
vannee isän kirjoituksesta
katkelma seuraavasti:

”Miten onnellinen olikaan
Suomi ja perheet kodeis-
saan, monimuotoisissa teh-
tävissään. Vihollisen hyökät-
tyä tämä rauha rikkoutui.
Monet tuhannet saivat jättää
rakkaat kotinsa ja tehtävän-
sä, hakiessaan turvapaikkaa
muun Suomen alueelta. Kun
ajattelee jokapäiväistä elä-
määmme evakkona entiseen
kotoiseen verrattuna, niin

sekin tuntuu monasti tuomi-
tulta. Olemme ikäänkuin
maasta irti revitty hedelmä-
puu, joka on heitetty toiseen
paikkaan. Jaksaako se saada
siihen juuret kiinni ja tuottaa
satoa, vai kuihtuuko se ja
kuolee kokonaan. Miten
aralta tuntuukaan monasti
astella vieraita polkuja, tart-
tua vieraaseen ovenkahvaan,
mennäkseen sisälle jotain
anomaan, entiseen kotoi-
seen verrattuna. – Mutta me
elämme, ja meidän on toi-
mittava elääksemme, on
muistettava, että vaikeudet
ovat sitä varten, että ne voi-
tetaan. On tehtävä työtä en-
tistä tarmokkaammin, voi-
daksemme vielä joskus ra-
kentaa uudet kotimme, kun
siihen tulee tilaisuus. Monet
ovat saaneet jättää kotinsa jo
toisen kerran. Ensimmäisen
kerran joulukuussa saivat
jättää valmiiksi laitetut ke-
sän antimet kellareihinsa ja
aittoihinsa. Saivat lähteä
päin kylmää talvea ja tunte-

matonta kohtaloa täynnä
tuskaa.

Välillä sai nauttia kotiin,
tahi sen raunioille paluusta.
Miten onnellisina näitä ta-
kaisin paluumme jälkeisiä
vuosia elimmekään. Työn-
täyteisiä päivä, joita öillä jat-
kettiin. Vieraan vallanpitäjän
jäljet alkoivat peittyä. Koti
kohosi toisensa jälkeen rau-
nioille. – Takaisin paluumme
jälkeisen kolmannen kevään
kylvötyöt saatiin suorittaa
entistä huolellisemmin
muokattuihin peltoihin ja
kasvipalstoihin. Puutarhat,
marjapensaat ja mansikka-
maat kantoivat täyttä kukka-
runsautta.  Kasvipalstojem-
me taimisto oli hyvällä alul-
la. Sinne jäivät satoa lupaa-
vat kurkkuharjut ja kukkanu-
pulla olevat tomaatin taimet.

Kannaksen vehmas kasvil-
lisuus kukkivine sireenei-
neen ja lainehtivine ruispel-
toineen nyökytteli meille
jäähyväisiä ajellessamme
kuorminemme kovan kohta-

lomme tietä. – Tietä, jonka
tajusimme kansamme aino-
aksi välttämättömyyden
tieksi. Usein kysytään:
”Kuinka te jaksoitte?”. Erikoi-
sesti kuulee ihmeteltävän si-
tä. Kun melkein poikkeuk-
setta tapaa hilpeitä, nauravia
ja tulevaisuuteen uskovia ja
luotettavia karjalaisia. Kysy-
tään: ”Mihin perustuu elä-
mänuskonne? Mistä saatte
voimaa ja uskallusta luottaa
tulevaisuuteen, vaikka olette
kaikkenne menettäneet ja
harhailette kodittomina
uusia asuinsijojanne etsi-
mässä.? Miksi ette ole katke-
ria ja tyytymättömiä, miksi te
nauratte?”. – Me vastaamme:
Meidän elämänuskomme
perustuu siihen, että aina lo-
pulta oikeus voittaa. Totuus
on sittenkin se voima  ja pe-
rusta, joka luo ihmisen ja
kansakunnan elämänmah-
dollisuudet ja antaa niille
sen tuen mihin  ne voivat
vaikeuksissa turvautua. Li-
säksi me tiedämme, että em-

me ole yksin syyllisiä kaik-
keen siihen, mitä olemme
kokeneet. Me tiedämme – et-
tei kodittomuutemme ole
oman kelvottomuutemme ja
laiskuutemme palkka, vaan
uhri, jonka olemme voineet
isänmaallemme antaa.”

EVAKKONA
KOSKENPÄÄLLÄ

JUHO PÄRSSINEN
Kirjoituksen tallensi isän

papereista Matti Pärssinen
26. 6. 2004.

Olisiko kuva Käkisalmen kasarmilta? Edessä  pyhäjärveläi-
nen Juho Pärssinen, takaa kolmas on Matti Kiiveri. Onko
kuvassa muille tuttuja? 

1920-luvun alkupuolella rakennetusta Pärssisen talon ik-
kunasta Enkkuassa on tullut eräänlainen Enkkuan koulu-
piirin symboli. Ikkuna on ’Ikkuna Karjalaan’ -kirjan kansi-
kuvana, ja yhä se on olemassa harmaantuneen ja asutun
talon päädyssä, tosin ilman kirjan kansikuvan kulleroita.

Kukon ja Pekka Tenkasen).
Kolme taloa on Jatkosodan
aikana rakennettuja (Vappu
ja Samuli Talonpojan, Adam
Silvastin ja Simo Matikai-
sen). Ensimmäisessä näistä
kolmesta on kylän vaatima-
ton kauppa, joka oli asuma-
ton ja käyntimaanantainam-
me kiinni, mutta muissa
kuudessa asutaan. Osa uu-
disasukkaista on pietarilaisia
kesälomalaisia, osa ilmeises-
ti kokovuotisia aikanaan alu-
eelle pakkosiirrettyjä. Eräs
iäkäs pariskunta, joka asuu
entisen Saaprun kansakou-
lun paikalla olevassa talo-
ryhmässä, kertoi tulleensa
Kirovin alueelta läheltä Sipe-
riaa, toinen Kirgiisiasta saak-
ka. Pekka Tenkasen talossa
Saaprunjoen lähituntumas-
sa tehtiin remonttia, ja talos-
sa liikkui joukko sen oloisia
miehiä, että ei juuri mieli
tehnyt mennä tuttavuutta
hieromaan. Useampi nyky-
aikainen nelivetoinen maas-
toauto, niillä rehvakkaasti
surffaileminen ja jotenkin
mahtaileva käyttäytyminen
panivat miettimään asujien
kuuluvan johonkin tiettyyn
epäilyttävällä tavalla varak-
kuutensa hankkineeseen ih-
misryhmään. Mutta pääosa
pienemmissä taloissa asu-
vista kylän ihmisistä oli ystä-

vällisiä, ja suomalaisvieraat
olivat tervetulleita. Pienet
pojat pyöräilivät Saaprun ja
Enkkuan kujasilla talosta ta-
loon kertomassa vieraista, ja
selvästi meitä jo joissakin ta-
loissa osattiin odottaa. Asuk-
kailla oli  käsissään valmiina
valokuvia ja kuvajäljennök-
siä kotitaloistaan, joita he
iloisina esittelivät todisteina
edellisten vieraiden käyn-
neistä. Ja uudelleen toivotet-
tiin tervetulleiksi! Vain eri
kieli vieraiden ja isäntien vä-
lillä tuotti vaikeuksia, mutta
kyllä yhteisymmärrykseen
aina päästiin. Tällaisella
matkalla on välttämättä olta-
va mukana myös venäjän-
kielentaitoinen ihminen.

Enkkuan vanha kansakou-
lu on edelleen pystyssä, mut-
ta kunto on siellä asumisesta
huolimatta kehno. Luokka-
huone on jaettu asuinhuo-
neiksi, mutta vanhat mahta-
vat uunit seisovat paikoil-
laan. Verstasrakennus pihal-
ta on hävinnyt. Pihalla oleva
entisten oppilaiden muis-
toissa ollut suuri kivi on jos-
takin syystä selvästi pienen-
tynyt. Mikko Tihveräisen ja
Matti, Aapro ja Tobias Akka-
sen talot ovat asuttuja, sa-
moin Tuomas Hyttisen, Juho
Pusan, Antti Pusan ja Yrjö
Myllärin talot. Matti Pärssi-

sen talossa maantien varres-
sa on ’Ikkuna Karjalaan’-kir-
jan kansikuvan ikkuna edel-
leen ehjänä harmaan talon
seinässä (ilman kulleroita),
ja talossa oli asukkaina koto-
na kaksi naishenkilöä, jotka
olisivat tarjonneet yllättävil-
le vieraille kahvit ja yösijan.
Tämän talon naapurina on
Pärssisen mailla lähes urhei-
lukentän kokoinen valtava
tiilinen uudisrakennus pak-
suine turva-aitoineen osoit-
tamassa kylien tyypillistä
vastakohtaisuutta; toisaalla
oli pieniä vanhoja huono-
kuntoisia mökkejä, toisaalta
näitä ökyrikkaiden valtavia
pytinkejä. Sellainen on par-
haillaan kohoamassa jo mil-
tei valmiina myös samalla
aukealla aivan Pyhäjärven
rannassa. Se estää sivullisilta
pääsyn rantaan, ja muualla
sen estää ranta-alueen tiheä
pusikoituminen. Kiskon-
saarta lähes umpeen kasva-
neen salmen toisella puolel-
la ei siis pääse tältä rannalta
kuvaamaan. Enkkuan alu-
eella on vanhoja suomalais-
taloja olemassa selvästi
enemmän (10) kuin muissa
koulupiirin kylissä.

Vihreästä luonnosta

Silmiin pistävä yleiskuva
Enkkuan koulupiirin alueel-
ta on asutuksen sijoittumi-
nen teiden varsille. Siellä
ovat niin vanhat huonokun-
toiset mökit kuin uudet juh-
lavat raharakennukset. Tätä
on yleisesti ihmetelty, mutta
se perustuu selviin doku-
mentteihin. Kauempana ole-
vat talot on hävitetty vuoden
1951 tammikuussa Lening-
radin alueen työtätekevien
edustajien neuvoston täy-
täntöönpanokomitean ko-
kouksessa tehdyllä  päätök-
sellä ”Rakennustoiminnan
suunnitelmasta Leningradin
alueen kolhooseista”. Silloin
päätettiin, että asukkaiden
on varsin ripeässä tahdissa
itse hävitettävä kaikki ne
asumansa talot, jotka ovat si-
vummalla kolhooseista, ja
heidän on muutettava lä-
hemmäs kolhoositilan kes-
kustaa jo saman vuoden
syyskuuhun mennessä. Sil-

loin myös komennettiin 500
korkeakoululaista useisiin
piireihin auttamaan asuk-
kaita tämän hävitystyön to-
teuttamisessa. Näin tapahtui
myös tällä alueella. Etääm-
mällä sijaitsevien talojen
osien löytyminen esim.
Saaprun Tykkitien varren so-
tien jälkeen rakennetuista
venäläistaloista on tältä poh-
jalta ymmärrettävissä. Esi-
merkiksi hyviksi todetut ik-
kunat tuotiin muutettaessa
mukana. Pakkomuutosta
kolhoosin keskustan lähelle
on seurauksena myös  koko
Enkkuan koulupiirin alueel-
la vallitseva vihreys. Pellot,
joita ei enää ole viljelty, ovat
heinän ja voikukan peitossa.
Karja ei enää laidunna näillä
pelloilla. Keltakukkainen ke-
väinen kanankaali kasvaa
paikoin niin runsaana, että
sen luulisi olevan rypsin kal-
tainen viljelykasvi, mutta se
on vain paha rikkaruoho.
Tien varret ovat alkukesästä
kauniisti valkokukkaisen ke-
vättähtimön peittämät, ja
monet muutkin kauniit ruo-
hot ja heinät ovat elävöittä-
mässä alueen luontoa. Saap-
run hiekkaisella kankaalla
kukkii vanhalla kasvupaikal-
laan edelleen kangasvuokko,
ja varsinkin Rahkajärvelle
vievän tien varsilla kukoista-
vat runsaina upeat keltaiset
kullerot. Vehmaissa pusi-
koissa, missä mm. pihlaja
kukki valkoisenaan kesä-
kuun alussa, laulavat sata-
kielet ja kuhankeittäjät, ja
käki kukkuu. Jos voisi nähdä
ja kuulla vain tämän kauniin
luonnon ja poistaa ajatuksis-
taan kokonaan sen varsinai-
sen menetetyn Karjalan ai-
heuttaman ikävän, menete-
tyn kotiseudun, niin matka
Enkkuankin koulupiirin alu-
eelle olisi varmasti lomamat-
ka parhaimmillaan. Mutta…

Koulupiiritarkastuksen
pohjalta on syntymässä vi-
deo kaikesta nähdystä. Se on
parhaillaan työn alla. Toivon
mukaan syksyyn mennessä
se on valmis ja kaikkien ha-
lukkaiden saatavilla. Videon
valmistumisesta kerrotaan
myöhemmässä vaiheessa
tässä lehdessä.

KARI POHJAKALLIO
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Perhepyöräilyä ja -lomailua Karjalan Kannaksella 19. 7.–27. 7. 2002
Olimme tehneet pyörämat-
koja aiemmin Ahvenan-
maalle, Viroon Hiiumaalle
sekä Saarenmaalle vuosina
1999–2001. Pyöräilymatkan
suuntautuminen Karjalan
kannakselle heinäkuun lo-
pussa johtui (ainakin alita-
juisesti) siitä, että olimme lä-
hes kaikki perimältämme
karjalaisia.

Meitä oli pyöräilemässä
poikana Jari-Jukka perhei-
neen (miniä Pirjo sekä lapset
Juho-Matti 6 v, Jaakko 5 v se-
kä Jutta 3 v), Jarin appi Kosti
sekä vaimoni Anneli. Lapsis-
ta vanhin Juho-Matti pyöräi-
li koko matkan Jaakkokin yli
puolet. Jutta sen sijaan vielä
vietti aikaansa pyörän perä-
vaunussa.

Mikko Nikkinen (Lap-
peenrannasta) toimi mat-
kanjohtajana, mikä käytän-
nössä tarkoitti teltta- ja yö-
pymispaikkojen etsimistä ja
muutenkin matkanjohtaja-
na toimimista. Mikko oli teh-
tävään erittäin sopiva, koska
hänellä oli jo runsaasti koke-
musta erilaisista Karjalan
Kannakselle ja Laatokan
Karjalaan suuntautuvilta
matkoilta. Aiemmilla mat-
koilla 1999–2001 olimme
kuljettaneet ruoka-, yöpy-
mis- ym. tarvikkeet pyörien
sivu, etu- ja takalaukuissa
sekä perävaunuissa, nyt lä-
hes kaikki tavarat kuljetettiin
autossa.

Lähdimme matkaan Hol-
lolasta 19. 7. 2002. Yövyim-
me Lappeenrannassa, jossa
tavarat lastattiin kuljetusau-
toon sekä osin pikkubussiin,
johon myös väki pakkautui.
Lähdimme aikaisin kohti
Nuijamaan rajanylityspaik-
kaa . . . Tulli rekisteröi tava-
ramme tarkkaan. Viipuriin
saavuimme puolen päivän
aikaan. Teimme torilla pa-
kolliset ostokset. Matka jat-
kui sen  jälkeen Kiviniemen
kautta kohti Pyhäjärveä ja
Musakan lomapaikkaa. Mu-
sakalla tavarat purettiin, tel-
tat pystytettiin piha-alueelle
ja suoritettiin ruokailu. Kos-
ka aurinko helotti taivaalta,
päätimme lähteä tutustu-
maan Pyhäjärveen. Suunta
kohti Riiskaa. Riiskassa osa
joukosta pyörsi takaisin, osa
päätti jatkaa matkaa Kuop-
palammelle. Käännyimme
Riiskan-Rantakylän tieltä va-
semmalle hiekkaiselle met-
sätielle. Ajoimme tietä muu-
taman km:n. Välillä tutkim-
me karttaa ja jatkoimme
matkaa. Metsätieltä erkani
pienempiä teitä, joiden arve-
limme vievän Kuoppalam-
mille. Emme nähneet kui-
tenkaan unelmiemme koh-
teesta pilkahdustakaan. Ilta
oli jo ehtinyt pitkälle,  joten
päätimme palata takaisin
Musakalle. Kuoppalammen
etsintä jäi seuraavaan ker-
taan.

Sunnuntain 21. 7. 2002 aa-
mu valkeni kauniina. Aamu-
palan, leirin purkamisen ja
Pyhäjärvessä pulahtamisen
jälkeen olimme valmiit aloit-
tamaan varsinaisen pyörä-
retken Pyhäjärveltä Sortava-
laan. Retken alkua kuvattiin
monella kameralla. Filmiä
paloi.

Alkumatka kohti Riiskaa
oli jo edellispäivästä tuttua.
Salitsarannalla poikkesim-
me paikallisessa kaupassa.
Riiskan jälkeen poikettiin
Polvanan hiekkarannalle.
Naiset ja lapset uivat. Ran-
nalla joimme myös kahvit.
Menetyksiäkin tapahtui.

Tauko pyöräretken alkutaipaleelta Salitsarannalta kaupan pihalla.Vasemmalla Jutta ja  Juho, keskellä Jari-Jukka, Kosti se-
lin, oikealla Mikko Nikkinen, Kostin ja Mikon välissä näkyy Pipsan hahmo. Teuvo M. ja Jaakko ovat kaupassa. kuvan otti
Anneli.

Unohdin vaimon ostaman
kuksan kahvipaikan viereen.
Vieläköhän se olisi siellä?

Tie rantaan oli erittäin
huono, mutta Laatokan kau-
neus ja rannan hieno hiekka
kruunasivat kaiken. Jatkoim-
me Rantakylään ja olimme
vanhempieni kotitalon koh-
dalla. Tienpuolella on rauta-
aita. Portti ja pienempi port-
ti olivat lukossa, joten mei-
dän oli kierrettävä sivutien
kautta. Kun aiemmin olim-
me käyneet entisen kodon
paikalla, paikka oli vilissyt
elämää. Leningradin kalas-

tajat olivat rakentaneet alu-
eelle kaksi isoa rakennusta.
Meidän (?) päärakennusta
oli pidennetty ja korotettu.
Vuonna 1995 paikalla oli
kymmeniä lomanviettäjiä.
Nyt vuonna 2002 paikka vai-
kutti asumattomalta. Piha
kasvoi pitkää heinää. Kävim-
me Laatokan rannalla. Enti-
sessä yhteisrannassa oli suo-
ritettu maansiirtotöitä. Kala-
saunan perustukset olivat
hävinneet. Tämäkin muisto
kylästä oli pitänyt hävittää.

Kohti Käkisalmea

Vuohensalossa ennen Käki-
salmea on jonkin uusrikkaan
monumentti. Tielle raken-
nus näytti komealta. Ennen
Käkisalmen keskustaa kä-
vimme huoltoasemalla kah-
villa. Muuten ohitimme kau-
pungin jono muodostelmas-
sa. Ajoimme vajaan 10 km
Käkisalmesta Hiitolan suun-
taan. Matkanjohtaja oli löy-
tänyt noin kilometrin pitui-
sen ja puoli kilometriä le-
veän järven. Järven rannalla
oli nuotiopaikka. Paikka oli
hyvä telttailulle. Sille oli mat-
kaa päätieltä vain noin 300
metriä. Päätien ja järven vä-
lissä oli korkea ja ehkä noin
kilometrin pituinen kallio-
harjanne. Saimme olla
omassa rauhassa. Leiri pys-
tyyn, vaimoni tekemä juhla-
ateria palkitsi päivän vaivat.

Maanantain 22. 7. sää oli
lämmin (n. 24 as) ja sopivas-
ti pilvipoutainen. Nopea lei-
rin purku ja matkaan. Huol-
toauton kanssa sovittiin, että

tapaisimme Kurkijoen kir-
kolla. Huoltoauto lähti var-
mistamaan reittiä ja etsi-
mään seuraavaa yöpymis-
paikkaa. Otaksuimme vuo-
den 1995 kokemusten mu-
kaan, että joudumme taas
kokemaan joitakin raja-
muodollisuuksia Karjalan
tasavallan rajalla. Ihme ja
kumma, paikka ei ollut enää
toiminnassa. Rajamuodolli-
suudet oli lopetettu ehkä
puolisen vuotta aiemmin.
Rakennus oli hävitetty lähes
tyystin sisältä. Tie Hiitolaan
oli vaihtelevassa kunnossa.

Tien reunaosan pintakerros
on niin hienorakeista hiek-
kaa, että sateet olivat syövyt-
täneet siihen vaarallisia uur-
teita. Matkaa jatkettiin Hiito-
lan asemanseudulle, josta tie
kääntyy Kurkijoelle. Risteyk-
sen lähellä oli hyvätasoinen
liike, jossa suoritettiin muo-
natäydennyksiä. 

Kohti Kurkijokea. Risteyk-
sen kohdalla varoitettiin sil-
tatyömaasta. Kehotettiin
käyttämään kiertotietä. Ajat-
telimme, että pääsemme sil-
lasta yli ja pääsimmehän me,
tosin pienen viivästyksen jäl-
keen. Sillan kantavat parrut
oli jo melkein asennettu. Vii-
meisten parrujen sovitus oli
käynnissä. Sillan viereen oli
juuri tullut kuorma-auto,
josta alettiin purkaa silta-
lankkuja. Osa joukostamme
ohjattiin sillan yli. Autonkul-
jettaja näytti kuitenkin jälki-
joukolle, ettei siltaa voi nyt
ylittää, kun auton lankkujen
purkaminen on käynnissä.
Purkamisen jälkeen kuljetta-
ja alkoi vaatia ruplia, jotta
loppujoukko voisi ylittää sil-
lan. Kysymykseemme, miksi
pitäisi maksaa, ei kuljettaja
osannut vastata. Niin teim-
me ratkaisun, pyörät
kainaloon ja yli sillan. Osa
sillanrakentajista jopa auttoi
ylityksessä ja toivotti meille
hyvää matkaa.

Ennen Kurkijoen kirkon-
kylää paikallinen karjakol-
hoosi oli suorittamassa lan-
nanajoa järeillä välineillä.
Lanta varmasti siirtyi, mutta
tiellekin lantaa oli putoillut
isoja paakkuja.Täytyi ajaa

sik-sak ajoa, että selviytyi
luomutuotteista. Koska mat-
kanjohtajamme ei ollut
päässyt yksimielisyyteen
Kurki-Hotellin edustajien
kanssa yöpymiskustannuk-
sista, päätimme jatkaa mat-
kaa Lahdenpohjan suun-
taan. Poikkesimme Kurkijo-
en kirkon raunioilla. Joimme
kahvit ja nautimme muuten-
kin välipalaa. Sitten eteen-
päin. Poikkesimme matkan
varrella olevalla hautaus-
maalla. Hautausmaalla oli
pystyssä vielä muutama suo-
malaisten hautamuisto-

merkki, tosin osittain vajon-
neena. Tosi barbaariselta
tuntui joidenkin hautakivien
siirtäminen puskutraktorilla
juuri valmistuvan paikoitus-
alueen sideaineeksi. Jat-
koimme matkaa Vätikän
tienvarressa olevaan leiri-
paikkaamme,Taarin lam-
men rannalle. Iltanuotiolla
paistoimme makkaraa ja
ihailimme hienoa luontoa
kesäillan hämärtyessä.

Ti 23. 7. kaunista, päivällä
lämmintä yli 25 astetta.

Heräsin aamuvarhaisella
ihmeelliseen suhinaan. Jout-
senet ne siellä jo suorittivat
aamutoimiaan. Kosti, joka
on perhoskeräilijä, havaitsi
lammen rannalla useita eri-
laisia perhoslajeja, joita ei
Varsinais-Suomesta löydy
(keisarinviitta, haapaperho-
nen, pihlajaperhonen, noki-
perhonen, papurikko). Kosti
totesi pienen lammen seu-
dun olevan perhosharrasta-
jan paratiisi.

Jätimme taaksemme Taa-
rin lammen, joka oli ennen
sotia ollut erittäin suosittu
uimapaikka. Päivän tavoite
oli Lahdenpohja. Tie oli as-
valtoitu, melko hyväkuntoi-
nen. Mäet olivat kuitenkin
isoja. Ylitimme Ihalan joen ja
Sortavalan rantatien. Pidim-
me siestaa juuri valmistu-
neen kaupan pihassa. Kau-
pan pihalla oli pilkottu polt-
topuita. Niistä saatiin suo-
malaisella tarvolla nopeasti
istuimet ja pöytä nälkäiselle
joukolle. Kaupassa oli erik-
seen ruokapuoli ja parempi
puoli.  Myyjät oli puettu yh-

denmukaisesti mustaval-
koisiin. Palvelu pelasi. Täl-
laistakin voi kokea Venäjällä.

Nykyinen Lahdenpohja on
annos vanhaa tyylikästä suo-
malaista ja venäläistä uus-
tuotantoa. Komeutta edus-
taa Engelin suunnittelema
Jaakkiman tiilikirkko. Kirkos-
ta tosin on jäljellä vain tiiliset
uhkeat seinät, koska kirkko
oli palanut (poltettu) vuon-
na 1972. Kirkkoon mahtui ai-
kanaan istumaan noin 3000
seurakuntalaista, siis suuri
osa Jaakkiman-Lahdenpoh-
jan väestä. Korkealta kirkon-

mäeltä on mahtava näkymä
alas entiseen ja nykyiseen
Lahdenpohjaan.

Tarkoituksemme oli poi-
keta torilla, mutta tumme-
neva taivas sai meidät muut-
tamaan  mielemme. Nopeas-
ti kohti leiripaikkaamme
Poikjärveä. Ukkoskuuro yl-
lätti kuitenkin. Osa kastui,
osa säästyi kuivana. Ukkos-
kuuro meni nopeasti meno-
jaan. Pääsimme normaalei-
hin leiritoimintoihin. Illalla
kuu loi tunnelmaa. Skoola-
simme hyvin sujuneelle
matkalle.

Ke 24. 7. lämmintä ja kau-
nista. Kävimme paikallisella
torilla. Torilla teimme pieniä
ostoksia. Edessä oli viimei-
nen etappi kohti Sortavalaa.
Matkaa oli jäljellä noin 40
km. Miinala, Kortela, Raus-
kula ym. Siinä varmasti
muistorikkaita paikkoja en-
nen täällä asuneille suoma-
laisille. Pian olimmekin Sor-
tavalan sillalla. Sillan jälkeen
kolonna kääntyi nopeasti va-
semmalla olevan uuden
kioskin pihaan. Oli tank-
kauksen paikka. Olimme lä-
hes perillä. Pari kilometriä
vielä ja olimme Piipun pi-
hassa. Teltat pystyyn ja ra-
vintolaan. Ruoka ravintolas-
sa oli hyvää eikä hinnassa-
kaan ollut moittimista.

To 25. 7. oli pyhitetty Valo-
molle. Kantosiipialus lähti
hotellin laiturista. Matkan
alkuosa on saaristoa, jonka
läpi alus joutui puikkelehti-
maan. Vähitellen lahti leveni
ja samalla aluksen vauhti
kasvoi. Ilma oli suotuisa,

tuulet leppoisia. Vajaassa pa-
rissa tunnissa olimme jo
luostarin rannassa. Saimme
oppaaksemme hyvin Suo-
mea taitavan henkilön, joka
talvet toimii opettajana Le-
ningradissa. Opas osasi hy-
vin asiansa. Valitettavasti
vain tutustumisaikaa oli liian
vähän. Kantosiipialuksella
siirryimme sivuluostariin
(Uusi Jerusalem). Opas esit-
teli meille perusteellisesti
luostaria. Luostari vaikutti
olevan hyvässä kunnossa.
Ehkä sitä oli keritty jo kun-
nostaa tai sitten se on säästy-
nyt paikalliselta vandalismil-
ta. Pääsimme myös kuunte-
lemaan korkeatasoista gre-
goriaanista laulua.  Paluu-
matka sujui upeassa säässä.
Ilmeisesti luoja halusi näyt-
tää, miten kauniiksi hän on
luonut Sortavalan ja sen lä-
hiseudut.

Perjantaina tutustuimme
Sortavalaan. Kävin vaimoni
kanssa postissa hankkimas-
sa kortteja. Niiden hankinta
tuntui monimutkaiselta. Is-
tuimme myös katukahvilas-
sa. Pääkieli tuntui olevan
suomi. Olo tuntui autuaalli-
selta – ihan kuin olisi ollut
kotoSuomessa. Kun puhuin
kaupungin rauhallisuudesta,
jotkut hymähtivät puheille-
ni.

Päätimme vaimoni kanssa
vielä lähteä tutustumaan
Riekkalan saareen. Poikke-
simme uuden tsasounan
luona (vastapäätä kaupun-
kia), havaitsimme nuorison
kesäpaikan ja tien lopussa
erittäin hyvin ja tehokkaasti
hoidetun siirtolapuutarhan.

Tuntui kuin olisi ollut Suo-
messa. Etupäässähän tien-
varsinäkymät Pyhäjärveltä
Sortavalaan ovat luonnon ai-
kaansaamia perinne-
maisemia. Jossakin kasvaa
viljaa, jossakin perunaa.
Muuten luonto on ottamas-
sa omansa.

La 27. 7. Kaikki loppuu ai-
kanaan. Aikainen aamupala.
Rutiinilla tavarat kasaan ja
autoihin. Autojen nokka
kohti Värtsilää ja kotomaata.
Wärtsilän tullista pääsimme
nopeasti läpi. Kotoisessa
Suomessa välillä sadekuuro-
ja, välillä auringonpaistetta.
Lappeenrannassa vielä tava-
roiden siirto omiin autoihin
ja kohti Lahden seutua. Pyö-
räilymatkaa kertyi vaimolle
ja minulle vajaa 300 km,
muille vähän vähemmän.

Yhteenveto matkasta: Pyö-
räilyä voi suorittaa aivan hy-
vin lasten kanssa, jos matka
tehdään lasten ehdoilla.
50–60 km:n päivämatkat
tuntuvat sopivilta. Lasten
täytyy kuitenkin olla myös
valmiita pyöräilemään.
Näinhän meidän poppoolla
on aina ollut. Matkalla näim-
me hyvin vähän muita pyö-
räilijöitä. Perhepyöräilijöitä
ei lainkaan. Vastoinkäymisiä
ei ollut. Hyvä matka innostaa
miettimään uutta. Vuonna
2003 pyöräilimme lähes sa-
malla kokoonpanolla Tartos-
ta Latviaan Siguldaan, sieltä
länteen Riian lahdella ja ta-
kaisin Viron puolelle Pär-
nuun. Matkan pituus oli 450
km. Matkan tapahtumista
ehkä myöhemmin.

TEUVO M. HENTTONEN
HOLLOLA

Kirjoittajan vanhemmat
ovat Toivo Henttonen Ranta-
kylästä ja Hilja Helena o.s.
Kaasalainen Pattoisista.
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Lehtemme elokuun numero tehdään 19. 8. 2004.
Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on 
oltava toimituksessa 9. 8. 2004 mennessä.

Häijäässä asuva käsityötaita-
ja Airi Kyyrä ja hänen puoli-
sonsa Heikki Kyyrä lahjoitti-
vat Pyhäjärvijuhlien yhtey-
dessä Vpl. Pyhäjärvi Säätiölle
arvokkaan käsin kirjaillun
rekiryijyn. Rouva Kyyrä oli
nuoruudessaan ollut opiske-
lemassa käsityöopistossa
tarkoituksenaan valmistua
käsityönopettajaksi, vakava
sairaus kuitenkin katkaisi
ammattiin valmistautumi-
sen. Kuulo meni molemmis-
ta korvista, mutta taito käsi-
töiden valmistamiseen säi-
lyi. Hän on valmistanut ku-
donnaisia ja neulekäsitöitä
runsaasti ja monet ovat

päässeet niitä ihailemaan.
Useita töitään hän on lah-
joittanut seuroille, yhdistyk-
sille ja yksityisille.

Airi Kyyrä on kotoisin
Sääksmäeltä, hänen äitinsä
on syntynyt Kanneljärvellä ja
hänen puolisonsa Heikki
Kyyrä on kotoisin Pyhäjär-
ven Tiitualta. Nyt he viettävät
eläkepäiviään Mouhijärven
Häijäässä.

Kiitän nöyrästi saamas-
tamme arvokkaasta lahjoi-
tuksesta johon antoivat
oman tukensa lähisukulaiset
Tuula ja Kullervo Matikainen
Raumalta.

ERKKI PÄRSSINEN

Arvokas lahjoitus Pyhäjärvi-Säätiölle

Keskellä ryijyn lahjoittaja Airi Kyyrä (toinen oik.) vierel-
lään miehensä Heikki. Kuvassa mukana myös Tuula ja Kul-
lervo Matikainen.

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.

APAHTUMAKALENTERIT
■ 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.

■ Valokuvien ja tietojen keruu jatkuu.
Monet pelkäävät lähettää alkuperäisiä kuviaan.
Hanketoimikunta vakuuttaa vielä, että kaikki kuvat
palautetaan omistajilleen, kun ne on ensin tallennettu
CD:lle. Lukuisia kirjeitä on jo tullut, mutta lisää kaiva-
taan. Kun olet saanut aineistoa perheestäsi tai naapu-
reistasi kasaan, niin ne voi postittaa Toivo
Hinkkaselle, Koskisentie 6, 38300 Kiikka. Tässä myös
uusi sähköpostiosoite, jonne voi lähettää pelkkää
teksti-tietoa: larjava@kopteri.net. Aktiivista keräys-
mieltä toivottaen ja lähetyksistä kiittäen
Hanketoimikunta.

Evakkolapset kokoontuvat
Vuonna 2002 perustettu
Evakkolapset ry järjestää kol-
mannet Valtakunnalliset
Evakkolasten päivät Turun
kristillisellä opistolla Turus-
sa 27.-29.8.2004. Päivien
suojelijana kulttuuriministe-
ri Tanja Karpela.

Evakkolasten aktiivitoi-
minnassa on mukana pyhä-
järveläisiä. Hallituksen sih-
teerinä on maisteri Teuvo
Leinonen Helsingistä (Kon-
nitsa). Tampereen alueen yh-
dyshenkilö psykiatrian osas-
tonhoitaja Maija-Liisa Jo-
kisalo Nokialta (Saapru).

Teuvo Leinonen on laati-
nut yhdistyksen kotisivut
http://personal.inet.fi/
yhdistys/evakkolapset/ 

Sähköpostiosoite: evakko-

lapset@pp.inet.fi
Tämän vuoden kolme päi-

vää kestävät Evakkolasten
Valtakunnalliset päivät Tu-
russa sisältävät ammatti-
luennoitsijoiden ja vapaan
keskustelun lisäksi työpaja-
työskentelyä 8-10 hengen
ryhmissä. Työpaja-aiheista
on myös yleisluennot kaikil-
le.

Majoitus: 1-2 hengen huo-
neissa, joissa oma suihku ja
wc.

Kustannukset: Täysihoito
koko ajalta 114euroa, sisäl-
tää majoituksen, ruokailun,
ohjelman, saunat ja uinnin.

Vain ruokailu ja ohjelmaan
osallistuminen 52 euroa,
pelkkä osallistumismaksu
10euroa/päivä.

Maksu tilille: Turun
krist.opiston säätiö, SAMPO
800019-505000

Ilmoittautumiset opistol-
le 13.8.2004 mennessä, puh.
02-4123612/Ollikainen tai
02-4123052/Rantala tai,

hilkka.ollikainen@tk-opis-
to.fi tai jaana.rantala@tk-
opisto.fi

Työpajat: Valitse alla ole-
vista työpajatyöskentelyryh-
mistä sekä ensisijainen että
kaksi toissijaista vaihtoeh-
toa. Kerro valintasi ilmoit-
tautuessasi.

1. Soitto ja laulu
2. Hiljaisuuden retriitti
3. Tunnemuistojen 

kirjoittaminen

4. Tunnemuistoista 
runoja

5. Tunnemuistoista 
kuvia

6. Tunnemuistoista 
draamaa

7. Itkemisen taito
8. Unityöskentely
9. Keskusteluryhmä: 

mikä mieltä painaa
10. Toisen polven 

evakkolapset: 
tunnemuistojen
perintö

Ryhmien maksimikoko on
8-10 henkilöä

Osoite:
Turun kristillinen opisto 

Lustokatu 7, 20380 TURKU
WWW.tk-opisto.fi

Lasten evakkomatkan
muistot talteen!
Karjalan Liitto kokoaa muis-
toja lasten evakkomatkoista.
Omat kokemukset, muistot
ja tarinat evakkomatkan var-
relta tai koko evakkomatkan
voi kirjoittaa pidemmäksi tai
lyhyemmäksi kertomukseksi
tai ehkäpä se on jo pöytälaa-
tikossa valmiina. Keruu on
osa lasten ja nuorten Karjala
-teemavuotta ja myös 60
vuotta toisesta evakkoon
lähdöstä -muistovuotta.
Tekstit voi kirjoittaa koneella
tai käsin A4-arkille ja vain
toiselle puolelle paperia. Va-
sempaan reunaan jätetään
leveä (n. 4 cm) marginaali.

Tekstiin liitetään kirjoittajan
tiedot; nimi, syntymäaika ja -
paikka, osoite ja puhelin,
ammatti sekä evakkomatkan
reitti ja aika. Lähetettyjä kir-
joituksia tullaan mahdolli-
sesti myöhemmin julkaise-
maan ja antamaan tutkijoi-
den käyttöön. Tekstejä voi lä-
hettää Karjalan Liittoon
30. 11. 2004 saakka sähkö-
postitse: mervi.piippo-
nen@karjalanliitto.fi tai pos-
titse: Karjalan Liitto/Evakko-
matkakeruu, Käpylänkuja 1,
00610 Helsinki. 

Lisätietoja Karjalan Liitos-
sa, (09)728 8170.

Jälkilöylyt
Markku Pulakan matkaryh-
män osallistujat sekä aikai-
semmin Erkki Väyrysen ja
edesmenneen Heikki Karttu-
sen matkoille osallistuneet
kutsutaan yhteiseen tilai-
suuteen jälkilöylyjen mer-
keissä. Tilaisuus pidetään
Nokian Sarkolassa Kalatto-

mantie 29, Anita ja Jaakko
Niukkasen tilalla sunnuntai-
na 5. 9. 2004 kello 13.00. En-
tiseen tapaan kokoonnutaan
nyyttikestien merkeissä.
Tuokaa mukananne valoku-
via ja ohjelmaa. Ajo-ohje al-
haalla. Markku ja Lomalinja.
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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

Lahjoitusryijyn taidokasta käsityön jälkeä.
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