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60 vuotta evakkotaipaleella
Karjala kaunis
Karjala kallis
ah miten haikeesti 

lauluni soi nyt
niin sua muistan
niin sua kaipaan
riemuita ei runon 

kantele voi nyt

Niin Sinä olit
niin Sinä menit
kallis on kaikki 

nyt takana rajan
Viikosta viikkoon
vuodesta vuoteen
murhetta mittaa 

ankkuri ajan

– Ilmari Pimiä –

Oli kesäkuu 1944 kun Karja-
lan kannaksella alkoi suur-
hyökkäys, samoin muilla rin-
tamalohkoilla. ”Tulta löi tai-
vas ja maa”. 19. 6. oli kesä
kauneimmillaan Karjalan
kunnailla kun alkoi evakko-
taival, joka jatkuu edelleen.

Ensimmäiseksi haluan
suurella kiitollisuudella ja
kunnioituksella muistaa tei-
tä Sotainvalidit, Sotaveteraa-
nit ja Lotat. Te taistelitte
meille itsenäisen, vapaan
isänmaan. Liian monta vuo-
sikymmentä meni ettei teitä
arvostettu eikä työtänne
kunnioitettu. Aivan liian
monta Sotainvalidia ja Sota-
veteraania on kirkkomaahan
siunattu, he eivät saaneet
tuntea sitä kunnioitusta ja
arvoa, joka heille olisi kuulu-
nut.

Teille nykyajan isät ja äidit
sekä nuoret haluan sanoa:
”Hoivatkaa, kohta poissa on
veljet, muistakaa heille kallis
on maa. Kertokaa lastenlap-
sille lauluin, himmetä ei
muistot koskaan saa”.

Olin 17-vuotias, sain mää-
räyksen karjan kuljetukseen,
olinhan työvelvollisuusiässä,
joka alkoi sodan aikana 15-

vuotiaana. Aikaistetun ilta-
lypsyn jälkeen koottiin karja,
evakkotaival alkoi. Kesäinen
ilta hämärtyi, vaihtui yöksi,
koti ja kotiseutu jäivät aina
vaan kauemmaksi. Sodan ää-
net heikkenivät, matka jat-
kui. Yövyimme useimmiten
kouluilla, joissa oli järjestetty
myös ruokailu, monesti oli
niin uupunut iltalypsyn jäl-
keen ettei jaksanut syödä
vaan uni tuli ennen ruokai-
lua.

Olen monesti ajatellut nii-
tä päiviä mistä saimme voi-
maa, sillä matkalla oli tosi
raskaita hetkiä. Monesti olen
ajatellut karjalaisia vanhuk-
sia, isiä ja äitejä, jotka olivat
raivanneet, kyntäneet, kylvä-
neet ja korjanneet sadon ja
niitä ihmisiä, jotka omalla
työsarallaan olivat oman elä-
mäntehtävänsä  tehneet. Oli
kaikki jätettävä, mukaan sai
ottaa mitä jaksoi kantaa tai
hevosenkärryyn mahtui. Nii-
tä ajatuksia ei kukaan muu
voi ymmärtää. Ne on täyty-
nyt kokea itse, sitä surua ja
tuskaa ja kyyneleitä ei voi mi-
tata sillä sellaista mittaa ei
ole.

Kaikesta huolimatta elä-
män oli jatkuttava. Tuli rauha
raskain ehdoin. Meille karja-
laisille  se tiesi  että evakko-
taival jatkuu. Karjala oli me-
netetty. Mitä on elämässä
tästä eteenpäin. Oli ruvetta-
va rakentamaan elämää itse
kukin parhaalla mahdollisel-
la tavalla pienten korvauksin
turvin. Sopeutuminen kaik-
keen uuteen oli alkanut. Täy-
tyy myöntää sopeutumisvai-
keuksia oli puolin ja toisin.

Ajatuksiin on tullut mo-
nesti karjalaiset koululapset,
jotka joutuivat aloittamaan
koulunsa vieraissa ja oudois-
sa kouluissa. heitä jopa pil-
kattiin ja ivattiin murteensa
vuoksi ja  sana ryssän pentu

oli tuttu sana. Silloin ei pu-
huttu vielä koulukiusaami-
sesta. Mitä sisäisiä vaurioita
mieliin ja sydämiin on jäänyt
ei ole varmaankaan tutkittu.
Sanotaanhan: Aika parantaa
haavat. Omakohtaisesti on
muutama kokemus, olen
voinut anteeksi antaa, mutta
unohtaa en voi koskaan, niin
kipeästi ne kosketti silloin.

Oli tukokuu 1945 kun tulin
räntäsateiseen Sieviin. Mieli-
ala ei ollut kovin iloinen. Olin
nuori kapinamielinen, sillä
isälle oli tarjottu virkapaik-
kaa etelästä. Kaipasin Karja-
laa, sen kumpuilevaa maas-
toa, hiekkaista Pyhäjärven
rantaa, rakkaita ystäviä. Pu-
rin kapinamieleni isään ja äi-
tiin. Isän elämänohje oli: ”Ai-
li ihmisen on hyvä olla missä
vain  kun on terveyttä, työtä
ja tyytyväinen mieli”. Niin

sopeutuminen alkoi vähitel-
len, vaikka kyllä se monesti
tosin vaikeaa oli, monet itkut
salassa itkin. Sopeutuminen
kaikkeen uuteen vei aikansa.

Nyt olen kiitollinen, sain-
han rinnalleni rakkaan, us-
kollisen, ahkeran ja tunnolli-
sen aviopuolison. Hän on ol-
lut tukena  ja turvana näinä
vuosikymmeninä, perustim-
me kodin, perheen, lapset,
jotka tosin kaikki ovat vuosia
sitten  lentäneet kotopesästä,
toiset ehkä liiankin kauas.
Olemme kiitollisia että he
huolehtivat ja muistavat
meitä matkojen takaa. Olem-
me kiitollisia lastenlapsista,
jotka melkein kaikki ovat ai-
kuistuneet. He muistavat uk-
kia ja mummoa. Neljännes-
säkin polvessa on jo pieniä
taaperoita.

Olin suuresti iloinen kun

tyttären tytär Johanna halusi
mummon opettavan Karja-
lanpiirakan teon alusta lop-
puun, näin säilyy karjalainen
perinne. Olen tyytyväinen,
että lapsissa on periytynyt
karjalainen vilkkaus, iloisuus
ja ennen kaikkea puheliai-
suus. Isältä on muut hyvät
luonteenpiirteet, toivon että
sukupolvesta toiseen säilyy
jotakin karjalaisuutta.

Meni vuosia ennen kuin
huomattiin mitä rikkauksia
me karjalaiset toimme tulles-
samme. Toimme todella mo-
nipuolista karjalaista kult-
tuuria. Karjalaista  ruokape-
rinnettä, jopa jotkut ruuat
ovat löytäneet nykyiseen
suomalaiseen juhlapöytään.
Jokavuotisilla karjalaisten
kesäjuhlilla usko karjalaisuu-
teen vahvistuu kun näkee
suuren joukon nuoria osal-

listumassa tilaisuuksiin. On
mieliinpainuva  hetki kun sa-
dat tanhuajat esiintyvät siellä
kolmivuotiaasta seitsenkym-
menvuotiaisiin. Piirakkakil-
pailuun osallistuu eri ikäis-
ten sarjoihin, nuorten sarjoi-
hin on runsain mitoin osal-
listujia. Vaikka eri heimot
ovat sekoittuneet karjalai-
suus elää ja säilyy, mutta en-
nen kaikkea me olemme suo-
malaisia. Me sota-ajan ihmi-
set kautta rakkaan isänmaan
jälleenrakensimme sodan
runteleman isänmaan. Mak-
soimme suuret sotakorvauk-
set itse kukin omalla
työsaralla ilman  avustuksia
ja tukia. Sen elintason, jonka
itse kukin olemme saaneet,
useimmat meistä ei  isoilla
tuloilla vaan pienillä menoil-
la ja vähään tyytyen olemme
oppineet niinsanotusti pen-
niä venyttämään.

Meillä on rakas hyvä isän-
maa, mutta on asioita joihin
pitäisi saada pikaisesti muu-
tosta. Kotirintamanaiset ja
sodanaikaiset lapset pitäisi
saada lakisääteisen kuntou-
tuksen piiriin, sillä he sota-
aikana tekivät todella ras-
kaan ja arvokkaan työn. Nyt
kun elää elämän ehtoopuo-
lella olen kiitollinen Taivaan
Isälle näistä vuosista Sievissä
vaikka juuret ovat Karjalassa
vuosi vuodelta aina vaan sy-
vemmällä. Olen kiitollinen
monista  ystävistä, joita olen
saanut niin yksityisesti kuin
eri järjestöissä ja yhteyksissä
toimiessani. Kiitos teille ystä-
vät.

Toivotan kaunista ja läm-
mintä kesää teille kaikille jot-
ka jaksoitte lukea kirjoitukse-
ni.

”Ylväänä Karjalan heimo
tuskansa kantanut on”

Kesäisin terveisin
AILI HEINONEN O.S.

KORHONEN

Huittisten Sotilaspojat Karjalassa
Jo kymmenen vuoden aikana
perinteeksi tulleen kesämat-
kansa suuntasivat Huittisten
Sotilaspojat tällä kertaa
Valamon luostarisaarelle ja
Karjalan Kannakselle. Karjala
on sotilaspojille ollut lähei-
nen ja tärkeä  matkakohde,
sillä jo useana vuonna on
matka suuntautunut joko
Vienan Karjalaan tai Karjalan
Kannaksen eri pitäjiin.
Sotilaspoikien joukossa on
useita Karjalan poikia on
Karjala tullut tutuiksi hyvien
oppaiden ansiosta.

Tämänkertainen matka
alkoi Sortavalasta, jossa toki
olimme jo aikaisemminkin
vierailleet. Täältä matka
suunnattiin seuraavana
aamuna lähes peilityyntä
Laatokkaa pitkin Valamon
luostarisaarelle, jossa meillä

oli tilaisuus tutustua
Valamon kirkkoihin ja saaren
muuhunkin elämään.
Saimme kuitenkin todeta,
että paljon vielä riittää töitä
munkeille ja kirkkojen enti-
söijille ennen kuin vanhat ja
upeat pyhät rakennukset
ympäristöineen. saadaan
vanhaan luistoonsa.

Valamosta matkamme jat-
kui Sortavalan,
Lahdenpohjan, Jaakkiman ja
Lumivaaran kautta  vanhaan
Karjalan maatalouspitäjään
Kurkijoelle. Lumivaarassa
pysähdyimme kirkolle, jossa
voimme todeta v. 1935 val-
mistuneen ja vihityn kirkon
olevan vielä paikoillaan.
Myös kirkon kellot olivat tor-
nissa ja niitä me sotilaspojat
soitimme innolla kuin kerto-
aksemme sotilaspoikien

tulosta Lumivaaraan.
Kurkijoella tapahtuneen

yöpymisen jälkeen lähdim-
me seuraavana päivänä
Hiitolaan, jossa tutustuim-
me JR 36:n eli ns. Huittisten
Pataljoonan taistelupaikkoi-
hin. Niin Hiitolassa kuin
Simpeleelläkin jatkosodan
alussa monen huittislaisen
sotilaspojan isät ja lähisuku-
laiset joutuivat ankariin tais-
teluihin kesällä 1941.
Käkisalmen kautta matka
jatkui Pyhäjärven sankari-
hauta-alueella jossa perin-
teistä tapaa noudattaen las-
kimme kukat muistomerkil-
le. Tietäen, että monen huit-
tisissa asuvat pyhäjärveläi-
sen omaisia on  haudattu
niin sankarihautaan kuin
läheiselle siviilihautaus-
maallekin vietimme hetken

kirkkopuistossa ja lähistöllä
olevan lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkin lähel-
lä keitimme retkikahvit.

Pyhäjärveltä matka jatkui
Tali-Ihantalan muistomerk-
kien kautta Viipuriin. Tali-
Ihantalassa oli viikkoa aikai-
semmin vietetty taistelujen
6 0 - v u o t i s m u i s t o j u h l a a .
Tuossa Pohjoismaiden suu-
rimmassa taistelussa suoma-
laiset pysäyttivät ylivoimai-
sen vihollisen.

Kaikin tavoin antoisan ja
mieliin painuvan Karjalan
matkan johtajana toimi
Huittisten Sotilaspoikien
osaston puheenjohtaja Pentti
Tiuttu ja matkan oppaana ja
karjalan asiantuntijana toimi
Ossi Niinimäki.

TEKSTI JA KUVAT: 
PAAVO PUNKARI

Vasemmalta Aarno Puputti, Pentti Tiuttu ja Antti Nieminen
kukkia laskemassa Pyhäjärven sankarihaudalle.
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Vironperän isäntä 
sai muistomerkin
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Elokuun 14 päivänä paljastettiin Lohjan kirkkopuistossa valtioneuvos
Johannes Virolaisen muistomerkki. Muistomerkin aikaansaamisessa
olivat keskustapuolue, Karjalan Liitto, Lohjan kaupunki sekä useat
kansalaisjärjestöt ja yksityiset henkilöt parin viime vuoden aikana teh-
neet suuren työn.

Kuvanveistäjä Nora Tapper oli toteuttanut muistomerkin kolmena
erillisenä yli neljän metrin mustaa graniittia olevan  patsaan muodos-
sa, joista keskimmäiseen oli sijoitettu Johannes Virolaisen näköiskuva
rintaprofiilina. Saman patsaan toisella puolen oli tekstinä tuotu esiin
valtioneuvoksen poliittinen ura vuosien saatossa. Äärimmäisenä va-
semmalla olevan patsaan tekstit oli omistettu suurelle suomalaiselle
talonpojalla Yläsommeen pojalle Johannes Virolaiselle.

Kolmas patsas oli taiteilijan esittelyn mukaan omistettu Karjalan muis-
tokiveksi. Tämä muistokivi oli kirjoituksista vapaa, sillä taitelija ei löy-
tänyt lyhyitä lauseita kuvaamaan Johannes Virolaisen uurastusta Kar-
jalan ja karjalaisuuden hyväksi ja kaipuuta Karjalaan. Jokainen mat-
kailija voi mielessään kirjoittaa ajatuksissaan mustaan graniittipintaan
sopivan lauseen.

Pääministeri Matti Vanhanen loi paljastuspuheessaan katsauksen
suuren Johannes Virolaisen elämänkaareen aloittaen nuoren luut-
nantti Virolaisen  toimintaan siirtoväen evakuoinnissa ja asuttamiseen
liittyvissä asioissa ja toimintaan Karjalan Liitossa. Tämän jälkeen pu-
huja kertoi Virolaisen harvinaisen pitkästä poliittisesta urasta alkaen
vuoden 1945 vaaleista, jolloin hänet valittiin ensimmäisen kerran
eduskuntaan jossa
hän yhtä kautta
lukuun ottamatta
toimi yhtäjaksoi-
sesti 42 vuotta.
Tänä aikana Viro-
lainen toimi edus-
kunnan puhe-
miehenä vv.
1966–1968 ja
1979–1983 sekä
pääministerinä
1964–1966. Mui-
ta ministeripäiviä
eri hallituksissa Vi-
rolaiselle kertyi
valtiovarainministerinä, ulkoasiainministerinä, II sisäasiainministerinä,
opetusministerinä ja maa-ja metsätalousministerinä   kehittäen näin
eri alojen toimintaa kaikkien suomalaisten hyväksi. Maalaisliiton ja
sittemmin keskustapuolueessa jäsenenä ja puolueen puheenjohtajana
Virolaisen merkitys on ollut mittaamattoman suuri.

Johannes Virolaisen asiantuntemusta käytettiin hyväksi mm. osuus-
pankkijärjestössä, sillä hän toimi lähes parikymmentä vuotta muutok-
sen aikakautena hallintoneuvoston jäsenenä ja puheenjohtajana.

Myöskin monissa eri yhtiöiden hallituksissa ja toiminnoissa Virolainen
oli mukana.

Muistomerkin luovutti Lohjan kaupungille muistomerkkitoimikunnan
puheenjohtaja tohtori Tytti Isohookana-Asunmaa ja sen otti vastaan
kaupunginjohtaja Elina Lehto. Yli tuhatpäinen juhlayleisö herkistyi
Kyllikki Virolaisen laskiessa ruusut vastapaljastetulle muistomerkille.
Musiikista tilaisuudessa vastasi Mieskuoro Lohjan Miehet.

Mieliin painuva muistomerkkijuhla juhla aloitettiin Lohjan keskiaikai-
sessa kirkossa pidetyllä muistokonsertilla, jossa kapellimestari Juha
Nikkolan johtama Lohjan kaupunginorkesterin säestyksellä mezzo-
sopraano Tiina Penttinen ja baritoni Ville Rusanen esittivät yksinään
ja yhdessä useita kappaleita. Yleisön mieliin jäivät konsertista varmas-
ta Penttisen esittämä Auli Runneen ” Laps olen köyhän kauniin Kar-
jalan” ja Rusasen esittämä  Oskar Merikannon ” Elämälle”.

Meille pyhäjärveläisille valtioneuvos Johannes Virolaisen muisto tulee
aina säilymään paitsi suurena poliitikkona myöskin karjalaisena suure-
na talonpoikana ja karjalaisuuden puolestapuhujana.

REINO ÄIKIÄ 

Evakkomatka Musakanlahdesta
Keski-Suomeen Multialle 
Tämä kertomus on tositarina, jo-
ka alkoi 60 vuotta sitten. Olin sil-
loin 17-vuotias ja serkkuni Laina
22-vuotias, Anja Laineen sisar.

Vanhempani olivat keski-
ikäisiä. 9. päivä kesäkuuta alkoi
jatkosota. Sodan äänet kuuluivat
jo hyvin. Tykkien jyminä ja Kivi-
niemen pommitukset vavisutti-
vat ja ikkunat rakennuksissa heli-
sivät ilmanpaineesta. Lentoko-
neista ammuttiin konekivääreillä
niin, että metsä rapisi. Koneet
lensivät tosi alhaalla, hyvin erot-
tuivat punatähdet. Vanhukset,
lapset ja äidit lähtivät evakkoon
vähän aikaisemmin. Juhannus lä-
hestyi kaikesta kauheudesta huo-
limatta. Odotettiin kesän suurta
juhlaa, joka todellisuudessa
muuttui pakomatkaksi.

Olimme kolme päivää ennen
saaneet varoituksen tulevasta
lähdöstä. Lähtökäsky tuli 19. 6.
klo 18.00. Olimme valmiit lähte-
mään. Matkaan lähti Tuomas-se-
tä, Anja Laineen isä ajaen Lento
nimistä hevosta kuormineen,
kärrin perässä oli toisella vuodel-
la oleva ”sälkeivä”.

Äitini Helena ajoi Siro-nimistä
hevosta, jonka aisaan oli sidottu
kahden ja puolen kuukauden
ikäinen varsa, joka käveli emonsa
vierellä koko matkan. Siinä olivat
sen pehmeät kaviot koetuksella.
Isäni Juho ei saanut lähteä mu-
kaan. Hänen oli jäätävä rintaman
takaiseen työpalvelukseen. Ar-
meijaan oli jo luovutettu kaksi he-
vosta Jukka ja Piku, jotka eivät
koskaan palanneet siltä reissul-
taan.

Lehmiä ajoimme Lainan kans-
sa hevoskuormien perässä. Tie oli
täynnä matkalaisia ja säikähdim-
me, miten saisimme pysymään
17 lehmää omassa ryhmässä.
Huomasimme jo ensi kilometreil-
lä, että ne huolehtivat toinen toi-
sistaan. Koko matkan aikana ne
eivät eksyneet vieraaseen kar-
jaan. Joskus vain tuli pientä ha-
jaannusta sotilasautojen tullessa
vastaan ja kolareitakin sattui vä-
lillä. Pientä karjaa meillä ei ollut
matkassa.

Aluksi oli määräys kulkea yöllä
ja levätä päivällä ja niin teimme-
kin ilmavaaran takia. Toivomus
oli, että kulkisimme 25–30 km
yössä. Suurin piirtein jaksoimme-
kin sen. Aina piti olla valmiina
kuin partiolainen. Yöpymispaikat
olivat erilaisia sarraimia (puima-
suuli). Kerran nukuimme tai-
vasalla nuotion läheisyydessä. Ju-
hannuksen aikaan satoi rankasti
ja olimme läpimärkiä kesävaat-
teissamme. Onneksi tapasimme
Parikkalassa ystävällisiä ihmisiä,
jotka ottivat meidät kotiinsa.
Saimme saunoa kerran matkan
aikana ja vaihtaa puhtaat kuivat

vaatteet. Saimme myös nukkua
ihmisasunnossa. Lehmillä oli lai-
tumet ja saimme riisua hevoset
valjaista. Olimme tässä kodissa
kaksi vuorokautta ja sateen laka-
tessa jatkoimme levänneinä mat-
kaamme. Usein oli epäselvää mi-
kä viikonpäivä kulloinkin oli,
mutta sehän ei ollut kovin tärke-
ää.

Sotapoliisit ohjasivat liikennet-
tä teiden risteyksissä, jotta tietäi-
simme mihin mennä. Jouduim-
me alkumatkasta lypsämään leh-
mät ja kaatamaan maidot maa-
han. Aluksi kuljimme pienempiä
hiekkateitä, pehmeitä ja mäkisiä,
koska armeijan autot liikkuivat
isommilla teillä. Monen pitäjän
läpi kuljimme. Kaunein paikka oli
ehkä Punkaharju, jonka molem-
milla puolilla olivat vesistöt Puru-
vesi ja Päijänne. Muistiin erikoi-
sesti sieltä jäi lause, joka oli teks-
tattu 10-15 cm kuusen taimilla
tien kalteeseen metsän puolelle:
”Turvaa suvun metsät”.

Tuomas-setä oli kuullut sadon-
korjuuhommista kotikylällä ja
niinpä hän kääntyi Simpeleestä
takaisin hevosineen ja kuormi-
neen ja me jatkoimme kolmen
naisen voimin eteenpäin. Äitini
piti huolta hevosista ja me Lainan
kanssa lypsimme lehmät ja pi-
dimme huolta niistä.

Vihdoin lähestyimme Savon-
linnan kaupunkia ja kuljimme
sen läpi. Toivoimme, että tulisi
sellainen asema, josta saisimme
karjamme junaan. Olimme kul-
keneet jo lähes 300 km jalkaisin,
joka tuntuu nyt uskomattomalta.
Matkan jatkuessa saavuimme
Kallislahteen, jossa oli asema. Py-
sähdyimme kilometrin päähän
asemasta. Majapaikkamme oli
suuri puimasuuli, jossa oli sopi-
vasti kauran olkia. Nukuimme ol-
kivuoteellamme jotakin peittee-
nämme. Meitä ennen sinne oli
saapunut jo kymmeniä ihmisiä.
Saimme lehmät laitumelle ja lä-
hellä olevassa talossa äitini sai lu-
van paistaa leipää. Jauhoja oli
meillä kuormassa ja suolattua
sianlihaa panimme jälkilämpöön
paistumaan. Taas oli ruokapuoli
taattu, maitoahan oli meillä yllin
kyllin. Oli jo vähän toiveita päästä
junaan, mutta odottelimme siinä
kolme päivää, lypsimme lehmiä
ja sotilaat hakivat maidot. Odo-
tellessa junaa poiki Kaisla-nimi-
nen lehmämme. Kiitokseksi
avusta ja ystävällisyydestä äitini
antoi talon emännälle vasikan.
Viimein tuli aika saada lehmät ju-
naan ja matka jatkui eteenpäin.
Välillä pysähdyimme leikkaa-
maan heinää lehmille, vesi puoli
oli heikompaa. Pääteasemasta ei
ollut tietoakaan. Joroisissa jäim-
me junasta, kun olimme hake-

massa ruokavalioomme muutos-
ta. Ruokajakelussa saimme man-
navelliä. Siinä sitten odottelimme
ja ihmettelimme jonkin aikaa. Ju-
nallamme ei ollut mitään tarkkaa
aikataulua, silloin mentiin kun ti-
laa oli. Sotilaskuljetukset olivat
tietysti tärkeimmät, eihän meillä
ollut mitään kiirettä. Sitten tuli
sotilassairasjuna. Pääsimme kyy-
tiin. Seuraavalla asemalla saavu-
timme oman junamme ja matka
jatkui. Junamatka meni helpom-
min, mutta mihin olimme me-
nossa, se oli arvoitus.

Saavuimme viimein Petäjäve-
den asemalle Keski-Suomessa,
jossa meidät karjoinemme puret-
tiin pois. Oli lauantai-ilta. Läh-
dimme 30 km taipaleelle, jonka
selvitimme vanhalla rutiinilla.
Kyllä siinä matkalla alkoi tulla us-
kon puute. Kyyneleet eivät olleet
kaukana. 10 km oli aivan metsä-
tietä, tavallista kapeata maantie-
tä, ei yhtään asumusta koko mat-
kalla. Vihdoin löysimme maja-
paikkamme. Pitäjä oli Multia, Iso-
Järven kylä, talon nimi oli Mark-
kula. Talo oli iso ja komea, ihmiset
avoimia ja ystävällisiä.

Oli pyhäaamu 6–7 välillä, kun
saavuimme Markkulaan. Sauna
oli vielä lämmin edelliseltä illalta.
Olimme tosi mustia, ruskettunei-
ta ja pölyisiä. Emme olleet pesey-
tyneet kuin alkutaipaleella Parik-
kalassa juhannuksena, emmekä
olleet riisuneet vaatteita ja kenkiä
koko matkalla.

Peseytymisen jälkeen tietysti
ruokailimme. Saimme myös eläi-
met laitumelle. Lehmillä olivat
sorkat kuluneet melkein lop-
puun, samoin pieneltä varsalta
kaviot. Markkulassa odottivat
muut perheenjäsenet jotka olivat
lähteneet aikaisemmin. Jälleen
näkemisen ilo oli suuri. Oli levon
aika. Miten suloiselta uni mais-
tuikaan puhtaiden lakanoiden
välissä viikkojen jälkeen turvalli-
sessa ympäristössä.

Nukuimme päivän ja yhteen
mittaan heräämättä. Aamulla oli
isäntä kysynyt; eikös ne likat jo
herää? Negatiivisia asioita tällai-
sella matkalla on, mutta ”loppu
hyvin, kaikki hyvin”. Kiitos Tai-
vaan Isälle varjeluksesta! Nyt Te
matkakumppanit olette halun-
neet lähteä tutustumaan rakkaa-
seen syntymäseutuumme. Toivon
tämän olevan antoisa ja miellyt-
tävä matkakokemus. Toivon tei-
dän viihtyvän monista puutteista
huolimatta. Kiitos!

AILI SALLINEN
(s. Kaasalainen)

Juho ja Helena (s. Juvonen) 
Kaasalaisen tytär

Vl Pyhäjärvi Musakanlahti 
(Kohtranta)

Koht´rannan karjan lepo- ja ruokailuhetki evakkomatkalla kesäkuulla -44.
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Huittisiin sukeutui hyvä Sakkola-juhla
Huittisten Karjalaisten jär-
jestämä Sakkola-juhla hou-
kutteli elokuun alkajaisiksi
Huittisten Risto Ryti-saliin
suunnilleen saman verran
yleisöä, mitä hieman aikai-
semmin paikalle pakkautui
kuulemaan kansainvälistä
oopperatähteämme Karita
Mattilaa. Sakkola-Säätiö ha-
luaakin lämpimästi kiittää
huittislaisia, jotka onnistu-
neesti organisoivat lämmin-
henkisen pitäjäjuhlan yli
400-henkiselle yleisölle.

Kirkonmenojen ja hau-
tausmaan kunniakäyntien
jälkeen juhlaohjelmaan kuu-

lui ruokailu ja sanansorinaa
pitäjäjuhlan tuttuun tapaan.
Pihalla porisseet saivat my-
häillä valtavankokoiselle
emakolle, jonka entisöijä Ee-
ro Pilviniemi kuljetti tilai-
suuden maskotiksi Sakkola-
Museolta Lempäälästä.

Pääjuhlan alkajaisiksi vie-
raille tervetulotoivotuksia
lausuivat Huittisten Karja-
laisten puheenjohtaja Reino
Äikiä sekä kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja Jukka
Tuori ja seurakunnan edus-
tajana lehtori Tuulikki Vänt-
si. Kirkossa saarnasi sakkola-
laisjuurinen rovasti Tenho

Korhonen Hämeenkyröstä.

Maailma muuttuu – 
juuret pysyvät

Juhlapuhuja, Teollisuuden
Voima Oy:n varatoimitusjoh-
taja Ami Rastas kertoi sakko-
lalaisista juuristaan, joihin
vasta viime aikoina on alka-
nut perehtyä. Puheen ku-
luessa kuitenkin kävi selväk-
si, että evakkojunaan 1944
alle vuoden vanhana kannet-
tu Ami Rastas on ottanut hy-
vin selkoa Sakkolan histo-
riasta ja elämästä siellä. Sa-
malla on virinnyt intoa myös
sukututkimuksen tekoon.

Karjalan palauttamiskes-
kusteluun juhlapuhuja ei ha-

lunnut ottaa kantaa. Sen si-
jaan hän leikki ajatuksella,
millainen vanha kotipitäjä
olisi, jos se olisi säilynyt osa-
na Suomea.

– Sakkola olisi läpikäynyt
samantyyppisen kehitysku-
lun kuin muut Suomen maa-
seutupitäjät – kuntaliitok-
sienkaan mahdollisuutta ei
voitaisi poissulkea. Myös
maataloudesta toimeentu-
lonsa saavien osuus olisi vä-
hentynyt, ja valtaosa hankki-
si elantonsa muilta aloilta.
Maa- ja metsätaloutta hyö-
dyntävä teollisuus ja muu
yritystoiminta olisi todennä-
köisesti laajentanut toimin-
tojaan. Ehkä siellä toimisi
myös joku Nokian alihankki-

jayritys tai muu teknologia-
yritys. Varmasti myös Pieta-
rin läheisyyttä olisi hyödyn-
netty.

Rastas muistutti, että maa-
ilma muuttuu eikä mennei-
syyteen voi takertua – mikä
ei kuitenkaan tarkoita men-
neisyyden ja juurien unohta-
mista.

– Näitä asioita pitää vaalia
ja kunnioittaa oikealla taval-
la, ja olla juuristaan terveellä
tavalla ylpeä – tästä yksi
merkki ovat karjalaisten vuo-
tuiset pitäjäjuhlat.

Hyvä tunnelma

Juhlapäivää Huittisissa ryy-
dittivät lausunta-, laulu- ja

musiikkiesitykset, ja erityi-
sen ilahduttavaa ja kosketta-
vaa oli nuorten esiintyjien
luoma tunnelma.  Lähtiäisik-
si saatiin vielä nauttia hyvät
karjalanpiirakkakahvit.

– Tiedättekö muuten,
montako munaa menee 400
karjalanpiirakan munavoi-
hin? kysäisi Reino Äikiä ja
vastasi saman tien:

– Mie tiien. 74 kappaletta –
mie uon ne kuorint!

Seuraava Sakkola-juhla pi-
detään elokuun 2005 alussa
Orivedellä.

MARJO RISTILÄ-TOIKKA

Lumivaaralaiset järjestivät
12.6.2004 luovutetussa Lu-
mivaarassa,  60-vuotta Lu-
mivaarasta lähdöstä-muis-
totilaisuuden.

Hyvissä ajoin ennen juh-
laa aloitettiin neuvottelut
Lahdenpohjan paikallisvi-
ranomaisten kanssa juh-
lien järjestelyistä. Tilaisuu-
den ohjelmasta päästiin
hyvissä ajoin yksimielisyy-
teen. Kunnes n. kuukautta
ennen suunniteltua juhlaa
alkoi Lahdenpohjan viran-
omaisten aloitteesta huo-
paaminen ja soutaminen
tilaisuuden ohjelman suh-
teen. Viimeinen neuvottelu
käytiin kaksi vuorokautta
ennen juhlaa jolloin ohjel-
ma sovittiin sillä muutok-
sella, että juhla tulee pitää
kokonaisuudessaan Lumi-
vaaran kirkossa.

Kuitenkin juhlan jo käy-
tännössä alettua 12. 6.
Lahdenpohjan paikallisvi-
ranomaiset ilmoittivat, että

juhlan tulee loppua jo klo
12. Tämä tarkoitti sitä, että
suunnitellusta ja sovitusta
ohjelmasta jäi yli 50 % pitä-
mättä. Lisäksi juhlayleisö
laitettiin kävelemään kir-
kolle n. 1 km etäisyydeltä
vaikka linja-autoilla olisi
päässyt kirkon viereen.
Juhlan lyhentämisen vaati-
musta valvoi n. 30 miliisin
joukko.

Noin puolet suunnitel-
lusta ohjelmasta jäi pitä-
mättä tai ne pidettiin ly-
hennettynä. Syyksi ko. pro-
sessiin ilmoitettiin Venäjän
itsenäisyyspäivä.

Lumivaara-Perinneyh-
distys ry. ei voi hyväksyä
Lahdenpohjan viran-
omaisten toimintaa jossa
neuvotellut sopimukset ei-
vät pidä paikkaansa.

Koska Lahdenpohjan
piirin viranomaisten kans-
sa neuvotellut sopimukset
eivät pidä paikkaansa on
pelko, että myös muunlai-

set suomalaisiin matkaili-
joihin liittyvät sopimukset
eivät pidä paikkaansa Lah-
denpohjan piirissä.

Lisäksi Lahdenpohjassa
on suomalaisiin matkaili-
joihin kohdistunut ryöstö-
jä ja niiden yrityksiä sekä
suomalaisten matkailijoi-
den autoihin on murtau-
duttu ja omaisuutta varas-
tettu.

Edellä mainitusta joh-
tuen ehdottaa Lumivaara-
Perinneydistys ry, että yksi-
tyiset, yhdistykset, yrityk-
set ja matkanjärjestäjät
boikotoisivat Lahdenpoh-
jan piirin alueelle tapahtu-
vaa matkailua niin kauan
kunnes saadaan vakuus
siitä, että sopimuksiin
Lahdenpohjan piirin vi-
ranomaisten kanssa voi-
daan luottaa ja matkailijoi-
den turvallisuus on kohen-
tunut Lahdenpohjassa.

Luovutetun Karjalan 
Lahdenpohjan piiriin 
suuntautuva matkailu 
asetetaan boikottiin?

Matkakuume

Saunapellon mäki 20. 6. 1992
Voi sitä sirkkojen siritystä
monien lintujen liverrystä
Saunapellon saarekkeessa
lehtometsän siimeksessä.

Kukat kukki tulvimalla.
Joka heinän heilunnalla
kukka taivasta kurotti
katse kaunista kohtasi.

Mikä keskikesän vehmaus
sinikellojen sulokkuus.
Kaikki hyvässä sovussa
Luojan luomassa kauneudessa.

Tämän luonnon läheisyyden
kesän lämmön, pehmeyden
puhtaan tuoksun utuisen
rauhan sielussa suloisen.

Luulin maailmasta kadonneen
vain lapsen sydämessä sykkineen.
Muistoissa kaikki kaunistuu
aurinkokin sumusta kirkastuu.

Tätä olen etsinyt, hakenut
monet rannat kierrellyt.
Hyvänkin suven sattuessa
jokin puuttui, jokin katosi.

Sen minkä luulin kadonneen
uneksi unien joukkoon joutuneen
löysin lehdosta, mäestä Saunapellon
yksin istuen, kuin lasna ennen.

Sen lämmön, rauhan, puhtauden
syvälle sieluuni talletan.
Kun kylmässä, viimassa samoan,
lämmön sielustani ammennan.

Vaikk’ lienee ohdakkeinen, savinen
tämä maa, Saunapelto lehtoineen,
tässä maassa juureni on.
Se tunne on varma ja unohtumaton.

Kuin aarretta, kultaa rikkaiden,
tätä tunnetta sielussani varjelen.
Se paikkaa tunnon murtuneen,
antaa voimaa, rauhaa sielullein.

KIRJOITETTU VAASASSA 17. 8. 1992

Mökkiläisen mielessä Karjalaan
kaiho kohisten innostuttaa.
Synnyinseutu rakkaudella odottaa, 
muistoja jakaa aina uudestaan.

Sydän, kyyneleet toive riemuun.
Innokkaasti elimistössä sykkii.
Ruusupensaat entisesti kukkii,
äidin marjapensaatkin terttuun.

Vielä punaisina, mustina marjoina
taivaan auringolla jo pysyvät.
Lapsuusajat, kertaantuvat hyvät,
itänaapurin asukkaat poimijoina.

60 vuotta he asuneet kodissani
suuren vallan mahtivoimalla.
Meidät ajoivat pois tykkitulella,
toive nähdä pian peilisieluillani.

Tuntemalla povessani synnyinseutua
suvessa kaipuu sydämestäni sinne.
Matkakuume pääsemisen enne
suojelusenkelit varjelkoot seuruettani.

NIM. MATKAKUUME

Huittisten Karjalaisten pj. Reino Äikiä, Sakkola-Säätiön pj.
Hannu Turkkinen ja juhlapuhuja Ami Rastas poseerasivat
Sakkolan uuden isännänviirin alla.

Kirkonmenojen jälkeen juhlakansa laski muistokukat Karjalaan jääneiden muistomerkille.
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irkonsanomaK

Kuolleita

Hyvät juhlavieraat!
Hiljattain kuulin pienen ker-
tomuksen, jonka tapahtu-
mapaikka oli rajan taakse
jäänyt Karjala yli kuusi vuosi-
kymmentä sitten. Kertoja oli
kiirehtimässä evakkojunaan,
kun hän näki asemalaiturilla
hädintuskin kouluikäisen
pojan kantamassa rep-
puselässä pikkuveljeään.
Kertoja alkoi ääneen päivi-
tellä pojan tehtävän vaati-
vuutta ja sanoi: ”Onpas si-
nulla raskas taakka!” ”Ei tä-
mä ole mikään taakka, tämä
on minun veljeni!” kuului
pojan napakka vastaus.

Uskon, että nämä vuotui-
set kesäjuhlat ovat muistojen
täyttämiä päiviä. Muistoista
rakkaimpia lienevät juuri täl-
laiset anekdootit, jotka vä-
lähdyksenomaisesti kertovat
jotain olennaista sisusta, vel-
vollisuudentunnosta, yh-
teenkuuluvuudesta ja lähim-

mäisyydestä. Myös tuohon
kertomuksen miehenalkuun
oli tarttunut se henki, jonka
varassa kansakunta uskoi
selviävänsä sodasta eteen-
päin: jokaisen on tehtävä
velvollisuutensa ja parhaan-
sa. Apua tarvitseva lähim-
mäinen ei saa olla taakka,
vaan veli ja sisar.

Parhaat muistot ovat usein
eräänlaisia selviytymistari-
noita. Jälkeenpäin ihminen
saattaa itsekseen tai ääneen-
kin miettiä, oliko Jumalan
johdatusta, että lohduttaja,
tukija ja rinnallakulkija astui
esiin juuri silloin, kun elämä
tuntui erityisen vaikealta.
Vaikeimpina päivinä synty-
neet taitavat olla niitä kaik-
kein lujimpia ja rikkaimpia.
Tänne tulijoita voi yhdistää
voimakas tunne: yhdessä
selvisimme, yksin olisin sor-
tunut jo aikoja sitten. Tämän

kokemuksen lämmössä
myös nuorimpien, sodan
kauhuja kokemattomien ikä-
luokkien on hyvä vaalia juu-
riaan ja ammentaa elä-
mänuskoa tätä päivää var-
ten.

Kukaan Raamattua luke-
nut ei voi olla huomaamatta,
kuinka paljon se sisältää sekä
yksilöitä, sukuja, heimoja et-
tä kokonaisia kansoja koske-
via selviytymiskertomuksia.
Suuri kertomus, Jumalan
suunnittelema pelastushis-
toria, päättyy kiitoslauluun.
Se kuullaan Ilmestyskirjan 5.
luvussa, kun taivaan joukko
kumartuu tuhovoimat voit-
taneen Karitsan eteen: ”He
lauloivat uuden laulun: – Si-
nä olet arvollinen ottamaan
kirjan ja avaamaan sen sine-
tit, sillä sinut on teurastettu,
olet verelläsi ostanut ihmisiä
kaikista heimoista, kansois-

ta, kaikista kielistä ja mais-
ta.”

Valtaistuimella istuvan kä-
dessä oli kirjakäärö, joka oli 7
sinetillä suljettu. Voimme
ajatella, että siihen oli kirjoi-
tettu vastaukset kaikkein ki-
peimpiin ihmismielen kysy-
myksiin. Vaikka tässä elä-
mässä monet sinetit tuntu-
vat jäävän avaamatta, saam-
me luottaa tuohon arvoituk-
selliseen, mutta samalla ää-
rimmäisen lohdulliseen ku-
vaan: kerran saamme kysy-
myksiimme vastauksen suu-
ressa jälleennäkemisen juh-
lassa. Antakoon myös juh-
lanne täällä Kiikassa esima-
kua tuosta hetkestä.

Kirkkoherra Jouni Pihlaja-
maan puhe Muistojen illassa
17. 7. 2004.

24. 7. 2004

Veljemme Reino Puputti

Reino Juhani Puputti s. 22. 7.
1938 Vpl. Pyhäjärvi, k. 12.7.
2004 Mouhijärvi. Vanhem-
mat Anna-Liisa ja Johannes
Puputti Tiitualta.

Simo Hämäläinen syntyi
16. 5. 1927  Viipurissa (Vpl.
Pyhäjärvi). Kuoli 21. 7. 2004
Kontiolahdella.

Rakas veljemme

Kyösti Kalevi
K I N N A R I

* 13. 2. 1936 Vpl. Pyhäjärvi
† 29. 6. 2004 Äetsä

Kaivaten

Matti, Kyllikki ja Oili perheineen

Kyöstiä kanssamme kiitollisina ikävöivät

sukulaiset, ystävät ja naapurit

On maa, mihin kaikki polut katoaa.
On Rauhan maa.

(Saima Harmaja)

Siunaus toimitettu Keikyän kirkossa 31. 7. 2004.
Kiitämme lämpimästi osanotosta.

Kyösti Kalevi Kinnari 
13. 2. 1936–29. 6. 2004

Kun Kyösti veli oli pieni poi-
ka ja R-kirjain oli juuri löyty-
nyt, oli hän isän kanssa Vii-
purissa. Tädit kyselivät, että
kukas tämä nuori mies on?
Kyösti laittoi kädet lanteille
ja vastasi: Kyösti Kaveri Kin-
nari, Montrua Pyhäjärvi. Sel-
lainen hän oli; aito karjalais-
poika, toveri, kaveri, auttaja,
kuuntelija ja ystävä niin mo-
nelle.

Kaksi evakkomatkaa vael-
lusvuosineen, uudet koulu-
toverit, vieraat ihmiset ym-
pärillä opettivat kunnioitta-
maan lähimmäisiä ja puo-
lustamaan omaa perhettä.
Tietoisuus rehellisyyden
merkityksestä kanssakäymi-
sessä oli itsestään selvä asia
Kyöstille. Lähes lapsenomai-
nen usko kaikkien ihmisten
hyvyyteen sai hänet masen-
tumaan, kun hän näki ja koki
väkivaltaa, epärehellisyyttä,
kieroutta ja teeskentelyä.
Kyösti oli niin ihmeen aito ja
lämminsydäminen.

Nuorena, melkein lapsena
oli tartuttava tositoimeen

isän ja kaksoisveljen kanssa.
Työnteosta Kyösti piti, toi-
mettomuus ja tarpeetto-
muus ei sopinut hänelle.

Lukeminen oli mieluisa
harrastus. Hän luki nopeasti
ja muisti lukemansa. Meillä
ei tarvittu tietosanakirjoja
läksyjen teossa. ”Kysytään
Kyöstiltä”, riitti useimmiten.

Kun sairaudet alkoivat
murtaa ahkeraa kulkijaa,
löysi hän luonnon ystäväk-
seen. Kotipihan kukkia hän
hoivasi hellästi. Seurasi mie-
lenkiinnolla fasaanin poikas-
ten kehitystä, kukan nuppu-
jen aukeamista. Hän vaelsi
metsässä ja kuunteli järven
laineiden liplatusta. Hän an-
toi hiljaisuuden puhua.

Toukokuussa olimme ko-
tona Montrualla ja saimme
kokea ihanan Karjalan ke-
vään. Käen kukunta, sata-
kielen laulu, vihertävät nur-
met ja haat, lehteen puhjen-
nut kotitammi, metsittynyt
Ryönön ranta ja Konnitsan
komea metsä. Näistä kaikista
Kyösti nautti täysin siemauk-

sin. Moneen kertaan kävim-
me läpi kaiken kokemamme
matkan jälkeen.

Nyt olet palannut lopulli-
sesti kotiin Kyösti-veli. Takai-
sin onnellisten asuinsijoille.

Kaipaus tulee tuntumaan
kipeänä kauan, mutta jossa-
kin taustalla on kiitollisuus
siitä, että saimme omistaa
auttavaisen, hyväsydämisen
ja epäitsekkään veljen, jonka
luokse kotiin oli hyvä tulla.

Olet väsynyt, haluat leväh-
tää hetkisen.

Kuitenkin olet kanssamme
kaikkialla:

Auringon kultasade,
tuulen henkäys
kukan ihanuus
satakielen sulosävel
kesäperhon samettisiipi
nurmikon aamukaste
sadepisara
talven lumihiutale,
Kiitos, että kuljit kanssam-

me kappaleen matkaa Kyösti
KYLLIKKI

Muistoja lapsuudesta, eräs kirkkomatka

Kesäkuun lehdessä oli
muistokirjoitus otsikolla
Kirsti-siskon muistolle.
Kyseessä oli Kirsti Pitkä-
nen Vernitsalta. Kauniin
muistokirjoituksen kir-
joitti hänen sisarensa Ulla
Ruosteoja o.s. Pitkänen.
Vanhemmat Anni ja Jan-
ne Pitkänen Vernitsalta.

Äitini Emilia Lamppu ja naa-
purin emäntä Alina Kuronen
olivat sopineet, että lähde-
tään lapsien kanssa pyhänä
kirkkoon. Vuosi oli 1935 tai
1936. Ensin tehtiin kaikki aa-
muaskareet, ja lehmät pää-
timme ajaa hakaan mennes-
sämme ja teimme tietysti
myös eväät. Alinalla oli kaksi
tytärtä, Tuulikki ja Aira ja äiti
otti mukaan minut (Irjan) ja
Aunen. Sanni jäi isän kanssa
kotiin. Lehmät ajettiin ha-
kaan ja sitten mentiin Noi-
termaan pysäkille ja siitä ju-
nalla Pyhäjärven asemalle.
Pyhäjärvellä käytiin pois ju-
nasta ja huomattiin, että
eväät olivatkin jääneet ju-
naa.

Lähdimme kävelemään
kirkolle, jonne oli matkaa
muutama kilometri. Kun
nousimme Kokkomäkeä ylös
huomasimme isän tulevan
Sannin, nuoremman siskon
kanssa pyörällä. Kaikki jat-

koimme matkaa kirkolle.
Aira oli jo väsynyt ja isä ot-

ti Airankin pyörän päälle ja
matka jatkui kohti kirkkoa.
Kirkon penkeillä istuessam-
me meistä lapsista tuntui vä-
hän oudolta, kun kaikki oli
niin isoa. Siinä sitten Aira
kuitenkin pyöri ja ihmetteli
miten tämmöistä on, ja hän
putosi penkiltä. Äitiä rupesi
naurattamaan, mutta minä
luulin, että äiti itkee vaikka
kirkonmenot  eivät olleet vie-
lä edes alkaneet. Saarna, joka
siihen aikaan pidettiin, oli
lapsien mielestä tosi pitkä.
Sitten tuli kolehdin keruun
aika. Äiti antoi meille pienet
rahat, että saimme laittaa ko-
lehtihaaviin rahaa, mutta
Alina ei ollut antanutkaan
rahaa ainakaan Airalle. Aira
luuli, kun haavi tuli kohdalle,
että siinä on karamellejä. Ali-
na otti Airan käden pois haa-
vista, johon Aira sanoi, että
kyllä minäkin saan ottaa ka-

ramelliä kun Lampun tytöt-
kin ottivat. Kirkonmenot
loppuivat ja paluumatkalla
poikkesimme ostamaan
kioskista Viipurin rinkeleitä,
koska eväät olivat jääneet ju-
naan jo tulomatkalla. Kotiin
tultiin rataa pitkin. Isä oli ot-
tanut Sannin mukaan ja läh-
tenyt pyörällä kotiin ja me
lähdimme kävellen rataa pit-
kin.

Pikojoen siltaa ylittäes-
sämme pelättiin, että rata
pettää ja me putoamme Pi-
kojokeen. Mansikoita oli pal-
jon radan penkereellä, ja me
keräsimme niitä heinään kä-
vellessämme kotiin päin.
Lehmät ajettiin taas haasta,
jonne ne olimme aamulla
ajaneet, kotiin.

Tämmöinen oli meidän
kesäinen kirkkomatkamme
lähes seitsemänkymmentä
vuotta sitten.

Muisteli
IRJA

En tiedä kuinka pukisin sanoiksi
sen mitä sinusta ajattelen.
Olit peruskallio,
olit niitä maan hiljaisia,
et koskaan tuonut itseäsi esille
kuitenkin olit kiinnostunut yleensäkin 
asioista
meidän sisarusten asioista etenkin.
Myötäelit kanssamme niin ilot kuin surutkin
autoit aina kun sitä tarvitsimme
omien voimiesi mukaan tietenkin
Kiitos sinulle siitä.
Tuntuu, että meillä nuoremmilla 
”nööseillä” ei enää ole
sitä turvaa jota sinun olemuksesi meille antoi.
Et enää saavu ottamaan uutta vuotta tai

juhannusta vastaan kanssamme 
”vanhojen juhliin”
Mutta ne hetket jäävät elämään mieliimme
meillä oli mukavaa.
Kaipaamme sinua.
Poikasi Sami, joka oli Tertulle ja Sinulle
kaikki kaikessa
menetti meistä kaikista eniten.
Toivon, että rakkautenne ja huolenpitonne
ulottuu tuonpuoleisestakin antamaan
hänelle tukea ja turvaa elämässä.
Lepää rauhassa vaimosi vieressä
muistelemme Teitä ja kaipaamme Teitä

SISARESI ULLA

Pyhäjärven
tuliaisia

Leino Rouvinen esittelemässä matkamuistoa.

Leino Rouvinen on useam-
man kerran vieraillut kodis-
saan Vpl. Pyhäjärven Salit-
sanrannan kylässä. Viikko
sitten Salitsanrannan koulu-
piiriläisten kanssa tehdyn
matkan aikana Leino vieraili
yhdessä Aarne  Partasen
kanssa tutussa pihapiirissä.
Talossa nykyisin asuva nais-
henkilö antoi pojille erikoi-
sen lahjan. Talossa oli nimit-
täin tarkoitus tehdä remont-
tia ja kunnostaa yläkertaan
kesäasuttavia huoneita. Siel-
tä sahanpurujen joukosta
löytyi suomalaiseen sano-
malehteen kääritty kipsinen
veistos, joka esittää jotain
apostolihahmoa. Veistos
luovutettiin talon entisille
asukkaille Suomeen tuota-
vaksi. Leino otti yhteyttä
vanhempaan veljeensä Su-
loon mutta ei muistanut
hänkään veistosta aikaisem-
min nähneensä. Rouvisen
talo on rakennettu v. 1925.

Joskus 1930-luvulla pidettiin
Gozltsin huvilalla huuto-
kauppa. Leino Rouvinen ar-
velee, että veistos olisi tuosta
huutokaupasta lähtöisin ja
Pekka-isä lienee käärinyt os-
toksen sanomalehden sisälle
ja kätkeneen sen lapsilta pii-
loon ullakolle.

Pahaksi onneksi Leino ei
huomannut ottaa sanoma-
lehteä mukaan. Lehti oli il-
meisesti Käkisalmen Sano-
mat ja sen päiväyksestä olisi
voinut päätellä ajankohtaa
siitä milloin patsas on tullut
Rouviselle.  Kipsinen patsas
on n. 40 cm korkea.
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MerkkipäiviäYlennyksiä

Laura Lauttamuksen 
80-vuotispäivät Pyhäjärvellä
Serkkumme Laura Lautta-
mus, Aino o.s. Kurosen ja Ju-
ho Musakan vanhin lapsi
syntyi Pyhäjärven Kiimajär-
vellä 6. 8. 1924.

Laura on useita kertoja
käynyt kotiseutumatkoilla
omalla syntymäseudullaan
ja kiertänyt tutustumassa
muihinkin luovutetun Karja-
lan alueisiin. Matkoilla on ai-
na ollut mukana sukua sekä
isän että äidin puolelta, enti-
siä naapureita ja heidän jäl-
keläisiään, ystäviä nuoruu-
den ajalta ja entisiä kouluto-
vereita. Matkoillamme
olemme tutustuneet Kone-
vitsan ja Valamon luostarei-
hin, Taipaleenjoen taistelu-
paikkoihin ja moniin muihin
historiallisesti tärkeisiin ja
merkittäviin kohteisiin. Tär-
kein ja rakkain paikka on
kuitenkin aina ollut Pyhäjär-
ven Kiimajärvi ja siellä Mu-
sakan Villen ja Kurosen Ju-
hon kotipaikat, Pyhäjärven
sankarihauta sekä tietenkin
rakas koulutie Kiimajärveltä
Noitermaan koululle.

Viime kesänä, kun palai-
limme Taipaleenjoelta kuu-
mana kesäpäivänä takaisin
Pyhäjärvelle, Laura sanoi, et-
tä ”tämä taitaa sitten olla vii-
meinen kerta, kun tänne tu-
len, nyt on kaikki jo nähty”.
Silloin meillä heräsi ajatus,
että järjestetäänpä Lauralle
80-vuotisjuhlat Pyhäjärvelle.
Niinpä varasimme hyvissä
ajoin Musakan Antilta majoi-
tuksen mahdollisimman lä-
helle Lauran syntymäpäiviä
ja aloimme tiedottaa mat-
kasta sukulaisille ja ystäville.

Serkut, suku, ystävät kesän
tullen lähtevät Pyhäjärven
kankahille esi-isän tanhuvil-
le. Laura täyttää vuosia niitä
saamme juhlia haastella ja
muistella noita entisaikoja.
Kiire ei oo minnekään, men-
nään lomaa viettämään
heinäkuussa tavataan, Kar-
jalaan taas matkataan.

Tällä runopätkällä matka-
ohjelmassa kerroimme mat-
kamme tarkoituksen ja mu-
kavasti meitä olikin mukana.
Matkassa olivat Lauran sisko
Anja, veli Teuvo, poika vai-
moineen, serkkuja niin Ku-
rosten, kuin Musakoitten
puolelta ja monta rakasta ys-
tävää. Ilahduttavaa lisäksi oli
se, että lähes puolet oli ensi-
kertalaisia. Näin saimme
taas esitellä esi-isiemme

kauniita asuinsijoja jälkipol-
villemme.

Sunnuntaina 25. 7. lähti 32
iloista ja innokasta matka-
laista kohti Pyhäjärveä. Au-
tomatka sujui rattoisasti, sil-
lä Sirkka-serkun mies Pertti
oli ottanut mukaan haitarin
jota hän ratoksemme soitte-
li. Lauran poika Jussi ja Pertti
laulattivat meitä ja Marjamä-
en Elli ja Pakarisen Kerttu
lausuivat runoja. Ennen Py-
häjärvelle menoa poikke-
simme Äyräpäähän, jossa
kukkakimpun muistomerkil-
le laski Äyräpäästä lähtöisin
oleva Bertta Mattila. Lau-
loimme siellä yhteisesti Vete-
raanin iltahuudon ja Elli lau-
sui Eino Leinon runon Le-
genda.

Maanantaina aamupalan
jälkeen lähdimme viettä-
mään Lauran syntymäpäi-
viä. Ensimmäiseksi poikke-
simme Pyhäjärven sankari-
haudalle kunnioittamaan
Pyhäjärveläisten sankarivai-
najien muistoa. Lauloimme
yhdessä suvivirren, sen jäl-
keen Laura yhdessä serkkun-
sa Kerttu Pakarisen kanssa
laski kukkavihon muisto-
merkille. Kerttu lausui runon
ja lopuksi lauloimme yhdes-
sä Veteraanin iltahuudon.
Kiimajärven kankaalle, lä-
helle Musakan Villen talon-
paikkaa kokoonnuimme
syntymäpäivien viettoon.
”Metsämarketista ” ostettu-
jen samppanjapullojen kor-
kit paukahtelivat juhlan kun-
niaksi ja kotona leivotut ka-
kut ja pullat maistuivat auto-
kuskimme Timo Karusen
keittämän kahvin kanssa.
Lauran poika Jussi ja Pertti
lauloivat yhdessä Lauralle
”Laps’ olen kauniin köyhän
Karjalan”. Tuskin oli monta-
kaan, kenen silmäkulmassa
ei kyynel kimmeltänyt tä-
män laulun aikana, niin kos-
kettava ja sopiva se oli tähän
tilaisuuteen. Jussi piti äidil-
leen kauniin puheen, Kerttu
ja Elli lausuivat runot ja yh-
teisesti laulettiin virsi ”Kiitos
sulle Jumalani”. Kävimme ui-
massa Kiimajärvessä ja osa
meistä käveli koulutien Noi-
termaan koululle. Poikke-
simme luonnonkauniilla
Lamminharjulla, jossa myös
Laura on kuulemma sota-ai-
kana käynyt tanssimassa, sa-
laa tietenkin. Kiviniemessä
poikkesimme ostoksilla ja

ihailemassa kosken kuohuja.
Hieman ennen Kiviniemeä,
varuskunnan lähettyvillä on
pystyssä vielä Lauran entisen
miehen Niilo Lauttamuksen
syntymäkoti. Jussi käväisi
tervehtimässä sen nykyisiä
asukkaita ja nappaamassa
isänsä kotitalosta kuvan
muistoksi.

Tiistain retkeilimme lähi-
seuduilla, Hiitolassa, Tiitual-
la, Porsaanmäellä ym. ym.
Kävimme myös Vuohensa-
lossa ihailemassa ”käkkyrä-
mäntyä” ja Laatokan kaunis-
ta hiekkarantaa. Kävipä
muutama meistä uimassa-
kin Laatokan aalloilla. Nuo-
rin matkalaisemme, Petri,
olisi polskinut vedessä ja rat-
sastanut aalloilla vaikka ko-
ko päivän. Petri ihastui Kar-
jalaan niin, että ilmoitti ha-
luavansa sinne toistekin.

Illalla kävimme tutustu-
massa Lauran äidin, Aino
Musakan, o.s. Kurosen synty-
mäpaikkaan, Pyhäjärven
rannalla olevaan Haukkanie-
meen. Haukkaniemessä on
aikoinaan sijainnut pikku-
pappila, jonka torpparina
Kurosen Juho oli vuosisadan
vaihteen tienoilla, ennen Kii-
majärvelle muuttamistaan.
Paikka oli näkemisen arvoi-
nen kauniine maisemineen.
Vaikka olemme monta ker-
taa käyneet Pyhäjärvellä,
emme ole tienneet missä
Haukkaniemi sijaitsee. Kii-
tokset vaan Reino Äikiälle
kartoista. Näyttää siltä, että
joka kerta löydämme uusia,
toinen toistaan kauniimpia
paikkoja. Karjalan kannak-
sen luonnonkauneutta ei voi
lakata ihmettelemästä. Onko
paikkaa kauniimpaa?

Iltaisin saunoimme, uim-
me Pyhäjärvessä ja vietimme
aikaa yhdessä menneitä
muistellen ja kuulumisia
vaihdellen. Voi kuinka muka-
vaa oli nukahtaa päivän mat-
koista väsyneenä, kun avo-
naisesta ikkunasta kuuli
lämpimässä kesäillassa hai-
tarin kaihoisa soitto, kiitos
siitä Pertille.

Meillä kaikilla oli niin mu-
kavaa, oi jos oisit saanut olla
mukana!

LAURAN SERKUT
LEA PIHO JA 
JORMA KURONEN

Jenni Honkasalo on yksi
niistä nuorista naisista, jotka
ovat suorittamassa  varus-
miespalvelusta. Jenni ylen-
nettiin palveluspaikassaan
Drasvigissa alikersantiksi ja
hänen palveluaikansa päät-
tyy 7. 1. 2005. Jennin van-
hemmat ovat Ilpo Honkasalo
ja edesmennyt Raili o.s. Ve-

sikko. Jennin pyhäjärveläiset
sukujuuret juontavat Por-
saanmäelle, sillä isoisä Mik-
ko Vesikko on siellä syntynyt.
Isoäiti on Sirkka o.s. Nurmi.
Mikon vanhemmat olivat Si-
viä ja August Vesikko. Kuvan
lähettäjä Mikko Vesikko ker-
too itse olleensa sotaväessä
v. 1954 eli 50 vuotta sitten.

Lahja Oras os. Tomperi (Jaa-
ma) 70 vuotta 6. 8. 2004 Kau-
vatsa.

”Jotta jotain muistoa jäisi 
nuoremmalle polvelle...”
Otsikon sanat ovat kiimajärveläisen Heik-
ki Herran, joka 1980-luvun alkupuolella
lukuisien muiden Noitermaan koulupiiri-
läisten tavoin muisteli elämää kotikylissä,
lähtöä sieltä ja evakkovaiheita. Noiter-
maan koulupiiriin kuuluivat Kiimajärven
rantakylissä Porsaanmäki ja Kiimajärvi se-
kä Pyhäjärven rannalla sijainneet Paarina,
Jaama ja Tolsterniemi. Noitermaa, koulu-
piirin keskus, oli näiden kylien välissä,
maantien ja rautatien varrella, ja samaan
kyläaukeaan kuului Savimäki, joka tosin
virallisesti oli Kiimajärven kylää. Muuta-
man talon käsittävä Miissua oli samanni-
misen lammen rannalla Sakkolaan men-
nessä.

Tästä Pyhäjärven seudusta on tehty kol-
me kirjaa. Ensimmäinen, Noitermaan
seudun historiikki, jonka luultiin jäävän
ainoaksi kirjaksi, ilmestyi 1984. Kirjassa
kerrotaan näiden kotikylien elämän-
muodoista ennen sotia, kuvaillaan sen ai-
kaiset kodit, pihapiirit ja asukkaat. Kaksi
vuotta edellisen jälkeen ilmestyi Noiter-
maan seudun historiikki, Vaellusvuodet.
Nimensä mukaisesti kirjassa kerrotaan
talvisodan aikaisesta kotien jättämisestä,
evakkoajasta, välirauhan vuodesta, toi-
veikkaasta kotiinpaluusta jatkosodan ai-
kana ja uudesta lähdöstä 60 vuotta sitten.
Kirjassa on muun kerronnan lisäksi run-
saasti päiväkirjamerkintöjä. Kolmas kirja,
Noitermaan seudun historia, Taistelujen
vuodet, ilmestyi 1992. Siinä koulupiirin
sotatoimissa olleet miehet, lotat ja Is-po-
jat kertovat kokemuksistaan noina raskai-
na taistelujen vuosina.

Kaksi ensimmäistä osaa edellä maini-
tuista kirjoista ovat olleet jo muutaman
vuoden loppuneina. Koska kirjoja on jat-
kuvasti kyselty, on niitä teetetty pieni erä
lisää, joten jokaista koulupiiristä kertovaa

kirjaa on jälleen saatavana. Niitä voi tie-
dustella osoitteesta Anna-Liisa Heikkilä,
Jokisjärventie 259, 37200 Siuro, puhelin
03-3406 445.

Kun ensimmäiset kotikyläkirjat n. 20
vuotta sitten ilmestyivät, oli vielä runsaas-
ti kertojia, joilla oli omakohtaista muisti-
tietoa. Nyt monet heistä, myös kirjojen
syntyyn oleellisesti vaikuttanut Heikki
Karttunen, ovat siirtyneet ajasta ikuisuu-
teen. Pidän suurenmoisena asiana sitä, et-
tä kaikki muistelijat ja kertojat ovat tällä
tavoin tehneet koulupiirimme kotikylät
eläviksi. Ja miten hyvä onkaan jälkipolvien
tietää myös ne raskaat vaiheet, joista Vael-
lusvuodet ja Taistelujen vuodet -kirjoissa
kerrotaan.

Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä suu-
remmaksi kaikkien menetetystä kotiseu-
dusta kertovien kirjojen sisällöllinen arvo
kasvaa. Kotiseutumatkoista tiedämme,
mikä on kylien tilanne tänään. Edellisessä
Vpl. Pyhäjärvi-lehdessä Kari Pohjakallio
kertoi kiinnostavasti syistä, joiden vuoksi
em. Saaprun ja Enkkuan kyläkuvat ovat
muuttuneet. Sama on tilanne Noiter-
maassa, sillä nykyinen kylä, joka Neuvos-
toliiton aikana tehtiin kolhoosikeskuksek-
si, on tyystin erilainen kuin entinen koti-
kylä.

Pyhäjärvi-juhlassa nuorempaan pol-
veen lukeutuva Jukka Pusa puheensa lo-
puksi vetosi vanhempiin pyhäjärveläisiin
ja kehotti heitä kertomaan kokemuksis-
taan nuoremmille. Tähän kehotukseen
mielellään yhtyy ja tätä kehoitusta monet
pyhäjärveläiset ovat jo noudattaneetkin,
siitä ovat eri koulupiireistä kertovat kirjat-
kin osoituksena.

Muistellaan ja tallennetaan

ANNA-LIISA HEIKKILÄ

Kirsti
Hirvonen
kiittää
palautteesta
Sain taannoin postikortin,
jossa lähettäjä epäili muis-
tiani kotitaloni väristä Yläjär-
vellä. Kirjoittamassani teok-
sessa Isiemme maa, kannes-
sa on kotitaloni kuva. Kirjan
kansikuvassa talon väri on
punainen.  Kortin lähettäjä
kertoo, että talo oli harmaa
vielä 1944. Se on totta, että
talo oli harmaa. Kirjan kus-
tantamo otti valokuvan vel-
jeni Esko Sepän maalaamas-
ta taulusta ja taulussa talon
väri oli harmaa. Jostain kä-
sittämättömästä syystä kirja-
painossa talo muuttui pu-
naiseksi aidanseipäitä myö-
ten. Aikaisemman teokseni
Kallis maa kansikuvassa talo
on harmaa. Valitettavasti en
saanut kortin lähettäjän ni-
mestä selvää, joten lähetän
tämän vastineeni lehtemme
välityksellä. Missään tapauk-
sessa en ole halunnut välit-
tää asioita todellisuutta ruu-
suisemmaksi. Kansikuva
tehtiin kirjapainon toimesta.
Ystävälliset terveiset vaan
kortin lähettäjälle.

Laura Lauttamus ja Kerttu Pakarinen Pyhäjärven hautausmaalla.
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Hyvin hoidetussa metsässä silmä lepää,
toteaa Sulo Rampa Lavialta
75Eipä aavistanut

17-vuotias Sulo
Rampa minkä sa-

votan kohtalo oli hänelle val-
mistanut, tullessaan evakko-
matkansa päähän 1947 La-
vian syrjäkulmille Riuttalan
kylän Kivijärven maahan.
Rampan perheeseen kuului-
vat äiti Anni os. Hassi, tyttä-
ret Anna-Kaisa ja Mailis sekä
Sulo. Isä Matti Rampa oli
haavoittunut vaikeasti va-
paussodassa ja oli pysyvästi
sairaalahoidossa. Kurainen
ja kuoppainen sivutie päättyi
Rintakosken taloon, josta tu-
li Rampan perheen evakko-
koti vuodeksi.

Rampat olisivat halunneet
jäädä edelliseen evakkopaik-
kaan Korpilahdelle, mutta
tuli määräys, että Yläjärven
kyläläiset sijoitetaan Lavi-
aan.

Alku oli todella ankeaa.
Maisema oli niin tuiki eri-
laista kuin Yläjärven rannal-
la. Ja millainen oli se asuinti-
la, jossa piti alkaa elämään?
Tiettömän taipaleen takana
oli kymmenien hehtaarien
aava suo, jonka nimikin oli
karmiva Kalmanneva. Pel-
loksi raivattavaa pusikkoista
lettoista vesijättömaata oli
5,5 hehtaaria ja metsää 18,5
hehtaaria. Ei minkäänlaisia
rakennuksia, ei edes latoa. Se
oli kylmä tila.

Sulolla oli työt aloittaes-
saan suo, kuokka ja olalla kir-
ves.  Jo ensimmäisenä kesä-
nä hän raivasi peltoa kaksi
hehtaaria, mutta joku suoja
siellä työmaalla piti olla, jos-
sa voisi yösydämen nukkua.
Naapuritalon isäntä oli vailla
kyntöauraa mutta hänellä oli
lato. Tehtiin vaihtokaupat.
Sulo antoi Fiskarsin auransa
ja isäntä ladon. Niitty oli niin
pehmeää, että ladon hirret
piti kantamalla viedä liki ki-
lometrin matkan rakennus-
paikalle.

Sulo jatkoi raadantaansa.
Hän asetti tavoitteita, 40
metriä ojaa pitää kaivaa päi-
vittäin. Ja tietenkin ne voi-
mat uupuivat. Monta kertaa
hän heitti kuokat ja lapiot

menemään, ei tästä tule mi-
tään. Mutta hetken levähdet-
tyään ja pyyhittyään hiet
ruohoihin jatkoi työnteko-
aan. Jokin käsittämätön voi-
ma sitoi kuitenkin siihen
maahan Ja usein nousi tus-
kaisena myös ajatus, voi kun
olisi isä tukena ja opasta-
massa. Anni-äiti oli kyllä tar-
mokas ja työtä pelkäämätön
sisukas nainen, jolta luontui-
vat miehenkin työt. Hän tar-
vittaessa kengitti jopa hevo-
sen, mutta isä on silti aina
isä.

Vuoden kuluttua muutos-
ta valmistui tilalle saunapirt-
ti, oma koti. Sitten navettara-
kennus ja 1949 oma talo. Su-
lolle tuli töihin katko, hän
lähti armeijaan. Sotaväen
jälkeen loputtomalta tuntu-
vat työt jatkuivat entiseen ta-
paan.

Kivijärvenmaassa ei ennen
siirtolaisten tuloa ollut mon-
takaan taloa. Nyt sinne oli
perustettu neljä siirtolaisti-
laa, paikkakuntalaisia uudis-
tiloja kolme ja yksi rintama-
miestila. Joka tilalla uuras-
tettiin ja peltoja ojitettiin,
mutta syksyn sateiden aika-
na pellot peittyivät veden al-
le. Silloin uudisasukkaat
kääntyivät yksituumaisesti
asutusneuvojan puoleen to-
teamalla,   mikäli kuivatus-
hankkeeseen ei saada pikais-
ta apua, he kaikki muuttavat
pois parempiin olosuh-
teisiin. Asutusneuvoja ym-
märsi tilanteen vakavuuden
ja pisti toimeksi. Seuraavien
kesien aikana valtaoja kai-
vettiin, Kivijärven ja Myllysil-
lan kosket perattiin. Ja vasta
50-luvulla alkoi vilja kasvaa
kunnolla ja tuottaa satoa.

Elämän muutokset

Sulon vapaa-aika kului sen
aikaisten nuorten tapaan.
Käytiin iltamissa ja toimittiin
nuorisoseurassa. Tanhuhar-
joitusten ohjaajana oli sir-
keäsilmäinen Airi Holma, jo-
hon Sulon silmät kiinnittyi-
vät. Heidät vihittiin
–51.Rampan perhe sai riva-

kan ja työteliään miniän. Sit-
ten syntyivät  lapset, kolme
poikaa Markku, Jari ja Juha.
Vaikka elämä oli ihan mallil-
laan, Sulo ei kotiutunut Lavi-
aan. Ajatuksena oli, että jos-
sain muualla elämä saattaisi
olla paremmin.

Kului 15 vuotta ennen kuin
mieli tasaantui, että kyllä se
Kivijärvenmaa on sittenkin
pysyvä asuinpaikka.    Elämä
ei ole aina esteitä vaan myös
mahdollisuuksia. Tämän oi-
vallettuaan oli muutoksen
aika. Sulon harrastuksena on
aina ollut metsän hoito.

”Maisemia on monia, mutta
hyvin hoidetussa metsässä
silmä lepää.” Hän osti 24
hehtaaria metsää ja kylkiäi-
senä tuli hehtaari peltoakin.
Vuosien myötä metsäala li-
sääntyi alkuperäisestä kym-
menkertaiseksi. Samoin pel-
toala ostojen myötä kolmin-
kertaistui. Navetasta myytiin
karja pois ja se remontoitiin
kanalaksi. Myöhemmin ra-
kennettiin 2500 kanan tuo-
tantolaitos. Viikoittain lähti
toistasataa kiloa munia
kauppoihin.

Maatila koneistettiin.

Traktorien lisäksi ostettiin
leikkuupuimuri, myöhem-
min toinenkin. Kahdella pui-
murilla Markku-pojan kans-
sa tehtiin elonleikkuun aika-
na rahtia yötä päivää.

Rakentamisen vuodet

Elämän syke oli kiivasta. Su-
loa kuunnellessa tuntuu, että
kaikki oli hänelle mahdollis-
ta. Puuta oli metsissä ja kä-
sissä taitoa rakentamiseen.
Ensin kunnostettiin ja laa-
jennettiin asuintaloa. Sitten
rakennettiin 105 hehtolitran
siilokuivuri. Poikien kanssa
yhdessä rakennettiin talo La-
vian keskustaan, joka myy-
tiin. Myöhemmin nousi nel-
jän perheen rivitalo itselle ja
poikien perheille. Sekin
myytiin pois.

Yläjärven rannalla kasva-
neena Sulon mieli teki kala-
vesille. Hän osti Karhijärven
rannalta neljän hehtaarin
alueen, jossa rantaviivaa oli
pari kilometriä. Sinne raken-
nettiin omat mökit kaikille
perheenjäsenille. Perheiden
yhteenkuuluvuus on lujaa ja
lämmintä.

Yhteiskunnalliset
tehtävät

Työn ja toimen miehelle ker-
tyi luottamustehtäviä. La-
vian kunnanvaltuustoon hä-
net valittiin ensikertalaiseksi
hienolla äänimäärällä. Kun-
nanhallituksessa hän oli 16
vuotta. Osuuspankin hallin-
nossa 37 vuotta, josta johto-
kunnan puheenjohtajana 17
vuotta. Maatalousyrittäjien
eläkelaitoksen asiamiehenä
25 vuotta. Hankkijan ja Met-
sänhoitoyhdistyksen halli-
tuksissa ja monta muuta joh-
tokuntaa.

Nyt eläkepäivillä on sitten
toisenlaiset harrastukset. Su-
lo on seitsemän vuotta käy-
nyt kirjoittajapiirissä, jota
ohjaa toimittaja Leena Ruo-
hola. 1998 Sulolta ilmestyi
omaelämäkerrallinen kirja
Dynamiittia kämmenissä.
Tämän vuoden kesäkuussa

toinen teos, romaani Kirottu
Ylpeys.

Todella suuri ilo oli Airille
ja Sulolle, kun pojat palasivat
maailmalta kotitanhuville.
Markku osti Lavialta yhdessä
vaimonsa kanssa vaimon ko-
titilan ja viljelee sitä. Jari käy
työssä Porissa, mutta rakensi
perheelleen talon lapsuus-
kotinsa pihapiiriin. Vieressä
on Juhan talo. Hortonomina
hän perusti isänsä maille Sa-
takunnan Taimitukun.

Mitä elämä on antanut?

Siitä on nyt liki 60 vuotta,
kun hoikka lapsenkasvoinen
nuorukainen tuli Kivijärven-
maahan. Katseessa ja mie-
lessä oli toivottomuutta. On-
ko elämällä täällä Jumalan
selän takana minulle mitään
hyvää annettavana?

Edessä oleva elämä antoi
kuitenkin paljon. Se antoi
peräänantamattoman sisun
omaan elämänhallintaan. Se
antoi hyvän puolison, joka
rakastavasti tasoitti joskus
liiankin jääräpäisiä elämän
kuvioita. Se antoi lapset, joil-
la oli henkisesti ja taloudelli-
sesti tuiki erilaista kuin oma
lapsuus. Se antoi sydämeen
taiteen kipinän, jonka myötä
tekstejä syntyi kirjojen si-
vuille. Se antoi evakkopojalle
oman kodin, jonka merkitys
ei ole yksinomaan taloudelli-
nen.

Sulo Rampa täyttää  9. 9.
2004 75 vuotta. Merkkipäi-
vänä hänellä ei ole vastaan-
ottoa. Itse hän toteaa leikki-
sästi,” vietän merkkipäiviäni
20 vuoden välein. Juhlin 50-
ja 70-vuotispäiviäni, joten
ystävät, tervetuloa 90-vuo-
tispäivilleni.”

Sydämelliset onnittelut
merkkipäivän johdosta  lau-
luntekijän sanoin:” Elämälle
kiitos, sain siltä paljon, sain
siltä naurun, sen vierelle it-
kun, niin erotan selvään on-
nen ja tuskan, jokaisen lau-
lun läikkyvän pohjan, yhtei-
sen laulun, jota itsekin lau-
lan”.

SALME RINTALA

Menestystä kirjoituskilpailussa
Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran järjestämässä muisti-
tiedon keruun II kierroksessa
”Suomalaiset Saksanmaalla”
on lehtemme innokas lukija
Marja-Liisa Gering o.s. Kaa-
salainen saavuttanut sarjas-
saan ensimmäisen palkin-
non. Marja-Liisa omaa pyhä-
järveläiset juuret, sillä hänen
isänsä oli Kauru-Yrjö Onni-
poika Hassinmäeltä.

Kilpailussa voittajien va-
linnan helpottamiseksi vas-
taukset jaettiin kolmeen ryh-
mään: suomalaiset naiset,
aviopuolisot ja muut, etu-
päässä toisen polven saksa-
lais-suomalaiset. Ja tuossa
ensimmäisessä ryhmässä
Marja-Liisa menestyi loista-
vasti.

Ohessa Marja-Liisan juttu.
Reinin varrella olevassa

Ludwigshafenin kaupungis-
sa oli kehitysvammaisten
vanhempainyhdistys muut-
tanut päiväkodin harjaantu-
miskouluksi vuoden 1968
alusta. Kohtalo ohjasi niin,
että pääsin syyskuun puoli-
välissä 1969 sen toiseksi
opettajaksi. Kokemusta mi-
nulla oli sen verran, että olin
ollut Vammalan-Tyrvään ja
Kiikan vastaperustetun apu-
koulun ensimmäinen ja ai-
noa opettaja yhden vuoden,
kunnes pätevä vei työpaikka-
ni enkä päässyt edes erityis-
opettajakoulutukseen.

Kansakoulunopettajan
työmarkkinat olivat 1960-lu-
vun lopulla ”tukossa”. Yritin
vaihtaa alaa, mutta se tyssäsi
rahaan. Viimeisen vuoden
Suomessa keplottelin viran-
sijaisena tuntiopettajana

Hankasalmen kokeiluperus-
koulun yläasteella, jossa
myös kokeiltiin uutta oppiai-
netta kansalaistaitoa. Se tar-
koitti sitä, että sain saapas-
laatikollisen opetusministe-
riön monisteita ohjeekseni.

Opetusministeriö lohdut-
teli silloin töitä löytyvän kuu-
den vuoden päästä, mutta ei
kertonut, miten sen ajan syö-
mättä elää. Opettajat eivät
päässeet edes työttömyys-
kortistoon.

Tein siis työtä harjaantu-
miskoulussa ja läpäisin
koeajan. Vuoden päästä kou-
lunjohtaja ehdotti, että pyy-
dän palkankorotusta ja läh-
den lisäkoulutukseen. Kävin
kaksi vuotta keskiviikkoisin
60 kilometrin päässä olevas-
sa Mainzin opettajakorkea-
koulussa. Valtion 1. erityis-

opettajan virkatutkinnon
suulliset loppukuulustelut
suoritin 36 asteen helteessä
ja Ari-poika syntyi viisi viik-
koa sen jälkeen.

Koska Suomessa suoritta-
maani opetusharjoittelua ja
opetustaidon arvosanaa ei
hyväksytty saksalaista vas-
taavaksi, jouduin jatkamaan
opiskeluani. Tämän kolmen
vuoden opiskelujakso venyi
kuitenkin viideksi, kun toive-
lapseni Sara-vauva tuppasi
itsensä siihen väliin. Opiske-
lijatoverit muistavat varmas-
ti sen suomalaisnaisen, joka
oli aina raskaana. Rupesin jo
olemaan joukon seniori.
Laura matkasi mahassa siinä
kuin Ari ja Sara aikoinaan.
Pyysin saada suorittaa lop-
pututkintoni muutamaa
kuukautta aikaisemmin,

muuten eivät yön tunnit-
kaan olisi riittäneet. Hinku-
yskäisten lasten kanssa tah-
toivat tunnit loppua kesken,
mutta ystävällinen gyneko-
logi antoi kaksi viikkoa sai-
raslomaa, että sain toisenkin
kirjallisen loppututkinnon
valmiiksi. Suullisen loppu-
tutkinnon jälkeen sain keuh-
kokuumeen. Mutta siitä vau-
vasta tuli sitä pulskempi.

Viisi vuotta sitten muutin
entisestä asuinpaikastani
Ludwigshafenin kaupungin
puolelle. Minut yllätti tunne,
että olen päässyt perille ja
löytänyt kotipaikan. Se on ki-
peä paikka evakossa synty-
neelle, enkä uskaltanut pu-
hua siitä ääneen, kunnes
eräs tunnettu saksalainen
näyttelijä puhui samasta ki-
peästä asiasta. Hänetkin sota

oli repinyt juuriltaan.
Olen tullut kotiin, mutta

en olisi ikinä aikaisemmin
osannut kuvitella, että se oli-
si Ludwigshafenissa. Asun
kerrostalon ylimmässä ker-
roksessa ja katselen viher-
vyöhykkeen ja BASF:n teh-
taiden yli Mannheimiin ja
Heidelbergin vuorille asti.
Minun yläpuolellani on vain
taivas, paljon taivasta. Kesä-
helteellä nukun kattoteras-
silla paljaan taivaan ja täh-
tien alla. Sitä taivastahan
olen ikävöinyt, pilviä ja tai-
vaan värejä. Olen tottunut
Suomessa siihen, että on pal-
jon taivasta.

Matka oli pitkä ja vaivalloi-
nen, mutta pääsin perille.

SAKSAN SUOMALAISTEN
SEURAKUNTIEN
TIEDOTUSLEHTI

Sulo Rampan mieluisin harrastus on metsänhoito.
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Maija Hujua, o.s. Pusa, Pyhäkylästä muistellen
Pitkässä kirjeessään Mynä-
mäeltä (1988) Maija Huju
kirjoittaa mm.: ”Ilonaiheet
tässä elämässä tuntuvat käy-
vän vähiin. Olen kuitenkin
yrittänyt pitää henkistä
puolta kunnossa kaiken
uhallakin  ja ilman sitä en
olisi näinkään kauan kestä-
nyt. Ehkä minulla on kiitolli-
suus ylimpänä argumentti-
na, niin lähimenneisyydestä
kuin lapsuuden kodista. Niil-
lä olen jaksanut vaikeudet ai-
na voittaa. Sain niin vahvan
henkisen perinnön vanhem-
miltani ja synnyinseudulta,
että se on kantanut tänne
saakka. En koskaan lakkaa
kiittämästä siitä Jumalaani.”

Maija jatkaa kirjettään
näin: ”Ja sitten olen saanut
hyvät lapset. Äidinsydämeni
seuraa heidän elämäänsä ru-
koillen ja siunaten. Viime
sunnuntaina ilahdutti Jouko
meitä ilmoittamalla men-
neensä kihloihin. Olen siitä
hyvin iloinen. He tuntuvat
sopivan toisilleen. Kunpa
elämä kohtelisi heitä lem-
peästi ja he pysyisivät tervee-
nä kauan, ja jos vielä minulle
annettaisiin jatkoaikaa, että
näkisin heidän lapsensa”.

Syksyn kylmät tuulet

”Syksyn kylmät tuulet puhal-
tavat kesän unten maille ja
pakkaset pian tuhoavat vii-
meisetkin kukat. Alkaa pi-
meä kausi, joka päättyy jou-
lun rikkaisiin valoihin. Luon-

non kiertokulkua ei voi es-
tää. Kaikki on otettava vas-
taan, niin pimeät kuin kesän
kuulauden. Kunpa mieli py-
syisi sentään valon puolella
ja näkisi pilvenkin takaa tai-
vaan kirkkauden, sillä kyllä
se siellä on aivan varmasti.”

Sukuhaudalla

”Kävin kuin jäähyväis-
käynnillä äitini vanhempien
sukuhaudalla Virolahden ra-
japitäjässä. Myös enoni Eelis
(Byckling) oli mukana. Os-
timme Loviisan torilta kuk-
kakimput heidän haudalleen
ja poistulomatkalla poikke-
simme Tavastilassa tervehti-
mässä äitini vanhinta elossa
olevaa sisarta, Aino-tätiä . .
Ei hän enää tuntenut minua.
Hän sanoi, että Jumala on
unohtanut hänet tänne
maan päälle, hän lähtisi jo
mielellään pois. Vaan eipä
ihminen voi itse määrätä
lähtöpäiväänsä.”

Maija Huju kertoo edel-
leen, kuinka Tyyne Rasilai-
nen liittyi hänen elämäänsä
läheisesti: ”Hän oli äitinsä
Helenan kanssa usein nähty
vieras Pyhäjärvellä ja me kä-
vimme vuorostamme heillä
Viipurissa . . Ja evakossa jat-
kui sama vierailujen sarja.
Tyyne kävi Vammalassa ja sa-
malla Eeva ja Arvi Pusan ja Il-
mari Pusan luona. Hän oli
usein myös kesämökilläm-
me Houhajärvellä, siellä
Kauko Hämäläisen mökin

Maija ja Karoliina kesällä 1991 (Joukon tytär).

Isoisämme Tobias Pärssinen
Pirteää, 85-vuotiasta kan-
nakselaishumoristia, Topias
Pärssistä tapaamassa.

Maanantaina, heinäkuun
29. päivänä 1957 täyttää Kei-
kyässä, Kiviniemen kylässä
85 vuotta maanviljelijä To-
pias Pärssinen. Hän on syn-
tynyt Viipurin läänin Pyhä-
järvellä, jossa hänellä oli
maanviljelystila Montruan
Uudessakonnussa. Pyhäjär-
veläisten keskuudessa van-
haisäntä tunnetaan erittäin
sitkeänä ja peräänantamat-
toman maanviljelijän peri-
kuvana. Hänen kaltaisestaan
”juureskannosta” voivat ny-
kypäivän maanviljelijät ja
pellonraivaajat ottaa oppia,
sillä tuskinpa monikaan kak-
si kertaa kotikontunsa me-
nettänyt ja uusissa oloissa
nykyisin kotinsa rakentanut
karjalaisvanhus on niin tyy-
nesti ja sisukkaasti asioihin
suhtautunut. Astuessamme
kesäisenä iltapäivänä Pärs-
sisten kauniiseen koivujen
reunustamaan pihaan, tapa-
simme vanhaisäntä Pärssi-
sen pojan Juho Pärssisen, jo-
ka kutsui meidät tupaan.
Vieraanvaraisesti meidät is-
tutettiin kahvipöytään isän-
nän kertoillessa ”äijän” – ku-
ten Karjalassa vanhaaisän-
tää oli tapana kutsua – ter-
veydestä. Itse pappa vielä
vaatteet pukee ja sanoo
usein, ettei häntä tarvitse
auttaa ja ettei hän vielä niin
vanha ole. Ja todella pirteä
vanhaisäntä olikin. Reip-
paasti hän käveli ulos valo-
kuvattavaksi ja jutteli vuo-
laasti hymyn välke silmäkul-
massa. Kuulo on tosin jo käy-

nyt heikoksi, mutta muuten
isäntä ikäänsä nähden on
hyvin terve. Saunassakin hän
kertoo käyvänsä parikin ker-
taa viikossa. ”Mie oon kova
löylymies”, isäntä naureske-
lee. Ja kun alkuun päästiin,
kertoili Topias Pärssinen
monia hauskoja muistoja
lapsuudestaan ja nuoruus-
vuosiltaan. ”Mie olin vissii

ykstoistavuotinen, ku mie jo
olin aura varres kiinni ja 13-
vuotiaan mie kävin jo halko-
ajos. Eihä sitä siihe aikaa lap-
setkaa saaneet olla laiskoi.
Isält mie sain 100 markkaa
sen aikaista rahhaa perin-
nöks. Nimismies yritti keino-
tella tilakaupoil, mut mieki
sain sit ostaa tilan, joka mak-
so 900 markkaa”. Vanhaisän-

tä kertoi, että tilan maksu oli
viiden vuoden maksuajalla
suoritettavana, mutta hän
maksoi sen työteliäänä mie-
henä vuodessa. Peltoa oli
aluksi vain pari hehtaaria,
mutta metsät olivat viljelys-
kelpoisia, joten niistä Topias
Pärssinen raivasi itselleen ja
perheelleen maata. Sitkeänä
korven raivaajana hän ahersi
niin, että muutaman vuoden
kuluttua korpi jätti palkkiok-
si kultana lainehtivat, kym-
meniä hehtaareja käsittävät
pellot. Tämän lisäksi isäntä
rakensi maallaan sijaitse-
vaan, vähäiseen koskeen
pienen jauho- ja ryynimyllyn
ja myöhemmin vuokrasi
Taubilan kartanon omista-
man Pirkonmyllyn, jossa hän
harjoitti useita vuosia mylly-
ja sahausliikettä. Korkeasta
iästään huolimatta hän
muistaa vanhoja tapahtumia
erittäin tarkasti. Tosin ne
ovat melko hajanaisia väläh-
dyksiä, jotka eivät kuulijalle
muodosta yhtenäistä koko-
naisuutta. Varsinkin Pietariin
tehdyt jää- ja heinäajomat-
kat huvittivat häntä vieläkin:
”Pietaris ol kaik hyvi halpaa
tsaarivalla aikoihi ja sielt
myökii ostettii aina paljo ta-
varaa. Venäläine pullaki ol
suuremp ku nykyne rans-
kanpulla. Se ol kaikista ih-
meellistä, et ensimmäisen
myyntipäivän se makso 5 ko-
peekkaa, toisen 3 kopeekkaa,
kolmanten 2 kopeekkaa jne.,
iän mukkaa. Kahvijuonti ol
siihe aika nii erikoista, et vas-
ta aikuisena yksi poika joi si-
tä enskerra Pietaris. Se piti
juuva ulkon, ku sisäl ei ilet-

ty.” Lukukinkereihinkin lai-
nattiin kahvikattila eräästä
talosta, joka yksin sellaisen
omisti. Tämän vuoksi emän-
tä pyysikin papeilta anteeksi
tokaisemalla: ”Lihhaa syö-
kää niiku täi, mut kahvii ja
saijuu ei ole!” Isäntä Pärssi-
sen nuoruudessa tuli Pyhä-
järvelle vain neljä sanoma-
lehteä. Viipurista lehdet tuo-
tiin ja ne olivat n. viikon van-
hoja. Pyhäjärvellä oli siihen
aikaan vain yksi kunnanvir-
kailija, jonka tehtävänä oli
koota kaikki mahdolliset
maksut. Oli siinä varmasti
työtä kerrakseen nykyoloja
ajatellen. Palvelustyttöjen
palkat olivat 40 markkaa
vuodessa ja kalleimmat ren-
git maksoivat 80 markkaa
vuodessa. Eräässäkin talossa
oli 52 perheenjäsentä, joten
heidän piti palkata renki, jo-
ka ei muuta tehnyt kuin kävi
tekemässä talon ”taksvärkit”.
Siellä päin taksvärkkiä sanot-
tiin ”ropotiksi”. Suurin perhe
oli Juvosen talossa, johon
kuului väkeä 56 henkeä.
”Mut siihe aikaa olki väki so-
puisaa, eikä sellaista kuin
nyt.”, naureskeli isäntä Pärs-
sinen. Lääkkeitä ei siihen ai-
kaan tunnettu muuta kuin
ne, mitkä vanha sananlasku-
kin sanoi karjalaisittain: ”Jos
ei sauna tai terva ja viina au-
ta, nii sit perrii hauta”. Haus-
kan lääkärissäkäyntikaskun-
kin Pärssinen kertoi: ”Ku miu
issäin kysy lääkärilt, et mikä
häne sisällää mahtaa vaivata,
nii tohtor vastas: ”Kukas sitä
ihmisen sisält tietää sanoa,
mikä siel on”, nii isä vastas:
”Onpas lääkärit sentää ope-

tettu sanomaa, että tämä
maksaa sitte kaks markkaa.”
Hauskoja juttuja oli humo-
ristisella vanhallaisännällä
vaikka kuinka paljon ja vuo-
laasti hän niitä kertoi. Muis-
tojensa Karjalassa vanhus
näytti vieläkin elävän, vaikka
hän ei suinkaan ollut katke-
ra, vaikka olikin kaksi kertaa
joutunut lähtemään koti-
kunnailta. Nykyisen kotinsa-
kin seinähirret on ahkera
isäntä itse veistellyt, itse
muuritiilet tehnyt. Yhä edel-
leen tämä lujatahtoinen
Kannaksen mies puuhailee
kotiaskareissa ja pitää yllä
hilpeää mieltä. Vaatimatto-
masti ja hiljaisesti hän toi-
voo, että hän voisi saada le-
posijansa kotiseudun mul-
lassa. Suuri sukulaisten ja ys-
tävien joukko yhtyy onnitte-
luihin yritteliään ja hilpeän
karjalaisen merkkipäivänä.
U.P.

Tämä äitini isä, äijämme,
joksi Karjalassa nimitettiin
isoisää, oli syntynyt
29. 7. 1872 VPL Pyhäjärvellä,
kuoli samana vuonna tämän
haastattelun jälkeen
9. 11. 1957 Keikyässä koto-
naan, kuten tavattiin sanoa
Raamatussa elämästä kyl-
länsä saaneena. Tämä äijäm-
me tiesi mitä pakkotyö eli
”ropotti” oli, jota silloin teh-
tiin, että saatiin asua tilalla,
Venäjän vallan aikaan.

Taltioitu vanha 
lehtikirjoitus

äijästämme
Laviassa 29. 9. 1999

MATTI PÄRSSINEN

naapurissa . . . Tyyne oli tai-
tava uimari, hänhän ui mel-
kein toiselle rannalle, ja ään-
täkään ei kuulunut, pää vain
näkyi veden pinnalla. Hän
teki myös monia ulkomaan-
matkoja ystäviensä kanssa,
ja liikkui paljon Helsingissä
tuttaviensa luona niin kauan
kuin jaksoi.  Lopulta sairaus
ja vanhuus pysäyttivät hä-

netkin neljän seinän sisään,
ja hän joutui turvautumaan
ulkopuoliseen apuun . . .
Siellä Tyyne nyt lepää siinä
olotilassa mistä me kaikki ih-
miset olemme luodut,  oman
äitinsä tuhkan vieressä.

Onni Pusa Ruotsista oli hä-
nen lähin sukulaisensa, nim.
serkku. Tyynestä jäi kaunis
muisto. Hän oli aina hyvän-

tuulinen, herkästi hymyilevä
aito karjalainen. Osoitekir-
jassani on nyt hänen kohdal-
laan risti”.

Sukulaisuussuhteet –
elämän rikkaus

Sukulaissuhteet ovat elämän
rikkaus. Tämän muistelman
kirjoittajallakin oli tilaisuus
nähdä Ruotsissa asunut On-
ni Pusa, kun Kauko Hämäläi-
nen ja allekirjoittanut olim-
me Vpl. Pyhäjärvi-seuran ti-
laisuudessa Helsingissä 1978
keväällä. Pekka ja Eila Pusa
olivat yhdessä Onni Pusan ja
Tyyne Rasilaisen kanssa
eräässä pöydässä, jossa kä-
vimme heitä tervehtimässä.
Kauko Hämäläisen ottama
valokuva on julkaistu Vpl.
Pyhäjärvi-lehdessä tuohon
virpojuhlaan liittyen. Itsekin
olen kiitollisuuden velassa
Tyyne Rasilaiselle, joka otti
minut huoneeseensa, kun
syksyllä 1952 aloitin opinto-
ni Yhteiskunnallisessa Kor-
keakoulussa Helsingissä.
Hänen kodissaan lähellä Sta-
dionin kenttää vierailin
usein myöhemminkin, ja
siellä tapasin sekä Pekka Pu-
san että oman kotikyläni,
Konnitsan, ent. asukkaan:
Essi Winterin. Maija Huju
kirjoittaa minulle, ”että yksi
Tyynen (Rasilainen) uskolli-
simmista ystävistä oli Essi
Winter (Kekki) .  käyden hä-
nen kuolinvuoteensa ääres-
sä” – Mynämäki 28. 9. 1988.

Vammalassa
ja Pyhäjärvellä

”Emme ole (Heimo ja Maija
Huju) koko kesänä käyneet
Vammalassa . . . Vappu Nik-
kanen on hoidellut vanhem-
pieni hautaa, tai sehän on
seurakunnan hoidossa. Vap-
pu katsoo kuitenkin vähän
perään ja vie silloin tällöin ir-
tokukkia haudalle. Me olim-
me kaikkein läheisiä naapu-
reita siellä Pyhäkylässä, ja
hänen vanhempansa lepää-
vät samalla hautausmaalla.
Samoin hänen miehensä Ee-
vert Nikkasen vanhemmat.
Samalla (kirkko)hautaus-
maalla on myös Pyhäjärven
entisen kanttorin, Toivo Koi-
rasen, hauta; en tiedä onko
muita.”

”Olen unessa käynyt viime
viikkoina Pyhäjärvellä koto-
nani,  joskus yksin, joskus
vanhempieni kanssa. Herää-
minen tuo kuitenkin petty-
myksen. Tulee mieleen kou-
lutoverini kirjoittama muis-
tolause minulle:

. . . Siellä on kaukoseljät
hongikkoharjanteet . . .
Niinhän ne ovat, vai lie-

neekö saasteet nekin tuhon-
neet, ja paikalliset asukkaat,
kuka tietää.

Näissä merkeissä, Sinua
kaikesta kiittäen, hyvää ter-
veyttä toivoen

Maija
EEVA HÄMÄLÄINEN

Tobias Pärssinen.
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Vapaudenkaipuu
Viitisen vuotta sitten kevät-
kesällä olin kuopsuttamassa
marjapensaiden juuristoa.
Linnut lauloivat ja lämmin
multa tuoksui. Olin uppou-
tunut työhöni täysin, enkä
tajunnut muusta maailmas-
ta mitään.

Yhtäkkiä pensasaita rytisi,
ja joku ryntäsi aidan läpi ja
huusi: ”Minne se meni?” Mi-
nulta putosi kuokka kädestä
ja ponkaisin pystyyn. Siinä
seisoi poliisi täysissä varus-
teissa ja toinen oli naapurin
pyykkitelineen alla. Mieles-
säni kävivät vankikarkurit ja
murhamiehet. ”Mikä?” minä
parkaisin. ”Lehmä”, sanoi
poliisi.

”Lehmä?!” toistin minä
”en ole kyllä nähnyt”.

Poliisi selitti minulle, että
lehmä oli karannut teurasta-
mon autosta noin 3  km:n
päässä ja juoksi nyt karku-
teillä täällä päin. Sentähden

virkavalta on liikkeellä. Polii-
sin tätä kertoessa, näimme
korttelin toisella puolella,
kun kirjava lehmä juoksi ka-
dulla pitkä naru perässä
minkä sorkistaan pääsi. Po-
liisi lähti harppomana peräs-
tä. Hän painui suoraan läpi
meidän vaapukkapuskiston
ja toisen naapurin  peruna-
maan.

Toinen poliisi sieltä pyyk-
kitelineen alta lähti toista
kautta autolla karkuria vas-
taan. Tämä ammu olikin aika
nauta juoksemaan ja pääsi
kuin pääsikin karkuun lähei-
seen metsikköön, mutta siel-
lä sitten kohtasi loppunsa
poliisien luodista.

Kun asiaa sitten puitiin ko-
tona, tultiin siihen tulok-
seen, että juuri tämä lehmä
oli kuullut nautojen tietotoi-
miston kautta Liekki-sonnin
kesälomasta.

IRJA KÄRKI

Satu kauniin 
Karjalan kartanosta
Kartanon patruuna ko-
vasti touhukas mies aher-
si pitkillä peltosaroillaan
keräten ruokaa talveksi
pesueelleen, joka  lisään-
tyi.  Joka kevät kun peru-
nat oli tuotu tupaan itä-
mään, yksi itäminen oli
valmistunut mukulaksi,
joka ajallaan kasvoi pitä-
mään puolensa ruokaku-
pilla. Patruuna häipyi jos-
kus hämyiseen kesäyö-
hön rinkiin männikköön,
jossa saattoi vuoro-
kausikin vierähtää,  he-
reillä piti jännitys. 

Perunat itivät, joista tu-
li mukuloita. Isoimmat
alkoivat kohota siivilleen
lentäen kuka minnekkin
ulkomaita myöten levisi-
vät. Yhteydenpidot jäi
joulukortteihin. Mutta
annas olla kun patruuna
jätti maallisen vaelluk-
sen, jo alko suihkukoneet
laskeutua Seutulaan ja
taistelu omaisuudesta al-

koi. Taito oli opittu lapse-
na puurokupilla sekä pa-
rantunut vuosien myötä
kovassa maailmassa. Pe-
rinnön jako alkoi. 

Hymy-Lahtisen oikeu-
denkäynti on pientä tä-
män rinnalla. 15 vuotta
on taisteltu. Se suuri kar-
tano on vuosien myötä
muuntunut harmaaksi
mökiksi ja perunamaaksi,
mutta kuinka on näin,
kun Karjalaan jäi kartano
ja käet taskuista, joten pe-
rinnöksi saatiin keskinäi-
nen viha. Olemme raa-
delleet toisemme pahem-
min kuin sota. Taas nou-
sivat suihkukoneet il-
maan. Kotiin paluu alkoi,
olihan sisarukset tavan-
neet ja koti-ikävä Suo-
meen tyydytetty. Satu
päättyi niinkuin sadut
yleensä.

NIMIM.
RYYSYRANTALAINEN

Seisoin kirkonmäellä nojaten si-
leärunkoiseen mäntyyn ja katselin
alas järvelle. Mäntyjen välistä siin-
teli sininen järvenselkä, jossa uis-
kenteli muutama riekaleinen
poutapilvi. Järven pinta oli tyyni,
vain jokunen hento tuulenvire hii-
pi hetken järven lasimaisella pin-
nalla, kadotakseen taas kohta ole-
mattomiin.

Alhaalla, valkoisella hiekkaran-
nalla näkyi rivi maihin vedettyjä
veneitä, joukossa muutama kirk-
kovenekin. Oliko nyt sunnuntai?
Mutta miksihän en ollut nähnyt
kirkon ympärillä enkä  missään
muuallakaan yhtään ihmistä?

Laskeuduin alas rantaan ja kä-
velin veneiden vieritse ihmetel-
len, mikä tai kuka ne oli siihen
tuonut. Yksi veneistä vaikutti tu-
tulta, se oli aivan kuin meidän ve-
neemme. Lähemmäs mentyäni
kurkistin perätuhdon sisäpuolel-
le, ja aivan oikein; siinähän oli
isän nimi. Muistin miten hän oli
kerran kaivertanut sen siihen ja
sanonut, että tuntisi sen sitten
muiden samanlaisten joukosta.
Mutta miten se oli täällä? Kuka sen
oli tuonut tänne? Silitin hellästi
sormenpäilläni isän nimeä, ja äk-
kiä iski viiltävä ikävä isää ja äitiä
sekä sisaruksia.

Kotiin! Pian kotiin! Siellä minua
varmasti odotettiin jo, kaikki toi-
set olivat siellä. Työnsin veneen
veteen, kahlasin hetken sen rin-
nalla saadakseni sen syvemmälle,
sitten harppasin veneeseen ja is-
tahdin keskituhdolle. Työnsin ai-
rot hankaimiin ja huopasin perä
edellä, että pääsisin kääntymään.
Hankaimet kirskuivat ruosteisina,
kukaan ei ollut pitkiin aikoihin
rasvannut niitä. Kas kun ei isä-
kään, hän kun yleensä oli tarkka
veneestään.

Lähdin soutamaan kohti sal-
mea, joka erotti kaksi järvenselkää
toisistaan. Muistin, että on varot-
tava salmen suulla, karikon pääs-
sä olevaa Surmankiveä, se oli
myrskyllä koitunut monen ihmi-
sen kohtaloksi. Mutta nythän on
tyven, ei nyt tarvinnut pelätä.

Katselin soutaessani kotijärven
maisemia. Miten kaunis onkaan
kotijärvi, sen rantojen lehdot, nii-
den hehkuessa alkukesän vihreyt-
tä. Pyhäkylän vehmaat rannat
loittonivat, Taubilan kartanon
päärakennus häämötti tammileh-
don välistä. Vasemmalle puolelle
jäi Larjava, ja oikealta lähestyi
Tolsterniemi ja Kiskosaari.

Muistin kuinka lapsena kuljet-
tiin tästä veneillä kirkkoon ja mi-
ten eri kylistä saapuneet venekun-
nat yhtyivät saattueeksi, ja silloin
alettiin laulaa: ”On kesän kirkas
huomen ja suvi sunnuntai”. Laulu
kiiri pitkin vettä rannoille asti, ter-
vehtien kotiin jääneitä.

Ja sitten kirkossa, kun alkoivat
soida, tuntui kuin olisin kohonnut
sävelten siivin taivaaseen ja istah-
tanut pehmoiselle pilvelle katsel-
len sieltä alas maan päälle. Mutta
sitten sisareni oli nykäissyt minua
ja olin pudota mätkähtänyt takai-
sin kirkon penkkiin.

Muistin miten lapsena olin kova
laulamaan, ja usein sunnuntaisin
lauloimme yhdessä isäni ja sisare-
ni kanssa. Eräänä sunnuntaiaa-
muna luulin olevani jo taivaassa,
kun kuulin unen läpi enkelikuo-
ron laulavan, mutta sitä olin ih-
metellyt, että isänkin ääni kuului
siinä joukossa, eikä isä ollut kuol-
lut. Kun havahduin unesta ja ava-
sin silmäni, näin isän katselevan
ikkunasta järvelle ja laulavan.

Taas ikävä kouraisi sydäntäni,
oli isää ikävä. Aloin soutaa minkä
jaksoin, kotiin olisi päästävä ja
joutuin. Vene tuntui höyhenke-

veältä ja matka taittui kuin lentä-
en. Käännyin katsomaan taakseni,
etten vain törmäisi vahingossa
Surmankiveen. Siinä samassa se
vilahtikin ohitseni ja sitten olinkin
jo kotilahdella. Soudin taas jonkin
matkaa ja käännyin sitten katso-
maan joko kotikylän ranta näkyisi.

Jo näkyi! Kotirannassa kasvoi
kaksi korkeaa kuusta vierekkäin,
ne näkyivät kuin majakat salmen
suulle asti. Niiden takaa mäen
harjalla kylpi harmaa kotimök-
kimme iltapäivän auringossa. Sa-
massa näkyi jo isäkin laiturin
päässä, hänen takanaan äiti ja hei-
dän vierellään hietikolla kaikki si-
saruksetkin.

Sydämeni hypähti riemusta, ko-
ko perhe odotti saapumistani!

Lapsuus! Miten ikävöinkään
huoletonta lapsuusaikaa, järven
kirkasta vettä, puhdasta märkää
hiekkaa josta sai rakentaa hiekka-
linnoja, ja tehdä niihin kukista ja
mansikan varsista puutarhoja.
Pääsisin taas sisaruksieni kanssa
juoksemaan kukkaniitylle, kerää-
mään sylin täydeltä kulleroita ja
juhannuskukkia, poimimaan
aholta mansikoita ja pujottamaan
niitä heinänkorsiin.

Jokin hidasti äkisti veneen
vauhtia. Ja vaikka kiskoin kaikin
voimin, niin vauhti hidastui hi-
dastumistaan ja pysähtyi siten ko-
konaan.

Mikä ihme veneen pohjaan on
tarttunut? Ei kai vain talvikalasta-
jilta ole jäänyt  hakoihin takertu-
neita verkkoja jäiden alle, ja nyt ne
ovat tarttuneet veneen pohjaan?

Olin jo aikeissa laskeutumaan
veteen tutkimaan, mikä pidätteli,
kun äkkiä tuntui kun joku liikutte-
lisi venettä. Istuin äkkiä takaisin
penkille etten horjahtaisi veteen.
Samassa säikähdin niin, että sy-
dän oli pysähtyä, kun näin miten
mustat kädet tarttuivat veneen
reunaan.

Kuka ihmeessä kujeilee noin
kaamealla tavalla kanssani, vai
olisiko siellä jokin sukeltaja etsi-
mässä hukkunutta? Mutta miksi
se ei nouse kokonaan veneeseen?
Näkyy aina kädet, ja musta pää vi-
lahti vedessä. Vilu ja kauhu karah-
ti selkäpiitäni pitkin.

Sitten vene alkoi liikkua takape-
rin kuin jonkun hinaamana, ja
vauhti kiihtyi koko ajan. Samassa
puhalsi raju tuulenpuuska ja tai-
vaalle ilmestyi synkkiä pilviä, ne
kiisivät hurjaa vauhtia melkein
päätä hipoen. Järvelle ilmestyi
korkeita laineita, ne iskivät raivo-
päisinä venettä vasten räiskyttivät
vettä veneeseen niin että pelkäsin
sen uppoavan.

Salmen suu lähestyi uhkaavasti,
eikä minulla ollut voimia ohjata
venettä. Pitelin kaikin voimin ve-
neen laidoista, kun tunsin, kuinka
korkea aalto nosti veneeni harjal-
leen, se vyöryi kohti karikkoa ja
paiskasi veneeni suoraan päin
Surmankiveä.

Vene räjähti kappaleiksi ja minä
paiskauduin velloviin aaltoihin.
Uskoin hukkuvani siinä  paikassa,
mutta ponnistelin kuitenkin kai-
kin voimin pintaan ja räpistelin
veneensirpaleiden seassa. Etsin
katseellani jotain mihin tarttuisin,
mutta ympärilläni oli vain kuo-
huissa uiskentelevia pieniä ve-
neen sirpaleita, eikä niistä olisi
mitään apua. Lähin rantakin oli
niin kaukana, etten jaksaisi uida
sinne tällaisessa aallokossa.

Entä Surmankivi? Jaksaisinko
kiivetä sinne? Se oli ainakin met-
rin korkeudella vedenpinnasta ja
sen päällä oli tasanne, jossa saat-
taisi pysyä myrskylläkin. Kunpa
vain onnistuisin kiipeämään sin-
ne. Mutta mitä hyötyä siitäkään

olisi? Kuka tällaisella myrskyllä
liikkuisi järvellä ja näkisi ahdinko-
ni? Mutta mitä muutakaan pelas-
tumisen mahdollisuutta keksisin?
Pakko sinne oli yrittää.

Räpiköin kiven ympärillä kuo-
huvassa ristiaallokossa etsien
paikkaa mistä päästä kivelle. Välis-
tä tuntui kuin aalto suorastaan
työntäisi minua kivelle, mutta kivi
oli siksi liukas, että liu’uin aina ta-
kaisin veteen. Polskin kiven ym-
pärillä etsien jotain, josta saisin
otteen. Lopulta keksin keskellä ki-
veä poikittaisen halkeaman, jospa
ylettyisin siihen.

Yritin monta kertaa, mutta kriit-
tisellä hetkellä aalto vajosi altani,
enkä ylettynyt halkeamaan. Vesi
ympärilläni kuohui kuin noidan
kattilassa, ja tuntui kuin kaikki pi-
meyden voimat olisivat saarta-
neet minut. Tuuli ulvoi kiidättäen
mustaakin mustempia pilviä tai-
vaalla, ja olin kuulevinani horna-
maista naurua, joka kiiri pilvestä
pilveen.

Helvetilliset voimat tuntuivat
jylläävän ympärilläni, kauhu ku-
risti kurkkuani ja uskoin jo loppu-
ni tulleen.

Sitten äkkiä kuulin jostakin
Psalmin sanat: ”Avukseni huuda
minua hädän päivänä, niin minä
tahdon auttaa sinua”.

– Hyvä Jumala auta, muuten hu-
kun! huusin hädissäni. 

– Tyynnytä myrsky niin kuin teit
kerran Genetsaretin järvellä kun
opetuslapset pelkäsivät hukku-
vansa myrskyssä.

Mutta sitten näin kauhukseni
korkean aallon lähestyvän, ja us-
koin sen paiskaavan minut suo-
raan Surmankiveä vasten. Ym-
märsin samalla, mistä kivi oli saa-
nut nimensä. Kuinkahan monta
ihmistä olikaan saanut surmansa
juuri tässä. Nytkö se olisi minun
kohtaloni?

Aalto lähestyi ja ummistin sil-
mäni, sillä uskoin loppuni tuleen.
Isä meidän . . . aloin rukoilla.

Mutta mitä ihmettä? Aalto nos-
tikin minut harjalleen, ei murska-
takseen, vaan nosti minut suoraan
Surmankiven päälle.

Istuin siinä märkänä ja viluissa-
ni, mutta totesin, että elin sentään
ja että aalto oli ollutkin pelastaja-
ni. Oliko rukoukseni kuultu näin
nopeasti? Uusi toivo nosti pää-
tään. Jospa Hyvä Jumala vielä lä-
hettäisi jonkun pelastamaan mi-
nut tästäkin.

Päätin huutaa apua, vaikka jär-
keni sanoi, ettei kukaan tällaisella
myrskyllä liiku järvellä. Nostin
kuitenkin kädet torveksi suuni
ympärille ja huusin minkä jak-
soin: Isäää! apuaaa! Isäää!

Äkkiä pilviin ilmestyi rako ja au-
rinko maalasi hiljalleen tyyntyväl-
le järvenselälle kultaisen sillan, jo-
ta pitkin isä tuli minua vastaan kä-
det ojossa.

– Isäää! riemuitsin.
Joku nyki kylkeäni. Vapisin kau-

husta ja pelosta, vetävätkö mustat
kädet minut takaisin hornankatti-
laan.

– Mitä ihmettä sinä hosut ja
huudat tuolla tavalla? Johan koko
kylä kuulee, ja luulevat vielä että
ruoskin sinua, kuulin mieheni sa-
novan. Hän laittoi kätensä otsalle-
ni.

– Sinulla on taas kuume nous-
sut, paras mennä terveyskeskuk-
seen, tämä flunssa saattaa jättää
jälkitaudin ellei sitä hoideta. 

Nousin istumaan ja nosti käden
silmilleni. Aurinko paistoi ikku-
nasta suoraan vuoteeseeni, kun
olin unohtanut illalla laskea rulla-
verhon alas.

KIRSTI HIRVONEN

Surmankivi

Karjalaseurojen Satakunnan piirin naistoimikunnan sau-
nailtaan 18. 8. osallistui runsaasti myöskin pyhäjärveläisiä.
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Kesäpäivä Karjalassa
Kotiseutumatkailun pääta-
pahtuma ”Kesäpäivä Karja-
lassa” toteutui jo kolmannen
kerran, kun runsaan kym-
menen linja-auton matkus-
tajat saapuivat Käkisalmen
linnan pihalle viettämään
kesäistä juhlatapahtumaa.

Kesäinen kaunis sää suosi
koko juhlamatkaa ja pääjuh-
laa 24. 7. linnan pihalla. Juh-
lapäivä alkoi monien koh-
dalla käynnillä kotipitäjiensä
kirkkomailla ja kukkalaittei-
den laskulla sankarihaudoil-
le ja muistomerkeille. Myös
näin kokoonnuttiin Pyhäjär-
ven sankarihaudalle ja muis-
tomerkeille. Harrastunnel-
maisessa tilaisuudessa pu-
hui ja kertoi alueen histo-
riasta Erkki Pärssinen. Kuk-
katervehdyksen sankarihau-
ta- ja muistomerkeille laski-
vat Maritta Kemppi ja Yrjö
Kaasalainen.

Linna ja museo

Ennen päiväjuhlan alkua
juhlayleisöllä oli tilaisuus tu-
tustua Käkisalmen linnaan
ja museoon. Koko linnan ja
museon aluetta on jatkuvas-
ti kunnostettu, kiitos siitä
lankeaa museon johdolle.
Johtaja Maria Lihaja ja apu-
laisjohtaja Valentina Golko-
va, sekä tutkija Andrei Dimit-
rev ovat henkilökohtaisesti
uhranneet vapaa-aikaansa
museoalueen ja museon
kunnostamiseen. Näidenkin
juhlien tuotolla on voitu tu-
kea museon kunnostamista.

Yhteistyötä
toivottiin lisää

Käkisalmen kaupunginjoh-
taja Sergei Jahnjuk toivotti
tervehdyksessään juhlavie-
raat lämpimästi tervetul-
leeksi Käkisalmeen. Hän toi-
voi yhteistyön edelleen laa-
jentuvan niin matkailun
kuin muidenkin elinkeino-
toimintojen alalla. Hänen
mielestään Käkisalmen alue
voisi tarjota hyvät toiminta-
edellytykset erilaiseen teolli-
suus ja yritystoimintaan joko
yksin tai yhdessä heidän
kanssaan.

Juhlatoimikunnan pu-
heenjohtaja Erkki Pärssinen
kiitti tervehdyspuheessaan

kaupungin johtajaa hänen
ystävällisistä sanoistaan juh-
laväelle ja totesi mielihyvällä
sen, että olemme voineet
tulla tänne vapaasti entisille
synnyinseuduille tätä juhlaa
viettämään. Myös hän toivoi
yhteistyön edelleen jatkuvan
ja lisääntyvän elämän eri
aloilla ja uskoi sen koituvan
molempien osapuolten hy-
väksi.

Kannakselle
kaksikielinen hallinto

Juhlapuheen piti kenraali-
luutnantti Rauno Meriö. Me-
riön juuret ovat vahvasti Kä-
kisalmelaisessa maaperässä.
Aluksi hän kertoi leikkisästi
”Täällä pienessä talossa si-
jaitsevassa synnytyslaitok-
sessa mie synnyin, siinä sa-
massa talossa syntyi myös

äitini, olihan siinä muutama
vuos vällii mut lääkäri ol sa-
ma, tohtori Miettinen”. Hän
kertoi edelleen, että lapsille
ja lastenlapsille olen kerto-
nut, että täällä paistoi aina
aurinko ja lämmintä piisas.
Joka kesä  mie polti nahkain,
niiko nytkin, kertoili aurin-
gon polttama Meriö. Myös
hänen vanhempansa ovat
asuneet pitkään Käkisalmes-
sa.

Puheessaan hän totesi, et-
tä vaikka alueiden menettä-
minen oli oikeuden vastais-
ta, ei se saa johtaa vihaan.
Meidän on hoidettava ny-
kyistä tilannetta. Se tapah-
tuu rakentamalla positiivisil-
le tunteille. Meidän on  ym-
märrettävä toisiamme. Pai-
kallisen väestön kanssa on
puhuttava suoraan ja rehelli-
sesti. He kyllä vaistoavat, pu-

Kuvassa Ilmari Hakala ja rouva Hakala sekä Rauno ja Mirja Meriö odottamassa juhlan alkua Käkisalmen linnan pihassa.
Valokuva Kullero Huppunen.

Kukkalaitteet muistomerkeille laskivat Maritta Kemppi ja
Yrjö S. Kaasalainen.

Kesäpäivä tapahtuman ko-
tiinpaluumatkaan sunnun-
tain ohjelmaan sisältyi muis-
tohetken viettäminen Ihan-
talan taistelujen muistomer-
killä. Puheen piti everstiluut-
nantti Ilmari Hakala, hän
toimii sotakorkeakoulussa
historian opettajana.

Hakala totesi puheessaan
Viipurin menetyksen 1944
olleen sellainen isku jolloin
vasta tajuttiin, että on todel-
la jotain tehtävä, jotta Suomi
säästyisi miehitykseltä ja ko-
ko kansa tuholta.  Joukot
ryhmitettiin uudelleen puo-
lustukseen ja suurhyökkäys
Kannaksella pystyttiin torju-
maan. Kolme viikkoa kestä-
nyt suurhyökkäys alkoi kesä-
kuun lopulla mikä sitkeiden
ja raskaiden taistelujen pys-
tyttiin torjumaan. Tämä tais-
telu oli Pohjoismaiden  his-
torian suurin. Torjuntavoitto

antoi maan poliittiselle joh-
dolle mahdollisuuden irrot-
tautua sodasta. Tuhansien ja
taas tuhansien kaatuneiden
lisäksi jäi paljon sotainvali-
deja, leskiä, sotaorpoja, sekä
kotinsa menettäneitä kansa-
laisia. Sodan viimeisiä lasku-
ja maksettiin vielä aina

1963–64, totesi Hakala.
Muistomerkille laskettiin

matkan järjestäjien ja pitä-
jäseurojen yhteinen sinival-
koisin nauhoin varustettu
kukkalaite. Tilaisuuteen
osallistui noin 200 matka-
laista ja päättyi se yhteisesti
veisattuun Isänmaan vir-
teen. Meidän autossa muka-
na matkustanut kenraali-
luutnantti Rauno Meriö ker-
toi matkustaessamme Ihan-
talasta Viipuriin sillä välillä
olleiden taistelujen kulkua.
Sotaväen käyneenä ei voinut
muuta kuin ihmetellä ja
ihailla sitä millä sisulla ja
rohkeudella suomalaiset
puolustivat asemiaan ja tor-
juivat ylivoimaisen viholli-
sen hyökkäyksen etenemi-
sen. Mieleen nousivat muis-
tomerkkiin kaiverretut sanat
”kunnia sankareille”.

ERKKI PÄRSSINEN

Arvokas muistohetki Ihantalassa

huuko totta vai onko vain li-
pevä.

Karjalan palautuksen
asiassa Meriö tunnustautuu
puolestapuhujaksi. Hän ke-
hoittaa miettimään palau-
tuksen myönteisiä vaikutuk-
sia kummallekin osapuolel-
le, jos alue kuuluisi Suomel-
le. Myönteisiin vaikutuksiin
kuuluisi rahavirtojen ja yri-
tysten ryntääminen alueelle.
Verotuksellisin toimenpitein
raha voitaisiin pysäyttää pai-
kallisen alueen hyödyksi. So-
tilaspoliittisen jännityksen
lasku vähentäisi suomalais-
ten halua liittyä Natoon,
vaikka ovet pidettäisiinkin
avoinna. Venäläisten pel-
koon omasta asemastaan
Meriö tarjoaa ratkaisua. 

– Alueen hallinnon tulee
olla kaksikielinen, esim. Kä-
kisalmessa voisi olla venäläi-
nen kaupunginjohtaja ja
suomalainen apulaiskau-
punginjohtaja, nauratti Me-
riö yleisöä. Alueen elintasoa
voidaan nostaa hänen mu-
kaansa vain yhteisvoimin.

Meriö kertoi Moskovan te-
levision haastatelleen häntä
vajaa kaksi vuotta sitten, jol-
loin toimittaja kysyi hänen
mielipidettään Karjalan pa-
lauttamiseen. Vastasin: ”On
kaksi tosiasiaa, kaikki me
kuolemme ja Karjala palau-
tuu.”

Onnistunut juhla

Everstiluutnantti Ilmari Ha-
kalan hyvin juontamassa
juhlassa esiintyivät puhei-
den vastapainoksi venäläiset
kansantaiteilijat  korkeata-
soisine musiikki- ja kansan-
tanssiesityksineen. Viihteel-
lisestä puolesta suomalais-
ten osalta vastasivat hanu-
risti Pertti Husu ja seniori-
laulaja 2003 Sirkka Peippo.

Karjala-lehden toimitus-
johtaja Mauri Lepola kiitteli
päätöspuheessaan hyvää yh-
teyttä paikallishallintoon,
mikä on mahdollistanut jo
kolmatta kertaa tällaisen
suurimittaisen juhlan järjes-
tämisen, ja kiitosta saivat
osakseen juhlayleisö ja kaik-
ki matkan järjestäjät.

Ihantalan
muistomerkille 
laskivat matkailijoiden
kukkalaitteen Maritta
Kemppi ja Erkki Pärssinen.
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Hinkkasten sukuseuran 
kokous Turussa 7.–8. 8.
Hinkkasten sukuseura piti
vuosikokouksensa tällä
kertaa aurinkoisessa Tu-
russa. Lauantaina oli aluk-
si tutustuminen Turun lin-
naan ja sen historiaan Aiju
von Schönemanin  opasta-
mana. Tämän jälkeen oli
vuorossa laivaristeily Lois-
tokarille romanttisella
vanhanajan höyrylaiva s/s
Ukko Pekalla. Laivalla
nautitun hanurimusiikin
ja alkupalojen jälkeen
saimme saarella pääruo-
aksi monella eri tapaa val-
mistettua kalaa ja vaihto-
ehtoisesti lammaspaistia.
Sää oli leppoisa ja suosiol-
linen merimatkallamme.
Saimme nauttia kauniista
merimaisemista aurin-
gonlaskuineen ja paluu-
matkalla yöllä rantojen ta-
pahtumista ilotulitusra-
ketteineen. Risteily-
osanottajien yhteislaulu
raikui kotisatamaan saak-
ka laivaorkesterin johda-

tuksella.
Sukuseuramme koostuu

yli kymmenestä eri suku-
haarasta. Nykyisen rajan
takaisia sukuhaaroja ovat
mm.: Hiitolan-, Inkerin-,
Pyhäjärven-, Sakkola-Met-
säpirtin-, Jaakkima-Uuku-
niemi- ja Impilahti-Sorta-
vala sukuhaarat. Itä-Suo-
messa jäsenistöltään laa-
jin sukuhaara on Parikka-
lan sukuhaara. Tämän su-
kuhaaran jäseniä on vuo-
sisatojen saatossa siirtynyt
myös Karjalan kannaksel-
le.

Vuosikokous pidettiin
sunnuntaina Hotelli Ham-
burger Börssissä. Kokous
valitsi puheenjohtajaksi
Kauko Hinkkasen ja sih-
teeriksi Sirkku Hinkkanen-
Tyrmin. Kokous hyväksyi
toimintakertomuksen
vuodelta 2003, vahvisti ti-
linpäätöksen ja antoi vas-
tuuvapauden sukuneu-
vostolle. Liittymis- ja jä-

senmaksut (10/15 euroa)
säilyivät ennallaan. Ko-
kous hyväksyi toiminta-
suunnitelman ja vahvisti
talousarvion vuodelle
2005.

Sukuneuvoston jäsenik-
si valittiin: Sirkku Hinkka-
nen-Tyrmi Parikkala-Sim-
peleen sukuhaara, Seija
Kivelä Parikkala-Simpe-
leen sukuhaara, Kauko
Hinkkanen Pyhäjärven su-
kuhaara, Paavo Hinkka-
nen Parikkala-Simpeleen
sukuhaara, Tuomo Hink-
kanen Pyhäjärven suku-
haara ja Tuulikki Mäkelä
Parikkala-Rautu sukuhaa-
ra. Tilintarkastajiksi valit-
tiin Pauli O. Hinkkanen Es-
poosta ja Kirsi Ikävalko
Helsingistä.

Kokouslounaan jälkeen
saattoikin kotimatka alkaa
elokuun helteisessä sääs-
sä.

KAUKO HINKKANEN

Nännimäisen sukukokous
Kokous pidettiin 20. 6. 2004
Kangasalla. Järjestäjinä oli-
vat Rahkajärven Antti Nänni-
mäisen pojan, Heikki Nuor-
taman tyttäret Arja Pylväs ja
Kyllikki Laitinen.

Osa vieraista kokoontui
Kangasalan kirkkoon mes-
suun, jonka aluksi liturgina
toiminut pastori Marja Hys-
sä toivotti tervetulleiksi kirk-
koon kokoontuneen seura-
kunnan ja erityisesti kokous-
taan viettävän suvun jäsenet.

Jumalanpalveluksen pää-
tyttyä Veijo Nuortama ja Kyl-
likki Laitinen laskivat suku-
kokouksen puolesta kukka-
kimpun Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkille.

Sadekuuron saattelemana
kokousvieraat saapuivat Äi-
jälään, karjalaista kulttuuria
ja perinnettä esittelevään ta-
loon. Äijälä on Kangasalan
Karjalaisten korjaama ja yllä-
pitämä näyttely- ja kokousti-
la maineikkaan Liuksialan
kartanon välittömässä lähei-
syydessä.

Kokoukseen saapui lähes
80 henkilöä eri puolilta Suo-
mea. Jopa Kanadan Thun-
derbaysta oli tullut viisihen-
kinen seurue.

Tervetulosanoissaan Arja

muistutti mieliin lähes päi-
välleen 60 vuotta aikaisem-
min koetut Karjalasta lähdön
tunnelmat. Kyllikki toi tuo-
reet terveiset nykyisestä Kar-
jalasta oltuaan mukana Enk-
kuan koulupiiriin tehdyllä
videokuvaus-matkalla kylä-
kirjatoimikunnan mukana.
Edellisen sukukokouksen
jälkeen poisnukkuneiden su-
vun jäsenten muistoksi pi-
dettiin hiljainen hetki. Vii-
meksi luotamme poistui
Pentti Pusa, Antti Nännimäi-
sen vanhimman tyttären
Emilian ja Yrjö Pusan poika.
Hän kuoli kaksi päivää en-
nen aikomaansa Enkkuan
matkaa. Yhteisen lounaan ai-
kana jatkui vilkas seurustelu.
Iloittiin vuosien, jopa vuosi-
kymmenien jälkeisistä jäl-
leentapaamisista.

Ohjelmaosuus aloitettiin,
kuinkas muuten, laululla
”Kesäpäivä Kangasalla”, josta
oli käytettävissä myös eng-
lanninkieliset sanat kanada-
laisvieraitamme ajatellen.
Anna Laitinen lausui Edith
Södergranin runon ”Maa, jo-
ta ei ole”. Sitten myös laulu-
jen säestäjänä toiminut nuo-
ri Kangasalan poika, Sibe-
lius-akatemian opiskelija Sa-

mi Majamäki soitti harmoni-
kalla Edward Griegin ”Hol-
berg-sarjan”.

Sukuhaarojen esittelyssä
käytettiin sukuselvitykseen
perustuneen sukupuun
apua. Sukupuun juuret juon-
tuvat vuosiin 1616–17, jol-
loin Käkisalmen eteläisen
veroalueen veroluettelossa
Räisälän kohdalla mainitaan
Anders Nenninen ja sama
henkilö mainitaan myös lau-
tamiehenä. Paikannimistös-
sä on säilynyt Nännimäinen-
muoto. Laajempi dokumen-
toitu tieto Nännimäisistä al-
kaa vuonna 1712, jolloin
Henric Nänimäin vaimoi-
neen ja lapsineen jo asui Py-
häjärven Valkiamäessä, josta
suku myöhemmin Taubilan
isännän toimesta siirrettiin
Kipruan rantaan lahjoitus-
maatalonpoika-aikana. Vielä
kerran Taubilan herra hääti
suvun uusille asuinsijoille,
tällä kertaa Rahkajärvelle
1800-luvun loppuvuosina.
Sinne rakensivat edesmen-
neitten veljesten lesket poi-
kiensa kanssa uudet talot ja
raivasivat uudet pellot noin
v. 1900 Taubilan entisille kar-
jan kesälaitumille.

Kokoukseen osallistuneet

henkilöt olivat näiden suku-
haarojen jäseniä. Sukulai-
suus oli kaukaistakin, mutta
tunsimme syvää yhteenkuu-
luvaisuuden tunnetta, sillä
olimmehan asuneet Rahka-
järvellä naapureina ainakin
osan lapsuuttamme tai nuo-
ruuttamme tai ainakin käy-
neet usein tervehtimässä
siellä asuneita sukulaisiam-
me tai olimme kuulleet van-
hempiemme kertovan tuosta
jo menetetystä Karjalan ajas-
ta.

Ohjelma jatkui laululla ”Jo
Karjalan kunnailla lehtii
puu” ja sukumme vanhin
Kerttu Peltonen lausui ehty-
mättömästä runovarastos-
taan Eino Leinon runon ”Le-
genda”.

Sukukokousasiat hoituivat
joustavasti sukuseuran pu-
heenjohtajan Marjatta Ran-
tasen johdolla. Huomion-
osoituksena luovutettiin
Olavi Nännimäiselle hänen
suunnittelemansa sukuviirin
ensimmäinen pöytästandaa-
ri. Suvun jäsenet ostivat hy-
vän joukon sukuviirejä muis-
toksi itselleen ja lahjoiksi lä-
heisilleen. Antti Rantanen
esitteli vielä uuden sukuvii-
rin ja isännänviirin symbolii-

kan.
Eri sukuhaarojen yhteys-

henkilöiksi ja tiedon välittä-
jiksi valittiin Marjatta Ranta-
nen, Kauko Närepalo, Olavi
Nännimäinen, Leena Sälli,
Kirsti Ollila, Juhani Rahkjär-
vi, Helvi Kalttila ja Kyllikki
Laitinen.

Marjatta Rantanen kertasi
lyhyesti sukuseuran histori-
aa: vuonna 1993 kokoontu-
vat Heikki ja Leena (o.s. Tom-
peri) Nännimäisen lapsen-
lapset sekä Antti Nännimäi-
sen lapsenlapset Suodennie-
mellä. V. 1995 tehtiin Marjat-
ta ja Antti Rantasen järjestä-
mä suvun yhteinen matka
Rahkajärvelle ja matkaa
muisteltiin Veijo ja Marja-
Liisa Nuortaman luona Kan-
gasalla. V. 1996 suku kokoon-
tui Leena ja Ossi Sällin luona
Ikaalisissa, v. 1998 Jorma ja
Marja-Liisa Rantakömin luo-
na Pihlajavedellä, v. 2000
Olavi ja Pirkko Nännimäinen
järjestivät kokouksen Hä-
meenkyrössä ja v. 2002 Iiris
Sillanpää järjesti sukuko-
kouksen Loimaalla. Suku-
seura ei ole virallisesti rekis-
teröitynyt.

Marjatta Rantanen pyytä-
mä vapautus sukuseuran pu-

heenjohtajan tehtävästä
myönnettiin hänelle, ei kyl-
läkään ihan helposti. Uudek-
si sukuseuran vetäjäksi valit-
tiin Juhani Rahkjärvi Suo-
denniemeltä. Kokous päätti
pitää seuraavan sukuko-
kouksen vuonna 2007 uuden
puheenjohtajan valitsemas-
sa paikassa.

Tässä yhteydessä haluam-
me kiittää omasta ja suku-
seuran puolesta Marjatta
Rantasta pitkäaikaisesta
työstä sukuseuran hyväksi.
Tästä on hyvä jatkaa!

Sukukokousvieraat saivat
Kangasalan Karjalaisten pu-
heenjohtajan Kaarina Lan-
netan opastukselle tutustua
Äijälä-taloon ja sen näytte-
lyihin.

Lopuksi käytiin valokuvas-
sa sukuhaaroittain. Valoku-
vat ovat nähtävissä Interne-
tissä osoitteessa http://per-
sonal.inet.fi/koti/mikko-
tahtinen (42 merkkiä yhteen
kirjoitettuna, ei välilyöntejä).

Oli ilo tavata! Nähdään eh-
kä jo ensi kesänä, jos alusta-
vasti kaavailtu suvun yhtei-
nen Pyhäjärven matka toteu-
tuu!

KYLLIKKI LAITINEN

Isäni kotimaisemissa
Pyhäjärvellä
Nyt kun syksy lähestyy on
hyvä miettiä mennyttä ke-
sää. Kuluneen kesän mie-
leenpainuvin kokemukseni
oli matka isäni kotiseudulle
Karjalaan. Isäni on kertonut
minulle sukutarinaa mene-
tetyn Karjalan vehmaista vil-
jelysmaista ja vankoista
mäntymetsistä. Karjalaiset
olivat maanviljelijäkansaa ja
rakkaan kotiseudun mene-
tys oli isku koko Suomen ta-
loudelle. 

Vanhempani ovat käyneet
Karjalassa useita kertoa,
mutta nyt myös oma kiin-
nostukseni asiaa kohtaan
heräsi ja halusin lähteä mu-
kaan. Jo alkumatkasta huo-
masin kuinka kaikki olivat
hyvin ystävällisiä ja bussissa
vallitsi kokonaisuudessaan
erittäin hyvä henki. Tuona
hetkenä tajusin, että vaikka-
kin bussissa olleet ihmiset
koottiin matkaan eri puolilta
Suomea, eivät he runsaiden
vuosienkaan saatossa olleet
menettäneet rakkaita juuri-

Sukuseuralaiset 12.–13. 6. Pyhäjärvellä.

aan.  Bussin täytti karjalai-
nen henki ja tuohon vilkkaa-
seen ja iloiseen elämänot-
teeseen oli myös nuorem-
man polven karjalaisen
helppo tarttua. Jo alkumat-
kasta alkoi erinäiset visailut
ja sanaleikit. 

Matkan aikana näin Sai-
maan kanava-alueen, Viipu-
rin, Pyhäjärven, Käkisalmen
ja kävinpä jopa Laatokassa
uimassa. Nämä alueet ovat
monen nykysuomalaisen
tietämättömissä lukuun ot-
tamatta Viipuria jonne teh-
dään runsaasti turistimatko-
ja. Täten koin siis itseni etu-
oikeutetuksi, sillä olemalla
itse paikan päällä sain sel-
laista tietoa Karjalan histo-
riasta ja nykytilanteesta, jota
en olisi koskaan muuten saa-
nut. Matka siis todella kan-
nattaa jo pelkästään yleissi-
vistyksen vuoksi ja ihmiset
jotka ovat itse olleet todista-
massa lähihistoriaamme te-
kevät matkasta mielenkiin-
toisen ja elävän. Erityisen

hyvin mieleeni jäi isäni ser-
kun Aili Saulisen henkilö-
kohtainen kertomus evak-
koon joutumisesta ja matkan
eri vaiheista. Vaikkakin kar-
jalaiset kokivat kovia, ovat
toivo ja elämänilo alati läsnä
heidän tarinoissaan.

Kotiseutumatkat ovat siis
ensiarvoisia perimätiedon
säilyttämisen kannalta ja
matkoilta oppii myös sellais-
ta minkä uskon olevan tärke-
ää monille nuoremman pol-
ven karjalaisille. Itse ainakin
hahmotin runsaasti lisää
juuriani ja tietoisuus omasta
karjalaisuudestani vahvistui.
Matka sujui siis kokonai-
suudessaan erittäin hyvin ja
tulevia matkoja odottaessani
tahdon kiittää lämpimästi
kaikkia osanottajia. Oli ilo
tutustua ja hyvää syksyn jat-
koa teille kaikille!

KARI LUUKKANEN
22-vuotias liiketalouden

opiskelija
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Aarne Eevan talonpoikasmuseo
Kokemäen Kauvatsalla asus-
telee maanviljelijä Aarne Ee-
va yhdessä Kauvatsalta  ko-
toisin olevan vaimonsa Rai-
lin ja tyttärensä Marin kans-
sa. Perheen Manu- poika on
Helsingissä. Aarne Eeva on
syntynyt Vpl. Pyhäjärven
Rotjanlahden kylässä v. 1930
mutta jo kolmen vanhana
hän on muuttanut Metsäpir-

tissä syntyneiden vanhem-
piensa mukana Lahnavalka-
man kylään. Täältä sitten
evakkovaiheen päätteeksi
muutettiin Kauvatsalle.

Muutama vuosi sitten tilan
pellot vuokrattiin ja Aarnelle
tuli hirvittävä työn puute.
Niinpä hän ryhtyi keräile-
mään aikansa kuluksi erilais-
ta maalaistalossa käytettyä

työvälineistöä tyhjiksi jää-
neisiin ulkorakennuksiin.
Tieto ahkeran miehen har-
rastuksista levisi naapurei-
denkin tietoon ja lisää tava-
raa alkoi virrata Eevan varas-
toihin. Kaikki pienet koneet
ja työkalut puhdistettiin ja
kunnostettiin Aarne toimes-
ta ja varastoista löytyi paikka
jokaiselle esineelle. Kauem-

pana oleva pieni lato  on py-
hitetty erilaisille lapioille.
Siellä ne ovat kauniisti seinil-
le ripustetuissa nauloissaan.
Pienempi käsityökalusto ja
mitä erilaisimmat entisajan
tarve-esineet ovat puoles-
taan navetan yhteydessä ole-
vassa varastosuojassa. Enti-
sessä talon puimalassa on
vanhan mallin mukaan

erään naapurin kanssa val-
mistettu risuäes. Kauempa-
na peltosuulissa on hevosve-
toisia peltotyövälineitä.

Jokaisesta esineestä Aarne
Eeva osaa kertoa käyttötar-
koituksen. Pitkän aikaa ko-
koelmasta puuttui hevosve-
toinen Sampo-äes mutta pa-
ri viikkoa sitten tämäkin
puute korjaantui kun eräs

naapuri toi traktorikuormal-
lisen tavaraa. - Nyt alkavat
varastot olla kohta täynnä
tuumailee Aarne.  

REINO ÄIKIÄ

Pyhäjärveltä kullan viereen Huittisiin
Pyhäjärveltä Noitermaan ky-
lästä lähteneet Armas ja Iida
Hätönen saivat asutustilan
vuonna 1947 Huittisten Joki-
sivulta. Eivätpä aavistaneet,
että mäen etelärinteeseen
rakennetun uuden talon ta-
kana, sankan kuusikon peit-
tämässä kalliossa, kulkee
kultasuoni, mikä ilmeisesti
ulottuu ainakin 400 metrin
syvyyteen. Tilaa nykyisin
hoitava perheen nuorin poi-
ka Osmo kertoo, että kulta-
kaivos on tarkoitus avata tä-
män vuoden aikana. Kaivos-
yhtiö Polar Mining Oy on
käynyt alueella neuvotteluja
kahdeksan maanomistajan
kanssa.

- Kaivospiirin alue on tällä
hetkellä 45 hehtaaria. Meiltä
maanviljelys ja karjanhoito
yli puoli vuosisataa suvun
hallussa olleella asutustilalla
päättyy joka tapauksessa.
Suurin osa maista siirtyy kai-
vosyhtiön omistukseen. Jäl-
jelle jäävä alue ei ole enää
riittävän suuri toiminnan
jatkamiseen, toteaa Osmo
Hätönen.

Outo kivi
kaiken alkuna

Armas ja Iida avioituivat
vuonna 1930, ja alkoivat vil-
jellä maata Noitermaan ky-
lässä. Järven rantaan ulottu-
nut 20 hehtaarin maatila oli
kuitenkin jätettävä lopulli-
sesti. Evakkomatka toi per-
heen vuonna 1947 Huittisiin,
missä syntyi seuraavana
vuonna neljäs lapsi, Osmo.
Perheen Jokisivun asutusti-

lalla oli alkuun noin hehtaari
viljelyskelpoista maata. Mo-
nien muiden miesten tavoin
Armas raivasi suokuokalla li-
sää peltoa. 10 vuoden aikana
kallion viereiseen laaksoon
syntyi kahdeksan hehtaarin
peltoaukea. Ensiasuntona
olleen pikkumökin jälkeen
rakennettiin oma talo aurin-
koiseen rinteeseen peltoau-
kean laitaan. 

Ollessaan parikymppinen
nuorukainen, Osmo löysi
kotimailtaan oudon kiven,
minkä hän lähetti näytteenä
Outokumpuun.

– Kivi oli painavan oloi-
nen, mutta ei minulla ollut
alkuun aavistustakaan että
siinä olisi kultaa, muistelee
Osmo, jonka Outokumpu on
70-luvulla palkinnut raha- ja
kivivasarapalkinnollakin
malminetsintäharrastukses-
ta.

– Pitkään oli hiljaista, kun
kullan hinta maailmalla oli
alhainen. Nyt hinta on nous-
sut, joten australialaisten
nykyisin omistama Polar Mi-
ning Oy pyrkii aloittamaan
kaivostoiminnan mahdolli-
sesti jo tänä vuonna. 

Reikiä, avolouhosta 
ja tunneleita

Alueella on tehty viime vuo-
sina runsaasti koeporauksia,
joissa kalliosta on nostettu
yli 20 kilometriä näytesau-
vaa.

– Nyt on menossa reikä
numero 221. Syvimmillään
on tähän mennessä menty
yli 200 metriin. Lisäksi on

tehty parinsadan metrin
päähän pihapiiristä avo-
louhos, mistä vietiin seitse-
män rekkakuormallisen koe-
erä Outokummun tutkitta-
vaksi. Samasta avolouhok-
sesta lähdetään kaivosta vie-
mään alaspäin. Lähellä pin-
taa oleva malmi saadaan
avolouhoksesta, minkä sy-
vyydeksi alemmassa päässä
on suunniteltu 30 metriä.
Sen jälkeen jatketaan avo-
louhosta syventämällä tai
tunneleita rakentamalla,
koska myös maanalaisia tun-
neleita tarvitaan. 

Tutkimusten mukaan alu-
een malmimäärä on suuri,
mutta kyse on siitä, kuinka
paljon pystytään kannatta-
vasti louhimaan. Nykytieto-
jen mukaan kuvitellaan lou-
hittavan ehkä miljoona ton-
nia kiviainesta, mistä ainakin
osassa malmipitoisuus on
hyvä. Kulta erotellaan Outo-
kummun Vammalan rikasta-
molla. Sen jälkeen onkin käy-
tössä erikoinen pehmeä me-
talli, josta voidaan valmistaa
jopa 0,0001 mm ohutta lehti-
kultaa, tai vetää 1 grammasta
kultaa 3 km pitkä lanka.

Kotitalosta muutettava

Perheen kuopus, Osmo, jat-
koi vanhempiensa työtä, kun
tila siirtyi hänen hoitoonsa v.
86. Nyt tilan maista suurin
osa on kaivosyhtiön osto-
hankkeen kohteena. Laki
määrää, että 50 metriä lä-
hemmäs päärakennusta ei
saa valtausta tuoda. Siten
vanhemmat voivat kolmen
opiskeluiässä olevan lapsen-
sa kanssa käydä ihastele-
massa omenakotitaloa puu-
tarhoineen. Kaivosyhtiökin
on suunnitellut käyttöönsä

uuden tielinjan rauhoittaak-
seen pihapiirin. Osmo Hätö-
nen on valmistautunut
muuttamaan kotitalostaan,
koska kaivostoiminta autta-
matta muuttaa olosuhteita.
Asuinrakennuksesta parin-
sadan metrin päähän teh-
dystä avolouhoksesta al-
kuun lähtevä kaivos tuo mu-
kanaan melua, pölyä, vesi-
asioita ja liikenteen lisäänty-
mistä. Todennäköisenä pi-
detään, että melutaso ylittää
valtioneuvoston ohjearvot
lähimmissä kiinteistöissä.
Oletetaan, että louhinnasta
aiheutuu tärinää, joka on ha-
vaittavissa 1–2 kilometrin
päässä kaivoksesta. Hyvän
vertailukohdan antaa lähellä
sijainnut, joulukuussa lope-
tettu Oriveden kultakaivos,
mikä oli toiminnassa kym-
menen vuotta. Jatkotutki-
mukset ovat sielläkin koko
ajan käynnissä sen uudel-
leen aloittamiseksi. Jokisi-
vulla malmia arvellaan ole-
van maaperässä suunnilleen
saman verran, mutta pi-
toisuudeltaan parempaa. 

Tällä hetkellä Suomessa
on toiminnassa vain yksi
pieni kultakaivos. Tutkimuk-
sia toki on menossa ympäri
maata Lappia myöten. Nyt
kun kulta on arvossaan, töi-
hin toivotaan Huittisissa
päästävän mahdollisimman
pian. Jos hanke viivästyy, se
voi viivästyä vuosia, etenkin
jos maailmanmarkkinat eh-
tivät kääntyä laskuun.

KULLERVO HUPPUNEN 

Osmo Hätönen kotitalonsa pihassa. Taustalla Armas-isän suokuokalla raivaamat pellot.

Aarne Eeva esittelee 
maatalouskalustoa
Elviira Nässille.

Vanhan ajan risuäes valmistettuna
nykyaikaisin työmenetelmin.
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Lehtemme syyskuun numero tehdään 23. 9. 2004.
Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on 
oltava toimituksessa 13. 9. 2004 mennessä.

www.vplpyhajarvi.fi

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
■  Lahdenseudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon syyskauden
avaus pidetään torstaina 2. 9. 2004  klo 17 alkaen
Antero Pärssisellä Kiviniementie 424, 17120 Paimela.
Lähtö Marolankadun pysäkiltä klo 16.30. Tervetuloa!

■  Konnitsan toista kyläkirjaa tehdään 
Vpl Pyhäjärven Konnitsan kylästä tehdään kuvakirjaa.
Keräämme varoja sen painattamiseksi ja kuvia sekä
lyhyitä kertomuksia sen sisällöksi. Pyydämme apuasi
kirjan tekemisessä. Ota yhteys toimikunnan puheen-
johtajaan Toivo Luukkaseen puh. 040-436 6963  tai
sihteeriin Ensio Näriäiseen puh. 0400 921 945,
sähköposti ensionn@kolumbus.fi.

■  Äetsän karjalaisten saunailta kunnan ranta-
saunalla Kiimajärvellä 30. 8. -04 alkaen klo 18.00.
Erikoisesti Vpl. Pyhäjärvi-juhlien talkooväkeä kutsu-
taan mukaan. Illan aikana tarjolla saunomista, uintia,
kahvia ja pientä iltapalaa. Tervetuloa!

■  Tampereen Seudun Vpl. Pyhäjärvikerhon 
syyskausi aloitetaan Vanhalla kirjastotalolla 12. 9.
2004 kello 13.00. Kokouksessa suunnitellaan tulevan
kauden ohjelmistoa. Johtokunta kokoontuu kello
12.00. Tervetuloa joukolla mukaan!

■  Karjalan Liitto järjestää: muistoristeily 60 vuotta
sodan päättymisestä ja evakkoon lähdöstä ELÄVIEN
KUVIEN KARJALA -  ELÄVIEN MUISTOJEN EVAK-
KOUS 2.-4.10.2004 Helsinki - Tukholma - Helsinki.
Ohjelmassa mm: viipurilaissyntyinen, Pyhäjärvellä
lapsuutensa viettänyt elokuvaneuvos Kari Uusitalo
esitelmöi kotimaisten näytelmäelokuvien Karjalasta. 
Ilmoittautumiset 15. 9. mennessä kurssisihteerille, p.
(09) 7288 1716 tai sinikka.nieminen@karjalanliitto.fi.
Lisätietoja tapahtumasta kulttuurisihteeriltä, p. (09)
7288 1712 tai hanna-mari.nieminen@karjalanliitto.fi 

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

Vammala voittoisa
Huittisten, Äetsän ja Vam-
malan Karjalaseurojen väli-
nen perinteinen Kyykkäkil-
pailu käytiin Äetsässä Hon-
kolan hiekkakentällä viime
keskiviikkoiltana. Kaunis sää
suosi ottelua ja kisailu muo-
dostui tasaväkiseksi, josta ei
myöskään huumori puuttu-
nut.

Tulokset: 1) Vammalan
joukkue (Timo Leppäniemi,
Janne Mikkola, Jouko Innilä
ja Kari Pakarinen), 2) Äetsän

joukkue (Juha Tanninen,
Reino Ahvonen, Markku
Pärssinen ja Paavo Pohjolai-
nen, 3) Huittisten joukkue
(Yrjö Inkinen, Jorma Kuro-
nen, Paavo Pärssinen ja Rau-
no Huppunen).

Kilpailun ylituomarina toi-
mi Esko Pohjolainen apu-
naan Katri Pajunen. Roteste-
ja ei jätetty ja  kisailua pää-
tettiin jatkaa ensi kesänä
Huittisten tanhuvilla.

ERKKI P.

Pyhäkylän koulupiirin kirjatoimikunta
Kokouksessaan 15. 8. 04
Pentti Kiurulla Punkalaitu-
mella kirjatoimikunta käsit-
teli mm. seuraavia asioita:

Aineiston keräys:
Valokuvia ja tietoja on al-

kanut vähitellen tulla ja
14. 8. mennessä oli kuvia kir-
jattu jo yli 120 taloudesta tai
kohteesta. Parhaillaan on
kirjaamista odottamassa yli
20 kohdetta, joten lupaavalta
näyttää. Aukkopaikkoja vielä
on, joten hitaampienkin toi-
votaan lähtevän liikkeelle. Si-
tä vieläkin korostamme:

henkilöiden nimet järjes-
tyksessä muistiin, mitä tun-
nistatte. Mieluimmin eri pa-
perille. Samoin evakkopai-
koista tietoja ja jopa naapu-
reidenkin, kun monet nuo-

remmat eivät niistä mitään
tiedä.

Kiitoksia kaikille jo tietoja
lähettäneille ja täydentää
vielä voi.

Rahoitus:
Kokouksessa selviteltiin

eri rahoituslähteitä. Toimi-
kunta toivoo, että yksityiset
ja yhteisöt tukisivat kirja-
hanketta mm. rahalahjoituk-
silla.

Lisätietoja antavat Toivo
Hinkkanen, 050-3425 027 ja
Irma Karppanen, 03-
5143 731.

Toimikunta kehoittaa
myös valmistamaan tai
hankkimaan myyntitavaroi-
ta seuraavaan koulupiiriko-
koukseen maaliskuussa 2005
Vammalassa. Pienistä pu-

roista tulee joki.

Kirjan sisältö:
Todettiin, että kirjan pää-

rungon tulee muodosta-
maan kuvin ja kuvatekstein
elävöitetty kierros talo talolta
koko koulupiirin alueella,
täydennettynä asemanseu-
dun yhteisillä laitoksilla ja
yrityksillä. Perheiden osalta
kierros jatkuisi evakkopaik-
kojen kautta nykyisille
asuinsijoille, jolloin myös
nuori polvi tulisi esiteltyä.

Oman lisätekstinsä vaati-
sivat mm. Taubila, lahjoitus-
maa-asia, Kallenkartanon
asutusalueen syntyvaiheet,
Kähösuo, Ivaskensaaren eri-
tyisasema ropottiaikana,
yms.

Päätettiin panna ”haku

päälle” eri tekstien kirjoitta-
jien ja kieliasun tarkastajien
löytämiseksi. Antakaa roh-
keasti tietoja nuoremman
polven taitajista.

Tiedottaminen:
Sovittiin, että toimikunta

kertoo kuukausittain työn
edistymisestä Vpl Pyhäjärvi-
lehdessä ja Karjala-lehdessä.
Tässä vielä muistin virkistyk-
seksi toimikunnan jäsenten
nimet: Toivo Hinkkanen,
phj., Seija Jokinen, sihteeri,
Antti Kaasalainen, vphj., se-
kä Lauri Kaasalainen, Irma
Karppanen ja Pentti Kiuru.
Ottakaa yhteyttä ja kysykää
lisää.

Syysterveisin
PYHÄKYLÄN KOULUPII-
RIN KIRJATOIMIKUNTA

Pyhäjärvi-lehti nautti oopperaillasta
Pyhäjärvi-lehdellä ja Tyrvään
Sanomilla on jatkunut pit-
kään hyvä Pyhäjärvi-lehden
toimittamiseen liittyvä yh-
teistyö. Puurtamisen lisäksi
siihen liittyy virkistys- ja juh-
lahetkiäkin.

Tyrvään Sanomien spon-
soroimana Pyhäjärvi-lehden
toimituskunnalla  oli  ilo

osallistua oopperailtaan Tyr-
vään Pyhän Olavin kirkossa.
Esitys oli konserttiversio Jo-
seph Haydnin pienoisoop-
perasta ”Uskoton kärsiköön”.
Laulajat olivat nuoria eturi-
vin laulajia: sopraanot Tiina
Tamminen ja Hanna Koivis-
to, tenorit Tuomas Katajala ja
Ville Salonen sekä vanhem-

man polven edustajana bari-
toni Jorma Elorinne. Orkes-
teria Sastamalan Chamber
johti taidolla unkarilaissyn-
tyinen, nyt jo pitkään Vam-
malassa asunut kapellimes-
tari István Világi. Vaikka
meiltä Säätiön jäseniltä oli-
kin italian kieli vähän ”unoh-
tunut”, musiikki sinänsä oli

korkeatasoista ja raikasta
kuultavaa. Tapahtuman jär-
jestäjinä toimivat Vammalan
kaupungin kulttuuritoimi,
Vammalan Musiikkiyhdistys
ry ja Vammalan seurakunta.

MIRJA TENKANEN

Huittisten, Äetsän ja
Vammalan karjalaseurojen
rannalta onkikilpailu
Kaalisaaressa 3. 8.
Lähiseudun kolme karjalais-
seuraa kokoontuu vuosittain
onginnan merkeissä.  Tänä
vuonna  kesäongintatapah-
tuma oli Vammalan Kaali-
saaressa.  Innokkaat onkijat
saivat aurinkoisen sään.  Oli
mukavaa onkia auringon
paistaessa, tosin aurinko ve-
rotti ehkä saaliin määrää,
mutta kaikilla onkijoilla ki-
vaa ja hyvä mieli.

Tulokset:
Naiset: 1) Marjaana Paju-

nen 1175 g, 2) Terttu Orpana
1160 g, 3) Katri Pajunen 1115
g, 4) Annikki Rapeli 1095 g, 5)

Helka Mäkelä 1025 g, 6) Elvi
Puputti 1005 g, 7) Leila Mus-
tonen 650 g, 8) Mimmi Kan-
kare 480 g, 9) Seija Jokinen
215 g.

Miehet: 1) Leevi Orpana
1800 g, 2) Martti Lotsari 1710
g, 3) Rauno Pajunen 1470 g,
4) Toivo Mustonen 1195 g, 5)
Aarno Puputti 835 g, 6) Aulis
Rapeli ja Heikki Koivuniemi
600 g, 8) Timo Mäkelä 525 g,
9) Reino Äikiä 435 g, 10) Aar-
re Kuusivuo 385 g, 11) Aimo
Hakkarainen 230 g, 12) Tau-
no Mäkinen 195 g, 13) Aimo
Lehikoinen 185 g.

Huittisten karjalaiset saunaillassaan 8. 8. -04 Ylistenrannassa. Valokuva Paavo Punkari.
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