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Suvannon seudun sukututki-
muspiiri osallistui 16. ja
17. 10. 2004 Tikkurilassa
Kuulutko sukuuni -tapahtu-
maan, jonka järjesti Vantaan
seudun sukututkimusseura
jo 7. kerran. Sukututkimus-
piirimme oli mukana toista
kertaa.

Tapahtuman avasi Isä Mit-
ro ja hän kävi myös siunaa-
massa mitrarovasti Sergei
Ogulovista kootun valokuva-
näyttelyn. Tikkurilan lukios-
sa oli näytteilleasettajia kaik-
kiaan 60, joista näin karjalai-
sena mainittakoon Karjalan
liitto, Karjalaisten sukuyhtei-
söjen liitto, Karjala-tietokan-
tasäätiö, Ortodoksisukujen
tutkijapiiri ja oma osastom-
me, joka saavutti ansaittua
kiinnostusta. FM Terhi Tor-
kin luentoa aiheesta Karjalai-
nen suku tänään oli kuunte-
lemassa ääriään myöten täy-
si luentosali. Luennoita oli
tapahtumassa kahden päi-
vän aikana kuusi. Karjalais-
ten sukuyhteisöjen liitto piti
lauantaina vuosikokouksen-
sa tapahtuman yhteydessä.

Omalla osastollamme oli
esillä sukutauluja 11 tutkijal-
ta, Käkisalmen eteläisen lää-
nin kartta vuodelta 1651,
Luovutetun alueen kartta,
sukukirjoja ja -tutkimuksia
sekä runsaasti kirjallisuutta.
Tutkijapiirimme jäsenet oli-
vat kiitettävästi mukana
näyttelyssä. Paikalla oli aina
useita henkilöitä vastaile-
massa yleisön kysymyksiin.
Tyylikäs isännänviirein ja
pöytästandaarein somistettu

Timo Pohjola omassa osas-
tossaan.

Kuulutko sukuuni -tapahtuma

Suvannon seudun sukututkimuspiiri koolla

ulkoasumme sai kiitosta
muiltakin kuin karjalaisilta.

Omalla osastollaan muka-
na oli myös äitinsä puolelta
pyhäjärveläinen Timo Pohjo-
la, joka on harrastanut suku-
tutkimusta noin viisi vuotta.
Vpl. Pyhäjärvellä hänen tut-

kimuskohteena on Pärssisen
suku.

Monelle karjalaisten jälke-
läiselle ovat II maailmanso-
dan aikaiset tapahtumat ol-
leet ratkaisevia oman ole-
massaolonsa vuoksi. Niin on
myös Timo Pohjolan kohdal-

la. Hänen Satakunnasta ko-
toisin oleva isänsä tapasi py-
häjärveläistytön talvisodan
aikaan ja vei hänet aviovai-
mona Lavialle välirauhan ai-
kana.

Haastattelussa Timo Poh-
jola kertoi jääneensä orvoksi

Isä Mitro avaa Kuulutko sukuuni -tapahtuman Vantaalla.

Suvannon seudun sukututkimuspiirin osasto Tikkurilan
lukiossa. Leea Tanskanen, Isä Mitro ja Vantaan seudun su-
kututkijoiden puheenjohtaja Irja Hirsivaara.

Alakylän ”Pyrintö” Nuorisoseuran perustaminen
Aikaa on kohta kulunut sata
vuotta Vpl. Pyhäjärven Ala-
kylän ”Pyrintö” Nuoriso-
seuran perustamisesta. Aika-
kirjat kertovat asiasta näin:

”Heinäkuun 23 pv. 1905
kokoontui Alakylän, Kahve-
nitsan ja Puikkoisten kylien
valistuneenpaa nuorisoa
useisiin kymmeniin nouseva
nuorisojoukko Juho Heikin
poik. Pärssisen taloon (lauta-
miehe Juho) yhteiseen neu-
vonpitoon, jossa katsottiin,
että osa nuorisosta oli luopu-
nut hyvistä tavoistaan ja viet-
ti vapaa-aikaansa ala-arvoi-
sella tavalla. Katsottiin tar-
peelliseksi perustaa nuoriso-
seura mikä ohjaisi pois tur-
miolliselta tieltä ja innostaisi
hyviin harrastuksiin. Kokous
päätti yksimielisesti perustaa
nuorisoseuran minkä ni-
meksi tuli Alakylän Pyrintö
Nuorisoseura.”

Kuvassa Alakylän ”Pyrintö” Nuorisoseuran talo.

Seura toimi tarmokkaasti
sotaa edeltävänä aikana ja
jatkoi toimintaansa uusissa-
kin oloissa Kiikassa missä
mm. vietettiin seuran 50-
vuotisjuhlia monikymmen-
päisen vanhemman- ja nuo-
remman jäsenjoukon voi-
min. Seuran jäsenten ha-
jaantuessa eri puolelle Suo-
mea ja etenkin nuorison läh-
dettyä opiskelemaan ja työn
perässä muille paikkakunnil-
le ei ollut enää mahdollisuut-
ta toiminnan jatkamiseen ja
niin seura on poistettu yhdis-
tysrekisteristä.

Seuran perinnetoimikunta
kokosi ja valmistutti kyläkar-
tan v. 1991 toimialueensa ta-
loista ja niiden asukkaista.
Kartta sai hyvän vastaanoton
ja sitä jaettiin kylien entisille
asukkaille ja heidän jälkipol-
villeen.

Nyt on herännyt ajatus, et-

tä ensi kesänä nuorisoseuran
perustamisen 100-vuotis-
muistoksi tehtäisiin yhtei-
nen kesäretki seuran perus-

tamisen synnyinsijoille. Asi-
aa on jo alkuun valmisteltu ja
matka ajankohdaksi on
suunniteltu 21.-24. heinä-

kuuta 2005. Majoitus olisi
Käkisalmessa ja pienimuo-
toinen juhlahetki voitaisiin
pitää jossain Alakylän-Kah-

venitsan maisemissa.
Nyt on tärkeää, että asiaa

aletaan valmistella ja siitä
tiedoittaa ja selvittää onko
matkalle lähtijöitä ja kiin-
nostusta asiaan. Matka on
tarkoitettu kaikille seuran
entisille jäsenille ja heidän
jälkipolvilleen. Matka pyri-
tään järjestämään mahdolli-
simman edullisesti. Toivom-
me alustavia ilmoittautumi-
sia matkalle jo tämän vuo-
den loppuun mennessä seu-
raaville henkilöille: Erkki
Pärssinen, Kiikka, puh. 03-
513 5150, Oiva Kaasalainen,
Vammala, p. 03-514 2455,
Orjo Pärssinen, Kiikka, p. 03-
513 5294, Kalevi Lappalai-
nen, Vammala, p. 03-
514 1580. Matkareitti tulisi
todennäköisesti kulkemaan
Huittinen - Vammala - Tam-
pere - Lahti - Kouvola - Vaali-
maa.                                      E.P.

isästään jo melko varhain ja
äitikin ehti siirtyä tuonil-
maisiin ennenkuin hänellä
heräsi kiinnostus vanhoihin
asioihin. Sukututkimuksen
siemenen hän sai matkallaan
Karjalaan ja nyt hän haluaa
tallentaa seuraaville suku-
polville sen tiedon, mitä on
voinut selvittää omista esi-
polvistaan ja heidän elämäs-
tään.

Seuraavan kerran Suvan-
non seudun sukututkimus-
piiri kokoontuu lauantaina
27. 11. 2004 klo 14.00 Helsin-
gissä Karjalatalon Galleria-
salissa. Tervetuloa mukaan
kaikki alueen suvuista ja his-
toriasta kiinnostuneet. 

EEVA MALKAMÄKI
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Saksa, Venäjä, 
Suomi ja karjalaiset
Meidän karjalaisten kohtalo viimeisten vuosisa-
tojen ja varsinkin viime vuosikymmenten aikana
ei ole ollut vain riippuvainen suhteistamme
Venäjään ja Neuvostoliittoon vaan myös muihin
eurooppalaisiin kansoihin ja valtioihin, eritoten
Saksaan. Kun nyt olemme saaneet elää poik-
keuksellisen pitkän jakson keskenämme
rauhassa – olkoonkin että siitä suuri osa meni
kylmän sodan varjossa – voi menneitä vuosi-
kymmeniä tarkastella vähän etäämpää ja toivot-
tavasti myös asiaankuuluvalla tyyneydellä.

Suomella on ollut vahvat kulttuurisiteet Saksaan
jo ennen uskonpuhdistajamme Mikael Agricolan
päiviä mutta varsinkin hänestä alkaen. Martti
Lutherin työn innoittamana myös me suoma-
laiset saimme yhteisen kirjakielen. 1500-luvulla
Wittenbergin yliopistossa, siihen aikaan
Euroopan kuuluisimmassa, opiskeli yli viisikym-
mentä suomalaista; niiden joukossa myös viipu-
rilaissyntyiset Simon Henrici ja Paavali Juusten.

Seuraavien vuosisatojen aikana suhteet Saksaan
vahvistuivat ja monipuolistuivat. Emme voi
kuvitella suomalaista kulttuurielämää ilman
Saksan vaikutusta, ajatelkaamme vaikkapa vain
kansallislaulumme säveltäjää Fredric Paciusta,
Jean Sibeliusta tai Johan Wilhelm Snellmania.
Suomen oppikouluissa on opeteltu viime vuosi-
kymmeniin saakka saksaa ensimmäisenä
vieraana kielenä. Nyt se aikakausi on valitetta-
vasti takanapäin, kun kulttuurimme ja elämän-
muotomme on kääntynyt Amerikan suuntaan.

Tätä taustaa vasten ei ole ihmeteltävää, että me
suomalaiset olemme tunteneet katkeruutta
Saksaa kohtaan, kun vähitellen on käynyt kiis-
tatta ilmi, että emme vain ”jääneet” talviso-
dassa yksin vaan että kansallissosialistisen
Saksan ulkoministeri Ribbentropp ja
Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov tekivät
kaupat: meille Puola ja teille Suomi.

Kansamme enemmistö ei koskaan ollut ihas-
tunut sen enempää neuvosto- kuin kansallisso-
sialismiinkaan, mutta talvisodan jälkeen ei ollut
ihme, että Suomi liittoutui Saksan kanssa
saadakseen menetetyt kotimme ja kontumme
takaisin, olkoonkin että liitto oli monessakin
mielessä ”epäpyhä allianssi”. Joka tapauksessa
Saksan antama sotilaallinen apu mahdollisti
Suomen torjuntavoiton. Me karjalaiset mene-
timme kotimme toisen kerran, mutta Suomi
säästyi Itä-Euroopan pienten kansojen kohta-
lolta.

Saksan kansa sai maksaa vielä jälkikäteen kovan
hinnan siitä, että se oli antanut hallitusvallan
Adolf Hitlerille. Saksa pakotettiin tekemään tiliä
menneisyytensä kanssa. Ja se tekee sitä yhä
edelleen. Koulu ja tiedotusvälineet jakavat
totuudenmukaista tietoa uusille sukupolville
natsien hirmuteoista. Venäjä, joka valtavien
menetysten jälkeen kuului sodan voittajiin, ei
ole suostunut riittävän avoimesti ja laajasti teke-
mään tiliä oman menneisyytensä synkkien
sivujen kanssa. Saattaa meidän suomalaistenkin
työ olla tässä asiassa vielä kesken.

Onko meillä karjalaisilla tässä jonkinlainen
missio? Emme ole nytkään poliittisesti painava
tekijä, mutta voimme rauhanomaisesti  todeta,
että totuus voi tehdä kipeää mutta että lopulta
vain se voi myös parantaa. ”Totuus tekee teistä
vapaita” (Jh 8:32).

Juhani Forsberg

Alan varmaan olla vanha,
koska mieleeni muistuu
asioita, jotka ovat olleet vuo-
sikymmeniä muistamatto-
missa. Minun täytyi tarkistaa
kälyltäni Merja Inkiseltä, että
Pyhäjärvi juhlia todellakin
on ollut ennen 50-lukua. Tä-
mä ei siis taida olla pelkäs-
tään mielikuvituksen tuotet-
ta. Siihen aikaan ei vielä ollut
jäätelötuutteja, oli vain puik-
koja ja irtotötteröitä.

Olin päässyt äidin ja isän
kanssa Pyhäjärvi juhlille. Tä-
tini oli jäänyt likottamaan
paria pienempää sisarustani,
minä olin jo sen verran iso
tyttö, etten eksyisi väkijouk-
koon ja ehkä muutenkin osa-
sin jo käyttäytyä ihmisiksi.
En muista olivatko juhlat
lauttakylässä vai jossakin
muualla ja millä sinne men-
tiin, sen muistan vain, että
oli kuuma kesäpäivä. Tulim-
me juhlapaikalle. Isä ja äiti
näkivät heti siellä tuttaviaan

ja alkoivat haastella niiden
kanssa. Pyörin isän jaloissa,
kunnes hän kysyi:”Tahotsie
mitä?” Minä tietysti siihen,
että jäätelön. Jäätelöraha tuli
ja tyytyväisenä pistelin sen
poskeeni. Sitten tuli mieleen,
että koska tämä oli niin help-
poa, niin pyydänpä äidiltä-
kin. Siellä äiti jutteli Herran
Elman kanssa, eikä nähnyt
eikä kuullut muuta maail-
maa, joten jäätelöraha heltisi
ihan huomaamatta. Niin
söin toisenkin jäätelön.

Kuljeskelin ihmisjoukossa
ja siellähän oli Viskarin
mummo naisjoukossa. ”No
Kaijakos sieltä tulloo? Hää on
mein Aune vanhemp’ tyttö.
Hää on syntyntkii siel Pyhä-
järvel. Tulehan sanomaa täti-
löil päivää. Niiaa nätist. No
oot sie tyttöraiska saant mit-
tää, ottasit sie vaik jäätelön.”
En pystynyt sanomaan mi-
tään, kun mummo jo meni
kioskille sitä jäätelöä osta-

maan. Se oli kolmas jäätelö.
Kun olin aikani taas kules-

kellut ihmisjoukossa, tuli
Viskarin äijä minua vastaan.
”Sie tulitkii sopivast, mie olin
just mänös kioskil ostamaan
limonaatipullon, mutt mie
ostankin samantien siul jää-
telöö. Mie en taija jaksaa tätä
pulloo juuva kaikkee. Juo sie
toinen puoli ja vie sitten pul-
lo takasin, jot eivät riko sitä ja
säre jalkojaan.” Se oli neljäs
jäätelö.

Aikani kulettuani tapasin
Inkisen mummon istumassa
penkin päässä juttelemassa
ystävättäriensä kanssa. ”Tu-
heha tänne. Tässä on mein
Pauli vanhemp’ tytär. Tuleha
tervehtimmää. Ootsie rauk-
ka saant mittää. Mie ostan
siul jäätelön. Ai et sie taho.
Kyl sie tämmösen pienen
pötkön syöt.”

Se oli viides jäätelö. Tarina
ei vielä lopu tähän. Inkisen
äijä tuliihmisvilinässä vas-

taan. ”Kuulitsie ku torvisoit-
to kunta soitti soriasti.Män-
nääs ostamaan jäätelötötte-
röt sen kunniaks. Kyl mie tii-
än jos siul onsanottu, ettei
saa kerjätä eikä tahtoo, mie
oon eri juttu. Männään jaos-
tetaan oikeen semmoset töt-
teröt, miss on kaks palloo
päällekkäin.”

Ja niin minä olin syönyt al-
le kahteen tuntiin kuusi jää-
telöä. Onneksi eitarvinnut
ihan heti lähteä kotiin, että
kerkesin käydä vessassakin.
Pariinpäivään en syönyt mi-
tään, luulivat sen johtuvan
siitä, että olin saanut liikaa
aurinkoa. Normaalisti näistä
henkilöistä kukaan ei olisi
minulle antanut kovin hel-
posti jäätelöä.

Näin ei voi käydä kuin Py-
häjärvi juhlissa.

KAIJA SUVELA, 
LOHJA

Pyhäkylän koulupiirin kirja-
toimikunta hakee kuvia (ja
tietoja) mm. seuraavista
yleisistä kohteista:

Vanha paarhuone ja  laina-
makasiini, kunnantalon luo-
na kioskit eliputkat ja hevos-
katokset. Tienrististä Nuori-
soseurantalosta. Asemalla
mennessä Taubilan mailla
ropottilaisten tekemästä ki-
viaidasta. Pyhäjärven ase-
man lähistöllä: Nimismiehen
talo, Pyhäjärven Osuuskas-
san konttori, Pyhäjärven
Kauppa Oy:n myymälä, Py-
häjärven Säästöpankin kont-
tori, Osuuskaupan aseman
myymälä ja Meijeri.

Jos jollakin on tallessa va-
lokuva tai kuvia edellä luetel-
luista kohteista, pyydämme

niitä lainaksi kirjan tekoa
varten. Skannauksen ja tal-
lennuksen jälkeen alkuperäi-
set kuvat palautetaan omis-
tajilleen. Myös erilaiset tie-
dot em. kohteiden toimin-
nasta ovat tervetulleita.

Koulupiirikokous

Muistiin merkittäväksi ker-
rotaan, että Pyhäkylän kou-
lupiirin yleinen kokous pide-
tään Vammalassa Seurojen-
talossa lauantaina 12. 3.
2005. Ohjelmasta tarkemmin
myöhemmin. Arpajaisvoit-
toja kehoitetaan varaamaan.
Samoin toimikunta toivoo,
että myyjäispöytään teh-
täisiin erilaisia käsitöitä tal-
ven aikana.

Tietojen ja 
kuvien keruu

Tätä kirjoitettaessa valoku-
via puuttuu vielä lähes 90
kohteesta. Kuva tai useam-
pia löytyy jo n. 180 kohteesta.
Jo skannattujen kuvien pa-
lautus alkaa marraskuussa.
Tietojen määrä eri lähettäjil-
tä vaihtelee kovasti. Ilolla on
kuitenkin todettava, että hy-
vin monet ovat lähettäneet
tietoja Pyhäjärveltä nykypäi-
vään, kuten on toivottu.

Muistin virkistämiseksi
ohjeita niille, jotka vielä
miettivät:

Valokuvia toivotaan Pyhä-
järven ajalta (mikäli löytyy),
samoin evakkovaiheen ajoil-
ta ja mikä tärkeää, lopullisel-

ta sijoituspaikalta ja perheen
nyt elossa olevista, nuori
polvi huomioiden.

Samoin tiedot perheen jä-
senistä Pyhäjärvellä (amma-
tit, harrastukset, yms.), tieto-
ja evakkopaikkakunnista,
missä oltiin, lopullisesta si-
joituspaikasta, jälkikasvusta
ja heidän ammateistaan ja
harrastuksistaan.

Jo lähetetyistä tiedoista
kiittäen ja postia odottaen!
Viekää viestiä

niille,  joita lehti ei tavoita.
Yhteisvoimin saadaan hyvä
lopputulos.

PYHÄKYLÄN
KOULUPIIRIN 

KIRJATOIMIKUNTA

Elis ja Alina Kaasalaisen v. 1936 syntynyt tytär, Hellevi, nyk. Hartikainen Joensuusta, lähetti koulupiirikirjaa varten tieto-
ja ja valokuvia. Mukana tuli  kuva, josta Hellevi ei tunne ketään. Mahtanee olla Eliksen kuvaama. Arveli, että saattaa joku
siitä löytää mumminsa tai ukkinsa. Pyyntö lehden lukijoille. Jos tunnette kuvan henkilöitä, missä kuva otettu, minä vuon-
na ehkä ja mitä väkeä kuvassa, niin lähettäkää vähäisetkin tietonne Toivo Hinkkaselle. Osoite Koskisentie 6, 38300 Kiikka,
puhelin 050 342 5027 ja sähköposti  larjava@kopteri.net

Vetoomus pyhäjärveläisille

Tapahtui Pyhäjärvi juhlilla
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Avoimet ovet Karjalaan - Karjalatalo 30 vuotta
Karjalatalo Helsingin Käpy-
lässä valmistui pitkällisen
unelman ja määrätietoisten
ponnistusten voimin vuon-
na 1974. Heimotalo viettää
kuluvana vuonna 30-vuotis-
juhliaan. Tapahtuman kun-
niaksi vietetään Karjalatalos-
sa avoimien ovien päivää
perjantaina 19. 11. 2004 klo
13–18, osoitteessa Käpylän-
kuja 1.

Monien
toimijoiden talo

Avoimien ovien päivä on tar-
koitettu kaikille karjalaisille,
helsinkiläisille ja naapuris-
ton käpyläläisille. Tapahtu-
man yhteydessä järjestetään
erilaisia tietoiskuja, näytte-
lyitä ja kuvaesityksiä myös
Karjalatalon nykytoiminnas-
ta.

Karjalatalo on paitsi karja-
laisten oma kotipesä, myös
laajalti muuta kulttuuritoi-

mintaa sisällään pitävä toi-
mintakeskus. Arkkitehti Into
Pyykön suunnittelema pu-
natiilinen bunkkerimainen
rakennus toimii kuten kes-
kiaikainen linna tai kuten
karjalainen evakkokansa si-
nällään; se tahtoo solmia
suhteita ja luoda yhteistä toi-
mintaa ympäristössään. Ko-
tiseutunsa joutumaan jättä-
neet evakot esittelevät talos-
saan avoimia ovia Karjalaan.

Välitöntä
karjalaismeininkiä

Karjalatalossa kohtaavat
menneisyys, nykyisyys ja tu-
levaisuus. Siksipä avoimien
ovien eräänä teemana on
Karjalan Liiton toiminta luo-
vutetussa Karjalassa. Karja-
latalo on ulottamassa toi-
mintaansa Viipuriin. Viipuri-
keskus Karjalan vanhassa
pääkaupungissa esittäytyy
avointen ovien päivillä esi-

merkkinä nykyisestä lähi-
alueyhteistyöstä. Luvassa on
myös karjalaisia herkkuja,
paistia, piirakkaa ja karjalais-
ta välittömyyttä.

Mahdolliset huomion-
osoitukset 30-vuotiaalle voi
osoittaa Karjalaisten heimo-
talo -rahastoon, jolla tuetaan
talon tulevaa kunnostusta.
Tilinumero: 
OKO 572 194 - 214696.                

Avoimien ovien päivänä
19. 11. klo 13–18 Karjalata-
lossa on näyttelyitä, tietois-
kuja ja opastuksia, soittoa ja
laulua, syötävää ja juotavaa
sekä avoimet ovet kaikkiin
saleihin.

Ala-aulassa on esillä talon
rakentamiseen ja toimintaan
liittyviä näyttelyitä sekä Kar-
jalan Liiton, Karjalaisen
Nuorisoliiton ja Viipuri-kes-
kuksen toiminnan esittelyä.
Lisäksi aulassa on saatavilla
karjalaisia leivonnaisia, ku-

ten karjalanpiirakoita ja vii-
purinrinkeleitä.  Viipurilai-
sesta pellavakaupasta voi os-
taa joululiinat valmiiksi ja
Karjalan Liiton myyntipis-
teestä löytyy karjalaisia tuot-
teita joululahjoiksi. Myös
karjalaiset pitäjälehdet ovat
esillä avoimien ovien päivä-
nä ja juhlasalissa esitellään
luovutetun Karjalan pitäjien
vaakunoita. Lisäksi Karjalai-
sen Näyttämön näyttely on
esillä ja päivän aikana Viipu-
rin Soitannollinen Kerho
soittaa karjalaista musiikkia.
Alhaalla talkookeittiössä voi
käydä tutustumassa karja-
lanpiirakoiden leivontaan. 

Toisessa kerroksessa Kar-
jalan Liiton toimiston ovet
ovat avoinna, jolloin pääsee
tutustumaan myös liiton en-
tisten johtohenkilöiden
muotokuviin. Suomen Inke-
ri-liitto esittäytyy Inkeri-sa-
lissa ja Helsingin Sortavala-
laiset Sortavala-salissa. Laa-

tokka-salissa voi tutustua il-
tapäivän aikana Pääkaupun-
gin Karjalaisten opastuksella
Evakkojen elämää -näytte-
lyyn ja katsoa Karjala-aihei-
sia videoita. 

Yläsalin vitriineissä on
upeat kokoelmat muun
muassa entisten viipurilais-
ten urheiluseurojen pokaale-
ja ja muuta rekvisiittaa viime
vuosisadan alusta. Pääkau-
pungin Karjalaiset Nuoret
esittävät kansantansseja ja
Karjalaisen Nuorisoliiton il-
maisukoulun näytöstunti al-
kaa kello 14 yläsalissa.

Kolmannessa kerroksessa
on sekä Viipuri-keskuksen
että Karjalaisen Nuorisolii-
ton toimistot. Värtsilän pitä-
jään ja Käkisalmen kaupun-
kiin voi tutustua Wärtsilä-sa-
lin ja Käkisalmi-salin valoku-
vien, taulujen ja esittelyjen
myötä. Pienen pitäjähuo-
neen seinillä on pitäjien kar-
tat esillä ja Galleria-salissa si-

jaitseva kappeli sopii hiljen-
tymispaikaksi niin ortodok-
sille kuin luterilaisellekin.
Wiipuri-yhdistys ja Wiipurin
arkistoyhdistys esittelevät
toimintaansa Wiipuri-salis-
sa.

Karjalan Liiton käsikirjas-
ton kokoelmiin ja Virkki-kä-
sityömuseon näyttelyihin voi
tutustua iltapäivän aikana
talon kolmannessa kerrok-
sessa.

Päivän aikana oppaat ker-
tovat Karjalatalon salien
taustoista ja toiminnasta.

Ravintola Kareliassa on
lounastarjoiluna karjalaisia
herkkuja.

Vapaa pääsy! Tervetuloa
avoimien ovien päivään!

Karjalatalo
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki
Lisätietoja Karjalan Liitos-

ta, puh. 09 - 7288 170, toimis-
to@karjalanliitto.fi,
www.karjalanliitto.fi.

Karjalan kierros
Olin vuosia suunnitellut läh-
teväni tutustumaan esi-isie-
ni maille,  pakkoluovutet-
tuun Karjalaan.  Äitini oli ko-
toisin Kuolemajärven Tam-
mikosta ja isäni Pyhäjärven
Tiitualta.  En ollut lapsena ja
nuorena kovinkaan kiinnos-
tunut juuristani, mutta mitä
vanhemmaksi tulin, sitä
enemmän alkoi kiinnostaa
juurieni etsintä. Aina, kun jo-
ku kysyi, mistä olen kotoisin,
vastasin naurahtaen, että en
taida olla mistään kotoisin.
Lisäsin sitten kuitenkin, että
olen syntynyt karjalaisista
vanhemmista heti sodan jäl-
keen Keski-Suomessa ja van-
hempieni mukana muutin
lapsena Satakuntaan ja nyt
asun Varsinais-Suomessa.

Vihdoin koitti tilaisuus
lähteä Karjalaan, kun pori-
lainen matkanjärjestäjä il-
moitti lehdessä syyskuussa
tehtävästä Laatokan-kier-
roksesta. Syyskuun alussa
sitten iloinen matkaseuru-
eemme starttasi Porista koh-
ti itärajaa. Lappeenrannasta
tuli mukaamme Musakan
Antti, joka toimi oppaanam-
me koko matkamme ajan.
Matkasimme ensin Värtsilän
tulliaseman kautta kohti
Ruskealaa, jossa kävimme
tutustumassa suomalaisen
pariskunnan ylläpitämään

entiseen Ruskealan pappi-
laan.  Heillä käy Suomesta
paljon matkailijoita, muuta-
mat yöpyvätkin siellä. Vali-
tettavasti omistajapariskun-
ta ei ollut paikalla, he olivat
käymässä Suomessa. Ruske-
alasta matkamme jatkui Sor-
tavalaan,  Aunukseen ja Pet-
roskoihin. Saimme Petros-
koissa oppaaksemme paikal-
lisen  matkatoimistovirkaili-
jan Katjan, joka puhui hyvää
suomea. Hänen johdollaan
matkasimme katamaraanilla
halki Äänisen Kizin saarelle.
Siellä tutustuimme vanhoi-
hin karjalaisasumuksiin ja
puukirkkoihin. Suurinta
kirkkoa emme päässeet kat-
somaan sisältäpäin, koska se
on remontissa, joka kestää
vielä ainakin kymmenen
vuotta. Sieltä palattuamme
teimme vielä kiertoajelun
kaupungilla ja illalla saa-
vuimme majapaikkaamme
hotelli Pohjolaan. Seuraava-
na päivänä matkasimme Au-
nukseen, kävimme katsele-
massa  sotamuistomerkkejä
ja muita nähtävyyksiä.  Illalla
majoituimme hotelli Aunuk-
seen.

Seuraavana päivänä läh-
dimme kohti Pyhäjärveä.
Teimme matkallamme pika-
visiitin Pietariin, mutta aika
ei antanut myöten pitem-

pään viipymiseen siellä.  Tut-
tuja paikannimiä vilisti ohit-
se, kun oppaaamme selosti:
Rautu, Sakkola… Vihdoin
saavuimme matkani pää-
kohteeseen Pyhäjärvelle
Musakan Lomarantaan, jota
nykyisin isännöi Antti Mu-
sakka. Antin vaimo oli laitta-
nut meille herkullisen illalli-
sen. Saunat olivat kuumina
ja rohkeimmat jopa pulahti-
vat uimaan Pyhäjärveen. Py-
häjärveltä teimme retkiä ym-
päristöön seuraavien kah-
den päivän ajan. Matkasim-
me vanhalla sotalaivalla Ko-
nevitsan saarelle  tutustu-

Musakanlahden nuorisoseurantalo.

Kitzin saaren vanhoja karjalaisasumuksia.

maan  luostariin ja sen ym-
päristöön. Oppaamme ker-
toi, että suomalaisten  aikoi-
na siellä oli ollut yli sata
munkkia, mutta nyt heitä oli
siellä vain muutamia. Tote-
sin, että kyllä Laatokka todel-
la on niin iso miltä se kartal-
la näyttää, onhan se Euroo-
pan suurin järvi. Meren lä-
heisyydessä asuvalle se toi
kyllä mieleen ennemminkin
meren kuin järven. Vesi näyt-
ti kirkkaalta ja puhtaalta.
Rannoilla oli hienoa hiekkaa,
tuli mieleen Yyterin tai Kala-
joen hiekkarannat.

Seuraavana päivänä kä-
vimme Metsäpirtissä. Pysäh-
dyimme katselemaan
maisemia. Poimin Metsäpir-
tissä syntyneelle tuttavalleni
tien vierestä luonnonkukkia,
mutta valitettavasti ne mat-
kan varrella kuivuivat ja tu-
houtuivat ennen kuin ehdin
ne hänelle antaa.  Käkisal-
messa kävelimme torilla ja
ihmettelimme edullisia hin-
toja.  Kerroin matkatovereil-
leni, että äitini ja isäni olivat
asuneet ennen sotia Käkisal-
messa. Myöhemmin sain tie-
tää, että paikka oli ollut Ten-
kalahti. Isä oli ollut töissä
suuressa tehtaassa, jonka
portilla kävimme käänty-
mässä. Tuntui ihmeelliseltä
ajatella, että juuri täältä oli
isäni joutunut sotaan ja äiti
lähtenyt evakkoon pienen
Anja Marjatan kanssa v.1939.
Näillä kaduilla äitini oli työn-
tänyt Anja Marjattaa vau-

nuissa. Sitä taloa, jossa he
olivat asuneet, ei enää ollut.
Se oli palanut jo ennen sotia
ja he olivat asuneet vähän ai-
kaa vuokralla jossakin muu-
alla, ennen kuin lähtö evak-
koon tuli. Voin vain kuvitella
niitä tuntemuksia, joita  vas-
ta 22 -vuotiaalla äidillämme
on ollut; mies sodassa, pieni
lapsi kainalossa ja sen lisäksi
hän odotti  Eeva-siskoani.
Niin vain oli lähdettävä ju-
nalla kohti tuntematonta.

Käkisalmen ja ympäristön
nähtävyyksiä päivän katsel-
tuamme palasimme  Musa-
kalle, jossa odottivat taas il-
tasauna ja maukas illallinen.
Olin päättänyt, että minäkin
menen uimaan Pyhäjärveen,
vaikka järvi näyttikin aaltoi-
levan melko voimakkaasti.
Niinpä sitten rohkaisin itseni
ja kastauduin Pyhäjärven ve-
teen, mutta mitään pitem-
pää uimalenkkiä en voinut
tehdä, sen verran voimakas
tuuli kävi.

Viimeisenä vierailupäivä-
nämme Pyhäjärvellä pääsin
tutustumaan myös isäni ko-
tikylään Tiitualle. Antti Mu-
sakka selosti tottuneesti,
missä joku entinen pyhäjär-
veläinen oli asunut. Jäljelle-
jääneitä talojahan ei kovin
montaa ollut. Isäni kotitalos-
takaan ei ole jäljellä mitään.
En päässyt siellä pihallakaan
käymään, koska sinne ei voi-
nut mennä linja-autolla tien
huonon kunnon vuoksi. Ku-
vasin kuitenkin Musakan-

lahden koulun, jota sukulai-
seni ovat käyneet sekä Tii-
tuan Nuorisoseurantalon,
josta isäni oli joskus kertoil-
lut. Molemmat rakennukset
ovat päässeet pahasti rap-
piolle, koska eivät ole enää
missään käytössä. Tämä
käyntini veti minut hetkeksi
hiljaiseksi ja pintaan nousi
vain kysymys, miksi? Miksi
ihmiset eivät saaneet elää
täällä elämäänsä onnellise-
na arkisia askareitaan toimi-
tellen? Miksi heidät piti väki-
valloin ajaa pois omilta mail-
taan ja kotikonnuiltaan? Ku-
ten eräs kirjoittaja kerran sa-
noi, että yhtään hyväksyttä-
vää syytä tuolle kaikelle ei
ole esitetty, eikä tulla esittä-
mään.

Maanantaiaamun koitta-
essa vahvan aamupalan jäl-
keen starttasimme kohti Vii-
puria ja Vaalimaata. Viipuris-
sa kävimme paikallisessa ta-
varatalossa ja torilla. Torin
kerjäläisnaiset pienine lapsi-
neen kävivät sääliksi. Tuuli ja
hieman välillä sataa tihuut-
teli ja nämä raahasivat torilla
pieniä lapsiaan.

Vaalimaan tullissa minulle
oli tulla  hiki, kun virkailija
alkoi kohdallani kovan pu-
hetulvan. Huusin äkkiä
apuun opastamme, joka
tulkkasi, että virkailija väit-
tää, että en ole antanut maa-
hantulokaavaketta. Sanoin
antaneeni sen passin kanssa
samaan aikaan. Siinä vähän
aikaa kului, kun jo ajattelin,
että nyt tuli hankalat paikat.
Onnekseni virkailija huoma-
si pudottaneensa lattialle ko.
kaavakkeen. Ei muuta kuin
leima passiin ja kohta olim-
me jälleen koti-Suomessa.
Oli jo lähes puoliyö, kun olin
kotona jälleen. Matkani oli
sitä mitä odotinkin, oikeas-
taan vielä enemmänkin. Tä-
mä tuskin jää viimeiseksi
matkakseni itärajan tuolle
puolen. Myös useimmat
matkaseurueestamme olivat
tyytyväisiä matkamme an-
tiin. Haluankin vielä kiittää
Heliä, Anttia ja taitavaa linja-
autonkuljettajaamme muka-
vasta matkasta. Kiitos myös
kaikille kanssamatkustajille-
ni.                        TUULA AULA
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irkonsanomaK

Valmistuneita

Rakkaamme

Aulis Kalervo
V I R TA N E N

* 8. 8. 1918 Kiikoinen
† 7. 9. 2004 Pori

Kiittäen ja kaivaten

Else (o.s. Lappalainen)
Esa ja Eva
Pekka ja Kirsti
Olli

Väsymys tuli hiipien hiljaa,
vei voimat ja unen antoi.
Se taittoi sukumme vanhinta viljaa
pois rakkaamme luotamme kantoi.

Kiitos Pappa kaikesta.
Lastenlapset ja heidän perheensä

Kiitos kaikille sukulaisille ja ystäville muistamisesta.
Siunaus toimitettu Kiikoisten kirkossa.

Kiitämme osanotosta.

Rakkaamme

Klaus Kalevi
VA N H A N E N
* 9. 6. 1927 Vpl. Pyhäjärvellä
† 14. 9. 2004 Vammalan aluesairaalassa

Kaivaten

Puoliso
Oili, Markku, Maria ja Arjo
Olavi
Aila ja Toivo
Hilkka ja Alpo
Tauno
Hannu
veli perheineen

Soitteli tuuli jo kauan meille,
surun viestiä hiljalleen,
katseli aikaa elämän Herra,
kutsui pois sairaan ja väsyneen.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Aili Katri
L A P PA L A I N E N
* 28. 7. 1926 Vpl. Pyhäjärvi
† 9. 9. 2004 Tampere
Lämmöllä kaivaten
sisaret ja veljet perheineen
muut sukulaiset ja ystävät
Neitsyt Maria Emonen
Rakas Äiti armollinen
laula uupunut unehen
luopunut lepohon aseta
nosta pois sumuinen verho
anna ilman sininen kangas
malmikellon kuhmahdella
tuhka tuulehen hajoita

Siunattu Ikaalisten kirkossa 2. 10. 2004.
Lämmin kiitos osanotosta.

Sairautta. Sairauslomaa. Sovittujen tapahtumien ikävää pe-
ruuttamista. Yllätyksekseni saan vastaukseksi hyviä sanoja:

• ”Pidä hyvää huolta itsestäsi.”
• ”Nyt ei kannata hötkyillä.”
• ”Anna aikaa paranemiselle.”
• ”Eiväthän nämä asiat ole meidän kädessämme.”
Tutkimuksia. Odottelua. Sairaalan kauniilla pihamaalla

minua puhuttelee taideteos, johon kuuluu neljä väljästi ym-
pyrässä olevaa kivipylvästä. Jokaiseen niistä on kaiverrettu
hyviä sanoja, neljä elämänviisautta:

•  ”Läheisyys tietää eroa.”
• ”Usko tekee ihmisen.”
• ”Rakkaus on ikuista.”
• ”Luonto ei mitään tee turhaan.”
Hiljentymistä. ”Lähestykää Jumalaa, niin Hän lähestyy tei-

tä,” luvataan Raamatussa. Käännyn Hänen puoleensa ja
pyydän, että Hän lähestyisi minua. Kuulen sanat: ”Seuraa
minua.” – ”Mutta Herra, enhän nyt jaksa mitään,” huokaan.-
Silloin kuuluu Hyvän Paimenen ääni, joka kutsuukin lepää-
mään eikä töihin. Koen omikseni psalmin sanat: ”Herra on
minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille
niityille hän vie minut lepäämään , virvoittavien vetten tykö
hän minut johdattaa. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laak-
sossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun
kanssani.” Hyvän Paimenen hyvät sanat tuovat rauhan sydä-
meen. Ei ole mitään hätää. Elämäni langat ovat Hyvissä Kä-
sissä.

Hyvät ystävät. Meitä jokaista hoitaa yhä se sama Vapahta-
ja, joka Vpl. Pyhäjärven kirkon alttaritaulussa lausuu nämä
hyvät sanat: ”Tulkaa minun tyköni kaikki te työn ja kuor-
mien uuvuttamat, minä annan teille levon.”

Käänny Hänen puoleensa. Hän tietää mitä sinä tarvitset.

MIRJA TENKANEN

Huittisissa kuoli 23.9. maan-
viljelijä Tauno Kiuru. Hän oli
syntynyt Vpl Pyhäjärven Sa-
litsanrannan kylässä
12.10.1927. Salitsanrannan
kylässä Tauno kasvoi ja vart-
tui. Hän menetti isänsä ol-
lessaan vielä poikanen . Tu-
tussa koulussa hän sai hyvi-
nä rauhan vuosina käydä
kansakoulun osallistuen
nuorukaisena kaikkiin lähel-
lä tapahtuviin kylän rintoi-
hin. Talvisodan syttyessä
Tauno oli vielä poikanen ais-
tien kuitenkin ympärillään
tapahtuneen hädän ja kau-
hun evakkomatkoineen. Äi-
ti-Annista tuli Taunolle evak-
komatkan aikana tuki ja tur-
va. Yhdessä he toiveikkain
mielin  palasivat jatkosodan
alkuvaiheessa evakkomat-
kalta kotiin Pyhäjärvelle, jos-
sa talo oli säilynyt ehjänä.
Jatkosodan aikana Tauno
liittyi IS-poikiin  suorittaen
tunnollisesti nuorukaiselle
annetut lähetti ja vartiointi-
tehtävät sotatoimialueella.
Ylpeänä Tauno kantoi hänel-
le myönnettyä tammenleh-
vää  takkinsa rintapielessä.

Evakkovaiheen jälkeen
Tauno muutti yhdessä Anni-
äitinsä kanssa Huittisten Ka-
harilaan, josta löytyi uusi ko-
ti. Sinne Kaharilaan Tauno
toi myöskin nuorikkonsa
Töykkälän Senjan 

Alastarolta v. 1950 ja ajan
yötä perheeseen syntyivät
lapset Eija, Esko, Pekka, Päivi
ja Petri. Maanviljelystöiden
ohella Tauno kävi rakennuk-
silla töissä niin Huittisissa
kuin naapurikunnissakin ol-
len joskus töissä jopa Turus-
sa saakka. Tilan mukana tul-
leen entisen  muonamiehen
pirtin tilalle rakennettiin
uusi isompi talo 1970-luvun
alussa. Työpaikaksi vakiintui
17 vuoden ajaksi metsätrak-
torin kuljettaminen Kennin
yrityksessä.  Varsin pitkän
päivätyön Tauno ehti tehdä
myöhemmin myöskin maa-
talouskauppa Tukon palve-
luksessa.

Koti, uskonto ja isänmaa
olivat Taunon elämässä tär-
keällä sijalle. Oman lapsuu-
denkodin ja kotiseudun me-
nestys Karjalassa, veljen ja
vaimon isän kaatuminen  so-
dassa olivat omiaan  asetta-
maan näille arvoille puitteet
joita Tauno kunnioitti. Karja-
laisuus ja sen myötä järjestö-
toiminta olivat Tauno Kiu-
run sydäntä lähellä Hän
kuului Huittisten Karjalais-
ten johtokuntaan jäsenenä
ja varapuheenjohtajana
useita vuosia. Huittisten So-
tilaspoikien perinnekilta pe-
rustettiin 10 vuotta sitten.
Tauno kuului tähän perinne-
kiltaan sen  perustamisesta
lähtien.

Rakkaamme

Tauno
K I U R U
* 12. 10. 1927 Vpl. Pyhäjärvi
† 23. 9. 2004 Sat. Ks

Puolisoa, isää, pappaa ja isopappaa
syvästi kaivaten

Senja
Eija perheineen
Esko perheineen
Pekka perheineen
Päivi perheineen
Petri perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Kutsu tää ei tullut aivan tietämättä
ovi rauhan maahan oli raollaan.
Vaan arvaamaton oli se aamuhetki
kun lähdit luotamme kokonaan.
Poislähtösi meille ikävän toi
parhaan rauhan se sulle soi.
Siunaamme matkasi viimeisen
sinua kaikesta kiittäen.

Heittäkää hiljaa arkulle multaa,
siellä on pappa, siellä on kultaa.

Lastenlapset, lastenlastenlapset

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Vpl. Pyhäjärveltä kaksi kertaa evakkoon lähtenyt Hilma
Pekkanen o.s. Äijö vietti 85-vuotisjuhlaansa Pylkönmäen
seurakuntatalossa 11. 4. -04. Salin täydeltä saapui sukulai-
sia ja ystäviä pyhäjärveläishenkiseen juhlaan, jossa puhui-
vat el.oleva rovasti Aaro Linna ja khra Petri Hautala sekä
eläkeläiskuoro lauloi. Kuvassa tätiänsä onnittelemassa
Matti Äijö Ikaalisista perheensä kanssa.

Syyskuun 30. päivänä val-
mistui  Ari Gering tietojenkä-
sittelijäksi/tietokoneohjel-
moijaksi erikoisalanaan
multimedia. Hän suoritti
tutkintonsa valtion hyväksy-
mässä yksityisessä tietojen-
käsittelyammatteihin val-
mistavassa ammattikorkea-
koulussa Berufsinforma-
tionszentrum für Informa-
tionsverarbeitende Berufe
Baderbornissa, Saksassa.

Ari on kirjoilla Suomen
kansalaisena myös Kiikoisis-
sa, missä on mieluusti viettä-
nyt lapsuuden lomat, käynyt
Suomessa rippikoulun, ope-
tellut Suomen kieltä ja kult-
tuuria Mannerheimin suo-
malaisessa kielikoulussa,
Helsingin Suomalaisessa Yh-
teiskoulussa ja Euran Man-

nerheimin suomalaisessa
kielikoulussa, Helsingin Suo-
malaisessa Yhteiskoulussa ja
Euran peruskoulun yläas-
teella. Äiti on erityisopettaja
Marja-Liisa Gering, isovan-
hemmat Anna ja Onni Kaa-
salainen Pyhäjärven Hassin-
mäeltä, missä Ari on käynyt
heidän kotitalojaan katso-
massa. Ari muistaa lapsena
äijän piirtäneen sormella vii-
van päästä haaroihin, näyt-
täneen sydämen puolta ja
sanoneen: ”Sie uot puol-
suomalainen. Tää puol o
suomalainen”. Arin erityise-
nä kiinnostuksen kohteena
on historia ja kielet, ja hän on
opiskellut yliopistossa myös
arkeologiaa, keskiajan histo-
riaa, politologiaa, germanis-
tiikkaa, ranskaa ja englantia.

Tauno Kiurua muistellen

Tauno Kiuru oli vaatima-
ton suoraselkäinen suoma-
lainen ja karjalainen mies.
Hän osallistui moniin koti-
seutumatkoihin niin, soti-
laspoikien, koulupiiriläisten
kuin oman sukunsa kanssa.
Rauhallisesti hän kertoili
nuoremmille matkakump-
paneilleen kotiseudun  vielä
jäljellä olevia nähtävyyksiä.

Viimeinen Taunon koti-
seutumatka Pyhäjärvelle
suuntautui toissa kesänä
koulun 100 vuotisjuhlaan.
Silloin jo lyhenevin askelin
Tauno yhdessä vaimonsa,
poikansa ja tyttäriensä sekä
näiden perheiden kanssa
suuntasi koulun pihalta
matkansa läheisen Kiurun
talon pihapiiriin.Tauno sai
viettää kokemuksia täynnä
olevaa elämäänsä varsin pit-
kään. Hän olisi täyttänyt tä-
män kuun 12 päivänä 77-
vuotta. Viimeiset pari elin-
vuottaan Tauno ja Senja
asuivat Lauttakylän keskus-
tassa kauniissa kerrostalo-
asunnossa  Petri pojan jatka-
essa Kaharilan talon pitoa.
Hyvin Tauno ehti kotiutua
kerrostalon korkeuksiin
tarkkailleen vähenevin voi-
min Lauttakylä elämää.

Tauno Kiuru on nyt poissa
mutta hän on silti keskellän-
ne. Monet rakkaat muistot
pitävät siitä huolen. Siunaa-
vin ajatuksin sukulaiset ja
ystävät kokoontuivat Huit-
tisten kirkkoon 16.10. saatta-
maan  Taunoa viimeiselle
matkalle. Siunauksen toi-
mitti Huittisten seurakun-
nan kirkkoherra, rovasti Si-
mo Laitila. Veteraaniveljien
laulukuoro lauloi kirkossa ja
vt. kanttori Perko lauloi
Laps’ olen köyhän kauniin
Karjalan. Omaisten ja ystä-
vien kukkien lisäksi arkulle
laskettiin  Huittisten Karja-
laisten, Huittisten Sotavete-
raanien ja sotilaspoikien pe-
rinnekillan kukkalaitteet.

Huittisten Seurakuntakes-
kuksessa pidetyssä muistoti-
laisuudessa veteraaniveljet
lauloivat ja Reino Äikiä
muisteli Tauno Kiurun elä-
mäntyötä.

REINO ÄIKIÄ

Tauno Kiuru.

Hyviä sanoja
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Merkkipäiviä

Kiitos

Hääiloa

Aili Lappalaisen muistolle
Aili-sisareni syntyi Vernitsan
kylässä. Vastapäätä sijaitsi
Konevitsan luostarisaari,
jonne oli haudattu isoäitim-
me ortodoksiset sukulaiset.
Vaikka olimme luterilaisia,
niin idän Bysantin vaikutus
oli Ailiin hyvin voimakas ja
se nousee esiin useissa hä-
nen runoissaan.

Aili sairastui lapsena sel-
kärangan luutuberkuloosiin
ja tämän johdosta hän jäi
pienikokoiseksi. Kipsissä
maatessaan hän keksi ajan-
kulua. Hän oppi lukemaan
ennen kouluunmenoa ja lu-
kemisen puutteessa opetteli
almanakan ulkoa. Koulussa
hän  luki kaikki lainaston kir-
jat. Kirjojen myötä hänelle
aukeni mielikuvitusmaail-
ma, johon oli hyvä paeta elä-
män kipeitä asioita.

Tuli sota, joka toi meidät
pois kaksi kertaa kodistam-
me. Tämä viimeinen lähtö
sodan keskellä oli hyvin dra-
maattinen, kauhua ja paniik-
kia aiheuttava kokemus, joka
jätti jälkensä varmasti mei-
hin kaikkiin, mutta ennen
kaikkea herkkään Ailiin.
Suurhyökkäyksen alkaessa
venäläiset tulittivat Sortan-
lahden sotilastukikohtaa.
Öisissä pommituksissa ko-
timme ikkunat helisivät ja
tietenkin me lapset niihin
herättyämme olimme kau-
husta sekaisin.

Lähtiessämme sitten evak-
koon, jouduimme Elisenvaa-
ran risteysasemalle. Junam-
me kuljettaja siirsi vastoin
ohjeita ja meidän onnek-
semme evakkojunan pois
asemapihalta. Hetken pääs-
tä venäläiset pommikoneet
ilmestyivät taivaalle. Pake-
nimme junasta metsään. Äiti
suojeli sylissään kolmevuo-
tiasta Pekkaa. Minä 5- vuo-
tias painauduin Ailin
kainaloon, pää sammaliin ja
siinä tunsin Ailin voimak-
kaat sydämen äänet. 8-vuo-
tias Pentti oli kyyryssä äidin
vieressä. Kuului valtaisa rä-
jähdys, sirpaleita ja oksia sa-
teli. Pommit osuivat asema-
rakennukseen ja sen edessä
seisovaan räisäläisten evak-
kojunaan. Näky asemalla oli
järkyttävä. Aili kirjoitti myö-
hemmin runossaan, ”haluan
unohtaa ja kuitenkin muis-
taa kaiken.”

Meidän silloinen etappi-
paikka oli Korpilahti. Isä oli
sodassa ja 12-vuotias Teller-
vo toi lehmiämme sodan ja-
loista turvaan. Tukena hä-
nellä oli Kymäläisen aikuiset
sisarukset. Pentin ja minun
matka jatkui Ruotsiin, josta
oma muistikuvani. Lappu
kaulassa, käsi tiukasti Pentin
kädessä kiinni ja silmissä
runsaasti suolaista vettä. Aili
kertoi, että he äidin kanssa
rukoilivat joka päivä meidän

Keijo Karkiainen, poika Py-
häjärveltä, täytti 75 vuotta
syyskuun 24. päivänä. Juhlat
pidettiin Keijon kotona Ikaa-
listen Myllykartussa ystävien
ja sukulaisten kesken.

Keijo syntyi vuonna 1929
Pyhäjärven Sortanlahdessa
Karkiaisenmäellä. Vanhem-
mat olivat Emil (1899-1957)
ja Hilma (1903-1978)  os. Ha-
takka. Keijolla on kuusi vuot-
ta vanhempi veli Gunnar, jo-
ka vaimonsa Eevan kanssa
asuu Jämsänkoskella.

Sodan jaloissa

Kymmenvuotiaana Keijolla
alkoi ensimmäinen evakko-
matka, joka suuntautui
Kuortaneelle. Sinne hän
matkasi yhdessä äitinsä
kanssa Käkisalmen ja Alavu-
den kautta.

Gunnar-veli jäi Sortanlah-
delle kaupan hoitajaksi. Isä
oli rintamalla, jossa hän
myös haavoittui.

Takaisin Karjalaan Keijo
pääsi keväällä 1942 koulujen
päätyttyä. Kotitalo toimi kui-
tenkin joukkosidontapaikka-

na ja asunto löytyi naapuris-
ta Järvisiltä.

Toinen ja lopullinen evak-
koon lähtö tapahtui juuri en-
nen juhannusta 1944.  Ju-
hannus vietettiin Torsonsa-
lossa. Keijo käveli karjanaja-
jana yli 350 kilometrin mat-
kan Joroisiin. Sieltä päästiin
junalla Jyväskylään ja edel-
leen taas jalkapatikassa Kor-
pilahdelle. Näistä pitkistä ja
uuvuttavista matkoista Kei-
jon mieleen jäi etenkin eri-
koinen vaatteiden pyykkäys.
Ainoat matkassa olevat vaat-
teet olivat ne, joita pidettiin
päällä. Siksi poika laitettiin
uimaan siksi ajaksi, kun
vaatteet pestiin ja kuivattiin.

Uusi elämä Ikaalisissa

Keijo tuli kesällä 1947 Ikaa-
listen Vatulaan, jossa hän ta-
pasi tulevan vaimonsa Eila
Alajoutsin. Keijo siirtyi seu-
raavana vuonna asumaan
Myllykartun Mettälään.  Lä-
histöltä perhe osti metsäti-
lan, jolle alettiin perustaa
uutta kotia. Päärakennus
valmistui vuonna 1949.

Keijo vei Eilan vihille
vuonna 1950. Yhdessä kuo-
kittiin sitten noin kahdeksan
hehtaaria peltoa ja hankittiin
viisi lasta nopeaan tahtiin. 

Lapsista Markku, Margit,
Pirjo-Riitta ja Harri asuvat
Ikaalisissa. Toiseksi vanhin
Pertti on löytänyt kotinsa Sö-
dertäljestä Ruotsista. Lasten-
lapsia Keijolla ja Eilalla on
seitsemän ja neljättäkin su-
kupolvea on tällä hetkellä jo
kolme kappaletta.

Käynnit Karjalassa

Eila ja Keijo Karkiainen ovat
käyneet Keijon syntymäseu-
dulla kolme kertaa vuosina
1997-1999. Samalla on poi-
kettu Viipurissa, Pietarissa ja
Käkisalmella.

Keijon vanha syntymätalo
on jossain vaiheessa palanut
ja tilalle on rakennettu venä-
läistyyppinen omakotitalo.
Siinä asuvat äiti ja tytär ni-
meltä Tonja. Vastaanotto on
aina ollut ystävällinen. 

PIRJO-RIITTA KARKIAINEN

Ystävät kiitos mahtavasta
syntymäpäivämatkasta Py-
häjärvelle täyttäessäni 80
vuotta.

LAURA LAUTTAMUS

80 vuotta täytti 13. 10. Koke-
mäellä Aune Kähönen o.s.
Savolainen Vpl. Pyhäjärven
Jaamasta.

Avioliittoon vihittiin
Isojoen Lauhavuo-
ren Nälkähisessä
18. 9. 2004 Katja Jär-
vinen ja Juha Kaiku.
Katjan vanhemmat
Pirjo ja Kalle Järvi-
nen. Isovanhemmat
Elvi ja Esko Pohjalai-
nen. Hääjuhlaa jat-
kettiin runsaan oh-
jelman puitteissa ilta
myöhään.

Hannu Kilpeläinen Karjalan
Liiton toiminnanjohtajaksi

poissaolevien puolesta ja
niin voimallisesti hän rukoili
varjelusta isälle sodassa ja
lehmien kanssa tarpovalle
Tellervolle, että kädet juut-
tuivat kouristuksen omaises-
ti ristiin. Ja kun Tellervo sit-
ten viikkojen kuluttua ilmes-
tyi ovelle, kengät puhki kulu-
neina ja hameenhelma re-
peytyneenä, Aili oli pakah-
tua ilosta.

Meidän lopulliseksi asuin-
paikaksi tuli Ikaalinen. Aili
oli käynyt 5 kuukautta kestä-
vän ompelukurssin ja hän
sai työpaikan modistina hat-
tukaupassa. Hänellä oli kui-
tenkin sisäinen tarve saada
oppia ja koulutusta, jonka
mahdollisuuden sairaudet ja
sota olivat vieneet. Hän kävi
Karkun evankelisen kansan-
opiston ja kansankorkea-
koulun. Hän sai tilapäisen
kanslistin paikan Ikaalisten
kirkkoherranvirastossa. Aili
oli aktiivi seurakuntanuori.
Piti pyhäkoulua ja tyttöker-
hoa. Hän ystävystyi pastori
Matti Koiviston Riitta-tyttä-
ren kanssa, jonka kanssa oli
tyttöleireillä ohjaajana.

Mutta sitten tuli elämään
takaisku. Hän sairastui sil-
loin erittäin vaikeasti hoidet-
tavaan munuaistuberkuloo-
siin. Hän sairasti kauan ja
toipui kuin toipuikin Saksas-
ta tuodun erikoislääkkeen
avulla.

Hän kävi sen jälkeen kak-
sivuotisen Kiipulan kauppa-
koulun ja Tampereen kont-
toriopiston. Muutti Tampe-
reelle ja sai työpaikan Haka-
lan lakiasiain toimistosta.
Tampere toi hänen elämään-
sä monipuoliset kuviot. Hän
liittyi Tampereen Seudun In-
valideihin, toimi sen johto-
kunnassa ja sihteerinä sekä
lauloi sen kuorossa. Hän sai
sieltä runsaasti ystäviä, joi-
den kanssa vietettiin vapaa-
aikaa kesäkoti Aitorannassa
ja matkustellen ulkomaille.

Tärkeänä harrastuksena
oli työväenopiston kirjoitta-
japiiri. Aili kirjoitti paljon ja
vahvimmillaan hän oli ru-
noissa. Hän kirjoitti Invali-

dien 40-vuotisjuhlaan juhla-
runon, jonka yliopistolla pi-
detyssä juhlassa esitti taitei-
lijaprofessori Veikko Si-
nisalo. Karjala-liiton kesä-
juhlassa Jyväskylässä hänen
runonsa esitti jyväskyläläi-
nen näyttelijä. Ikaalisissa pi-
dettyihin kolmeen Pyhäjär-
vijuhlaan hän kirjoitti juhla-
runot. Suomen Yleisradio
julkaisi Kalevala-vuonna kir-
joituskilpailun Kalevalan ru-
nomitalla. Aili voitti tämän
kilpailun runolla Nykyhetki
kullan kallis – tämä päiväni
pätevä. Tässä vain pieni osa
hänen laajasta kirjallisesta
tuotannosta.

Eläkkeellä ollessaan hän
osallistui Suomen Kirjalli-
suuden Seuran perinteen
tallentamiseen, voittaen
sieltäkin palkintoja. Koti-
maisten kielten tutkimus-
keskuksen murresanastoon
hän on tallentanut 350 sivua
Pyhäjärven murresanoja.

Aili oli henkilönä voima-
kas tahtoihminen, iloinen ja
seurallinen. Hän oli aina val-
mis auttamaan ja tukemaan,
oli sitten sukulainen tai ystä-
vä ilman asuntoa tai muuta
avun tarvetta. Sanallisesti
lahjakkaana hän löysi kaik-
kein sopivammat ja kau-
neimmat sanat lohdutusta
tarvitsevalle ja jos taas hän
ei pitänyt jostakusta, sanois-
ta ei puuttunut terävyyttä.
Hänen voimakkaasta tah-
dostaan muistan, kun hän
valitti    eräästä hoitovirhees-
tä silloiselle sosiaaliministe-
rille. Rohkenin epäillä, mah-
doitkohan mennä liian pit-
källe. Aililta tuli lyhyt vas-
taus, saamattomat eivät ole
koskaan saaneet asioihin
korjausta.

Viimeiset kolme vuotta Ai-
li oli Koukkuniemen sairas-
osastolla liikuntakyvyttömä-
nä, mutta henkisesti vireänä.
Vain viimeiset kolme viikkoa
olivat vaikeat, elämän rii-
suessa häntä kohti loppua.
Hän oli väsynyt ja kun ei
enää jaksanut puhua, lau-
loin hänelle hiljaa tuttuja vir-
siä, joita meillä kotona oli ta-
pana lauantai-iltaisin koko
perheen kanssa laulaa. Luu-
lin, että hän oli jo syvässä
unessa, mutta kun lopetin,
hän puristi kättäni sanoen,
laula. Laulu ja musiikki mer-
kitsivät hänelle paljon ja sen
mukaisesti hän valitsi kuo-
linilmoitukseensa kirjoitta-
mansa runon.

Uskon vahvasti tuon-
puoleiseen ja uskon, kun Aili
siirtyi rajan yli, olivat äiti ja
isä siellä vastassa, sanoen:
tule väsynyt ja sairauksista
uupunut lapsemme luok-
semme pysyvään kotiin.

SALME RINTALA

Keijo Karkiainen 75 vuotta

Karjalan Liitto ry:n hallitus
valitsi kokouksessaan 22. 9.
2004 liiton uudeksi toimin-
nanjohtajaksi teologian toh-
tori Hannu Kilpeläisen 3. 1.
2005 alkaen. Kilpeläinen on
toiminut vs. toiminnanjoh-
tajana elokuusta 2003 alka-
en, jolloin toiminnanjohtaja
Helena Valta jäi vuorottelu-
vapaalle. Helena Valta on
pyytänyt eroa vuoden 2005
alusta palvellen liittoa yli 16
vuoden ajan, josta puolet
toiminnanjohtajana. Toi-
minnanjohtajan tehtäviin
kuuluu liiton operatiivinen
johto ja hallinto. Karjalan
Liiton puheenjohtajana toi-
mii kansanedustaja Markku
Laukkanen.

Hannu Kilpeläinen on us-
kontotieteilijä ja väitellyt
Laatokan Valamon luostarin
ja yhteiskunnan vuorovaiku-
tussuhteesta. Ennen nykyis-
tä tehtäväänsä Kilpeläinen
on toiminut Helsingin yli-
opiston uskontotieteen lai-
toksen eri viroissa ja Suomen
akatemian projektitukijana
yli kymmenen vuoden ajan.

Kilpeläisen tutkimus- ja jul-
kaisutoiminta on keskittynyt
paljolti Karjalaan ja siirto-
karjalaisuuteen. Hän on tut-
kinut mm. salmilaisten kult-
tuurista ja uskonnollista so-
peutumista Pohjois-Savossa,
karjalaista ja venäläistä py-
hiinvaellusta, Karjalan ja Ve-
näjän luostarilaitosta sekä
Bysantin ja Karjalan yhteyk-
siä. Kilpeläiseltä on valmis-
tumassa laaja tutkimus mui-
naiskarjalaisista uhriri-

tuaaleista ja niiden sulautu-
misesta Karjalan ortodoksi-
seen uskontoon. 

Karjalan Liitto perustettiin
1940 siirtokarjalaisten edun-
valvojaksi mm. siirtokarja-
laisten asutus- ja maanhan-
kinta-asioissa. Nykyisin Kar-
jalan Liiton tehtävänä on
karjalaisuuden ja karjalaisen
kulttuurin ylläpitäminen ja
osallistuminen Karjalan ky-
symyksen ratkaisusta käytä-
vään keskusteluun. Karjalan
liitossa on lähes 500 jäsen-
järjestöä ja n. 60 000 henkilö-
jäsentä. Karjalan Liiton jä-
senmäärä on viime vuosina
ollut selvässä nousussa.
Evakkosukupolven lapset ja
lastenlapset ovat kiinnostu-
neita karjalaisista juuristaan.
Tämä näkyy karjalaisten su-
kuseurojen ja luovutetun
alueen pitäjäseurojen jäsen-
määrän lisääntymisenä. 

Terveisin
MERVI PIIPPONEN

kulttuuri- ja
tiedotussihteeri

Karjalan Liitto

Eila ja Keijo Karkiainen.

Aili Lappalainen.
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Terveisiä Jaaman kyläläisille
Emilia Kaasalainen, o.s.
Kaasalainen täytti äskettäin
kunnioitettavat 94 vuotta.
Emilia on kotoisin Jaamasta
ja hän on peruspyhäjärve-
läisiä, onhan hän isänsä
puolelta Kaasalainen ja hä-
nen äitinsä oli Pärssisiä. Li-
säksi hän avioitui Noiter-
maahan Väinö Kaasalaisen
kanssa. Tunnemmehan sa-
nonnan: Jos pyhäjärveläinen
ei ole Kaasalainen niin hän
on Pärssinen!

Harvoin tapaa niin virkeää
yli 90-vuotiasta kuin Emilia
on. Olen käynyt häntä muu-
taman vuoden ajan melko
säännöllisesti tervehtimässä
ja joka kerta hämmästelen
hänen kevyttä askeltaan, hy-
vää muistiaan ja soljuvaa
haasteluaan aidolla kotoisel-
la murteella. Hän on ollut
harvinaisen terve, tosin nyt
toinen polvi vähän hidastaa
liikkumista. Elämäntyönsä
Emilia teki Nokian, entisen
Suoniemen Kauniaisten ky-
lässä maalaistalon emäntä-
nä ja viiden lapsen kasvatta-
jana. Nyt elinpiiri on pienen-
tynyt, tilavat huoneet ja oma
piha kukkasineen on muut-
tunut Nokian keskustassa
olevan vanhustentalon pie-
neksi, mutta sieväksi yksiök-
si. Palvelujakin olisi tarjolla,
mutta ei Emilia niitä käytä.
Itse hän laittaa ruuan ja lei-
poo kahvikakut. Raija-tytär
huolehtii siivoamisesta ja
kaupassakäynnistä.

Juttuhetket Emilian luona
ovat antoisia. Hän on selvillä
nykypäivän tapahtumista ja
lukee tarkoin Pyhäjärvi-leh-
den. Erikoisen kiinnostavaa
on hänen kerrontansa 70:n
tai 80:n vuoden takaisista
asioista. Emilia on taitava

Palaan muistoissani aikain taa
sinne, missä oli lapsuudenmaa,
pienoinen kylä, Jaama.

Kylä vasten kirkkoa, Pyhäkylää,
välissä siintävää vettä syvää.
Talvella kantoi silta jään,
vieläkin silmissä ”viehkatien” nään.
Näen kirkkoveneet Jaaman rannan,
sen kirkkaan veden ja kultaisen sannan.
Näen Virolaisen rannan lehmukset
ja hedelmät pähkinäpensaiden.

Näen naiset pyykkilaiturilla
ja pyykit liehuvat pensahilla.
Ja kivillä leikkivät lapset
ja vanhukset harmaahapset,
jotka lasten kanssa aikaa viettivät
ja ”voileipiä” heittivät.
Kun verkot oli paikattu, kuivumassa,
ja iltaa tyyntä odottamassa,
että pääsis kalastamaan.
Muistan rannalla rentukkain kullan
lemmikit, lumpeenkukat,
ja peltojen keväisen, tuoksuvan mullan.
Kylä rauhainen varrella Taipaleen tien.
Talot valkeat, vaaleankeltaiset
ja toisilla kirkkaan punaiset.
Muistan puutarhat kukkineen
pellot siniorvokkineen –
ja metsät täynnä vuokkojen lunta
- kuin ollut ois unta.
Näen kukkivat omenapuut
ja kuulen kukunnat käen – 
näen koko kylän väen.

Muistelen lapsuuteni maata

kertoja ja itse olen innokas
kuuntelija. Muutama esi-
merkki näistä ”vanhoista
ajoista”. Emilian vanhin sisar,
Maria, oli nuorikkona ja mi-
niänä Porsaanmäen Vesikol-
la. Kun Marialle ja Matille
syntyi esikoinen, Toini, tar-
vittiin silloin 9-vuotiasta
Emiliaa lapsenlikaksi.

”Aamuneljält hyö miut he-
rättiit, ko läksiit niityl jussik-
kuo leikkaamaa. Laps vietii
keral ja mie likaks”. Samai-

nen ”lapsi” on tämän leh-
temme lukijoiden hyvin tun-
tema Pelkosen Toini.

Emilia peri äidiltään kau-
niin laulunäänen ja niinpä
häntä, nuoreksi vartuttuaan,
oli pyydetty Pyhäjärven kirk-
kokuoroon. ”Meitä ol Jaa-
mast kaks kirkkokuoros,
tomperi Alina ja mie”, hän
kertoi ja jatkoi: ”Myö käveltii
Montrual ja siint hypättii toi-
sii kansa kauppias Pohjose
autuo ja sil viisii mäntii kir-

kol”.
Jaaman ja Tolsterniemen

miehet olivat kovia kalasta-
maan, totta kai, kun kalaisan
järven rannalla asuivat. Emi-
lia muistaa, miten pyytämi-
sen jälkeen saaliit jaettiin
osakkaiden kesken ja sitten
lähdettiin kalakaupalle.
”Meilt lähettii kalloi kaup-
puamaa kahel hevosel, toisel
mäntii Alakyllää päi ja toisel
Sakkulua päi. Sil keinol suatii
rahhaa”.

Kesäiset olemiset Konnit-
san niityillä ovat mieluisassa
muistossa, ja niistä Emilia on
usein kertonut. Jaamalaisten
niityt olivat Konnitsajoen
varrella lähellä Räisälän ra-
jaa. ”Siel piettii kesäaikan
lehmii ja mie oli usjast äitii
kansa niitä hoitamas. Meil ol
siel pien kesätupa, mis asut-
tii”, tähän tapaan hän noita
aikoja muistelee.

Kaasalaisen talo oli Jaa-
man mäellä, naapureinaan

Savolaiset, Rähmöset (Juho
Pulakka) ja Maliset. Taloi oli
vähän ennen sotaa maalattu
vaaleaksi, kuten useimmat
Jaaman taloista ja siihen oli
rakennettu lasiveranta. His-
toriikin kertojat muistavat
talon värin harmaana, mutta
Emilia korjaa, että ”se ol en-
ne maalausta”. Jaaman kylä
sijaitsi ja sijaitsee edelleen
tosi kauniilla paikalla siinä
Pyhäjärven rannalla kirkkoa
vastapäätä. Suurin osa ta-
loista oli rannan suuntaisesti
kulkevan maantien, ns. tyk-
kitien kahden puolen. Karja-
lan takaisin valtauksessa jat-
kosodan alkuvaiheessa koko
kylä paloi, ja vain muutamia
uusia asuinrakennuksia eh-
dittiin sodan aikana raken-
taa. Nyt siellä on venäläisten
komeita huviloita. Kyllä he-
kin osaavat valita datsoilleen
hyvät paikat!

Emilia on kerran käynyt
kotiseutumatkalla ja omalla
lapsuuden kotimäellään.
Hän kertoi, miten ”mei mäel
ei uo ko yks omenapuu jälel”.
Usein hän sanoo: ”Kyl se kot-
kylä o ain miu mielessäi”.

Luin kerran Emilialle His-
toriikkikirjastamme Jaamas-
ta kertovan runon, saman,
mikä voidaan lukea nyt tästä
lehdestä. Emilia kuunteli ru-
noa keskittyneesti ja sanoi
sitten: ”Sellastaha siel oll”. 

Niin, terveisiä Emilialta
hänen kotikyläläisilleen jaa-
malaisille, ”. . . Hyö o kaik nyt
nii hajallaa  . . .”

Ja terveisiä  häneltä   kai-
kille, ” . . . ketkä  miut  tun-
tuot . . .”

Terveiset välittää tämän
lehden kautta

ANNA-LIISA HEIKKILÄ1930-luvun jaamalaisia Pyhäjärven rannalla.

Runon on kirjoittanut edesmennyt
Laura-Kyllikki Pietarinen ja se on
julkaistu v. 1984 ilmestyneessä Noi-
termaan seudun historiikkirirjassa.
Runon loppuosa tuo mieleen lähes-
tyvän pyhäinpäivän.

Miten vaimot porteista avoimista
esiliinat notkuivat tuomisista,
kävivät hymyhuulin ja mieli avoin,
melkein aina paljain jaloin
katsomassa, mitä kuuluu,
onko särvintä naapurilla tarpeeksi suuhun?
Rikkaampi antoi liiastaan pois
ja mikä sen onnekkaampaa ois?
Pienen mökin eläjästä,
yksin elättäjästä,
huolta suurta näki
koko kylän väki.
Mitään puuttunut ei heiltä
vaikka sinne pääsi vain tonttujen teitä.
Kotini oli myös lähellä metsän laitaa
ja sinne pääsi vain tietä kuraista, kaitaa.
Näiltä pieniltä kujilta, poluilta aloin
eloni päivät paljain jaloin.
Pihalla leikimme lasten piiri,
oli siskot ja veikot,
enon Aune, Hopian Taimi ja Malisen Siiri.
Ne olivat aikoja onnellisia,
paljolti puutteellisia.
Kesällä hoitelin pikkuveikkaa
ja opetin hänelle monta seikkaa.
Olin mustikassa ja mansikassa 
Häklin ”termäellä” ja Ahtiaisen haassa.
Hoitelin pientä kasvimaata
ei sitä edes arvata saata,
miten lapsi oli ahkera,
ja mielellään työhön takertuva.
Kävin Toiviaisen Impin kiertokoulun 
ja enon Marin pyhäkoulun
ja muistan molempien juhlat joulun:
kun sain olla lausumassa
tai enkelinä lapsia suojelemassa.
Olen käynyt Koposen koulua
ja ollut Toivo Karttusen oppilaana.
Edla Kuittisen muistan myös,

oli siunattu työs.
Miten paljon onkaan mahtunut
noihin vuosiin ja unohtunut.

Mutta juuri kun portti elämään,
oli melkein selkosen selällään,
tuli meille lähtökäsky:
ota mukaan vain eväsväsky.
Tuota käskyä lähdin juoksuttamaan
yli koko Jaaman.
Aloitin Virolaisen Antilta
ja kiertelin siltä kantilta
ihan kaikki talot
mistä vain näkyivät valot.

Ja sanoin: sanokaa kaikille,
on kiire Noitermaan pysäkille.
Siellä juna jo odottaa
ja meidät ”jonnekin” kuljettaa.
Toiset uskoi ja toiset itki
mutta minä vain juoksin tietä pitkin
– ja itsekin itkin.
Kun tulin kotiin, äiti ja isäkin itki.
Hyvä Jumala, miksi, miksi, miksi?
En ehtinyt itse ottamaan
kuin todistukset koulun Noitermaan
ja juoksin kiireesti asemalle,
pikkuveikka kädessään vasemmalla 
ja toinen kädessä oikealla.
Ja siellä oli koko kylän väki.
Nekin, jotka epäili, siellä näki
että totta puhuin.
En ollut airut huhuin
niinkuin luuli Selinin Mari
ja muitakin pari.

On siitä jo aikaa vierähtänyt,
koko elämän vyyhti jo kierähtänyt.
Mutta vielä muistan kauniin Jaaman,

sen vielä kerran nähdä saanhan?
Saan vielä kerran juosta peltojen yli
suvenkukkia täynnä syli.
Saan herätä vielä äidin lauluun
ja kulkea tien vanhaan kouluun.
Saan lyödä pihalla kuperkeikkaa
ja halata siskoa ja veikkaa.
Ehkä tämä on vain toivetta tai unta
– sen ylle satanut on jo lunta.
Mutta tiedän, kun käyn
portista valkeasta sisään,
saan katsoa äitiin ja isään.
Saan nähdä rakkaat kaikki:
siellä he ovat siskot, veikot,
eno, enon Aune ja Maikki.
Siellä on koko Tomperin suku,
joita on suuri ja loputon luku.
Siellä on Rähmösen Heikit ja Annat
ja Täti Annat, niin monet rakkaat
mammat.
En tiedä, miten muistelen Jaamaa
vielä.
Oliko Taivas, oliko se siellä?
Ei, sitä ei todeksi miellä.
Mutta uskon, että portin valkean
takaa
loistaa maa, jossa on jotain saman-
laista
– kuitenkin toisenlaista:
ei katoovaista.
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Mitä vanhat asiakirjat kertovat 
Kaasalaisen suvusta Pyhäjärvellä
Jaakko de la Gardien valloi-
tettua Käkisalmen linnan
vuonna 1580 joutui koko lää-
ni ruotsalaisten hallintaan.
Tältä ajalta verokirjat ovat
säilyneet vuosilta 1589-1593.
Vanhimmassa vuoden 1589
verokirjasta löytyy Sakkulan
pogostasta  vain kuusi vero-
tettavaa taloa. Seuraavan
vuoden 1590 verokirjassa
mainitut talot on luettu
Noisniemeen kuuluvaksi 

Kiimajärven kylässä löytyy
vuodelta 1590 Hindrich Ka-
sin ja Heino Kasin. Vuoden
1593 verokirjassa kylässä on
Henrich Kasain, Madz  Jöns-
son Kasain ja Madz Larsson
Kasain. Lisäksi Pyhäjärven
kylässä on Hendrich  Mårt-
hensson Kasan. Hän oli tul-
lut verotettavien talojen
joukkoon jo pari vuotta ai-
emmin. Tarkasteltaessa näi-
den verokirjojen talon-
poikien nimistöä, poikkeaa
Kaasalaiset täysin muusta
nimistöstä. Pyhäjärvellä ja
viittaavat vanhempaan asu-
tukseen. Sakkulan pogostas-
sa oli vuonna 1590 Pyhäjär-
ven osalta verotettavia taloja
14 ja vuonna 1593  lukumää-
rä oli 38.

Mahdollisesti Kaasalaisten
esi-isät löytyvät jo vuoden
1500 verokirjasta. Silloin asui
Mäen kylässä (Gora) nie-
messä Pyhäjärvellä talon-
poika Ivashko Markov Kosel
ja kylässä Yläjärven päässä
talonpoika Jeremka Kosa. Ve-
näläisestä muodostaan huo-
limatta nimet ovat vanhaa
karjalaista nimistöä. Edelli-
nen on suomeksi pukki ja
jälkimmäinen vuohi.

Seuraavat verokirjat on
käytettävissä vuosilta 1613-
1617. Käkisalmen lääni oli
tätä ennen vuosina 1597-
1610 venäläisten hallinnas-
sa.

Vuoden 1613verokirjassa
löytyy tuttua nimistöä. Kii-
majärvellä on  Hindrich Ka-
sain, Ivaskan saaressa Madz
Kasain ja  Montrualla Madz
Kasinen, joka kulkee myös
nimellä Picko. 

Vuoden 1631 verokirjassa
Kaasalaiset esiintyvät sa-
moissa kylissä. Kiimajärven

Kaasalaisen kylä on muut-
tunut Kalamajaksi (nimeä ei
mainita aiemmissa vero-

kirjoissa).Lisäksi Pyhäky-
lästä (Stoore Pyhä) löytyy
Knut Kasajn.   

Vuoden 1651 verokirjassa
Kaasalaiset esiintyvät sa-
moissa kylissä Ivasken saa-
ren Kaasalaista lukuun otta-
matta. Hänen talonsa on
merkitty vuoden 1638 vero-

kirjassa pannun autioksi
köyhyyden tähden.

Vuosisadan lopun savu- ja
arvioveroluettelot (1683-
1696) kertovat laajalle levin-
neestä suvusta.

Vuonna 1696 on  Pyhäjär-
vellä Kaasalaisia seuraavissa
kylissä:

Kalamaja
Gustaff Kasoin

Michel Kasoin
Staffan Kasoin

Pyhäkylä
Matz Kassoin
Jöran Kassoin
Anders Kassoin
Matz Knutsson Kassoin
Montrua
Abraham Kaasoin
Hendrich Kaasoin

Jaama
Jöran Kassoin

Rotjanlahti
Henrich Kasoin 
(kuollut nälkään ja 
tila pantu autioksi)

Konnitsa
Lars Kassoin

Kaasalaisten sukutapaaminen 
Kaasalaisten sukutapaaminen jär-
jestettiin 17. 7. 2004 Pyhäjärvijuh-
lien yhteydessä Äetsässä, Kiikan
koululla. Kokoontuminen oli neljäs
lajissaan ja perinnettä päätettiin jat-
kaa myös ensi vuoden juhlien yhtey-
dessä.  Paikalle oli saapunut 13 osal-
listujaa. Yrjö S. Kaasalainen avasi ti-
laisuuden ja toivotti osallistujat ter-
vetulleeksi. Yrjö J. Kaasalainen Tu-
rusta oli valmistanut johdannon
Kaasalaisten varhaishistoriaan alka-
en 1500-luvun Käkisalmen läänissä.
Hänellä on erittäin laaja aineisto
taustatietoa, lähdeviitteitä ja valoko-
pioita Pyhäjärven varhaisimmista

maakirjoista sekä yksittäisten ”savu-
jen” asujista 1500–1700-luvuilta. It-
seäni kiinnosti erityisesti pohdinta,
ovatko Kaasalaiset asuneet Pyhäjär-
vellä jo ennen Suurta Pohjan sotaa,
vai tulivatko he sen mukana? Joh-
danto ilmestyy erillisenä artikkelina
tässä lehdessä.

Saimme myös tutkia Yrjö S. Kaasa-
laisen tuomia vanhoja tila- ja vilje-
lyskarttoja. Paikalla olleet esittivät
kukin omat tutkimuksensa, kuka
laajemmat, kuka suppeammat tie-
tonsa suvustaan, ja yllättäen tote-
simme useimmat olevamme enem-
män tai vähemmän sukulaisia.

Kaasalaisten suvusta ei ole vielä
tehty yhtenäistä sukukirjaa ja koska
suku on Vpl. Pyhäjärven vanhimpia,
niin ehkä yhtenäistä esitystä ei kos-
kaan pystytä tekemäänkään. On
mahdollista, että nimellä on monta
”kantaisää” ja alkuperää. Yksittäisiä
sukutauluja on useiden muiden van-
hojen sukujen kirjoissa sekä koulu-
piirikohtaisissa sukutauluissa. Vähi-
tellen yksittäisten tutkijoiden selvi-
tyksistä voidaan muodostaa yhä laa-
jempia ja kattavampia kokonaisuuk-
sia.

JUHANI KAASALAINEN,

Pölhölä
Hindrich Kasoin
Anders Kasoin
Matz Kasoin
Bärtill Kasoin

Kato- ja sotavuodet muok-
kasivat  pitäjän väestöä uu-
delleen. Autioituneille tiloil-
le muutti uusia asukkaita.
Kaasalaisen suku näyttää
selvinneen koettelemuksista
melko hyvin, sillä vuoden
1724 maakirjassa heitä esiin-
tyy talollisina kahdeksassa
eri kylässä.

Vuoden 1724 maakirja
Pyhäkylä
Jöran Kassolain

Jaama
Johan Kassolain
Simon Kassolain
(tullut 1699 autioksi)

Montrua
Lars Kassolain
Petter Kassolain

Kahvenitsa
Jöran Mickelsson 
Kassolain

Kalamaja
Jöran Gustaffson 
Kassolain

Pölhölä
Josep Pölhölä
Mårten Pölhölä

Kiimajärvi
Jöran Matzsson Kassolain

Tiitua
Jöran Michelsson 
Kassolain

Sukunimemme  Kaasalai-
nen on kirjoitettu eri tavoin.
Lisäksi  siitä käytetään rin-
nakkaisnimiä, kuten Mont-
ruan Kaasalaisesta Pickoa,
Pölhölän Kaasalaisesta Pöl-
höä tai  Pölhölää ja Konnit-
san Kaasalaisesta Pur-
hackaa. Ehkäpä tuolloin py-
rittiin erottamaan Kaasalai-
sia toisistaan.

YRJÖ KAASALAINEN

Konevitsan luostarin näyttely Turussa
Kolmen viikon ajan lokakuun alussa
voitiin Turun ortodoksisen kirkon
seurakuntasalissa ihailla Konevitsan
luostarista otettuja vanhoja  valoku-
via. Lisäksi näyttelyssä oli kuvia
myöskin 1990 luvulta aina nykypäi-
viin ja näistä kuvista voitiin hieman
päästä perille mitä korjauksia luosta-
risaarella on viime vuosien aikana
saatu aikaan.

Näyttelyn ajankohta varmistui var-
sin myöhään ja siitä syystä  näyttelys-
tä oli voitukin kertoa suurelle yleisöl-
le varsin niukasti. Yrjö Kaasalainen ja
Elsa Kaasalainen kertoivat päivittäin
näyttelyssä käyneen useita henkilöi-
tä. Lokakuun 14 päivän iltana oli Tu-
run Vpl. Pyhäjärvikerho järjestänyt il-
tatilaisuuden jossa maittavan teetar-
joilun jälkeen Yrjö Kaasalainen ker-
toili Konevitsan luostarin historiasta
ja nykyvaiheesta. Myyntipöydältä
voitiin tehdä Konevitsan luostarin
hyväksi ostoksia ja ilta päättyi Turun
ortodoksikirkon kuoron esityksiin.

REINO ÄIKIÄ Maisteri Yrjö Kaasalainen esittelemässä Konevitsan näyttelyä. Näyttelyssä oli useampia kymmeniä valokuvia luostarin vaiheista.
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18.11.2004. Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on 
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Tilauslomake uusille 
Vpl Pyhäjärvi-lehden tilaajille
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Reino Äikiälle os. 32700 Huittinen.

APAHTUMAKALENTERIT

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
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Kokemäki

Julkaisija:
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Tampereen seudun Vpl. Pyhäjärvikerho kokoontuu
isäinpäivänä 14. 11. 2004 Vanhalla Kirjastotalolla klo
13. Johtokunta kokoontuu tuntia ennen samassa
paikassa. Tervetuloa kaikki entiset ja uudet jäsenet
joukolla mukaan. Pikkujoulua vietämme Ravintola
Soutupaviljongilla 5. 12. klo 14 alkaen.
Ilmoittautumisia Pikkujouluun otamme vastaan
marraskuun tarinatuokiossa. 

Johtokunta

Muistojen ilta Huittisissa
Vammalan, Äetsän ja Huittisten Karjalaiset ystävi-
neen. Perinteistä muistojen iltaa  vietetään Huittisten
Seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 7. 11. kello
17.00 alkaen. Luvassa musiikki- ja lauluohjelmaa ja
muistellaan viimeistä evakkoon lähtöä. Kyydin
tarvitsijat soita jollekin johtokunnan jäsenelle ja
varmista pääsysi Huittisiin. Tervetuloa

Huittisten Karjalaiset ry

Huittisten rippikoulupojat kokoontuvat
50-vuotta sitten eli 1954 ripille päässeet pojat
kokoontuvat puolisoineen Huittisten kirkkoon
Pyhäinpäivänä 6. 11. kello 10. Ruokailu seurakunta-
keskuksessa  (hinta 11 euroa), ilmoittaudu 3. 11.
mennessä Voitto Toivonen (02) 569 884, Ismo
Kemppainen (02) 569 537 tai Reino Äikiä 
(02) 566 213 sähköposti reino.aikia@esanet.fi.

Äetsän Karjalaiset ry:n jäsenet ja 
Pyhäjärvi-juhlien talkooväki
Kiitos Pyhäjärvijuhlien onnistumisesta! Juhlaväeltä
saamamme palaute on ollut pelkkää kiitosta ja lisäksi
juhlien taloudellinenkin tulos oli hieno runsaan ylei-
sömäärän ja n. 80 hengen talkootyön ansiosta.
Tammikuussa lähdemme joukolla teatteriin.
Helsingissä Karjalatalossa saa ensi-iltansa tänä
syksynä Karjalaisen Näyttämön ”Nuori Mylläri”.
Olemme varanneet liput lauantaina 22. 1. 2005
näytökseen. Bussimatka, matkakahvit ja teatteri-
esitys maksavat sinulle yhteensä vain 10 euroa,
seura maksaa loput kulut. Ilmoittaudu 15. 11. 04
mennessä: Matti Ahvonen (03) 513 3421, Liisa
Jokela 050 545 3563, Erkki Pärssinen (03) 513 5150
tai Marja Koukku (03) 513 5493. 
Tervetuloa joukolla mukaan!

Äetsän Karjalaiset ry:n johtokunta

Kotiseutumatkojen tulevaisuus
”Kertosinko köyhyyden, lau-
dat eessä ovien, vai sen kai-
ken rikkauden? Kunnes tie-
sin vastauksen. Sininen on
taivas, siniset on silmänsä
sen, siniset on järvet sini-
syyttä heijastaen”. Itkuisin
silmin katselin entisen koti-
järveni Kiimajärven häikäi-
sevää heijastusta ensimmäi-
sellä kotiseutumatkalla
vuonna 1990. Muistin kaiken
entisen kohdalleen ja osasin
kääntyä Naskalin mutkasta
Ijaksenmäelle kohti autiota
kotipihaa. Perheemme läh-
tiessä evakkomatkalle ju-
hannuksen edellä 1944 olin
12-vuotias ja olin saanut
kiertää kotikylän kaupan,
postin ja sukulaistalot mo-
neen kertaan. Nykyisillä ko-
tiseutumatkoilla menen en-
tiseen elävään Konnitsan ky-
lään ja näen yhä sen pellot,
talot ja ihmiset. Palaan muis-
tojen pariin ja siellä elettyyn
aikaan.

”Emme taida ihan kohta
tänne uudelleen tulla”, tote-
simme pikkuserkkuni kans-
sa palatessamme viime elo-
kuussa tehdyltä matkalta.
Sille matkalle oli kerääntynyt
yhden suvun edustajia tutta-
vineen sekä pari muuta per-
hettä. Emme tarvinneet
opasta kahlatessamme mä-
rässä heinikossa kotitanhu-
villa muistelemassa perheen
isän, Auliksen, ahkeran koti-
seutumatkailijan pois me-
noa. Vaikka lauloimme pal-
jon ilmaisten karjalaista iloi-
suutta, hiipi mieliin apea
ajatus siitä miksi vielä tänne
uudelleen tulisimme. Mitä
muuta kuin elämän surkeut-
ta me täällä näemme, eikä
mikään tunnu muuttuvan
yhtään paremmaksi. Pahinta
lienee entisten tuttujen Ser-
gein ja Julian muutto pois
Konnitsan koululta ja kyläs-
tä. Nyt ei ole yhtään tuttua
kylän raitilla. Mahtaneeko
paikallishallinto toimia Räi-
sälässä? Aikaisemmin ei Kii-
majärveä näkynyt rantojen
pensaikkojen takaa, mutta
nyt alkavat peltomaisemat-
kin olla jättiukonputkien
metsittämiä. Karjalamme on
ison valtakunnan takamaa-
ta, jonne ei rakenneta uutta

eikä tarjota ihmisille työtä.
Kolhoosit ja sovhoosit on
lakkautettu ja näin aiheutet-
tu lapsiperheiden pois
muuttaminen. Konnitsan
kylän reunoilta hävitettiin
kaikki rakennukset perspek-
tiivittömyyden takia ja näin
autioitettiin entinen elävä
kylämaisema.

Kylän kansakoulu toimi
vielä 90-luvulla. Kotiseutu-
matkailijat kunnostivat huo-
neita ja rakensivat kahvilati-
lan sekä uusivat koulun ul-
koraput. Saimme kokoontua
koulun suureen luokkaan
viettämään koulun 50 + 50
–vuotisjuhlaa tai muuten vii-
pymään siellä nuistojen pa-
rissa. Alpo Suomalaisen pys-
tyttämä raittiusseran talo
toimi välillä juhlatilana näyt-
tämöineen ja penkkeineen.
Tänään siitä talosta ovat jäl-
jellä vain ikkunattomat sei-
nät. Kukaan ei sitä enää tar-
vitse. Koulun uudet asukkaat
eivät hymyilleet meille, eivät
vastanneet tehrvehdykseen,
eivätkä suostuneet ottamaan
vastaan lapsille tarjottua
suklaata. Varmaan heidän
elämänsä ei ole helppoa sii-
nä ympäristössä.

Toisenlaistakin koulun
kohtelua näimme matkalla
ajaessamme Musakan Antin
kyydissä Räisälästä Käkisal-
meen. Särkisalon koulu oli
maalattu uudelleen, ja sen
seinään oli kiinnitetty muis-
tolaatta kertomaan talon
menneestä tehtävästä. Pal-
jon muitakin rakennuksia oli
Räisälässä säilytetty entisillä
paikoillaan ja jopa kohen-
nettu asuinkäyttöön. Kysyn-
kin nyt sitä miten nykyiset
isännät voisivat parantaa ko-
tiseutumatkailijoiden mah-
dollisuuksia kiertää muisto-
jen maita ja ottaa siitä talou-
dellista hyötyä. Aiheesta kir-
joitti päätoimittaja Tapani
Ruokanen Suomen Kuvaleh-
dessä ( numero 40 1. 10. 04 )
palattuaan vaivalloiselta Vii-
puri-matkaltaan. Samaa ai-
hetta kosketteli myös Erkki
Pärssisen kirjoitus viimeksi
ilmestyneessä Pyhäjärvi-leh-
dessä. Lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkin tyly
kohtelu tai lumivaaralaisten
kotiseutumatkalla kokema
mielivalta ei tämän päivän
matkailijoita innosta, päin-
vastoin.

Tahtoisin vielä joskus vie-

dä lapseni ja heidän lapsensa
entiseen kotikylään ja kertoa
heille sen entisestä kauneu-
desta, kirkasvetisen Kiima-
järven kalaisuudesta ja näyt-
tää isoisän synnyinpaikan,
saunan Myllyojan äärellä
Luukkolanmäellä.

Kylän entiset nuoret, nyt
60–75-vuotiaat, eivät halua
jättää kotiseutuaan unoh-
duksiin, vaan haluavat ker-
toa siitä sinulle ja jälkeläisil-
lesi valmistamalla  valokuva-
kirjan. Parhaillaan 9-jäseni-
nen toimikunta kerää per-
heiden tarinoita ja niihin liit-
tyviä valokuvia julkaistak-
seen Konnitsan kylästä ja sen
asukkaista valokuvakirjan.
Jotta painatuskulut saadaan
kerättyä, toimikunnan jäse-
net ottavat juttuja kerätes-
sään vastaan ennakkotilauk-
sia. Mielestämme me teem-
me kulttuurityötä kootes-
samme kotikylämme ihmi-
set ja heidän elämänsä ku-
vauksen yksien kansien si-
sään. Pyydämme tähän työ-
hön Sinun apuasi.     

TOIVO LUUKKANEN

Konnitsan kylän 110-vuotias kansakoulu on yhä pystyssä ja toimiii nyt perheen asuntona.
Ovet on suljettu kotiseutumatkailijoilta, jotka saavat vielä kattaa kahvipöytänsä entisen
opinahjonsa pihanurmelle.Yhteydet kyläläisiin ovat katkenneet ja vierauden tunne valtaa
yhä voimakkaammin matkaajan mielen.

Noitermaan koulupiiristä kertovia historiikkikirjoja, myös kahta
ensimmäistä osaa, on jälleen saatavana. Kirjat ovat sopivia
lahjoja lapsille, lastenlapsille ja muillekin sukulaisille, kerrotaan-
han niissä menetetystä kotiseudusta ja sen asukkaiden koh-
taloista, nuoremmallekin sukupolvelle tärkeistä ”juurista”.

Kirjoja voi tiedustella osoitteesta Anna-Liisa Heikkilä,
Jokisjärventie 259, 37200 Siuro, puh. 03-340 6445.

NOITERMAAN KOULUPIIRIN KIRJAT

Noitermaan seudun historiikki,
Noitermaan seudun historiikki, Vaellusvuodet
Noitermaan seudun historiikki, Taistelujen vuodet

Kirjat ovat:

Edellisessä lehdessä valmis-
tuneissa Timo Herman Lei-
vo tutkinto piti olla kauppa-

tieteen maisteri eikä kansan-
taloustieteen maisteri.

Oikaisu

Pyhäjärvi-
juhlat

Ikaalisissa
16.-17. 7. 2005

Yllä on Vpl. Pyhäjärvisäätiön
kotisivujen osoite. Säätiön
kotisivut ovat olleet avoinna
noin vuoden ajan. Sivulla on
käyty noin kolme tuhatta
kertaa. Sivuja päivitetään

noin kolmen kuukauden vä-
lein.
Sukuseurojen ym. yhdistys-
ten tapahtumatiedot on toi-
mitettava osoitteeseen: 
reino.aikia@esanet.fi
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