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Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks…

Valtioneuvos Riitta Uosukainen 
Karjalan Liiton vuoden virvottava

Ensi sunnuntaina vietetään
palmusunnuntaita. Nykyään
palmusunnuntain pienet vir-
pojat liikkuvat kaikkialla
Suomessa useimmiten noi-
dan tai trullin asuun pukeu-
tuneina. Noita-asuiset virpo-
jat kuvaavat tapojen ja perin-
teiden muuttumista ja se-
koittumista; ennen noidat ja
trullit liikkuivat pääsiäisenä
ja he kuuluivat vanhastaan
vain läntisen Suomen pää-
siäisperinteeseen. Karjalan
Liitto haluaakin muistuttaa
kahdesta erilaisesta perin-

teestä, jotka nykyään ovat se-
koittuneet. Karjalassa virpo-
misella oli selkeä hengelli-
nen sisältö.

Tämän vuoden virvottava
on valtioneuvos Riitta Uosu-
kainen, joka on syntynyt luo-
vutetun Karjalan alueella
Jääskessä. Riitta Uosukai-
nen tunnetaan välittömänä
karjalaisena, jolla on sana
hallussaan. Hän on pitänyt
esillä omaa karjalaista taus-
taansa ja karjalaisuutta laa-
jemminkin valtakunnallisel-
la tasolla. Uosukainen on vä-

symätön Karjalan, karjalai-
suuden ja karjalaisen kult-
tuurin ja karjalaisten perin-
teiden puolestapuhuja.
Myös virpominen on Riitta
Uosukaiselle itselleen edel-
leen elävää perinnettä. Hän
on virponut lapsesta lähtien
ja virpoo tänä päivänäkin.
Nykyisin virpominen voi to-
sin tapahtua puhelimenkin
välityksellä. Lapsuudestaan

hän muistaa pääsiäisen iloi-
sena juhlana.

Aikaisemmin Karjalan
Liiton vuoden virvottavaksi
on valittu Lastentarhanopet-
tajaliiton puheenjohtaja Soi-
le Oleander vuonna 2001 ja
pohjalainen kirjailija Sisko
Istanmäki vuonna 2002 sekä
vuonna 2004 Joensuun yli-
opiston rehtori Perttu Var-
tiainen.

Vuoden virvottava virvot-
tiin keskiviikkona 16. 3.
2005. Paikalla olivat Karjalan
Liiton varapuheenjohtaja Ir-
ja Tulonen ja toiminnanjoh-
taja Hannu Kilpeläinen ja
lapsia helsinkiläisestä Eliak-
sen päiväkodista. Virpomis-
paikka oli Helsingin Suoma-
lainen Klubi.

Virpomisperinne

Valtioneuvos Riitta Uosukainen on Karjalan
Liiton vuoden virvottava. Vuoden virvottava
valitaan tänä vuonna neljännen kerran.

Virvonta on vanha palmu-
sunnuntaihin liittyvä tapa,
jonka kirkolliset juuret ulot-
tuvat Vapahtajan viimeiseen
saapumiseen Jerusalemiin,
jossa kansa tervehti tulijaa
palmunoksin. Palmu oli jo
antiikista lähtien tunnettu
voiton symboli. Pohjoisem-
milla alueilla paju korvasi
palmun ja pajunoksat siu-
nattiin kirkollisissa menoissa
niin katolisessa kuin orto-
doksisessakin perinteessä.
Uskonpuhdistuksen jälkeen
oksien siunaamiseen liittyvä
tapaperinne jäi luterilaisissa
kirkoissa pois, mutta muu-
toin pajunoksien keräämi-
nen maljakkoon on säilynyt
pääsiäiseen liittyvänä tapana
ja uuden elämän versona ai-
na tähän päivään asti. 

Virpominen tunnetaan
erityisesti Karjalasta, jossa se
liittyi ortodoksien monivi-
vahteiseen pääsiäisperintee-
seen. Ortodoksien välityksel-
lä virpominen yleistyi koko
Karjalassa, myös luterilaisten
keskuudessa. Karjalassa pal-
musunnuntaita kutsuttiin-
kin virposunnuntaiksi. Orto-
doksien lauantaivigiliassa
siunatut pajunoksat vietiin
kotiin ikonin taakse. Virpo-
misella tähdennettiin tule-
van pääsiäisen merkitystä.
Varhain sunnuntaiaamuna
perheenäiti virpoi siunatuilla
oksilla karjan ja lapset kas-
vun varmistamiseksi. Isän-
nän tehtäväksi jäi hevosen
virpominen. Lapset virpoivat
koristeellisilla oksilla suku-
laiset, kummit ja naapurit,

joita muistettiin hauskoin
virpomisluvuin. Niistä tun-
netuin lienee 

Virvon, varvon
tuoreeks, terveeks 
tulevaks vuodeks 
sulle vitsa 
mulle palkka.

Luterilaisilla virpominen
ei ollut niin tiukasti kirkollis-
ta kuin ortodokseilla ja vir-
poluvut olivat usein leikillisiä
tai niissä toivotettiin hyvää
onnea. Karjalassa virvottiin
1920-luvulla myös seuraavin
sanoin:

Uuden vuoden,
uuden varvan

sulle virpovitsan annan
enkä suurta palkkaa vaadi
enkä velkakirjaa laadi.

Virpomisvitsa jätettiin vir-
vottavalle ja virpomispalkka
noudettiin pääsiäislauantai-
na. Palkan, olipa se pääsiäis-
muna tai muu lahja, saami-
nen on keskeinen osa virpo-
misperinnettä. Sen arvellaan
olevan myös syy, miksi virpo-
minen on tänäkin päivänä
suosittua. Virpominen yleis-
tyi siirtokarjalaisten mukana
kaikkialla Suomessa. 

Lähteet: Uusi ajantieto
(1991) ja Vuotuinen ajantie-
to (1983).

Palmusunnuntai
ja virpominen

Nykyisin luterilaistenkin
joukkoon levinnyt virpomis-
perinne on karjalaisperua.
Sana ”virpo” tulee muinais-
venäjän pajunoksaa tarkoit-
tavasta sanasta ”verba». Tä-
käläiset palmujen korvik-
keet, koristellut pajunoksat
viedään Lasaruksen lauan-

Pääsiäisperinteitä
Oli paiskattu kaatosateessa Pfalzin lempeässä keväässä
kassit ja suklaapuput auton perään, luisteltu räntäsateessa
Ruotsin poikki ja kuunneltu yö Itämeren jäiden jyskettä
pieluksen vieressä rautalaivan kylkeen.

Oli ohitettu Aura, Kaulansuu, Lalli ja muutama säiliöau-
to, ylitetty Kokemäenjoki. Satakunnan maalaiskylät herää-
vät hitaasti lumenhohtoiseen, kirkkaaseen lauantaiaa-
muun.

Tervahaudan mäessä vasta välähtää: Virpolauantai! Vir-
povitsat! Kävelymatkan päässä on mummola, eikä ole vir-
povitsoja! Jänismäen ahteen alla aukeaa Mäkipään pellot:
Pajupuskia melkein tien vieressä! Pajunkissoja!

Äiti-ihminen tekee rallikypsän jarrutuksen nastattomilla
talvirenkailla jäätikön päällä ja hyppää reisiin asti lumihan-
keen. Kolme paria sinisilmiä tapittaa peräpenkiltä: ”Mikä
sille taas tuli?”

On jyrätty kaksi päivää Euroopan teitä ja mummolan
nurkilla äiti painaa umpihankeen! Sinisilmät ovat moneen
tottuneet ja saavat tottua tähänkin.

Äiti-ihminen väsää ruotsalaisista Polkagris-karamellipa-
pereista pajunoksiin rusetteja tien poskessa ja välittää pe-
rinteitä. Mummolan pihaan kääntyessä loru jo melkein
osataan: ”Virpoi, varpoi, vitsat käyvät, tulevaks’ vuuveks’
tuoreeks’ terveeks’.”

”Mummo, myö tultii virpomaa!”
MARJA-LIISA GERING

Pääsiäispakina on julkaistu Saksan suomalaisten tiedo-
tuslehdessä ”Renkaassa” no 3/2002.

Valtioneuvos Riitta
Uosukainen on juuri
virvottu kansanedus-
taja Irja Tulosen virpo-
lukujen saattelemana.
Kuva: Vesa Moilanen.

Virpoi varpoi

tain iltana vigiliaan siunatta-
viksi, ja palmusunnuntain
aamuna lapset kiertävät vir-
pomassa, toivottamassa ter-
veyttä ja Jumalan siunausta.
Evakkojen mukana ympäri
Suomea levinnyt virpomis-
perinne on sekoittunut län-
sisuomalaiseen tapaan pu-
keutua trulliksi, noidaksi,
pitkänäperjantaina. Uskot-
tiin, että pahan voimat mel-
lastivat, kun Kristus makasi
haudassa. Perinteiden se-
koittumiseen liittyy selvä ris-
tiriita: kansanuskon ilkeät
noidat käyvät toivottamassa
Jumalan siunausta siunatuil-
la virpovitsoilla. Virpojien,
pääsiäisen ensimmäisten ai-
ruiden ei siksi pitäisikään
pukeutua ainakaan noidiksi.
Karjalassa talon emäntä he-
rättyaän virpoi ensin koko
perheen ja sitten lehmät,
isäntä kävi virpomassa hevo-
set. Kirkkoon mentiin virpo-
vitsat kädessä ja kotiintultua
ne pantiin ikonin taakse ja
säästettiin seuraavaan virpo-
sunnuntaihin asti. Virpopal-
kat annettiin lapsille vasta
pääsiäispäivänä, ja palkkana
oli tavallisesti muna. Krei-
kassa laakerinoksat toimitta-
vat palmunoksien virkaa: nii-
tä jaetaan liturgian lopussa.
Palmusunnuntain ruoka-
pöytää juhlistaa perinteisesti
kala, jota kreikkalaiset eivät
syö suuren paaston aikana
ollenkaan. Karjalassa palmu-
sunnuntaina syötiin tavallis-
ta runsaampi paastoateria. 

Lähde: (Isä Raimo Sisso-
nen, 2001, http://personal.
inet.fi/private/tsasouna/Tra-
ditio/siunaamisesta_ja_orto-
doksisista_tavoista.htm).

Tuli mieleeni tämä vanha luku. Alma Voutilainen Miisual-
ta, on saanut tämän Reko-ämmältä s. 26. 6. 1844. Ämmä on
Sakkolassa syntynyt Maria Makkara o.s. Viskari k. 1927. Mi-
näkin muistan tämän pienen ämmän.

”Hupsu, tupsu tuhkarieska, voirieska, makia rieska, rieska
reijä juurellista. Rikasta rakastammaa, varakasta pyytä-
mää. Ota ukko (akka) itselleis, kaks kolme kaulaheis, viis
kuus viereheis, seitsemäs selkäis taaks, kaheksas kainaloh-
heis, yheksäs ympärilleis, kymmeneis  käskynkkäheis. Sill
kaksi o puut, petäjätki, kaksi kananpoikasetki, kaksi linnut-
ki lehos. Uo sieki kaks, kaks o kaikkii parasta.”

Virpomisterveisin 
TOINI PELKONEN, 

NUMMELA
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KÄKISALMEN SANOMAT 27. 2. 1932

Käsitti karkauspäivän merkityksen niin päin

Viron pääministeri Edgar Savisaar
arvosteli äskettäin ilmestyneessä
teoksessaan Suomen valtiojohdon
kielteistä suhtautumista Viron it-
senäisyyspyrkimyksiin 1990-lu-
vulla. Valtiojohdosta poiketen,
Suomen kansa ja monet yksittäi-
set henkilöt antoivat vilpittömästi
henkisen tukensa, josta Savisaar
oli kiitollinen.

Presidentti Mauno Koivisto an-
toi 1991-luvun alussa kirjallisen
ohjeen maamme ministereille, et-
tei Viron itsenäisyyspyrkimyksille
saa antaa minkäänlaista tukea.
Pääesikunnan päällikkö. kenraali-
luutnantti Gustav Hägglund ja
hieman myöhemmin presidentti
Koivisto varoittivat vakavasti Viroa
itsenäisyyshaaveista tilanteessa,
jossa Viro ei olisi enää voinut pe-
rääntyä. Siinä vaiheessa heimo-
veljemme olisi tarvinnut henkistä
ja aineellista tukea, ei varoituksia.

Kun muutaman kuukauden ku-
luttua näistä Suomen varoituksis-
ta huolimatta Viro itsenäistyi elo-
kuussa 1991, viivytteli Suomi Vi-
ron virallista tunnustamista. Vasta

Viron itsenäisyys

Yhtenäistä
kansaa ei voi 
koskaan voittaa

Suomen kamaralla vuodattanut,
ja ne uhrit, mitä se yhteisessä tais-
telussa on antanut, on entises-
täänkin lujittanut heimositeitä
veljeskansojen välillä.”

Itsenäinen ja itsenäisesti maan-
sa asioista päättävä Viro on nyt
EU:n ja YK:n jäsen ja liittynyt NA-
TOON. Se on ulkoisesti siivonnut
Neuvostovallan jäänteitä. Se on
talouselämässä avannut ovet
myös meidän maamme monille
yrityksille. Mikä uhka Viron itse-
näisyys oli siis valtiojohdon mie-
lestä maallemme? Jos Venäjä kärsi
arvovaltatappion, se on tappioista
vähäisin.

Itsenäisyys on iloinen asia, jota
on hyvä muistella näin talvisodan
muistopäivänä. Unohtamatta sa-
malla pientä ja sitkeää Eestiä, joka
konkreettisesti antoi meille silloin
uhrautuvaa apua. Jos valtiojoh-
tomme ei aina voi tehdä itsenäisiä
päätöksiä kuten Viro, niin Suomen
kansa ainakin on vilpittömästi
iloinen heimoveljemme itsenäi-
sestä Virosta.

SALME RINTALA

kuukauden kuluttua 86 muun
maan tunnustamisen jälkeen
Suomi ilmoitti lyhyesti, ettei se ole
koskaan tunnustanut Neuvosto-
Viroa. Tässäkin virolaiset pettyi-
vät. He odottivat Suomen ehtivän
ensimmäisenä onnittelemaan
heimoveljensä vapautumista.

Historiasta muistettakoon, kun
Suomi taisteli itsenäisyydestä,
osallistui 3355 vapaaehtoista viro-
laista puolustusvoimiimme. Kan-
naksen rajussa puolustustaiste-
lussa 196 eestiläistä kaatui mei-
dän itsenäisyytemme puolesta.
Silloinen ylipäällikkö Manner-
heim kiitti monin lämpimin sa-
noin eestiläisiä, josta mm. ”Se ve-
ri, mitä vapaaehtoisten joukko on

‘

Viime vuosisadan lopussa ja
nyt 2000-luvun alussa on
monissa Suomen kansa-  ny-
kyisin peruskouluissa vietet-
ty 100-vuotisjuhlia. Viime ke-
sänä mm. Siuron koulu No-
kialla vietti 100-vuotissynty-
mäpäivää.

Vpl. Pyhäjärven historiasta
selviää, että entisen kotikun-
tamme 15:sta kansakoulusta
seitsemällä olisi jo tuo kun-
nioitettava ikä ja v. 2006 tä-
män ikäisiä kouluja olisi kah-
deksan. Nämä koulut, joiden
perustamisvuosi on tässä
merkitty sulkuihin, ovat: Py-
häkylä (1877),Sortanlahti ja
Enkkua (1893), Konnitsa
(1894), Noitermaa (1897),
Alakylä ja Salitsanranta
(1903) ja Musakanlahti
(1906).

Kunkin koulun perusta-
misvaiheet on tarkoin ker-
rottu pitäjänhistoriassam-
me. Jos viime sotien aikaisia
historian mullistuksia ei olisi
ollut ja kouluissa olisi saatu
rauhassa jatkaa opetus- ja
kasvatustyötä, olisi ollut tosi
antoisaa olla mukana oman
koulun 100-vuotisjuhlassa.

Käkisalmen Sanomissa,
joiden vanhoja sivuja Mika
Puranen on tutkinut ja anta-
nut luettavaksi, on tallennet-

tuna eräs koululla vietetty
merkkipäiväjuhla. Olkoon
tuon juhlaselostuksen lai-
naus lehden sivulta vuosi-
kymmenien takaa samalla
kunnianosoitus kaikille Py-
häjärven kansakouluille.

Käkisalmen Sanomat 25.
päivä marraskuuta 1922

Noitermaan kansakoulun
25 vuotisjuhlaa

vietettiin sanotulla koulul-
la tk. 19 p:nä. Alussa laulet-
tiin ”Jumala ompi linnam-
me”, jonka jälkeen juhlaan
kunniavieraaksi saapunut
Kuhmoniemen kirkkoherra
O.V. Vuorivirta piti alkuru-
kouksen. Opettajatar Tyyne
Koponen tervehdyspuhees-
saan kosketteli Suomen kan-
sakoululaitoksen kehitystä
eri aikoina ja valaisi esityk-
sensä selvillä tilastoilla. 25-
vuotiskertomuksen luki joh-
tokunnan jäsen maanvilj. Ju-
ho Herra.

Juhlapuhujana esiintyi
kirkkoherra Vuorivirta, selvi-
tellen, kuinka väärä kulttuuri
johtaa kansan perikatoa
kohden, josta selvänä todis-
teena on Ranskan kansa, jo-
ka ennen aina kamppailuissa
kunnialla selviytyi, mutta nyt
turmelus sen tarmon menet-
tänyt, Edelleen puhuja sel-

vitti Suomen kansan, ja etu-
päässä urheilijain kehitystä,
kuinka suomalaisten urheili-
jain sitkeys ja loistavat saa-
vutukset ovat tunnetut kaut-
ta maailman, kohdistaen lo-
puksi puheensa kansakoulu-
työhön, toivoen, että kansa-
koulutyö tuottaisi siunatun
alun kaikelle, joka tarkoittaa
kansan ja isänmaan parasta.
Myöskin teroitti puhuja
opettajia tekemään työnsä
rakkaudella, sillä ilman sitä
ei työllä koskaan siunausta
ole.

Tämän jälkeen seurasi
erään entisen oppilaan tilai-
suutta varten sepittämä juh-
laruno.

Koulun ensimmäinen
opettaja rva Sonne lausui en-
tisten opettajin puolesta on-
nittelut koulun saavutuksis-
ta, toivoen samalla jatkuvaa
menestystä ja siunausta kou-
lutyölle.

Lasten vanhempain puo-
lesta puhui maanvilj. Juho
Ijas toivoen, että koti ja kou-
lu  käsi kädessä uskonnon
pohjalla kulkisivat.

Entisille opettajille puhui
maanvilj. Pulakka esittäen
koulupiiriläisten ja johto-
kunnan kiitokset koulun
eteen suoritetusta työstä.

Koulumuistoistaan kirjoit-
tamansa runon lausui Anna
Pulakka.

Opettajatar Aino Pelkonen
luki juhlaa varten kirjoitetun
juhlajulkaisun.

Loppupuheen piti kaup-
pias Juhana Welling kiittäen
pitkistä matkoista tulleita
kutsuvieraita ja toivoi, että
tämä juhla jättäisi pysyvän
muiston suoritetusta ja vai-
valloisesta työstä sekä olisi
uutena virikkeenä vastaiselle
toiminnalle.

Loppurukouksen piti kirk-
koherra Vuorivirta. Juhla lo-
petettiin virrellä: ”Oi Herra
siunaa Suomen kansa”.

Juhlan ohjelma oli arvo-
kasta ja innostavaa. Juhla-
tunnelmaa lisäsivät opett.
Tyyne Koposen johtama se-
kakuoro sekä Sakkolan torvi-
soittokunta.

Onnittelusähkösanomia
juhlaan lähettivät: Entinen
johtok. jäsen Miina Toiviai-
nen Helsingistä, opett. Otto
Suomalainen Ruskealasta
sekä entiset oppilaat, tuoma-
ri Aapo Hämäläinen Sortava-
lasta ja Helena Brock ja Ester
Hämäläinen Uuraasta.

Juhlatiedot kokosi
ANNA-LIISA HEIKKILÄ

Pyhäjärven kansakoulujen juhlavuodet

Lehden avustajat –
tärkeä lenkki 
lehden teossa

Viime keskiviikkoiltana kun Sakkolan Valistustalolla oli-
vat päättyneet sinne järjestetyt karkaustanssiaiset ja nei-
toset ja nuorukaiset lähteneet ken yksin ken kaksin kote-
jaan kohden, innostui eräs Pyhäjärven Noitermaasta
main. tanssiaisiin kullan etsintään tullut nuori mies –
maineeltaan ei muuten kovin häävi – ajamaan takaa
erästä yksinäistä Sakkolan kirkonkylän tyttöä oikein kar-

kauspäivän tyyliin. Mikä tarkoitus miehellä lieneekin
ollut, mutta tytön täytyi hänen edessään ”karata” pari
kertaa läpi hautausmaan, kiertää kolme kertaa kirkon
kellotapuli ja viimein paeta erääseen sepän taloon tur-
vaan ahdistelijaansa. Mikäli olemme kuulleet, oli kar-
kauspäivän merkityksen tällä tavoin käsittänyt miekko-
nen vahvasti humalassa.

Kuten toisaalla lehdessämme
kerrotaan osa luovutetun
alueen lehtien toimituksesta
vastaavista henkilöistä oli
koulun penkillä Harjavallas-
sa. Useiden ammatti-ihmis-
ten luentojen avulla meitä
”maallikkotoimittajia” ope-
tettiin tekemään hyviä juttu-
ja. Ryhmätöiden aikana kurs-
silaiset asetettiin toisten leh-
tien arvostelijoiksi. Kuten
Kullervo Huppusen ansiok-
kaasta selostuksesta tode-
taan lehtien juttuja käsitel-
tiin monella tavalla. Samalla
todettiin, että kaikkien leh-
tien toimituksessa avustajien
jutut ovat hyvin oleellinen
osa lehden sisällöstä mutta
toimituksen pitää pystyä
myöskin asiallisesti käsittele-
mään avustajien lähettämiä
juttuja..

Näin on myöskin  Vpl. Py-
häjärvi-lehden kohdalla.
Lehdellämme on kautta ai-
kojen ollut mahtavia avusta-
jia. Useat heistä ovat vuosien
mittaan lähes säännöllisesti
lähettäneet erilaisia juttuja
lehteemme. Kotiseutumat-
kailun alettua 1990-luvun
alussa valtaisat juttutulvat
tulivat lehden sivuja täyttä-
mään. Jouduimme silloin jo-
pa lyhentämään juttuja ja
keskittämään niiden sisältöä
aivan oleelliseen mitä mat-
kan aikana kukin näki ja koki.

Kokeneemmat avustajat
ovat ovat  oppineet ” lehden
linjan”  kirjoituksissaan ja
niiden käsittely julkaisukun-
toon onkin suhteellisen
helppoa. Yleinen virhe lähe-
tetyssä aineistoissa on juuri
siinä, että jutut ovat liian pit-
kiä ja juttuun tarjotaan liian
monta valokuvaa. Kun leh-
temme sivuluku on vakiintu-
nut paria poikkeusta lukuun
ottamatta 8-sivuiseksi aset-
taa tämä omat rajoituksensa
juttujen pituuteen. Ohjeeksi
voisi sanoa, että lehdessä jul-
kaistu puolen sivun juttuun
mahtuu tekstiä 1-2 konekir-
joitusliuskan verran ja 1-2 va-
lokuvaa. Koko sivun juttuun
vastaavasti tekstiä mahtuu 2-
3 liuskaa tekstiä ja 2-3 valo-
kuvaa. Esim. tässä kirjoituk-
sessa  on  65  koneella kirjoi-
tettua riviä eli  hieman toista
liuskaa eli tuollainen muisto-
kirjoitukseen tai henkilöuuti-
sen maksimipituus. Yleensä
meidän lehdessämme muu-
tamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta  ole julkaistu jatko-
kertomuksia. Tämä siksi, että
helposti aikaisemmissa leh-
dissä olleet jutut ovat kadon-
neet lukijan muistista eikä ai-
na ole vanhaa lehteäkään tal-
lella. Saman kirjoittajat
muistelmat eri asioita käsit-
televinä ovat sen sijaan täyttä
tavaraa.

Valokuvien suhteen on to-
dettavissa se, että useita hen-
kilöitä käsittelevät ryhmäku-
vat vaativat 2-3 palstan ko-
koista kuvaa, jotta niistä
myöskin jotain on tunnistet-
tavissa. Muistokirjoitukset
pyritään aina julkaisemaan
sellaisenaan. Mikäli samasta
vainajasta tulee useita muis-
teluita olemme joskus joutu-
neet rajoittamaan ko. kirjoi-

tukset lähiomaisten teke-
mään muisteluun. Näissäkin
on todettava, että paras
muistokirjoitus ei ole vaina-
jan muistotilaisuudessa pi-
detty muistopuhe sellaise-
naan vaan siitä olisi hyvä laa-
tia lyhennetty painos lehteä
varten, jossa kuitenkin kaikki
oleellinen on mainittu.

Syntymäpäiväuutiset, val-
mistumiset ym. julkaistaan
lehdessämme samalla peri-
aatteella. Meillä ei ole vuosia
täyttäneistä mitään listaa jo-
ten ko. jutut perustuvat täy-
sin päivänsankarin itsensä
tai perheen ilmoituksiin. Yh-
delle konekirjoitusliuskalle
mahtuu jo suhteellisen pal-
jon päivänsankarin esittely ja
kuvalla varistettuna näitä
juttuja mahtuu lehden sivul-
le 3–4 kpl. 

Avustajan tulee siis varus-
tautua siihen, että laajempaa
juttua joudutaan käsittele-
mään toimituksessa. Mikäli
juttu on lähetetty hyvissä
ajoin toimitukselle ko. lyhen-
tämisestä voidaan neuvotella
lähettäjän kanssa. Toisinaan
tuo viimeinen käsittely teh-
dään taitossa jolloin toimitus
joutuu tekemään lyhentä-
mispäätökset yksinään. Vii-
me vuosien parhaat kotiseu-
tujutut on saatu mukana en-
sikertaa olleilta nuorilta, jot-
ka mummon ja papan juttu-
jen  perusteella ovat lähte-
neet mukaan.

Avustajien kannustami-
seksi on todettava, että leh-
teemme ei ole tullut avusta-
jilta yhtään niin pientä tai
huonoa juttua jota ei olisi
jossain muodossa julkaistu.
Sama pätee myöskin aineis-
ton lähettämistapaan. Ai-
neiston voi lähettää sähkö-
postilla, faksilla, levykkeellä,
koneella tai käsin kirjoitettu-
na. Valokuvat joko sähköpos-
tilla tai  paperikuvina. Nega-
tiivit tai diat joudutaan teet-
tämään ensin paperikuviksi.
Taitossamme on mahtavat
avustajat niin kirjoitusten kä-
sittelyyn kuin valokuvien pa-
rantelemiseen. Jos päivän-
sankarin puoli päätä on jää-
nyt eteisen kaiteen varjoon
pystytään kuva parantele-
maan niin , että henkilö on
tunnistettavissa paremmin.
Terävästä ryhmäkuvasta voi-
daan esim. päivänsankari
helposti leikata erilliseksi ku-
vakseen.

Edellä on muutamia ohjei-
ta rakentavassa hengessä
kaikille lehtemme avustajille.
Tärkeätä on muistaa se nyrk-
kisääntö, että ehtiäkseen
seuraavaa lehteen, aineiston
on oltava yleensä kuun vaih-
teeseen mennessä. Kaipaam-
me myöskin sellaisia juttuja,
joiden ilmestymiselle ei ole
ehdotonta aikarajaa. Karja-
laisseurojen, Pyhäjärviker-
hojen ym toiminnassa muka-
na olevat toimihenkilöt ovat
avainasemassa kertomassa
oman kulmakuntansa toi-
minnasta ja tapahtumista.
Tässä vaiheessa kiitoksia kai-
kille avustajille. Tehdään yh-
dessä kiinnostavaa lehteä lu-
kijoillemme.

REINO ÄIKIÄ

www.vplpyhajarvi.fi
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Viime vuoden lopussa ilmes-
tyi opettaja Marjatta
Mülleriltä teos Kotiranta. Se
on jatkoa vuoden 2001 suku-
kirjaan Rajamaan raskas lu-
mo.

Kotiranta on nimensä mu-
kainen jo kirjan kansissa. Va-
lokuvissa on kirjailijan koti-
rantaa Pyhäjärven Haapa-
niemessä sekä Keski-Suo-
messa. Teoksen tapahtumat
alkavat vuodesta 1918 jat-
kuen nykypäivään. Kirjan
yksi keskeisistä henkilöistä
on 1800- luvun lopussa Ver-
nitsalla syntynyt Immi ja hä-
nen lähisukulaisensa.
Avioiduttuaan Immi muut-
taa miehensä kanssa Haapa-
niemen kylään. Pieni luon-
nonkaunis kylä sijaitsi Pyhä-
järven itärannalla, jossa oli
13 taloa yksi radio eikä yh-
tään puhelinta.

Koska tässä teoksessa ele-
tään Pyhäjärvellä ja tutuissa
kylissä, ovat ihmiset pyhäjär-
veläiselle lukijalle helposti
tunnistettavissa. Ja kun näin
on, niin kirjailija painottaa,
tämä ei ole romaani vaan su-
kukirja. Romaanissa voidaan
vapaasti käyttää mielikuvi-
tusta, jolloin asioiden ei tar-
vitse olla totta.  Kirja tukeu-
tuu Immin päiväkirjamer-
kintöihin, sekä kirjailijan
omiin kokemuksiin ja haas-
tatteluihin. Kaikki tapahtu-
mat ovat totta.

Kansalaissota, talvi- ja jat-
kosota uhreineen, kaksi
evakkoon lähtöä ja moninai-
set evakkopaikkojen vaihdot

Marjatta Müllerin sukukirja on saanut jatkoa
Kirjat
Marjatta Müller
Kotiranta 204 sivua valokuvineen
Kopijyvä Oy 2004 Jyväskylä
ISBN 952 – 91 – 8468 – X

koskettivat niin suvun jäse-
niä kuin koko kyläyhteisöä.
Niiden aiheuttamat kipeät
aineelliset huolet kuin hen-
kisetkin tuskat huuhtoutu-
vat ihmismielistä pois hyvin
hitaasti. Marjatta Müller on
sujuva kertoja, joka taidok-
kaasti piirtää ihmisten hen-
kilökuvat tuntoineen lukijal-
le. Ja jos kysymyksessä on
oman suvun jäsenet, hän
avoimesti kertoo myös hei-
dän heikkouksistaan. Hän
tekee sen kuitenkin pieteetil-
lä, ihmistä kunnioittavasti.

Kuin punaisena lankana
teoksessa kulkee Aijan tari-
na. Taloudellisesti ja henki-
sesti turvallisessa kodissa
kasvanut tyttö aloittaa oppi-
koulunsa Käkisalmessa. Syt-
tyy talvisota ja Aijan perheen
jäsenet joutuvat erilleen. Ai-

jakin tekee nurkumatta
evakkojen työvelvoitteita ta-
loissa. Hän hoitaa karjaa, luo
lantaa ja ahkeroi pellolla.
Hän onnistuu kuitenkin saa-
maan asuntolapaikan etelä-
suomesta ja voi jatkaa kes-
ken jäänyttä oppikouluaan
aina ylioppilaaksi asti. Lähi-
omaisiin yhteys on vain kir-
jeissä. Nuoren, herkän ai-
kuistuvan evakkotytön oli
yksin pärjättävä siinä maail-
massa, johon kohtalo oli hä-
net heittänyt. Jotakin arvo-
kasta oli mukana, oli kodin
antama usko, hyvä itsetunto
ja toivo, että huomenna on
ehkä paremmin.

Ihmisten hyvyys ja raadol-
lisuus ovat tuttuja tämänkin
päivän onnettomuuksissa.
Niin oli evakkojenkin koh-
dalla. Immin kotiin oli sijoi-
tettu linnoittajia. Yksi heistä
antoi kotinsa osoitteen, jo-
hon Immin perhe voi mennä

evakkoon. Ja toisaalta löytyi
pääteasemilta isäntiä, jotka
rohmusivat evakkojen vähiä
matkatavaroita itselleen.
Evakkous antoi aiheen litis-
tää ihmisen itsetunto alim-
milleen, kun taas löytyi kan-
nustaviakin hyviä ihmisiä
ympärille. Müller kertoo
asioista koskettavasti ja pai-
koin hienovireisellä huumo-
rillakin.

Marjatta Müller on aikai-
semmin kirjoittanut luonto-
kirjoja ja tietysti luonto on
tässäkin teoksessa läsnä. Rii-
paisevimmallaan se on ny-
kypäivän Haapaniemen ku-
vauksissa. Meidän pyhäjär-
veläisten entisiä kyliä ei enää
ole. Müller kirjoittaa Haapa-
niemestä. – Pikkukylä Kan-
naksella syntyi verkalleen,
kasvoi hitaasti, kukoisti het-
ken, tyhjeni asukkaistaan ja
tuhoutui sitten täydellisesti.
Pikkukylä sijaitsi isojen ky-
lien kainalossa. Se oli luon-
non ja ihmisen yhteinen luo-
mus, iltaruskon kultaama
kotien helminauha. Haapa-
niemi oli myös pääskyn ja
kottaraisen kotikylä. Mene-
tettynä siitä tuli muistelijoit-
ten ehtymätön aarreaitta.

Onnittelut Marjatta

Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen:

”Pyhäjärveläisyyteeni on syvästi vaikuttanut tämä lehti”
– Kun paljon olen pohtinut,
mitä pyhäjärveläisyys mi-
nussa on, sen ydintä ovat yl-
läppääläisen mummoni ja
äitini kautta aikoinaan Lu-
vialla lapsuusvuosina välit-
tyneet muistot ja minuun sy-
västi koko elämäni ajan vai-
kuttanut Pyhäjärvi –lehti.
Maailmalle Luvialta lähdet-
tyäni luin alkuun teekkari-
vuosinani mummoni Maria
o.s. Virolaisen minua varten
huolella säilyttämiä lehtiä. Jo
vuosikymmenten ajan olen
ollut lehden vakituinen tilaa-
ja ja luen sen aina heti kan-
nesta kanteen. Nykypäivässä
nimenomaan tämä Pyhäjär-
vi-lehti on tärkein siteeni
juurilleni Pyhäjärven Ylläp-
päähän Laatokan rannoille. 

– Minun karjalaisuuteni
on juuri pyhäjärveläisyyttä.
Toki minussa on myös hie-
man satakuntalaisuutta Lu-
vialta. Ja kun oma vaimoni
on syntyään Hämeenlinnas-
ta, on perheemme nykyisin
karjalais-satakuntalais-hä-
mäläinen. Ja tietenkin jo
vuodesta 1974 Vantaalla asu-
misellakin on ollut vaikutuk-
sensa. Näin vakuutti Vantaan
kaupunginjohtaja puhues-
saan VPL Pyhäjärvi-seuran
kevätkokouksessa 12.3.05
Karjala-talolla.

Lehden tärkeinä tehtävinä
hän näkee mm. kulttuuripe-
rinnön välittämisen, henki-
löhistorioiden kuvauksen
niiden suuremmoisten tari-
noiden kautta, joita lukijat
sinne kirjoittavat sekä pyhä-
järveläisten asioiden uuti-
soinnin. Juuri nämä seikat
panevat hänet monen muun

tavoin laittamaan lehden
talteen ja palaamaan usein
ajan kanssa nautiskellen sitä
lukemaan ensilukemisen jäl-
keenkin.

Ylläppää vielä omin 
silmin näkemättä

– En valitettavasti ole päässyt
Pyhäjärvellä usein vierail-
leen sukuni mukana siellä
vielä käymään, kun matkat
tähän asti ovat jääneet kesäl-
lä muiden kiireiden vuoksi.
Sukuni asui Laatokkaan pis-
tävällä Ylläppään niemellä.
Isäni isä oli Yrjö Paajanen,
isäni taasen Olavi Paajanen,
joka aikoinaan asettui Van-
taalle Hiekkaharjuun. Mum-
moni Maria Virolaisen kans-
sa perheemme löysi kodin

Satakunnasta Luvialta. Sy-
tykkeitä omaan pyhäjärve-
läisyyden säilymiseen olen
saanut myös Siviä-tädiltäni.

–Tänä globaalisuutta ko-
rostavana aikana on syytä
muistaa, ettei pääkaupunki-
seudulta Pyhäjärvelle ole sen
pidempi matka kuin Vaa-
saan. Jos rajat joskus avautu-
vat, on täysin mahdollista
ajella lounastamaan Laato-
kan rannalle ja palata illalla
takaisin. Kun johdan Van-
taan kaupunkia, on nykyai-
kana välttämätöntä ajatella
meidän suomalaisten iden-
titeettiä ja kulttuuriamme
globaalisissa eli maapallois-
tuvissa ihmisten välisissä yh-
teyksissä. En ole unohtanut
pyhäjärveläisiä juuriani, va-
kuutti Juhani Paajanen.

Esitelmän edellä pidetyssä
kevätvuosikokouksessa hän
lupasi tukensa seuramme
50-vuotisjuhlien suunnitte-
lulle. Saman tien nyt maalis-
kuussa jäseneksemme liitty-
neen kaupunginjohtaja Ju-
hani Paajasen nimi on vii-
meistään nyt syytä panna
laajemminkin niiden pyhä-
järveläisten muistiin, joille
uusien voimavarojen löytä-
minen on arvokasta.

Nestori Kaasalainen 
kukitettiin

Kevätkokouksessa saimme
kuulla myös lahjakkaan mu-
siikkiperhe Seppäsen soitan-
toa, äiti Päivi, isä Hannu ja
lapset Elina ja Jonne esiintyi-
vät Samuelin poloneesista
soittomatkalta Karjala-talol-
le ehdittyään meille. Tilai-

Seppästen musiikkia harrastava perhe, äiti Päivi ja isä Han-
nu sekä lapset Elina ja Jonne esiintyivät kokousyleisölle.

suudessa oli tavanomaisten
vuosikertomuksen ja tilien
hyväksymisen lisäksi jo alus-
sa merkittävä juhlahetki.
Seuramme kunniajäsen Nes-
tori Kaasalainen täytti, kuten
lehdestäkin saimme lukea,
Ystävänpäivänä 14. 2. kun-
niakkaat 90 vuotta. Historian
lehdille jäävällä tavalla mo-
nilla yhteiskunnan kentillä
karjalaisasioiden lisäksi an-
sioitunut kansanedustaja,
ministeri ym. Kaasalainen ei
juhlinut julkisesti merkki-
päiväänsä, eikä ole muuten
tehnyt sitä sen jälkeen, kun
täytti 50 vuotta jolloin juhli
sitä yhdessä samana päivänä
90 v täyttäneen äitinsä kans-
sa, mutta suostui nyt kuki-
tettavaksi. 

Yhdeksän verenpunaisena
hehkuneen neilikan kera
seuramme saattoi onnitella

häntä. Kevätkokousväki,
mukana 33 osallistujaa, sai
kuulla onnitteluiden päälle
häneltä kiitoksina liikuttavia
sanoja synnyinseutu Pyhä-
järvestä ja sen perintöä vaa-
lineiden tahojen työstä. Rei-
pas ja vetreä, ei yhtään viime
vuosikymmenten mittaan
vanhettuneen oloinen vete-
raani mm. ajelee itse edel-
leen autoa. Hän ilahtui ko-
vasti saadessaan vähän lä-
hemmin keskustella varapu-
heenjohtajamme, entisen
yhteistyökumppaninsa mm.
valtakunnansovittelijana
Paavo J. Paavolan ja nuorem-
man polven vaikuttajakär-
keen kuuluvan kaupungin-
johtaja Paajasen kanssa. Yh-
teistä juttua näillä herroilla
olisi yhteiskunnan asioista
riittänyt vaikka lopuksi päi-
vää ja me kaikki olisimme
heitä mielellämme kuunnel-
leet pidempään. 

Kevätkokouksen valitse-
maan parin vuoden päästä
pidettävään 50 v.  juhlan juh-
latoimikuntaan palataan
seuraavissa lehdissä toimi-
kunnan järjestäydyttyä. Ke-
vätretki 7. 5. 05 Lohjalle Vi-
ronperälle, Alitalon viiniti-
lalle ja tietenkin katsomaan
Johannes Virolaiselle pysty-
tettyä muistomerkkiä Loh-
jan kirkolle sai innokkaan
vastaanoton. Retkestä ja sin-
ne ilmoittautumisesta tar-
kemmin toisaalla lehdessä.

TEKSTI KAARINA
PÄRSSINEN,

KUVAT MARKETTA
MATTILA

Kevätkokouksessa kaupunginjohtaja Juhani Paajanen sai
kiitokseksi esitelmöinnistään Pyhäjärvi- standarin ja ruu-
sun, ministeri Nestori Kaasalainen kukitettiin 90-vuotis-
päivän johdosta.

Müllerille hienosta kirjasta,
jota täydentävät monet valo-
kuvat. Kirja on sankaritarina,
ei yhden ihmisen, suvun tai
kyläyhteisön selviytymisestä

todella vaikeasta ajasta. Se
on meidän kaikkien evakko-
jen selviytymistarina, josta
kiitokset kirjailijalle.

SALME RINTALA

Marjatta Müller kesäpuutarhassaan.
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irkonsanomaK”… Johannes näki, että Jee-
sus oli tulossa hänen luok-
seen. Johannes sanoi: ”Katso-
kaa: Jumalan Karitsa, joka
ottaa pois maailman syn-
nin!” Joh. 1:29

Olet varmaan nähnyt karit-
san, ehkä pitänyt sitä sylissä-
kin, silittänyt ja ihaillut sen
suloisuutta, pehmeyttä, puh-
tautta.. Kenelläpä olisi luon-
toa surmata se.

Kun Johannes Kastaja näki
Jeesuksen, Pyhä Henki avasi
hänen silmänsä näkemään
hänessä enemmän kuin ta-
vallisen nuoren, jumalaapel-
käävän miehen. Juutalaisen
uskonnon eläinuhrit  tunte-
vana Johannes näki Jeesuk-
sessa puhtaan, viattoman ka-
ritsan, jonka Jumala itse oli
valinnut sovitusuhriksi .
”Kristukseen, joka oli puhdas
synnistä, Jumala siirsi kaikki
meidän syntimme, jotta me
hänessä saisimme Jumalan
vanhurskauden ”, 2 Kor 5:21.

Martti Luther kirjoittaa pu-
heena olevasta asiasta:

Rakkaamme

Hely
H A A PA S A A R I
o.s. Salminen

* 21. 11. 1926 Luvia
† 20. 1. 2005 SatKs

Rakkaudella kaivaten

puoliso
lapset perheineen
lapsenlapset perheineen
sisaret ja veli perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

En unohda muistoas kaunista, hyvää,
viime leposi olkoon rauhaisaa, syvää.

Puoliso

Kauneimmat muistot eivät koskaan kuole,
eivätkä milloinkaan jätä yksin.

Lapset

Enkelit valkoiset taivaasta tuolta,
pitäkää mummusta hyvää huolta.

Lapsenlapset

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämpimät kiitokset osanotosta.

Rakas vaimoni, äitimme ja mummomme

Kirsti Helena
V I R K K I
o.s. Akkanen

* 14. 6. 1927 Vpl. Pyhäjärvi
† 16. 2. 2005 Hämeenkyrö

Elon polkua yhdessä kuljettiin,
pitkä taipale maista matkaa.
Sinä ensin saavutit määränpään,
minä hetkeksi vielä tänne jään.

Kiitollisuudella kaivaten

Vilho
Näin Taivaan Isä päätti sen
sydämen lyönnin viimeisen.

Irja ja Vesa
Leena ja Matti
Enkelit valkoiset taivaasta tuolta,
pitäkää Mummosta hyvää huolta.

Ville, Tuomas ja Lasse

Siunaus toimitettu 5. 3. Hämeenkyrössä lähimpien
läsnä ollessa. Kiitämme osanotosta suureen suruumme.

Pääsiäisen juhla

Hely Haapasaaren muistoksi
Hyvin väsyksissä loppumat-
kan kuljit, / uneen rauhai-
saan sä silmät suljit, / on hil-
jaisuus ja suru sanaton, /
mut tiedämme, sun hyvä nyt
on.

Tieto rajallisuudesta elä-
mään ei tullut ajatuksiimme
vähitellen. Elämän rajalli-
suus oli kohdattava nyt tai
myöhemmin, halusimme si-
tä tai emme. Emme millään
olisi halunneet luopua meil-
le rakkaasta ihmisestä, mutta
taistelussa elämää ja sen la-
keja vastaan jäämme vääjää-
mättä toiseksi. On tuskalli-
sesti hyväksyttävä, että jokai-
nen meistä joutuu luovutta-
maan, lähtevien on luovutta-
va kaikesta, myös läheisis-
tään. Poismeno tuo helpo-
tuksen lähtijälle, meille tän-
ne jääville lohdutukseksi
kauniiksi kultaantuvat muis-
tot.

Me lapset ja isä olemme
nyt uudessa tilanteessa. En-
nemmin meillä oli omalla
laillaan hyvä kuuntelija ja
hyväksyjä, kaikelle mitä
teimme. Nyt kun äiti on pois-
sa, olemme itse siinä tilan-
teessa, että meidän ja isäm-
me on kannettava vastuu

perheyhteisöstämme, kun-
nes uusi sukupolvi aikanaan
sen meiltä on valmis vas-
taanottamaan. Elämän kul-
ku on katkeamaton. Hely-äi-
din toinen toistaan parem-
mat ohjeet ja neuvot luotsat-
koon meitä tulevalla elä-
mäntiellä.

Kaikilla meistä on vähän
erilaiset muistot äidistä, si-
sarussarjassamme on jo kes-
ki-iässä olevia kokeneita,
kuin myös aikuisikään ehti-
neet nuoremmat lapset,
mutta jokaiselle heistä yhtä
rakas ja tärkeä ihminen.
Muistoissamme on että äiti
avioitui melko nuorena, kun
törmäsi nuorehkoon ja pu-
heliaaseen Karjalan poikaan
Aimoon, ja kun Erkki syntyi
oli äiti vasta 19-vuotias ja
kun viimeisenä Eijaa tuotiin
äiti oli tuolloin 31-vuotias.
Tuota neljän lapsen katrasta
noina vuosina omien maati-
lalla tehtävien karjanhoito-
ja taloustöiden ohessa hoita-
valla äidillä riitti varmasti
puuhaa aina aamusta iltaan
saakka, sekä seitsemänä päi-
vänä viikossa. Äidin tarmo ei
lopahtanut vielä tuohon,
kun lapset lensivät ”pesästä”

tahoilleen, hän pakkautui
työmarkkinoille, joilla viihtyi
aina eläkeikään asti. Äitinä
hän oli meille lapsille tiukka
mutta asiallinen, jätti saar-
naamisen vähemmälle, ker-
toi tyynesti mielipiteensä.
Vaikka äidillä oli huolia mel-
koisesti, oli varmasti myös
paljon ilonaiheita. Muistan
elävästi kun lapsena opim-
me jotain, piti nopeasti ha-
kea äiti vaikka kesken aska-
reiden toteamaan tuo kulloi-
nenkin opittu asia, tietysti
hän oli kannustajista kaik-
kein innostavin meille lapsil-
le.

Äidille oli varmaan suu-
rimpia ja mieluisimpia ta-
pahtumia, kun muuttivat
sieltä meidän ”takametsiltä”
Lavian kirkonkylään ihkauu-
teen ”rivariin” yhdeksän-
kymmentäluvun alussa, pal-
veluita alkoi saamaan päivit-
täin sekä että meitä lapsia
asui melkein naapurina.

Äitiä pyyteettömämpää ei-
kä vaatimattomampaa per-
soonaa en läheisissäni tiedä.
Nämä piirteet hänessä tuli-
vat ilmi päivittäin kun olin
tekemisissä kanssaan. Lisäk-
si hän oli hyvin perhekeskei-

nen, kodin ulkopuoliset har-
rastukset olivat hyvin vä-
häisiä, muutama lomamatka
etelän lämpöön, sekä isän
kotiseudulle Karjalaan tuli
tehtyä, ja kun kyläilemään
suostui harvoin lähtemään
ei siellä kauaa viivytty. Yksi
parhaista perinteistä joka on
jäänyt unohtumattomasti
mieleen on jouluaattoaa-
mun lämpimät itseleivotut
karjalanpiirakat, jotka ilman
minkäänlaista etukäteisil-
moitusta olivat siellä, paria
viime vuotta lukuun otta-
matta valmiina, hyvin voi-
deltuina.

Varmasti äidille oli jokai-
nen lapsi, lastenlapsi ja las-
tenlastenlapsi tärkeä. Jokai-
nen meistä on tasapuolisesti
ja riittävästi saanut kukin ai-
kanaan hoivaa ja huolenpi-
toa, hellyyttä ja turvaa. Vaik-
ka meistä lapsista on tullut
hyvinkin erilaisia, voidaan
kaikista sanoa tulleen ihmi-
siä, toiset huomioonottavia
sekä inhimillistä elämää
viettäviä. Suurkiitoksen ja
kunnian tästä kaikesta an-
saitkoon Hely-äitimme!

Laviassa 12. 2. 2005
MATTI HAAPASAARI

Helyä kaivaten

Pääsiäisyön kirkkomatka Konevitsaan
Näin pääsiäisen aikaan tulee
mieleen eräs kirkkomatka
Konevitsaan, josta äitini
usein kertoi. Elettiin vuotta
1929 tai 1930, Pyhäjärven Yl-
läppään Kiiskille oli tuotu
kaksi nuorta miniää. Roober-
tille; Aina Laulajainen Lohi-
joelta ja Arville; Iida Repo,
Sakkolan Vilakkalasta. Anop-
pi, Olga Kiiski oli uskonnol-
taan ortodoksi, samoin kuin
äitinsä ”baaba” Maria Kanni-
nen, joka on haudattu Kone-
vitsaan 1930. Olga oli jäänyt
leskeksi v.1921 seitsemän jäl-
keläisen kanssa.

Olga anoppi patisteli pojat
nuorikkojensa kanssa Kone-
vitsaan pääsiäisyön palve-
lukseen, sisarukset Aino ja
Albin vielä joukon jatkoksi.
Mikäpä oli ajellessa raikkaa-
na kevätiltayönä Ylläppäästä,
Haminan kautta Vernitsalle
ja Sortanlahteen, sieltä vieh-
katietä Konevitsaan. Talon
paras hevonen, 

Sakkolan Inkiseltä ostettu
Lotta veti suurta saahkaa rei-
pasta ravia. 

Kun pääsiäisyön juhlalli-
suudet aamuyöllä luostarissa
päättyivät, tuli kotiinlähdön
aika. Pitkästä matkasta ja val-
vomisesta väsyneenä kolme
veljestä teki hätäisen päätök-
sen, ajetaan Laatokan jäätä
myöten suoraan Konevitsas-
ta Ylläppäähän. Naiset pyysi-
vät ja anoivat, että ”männää
tietä myöten mist tultiiki”.
Akkoja ei kuunneltu, mutta
luvattiin, että ajetaan Vernit-
san jälkeen lähelle rantaa ja
jatketaan siitä kotiin. Aina ar-
vaamaton Laatokka näytti
jälleen mahtinsa. Jäähän oli
tullut 2-3 metrin levyinen rai-
lo, ehkä n. 2 km päässä ran-
nasta. Ohjastaja kummasteli
miksi hevonen ei käänny
rannikolle päin? Yön pimey-
dessä hevonen näki ja vaisto-
si railon. Asia tutkittiin; takai-
sin ei lähdetä. Ohut jää rai-

lossa kesti miehen, mutta ei
hevosta. Päätettiin, että Lotta
hyppää yli railon. Hevonen
teki mitä käskettiin sillä seu-
rauksella, että takajalat puto-
sivat railoon ja sitä myöten
koko hevonen. Nyt olisi ollut
hyvät neuvot tarpeen. He-
vosta ei saatu sillä porukalla
ylös, niinpä Aino sisko lähe-
tettiin rantaan taloista apua
hakemaan. Hän lähti tarpo-
maan kohti rantaa ja pääsi
Paason Augustille, josta läh-
dettiin apuun. Sillä aikaa
miehet suuressa ”viisaudes-
saan” olivat avanneet rinnus-
timen ja seresniekat, niinpä
hevosparka painui vielä sy-
vemmälle. Jostakin jäältä oli
löytynyt pitkä riuku hevosen
vatsan alle ja naiset olivat
riun päällä painona, kanna-
tellen näin väsynyttä ja koh-
meista hevosta. Miehet piti-
vät päätä suitsista ja kaulasta.
Aikaa kului, eikä apua kuulu-
nut, vaatteet olivat märkänä

ja paleli. Itkettiin ja rukoil-
tiin, ”et appuu tulis eikä he-
vone kuolis,” Vihdoin apu tu-
li ja hevonen saatiin ylös. Hy-
väkuntoinen hevonen olikin
pian jaloillaan ja pystyi kul-
kemaan Paason navettaan
lämpimään. Tämä hyinen
kylpy oli hevoselle kuitenkin
kohtalokas, se ei palautunut
enää koskaan täysin ennal-
leen. Tässä tosi tarinassa kävi
niin kuin laulussa äiti Mirrin
uljaille kissanpojille, jotka ei-
vät totelleet äidin neuvoja,
vaan menivät jäälle ja meina-
sivat hukkua. Me miehet tah-
domme usein mennä oiko-
tietä, emmekä kuuntele neu-
voja varsinkaan naisilta. Jos-
kus käy sitten niin kuin isälle-
ni ja sedille, jotka unohtivat
vanhan viisauden: parempi
virsta väärää kuin vaaksa
vaaraa.

Kirjoitti
Iidan ja Arvin poika 

HEIKKI KIISKI

Toinen evakkoretki 1944
kesällä johti Korpilah-
delle ja sieltä talvella -45
Luvialle. Se tuntuikin oi-
kein mukavalta seudulta
asua keskellä pitäjää,
jossa kirkontornikin oli
”korkkii”.  Meitä oli aika
suuri perhe: leskiäiti ja
yhdeksän lasta, 3 poikaa
ja 6 tyttöä. Kaikki synty-
neet välillä 1923–1937.
Vanhin Aimo oli jo so-
dassa ja sitten Lapissa
miinanraivauksessa. 

Melkein heti Luvialle
tulonsa jälkeen Aimo
bongasi nätin vaalean
Hely Salmisen. Häitä
tanssittiin Tasalassa jo
2. 2. 1946. Lahja-sisko jäi
emännäksi Luvialle, jo-
ten Luvia jäi hyvin mer-
kittäväksi asuinpaikaksi,
vaikka ei se lopullinen
paikka sitten ollutkaan.
Lavia oli valittu pyhäjär-
veläisille asuinkunnaksi. 

Aimolla ja Helyllä oli
jo pieni poika, Erkki, kun
talvella -47 tänne muu-
tettiin. Härkäsalmen

pirtti oli sitten kotina,
kunnes omat rakennuk-
set valmistuivat. Naapu-
rin leskimies rupesi te-
kemään uutta polkua
Haapasaareen ja Joki-
niemen Lauri vei meiltä
äidin Poriin. Helystä tu-
likin silloin sijaisäiti kol-
melle nuorimmalle, jot-
ka kävivät vielä koulua.
Me isommat kävimme
töissä  ja piikomassa. 

Mutta se koti veti aina
puoleensa ja sinne oli
hyvä mennä, kun Hely
otti aina sydämellisesti
vastaan. Koskaan ei sa-
nottu, ettei saanut tulla,
vaan aina oli paikka pöy-
dässä. Usein olen mietti-
nyt, että oli se Hely roh-
kea tyttö, kun tuli mi-
niäksi niin isoon perhee-
seen. Heidän oma per-
heensä kasvoi vielä kol-
mella lapsella: Matti -49,
Olli -52 ja Eija -58.

Kiitollisuudella ja kai-
pauksella muistelen Si-
nua Hely.

NATOSI HELLÄ

”Kaikki synnit maailman
alusta maailman loppuun
heitettiin Jumalan Karitsan
päälle, ja koska sinäkin olet
maailmassa ja osa siitä, kos-
kee tämä sinuakin. Synti ei
voi vahingoittaa meitä, jos
uskomme, että meillä on
Kristuksessa, Jumalan Karit-
sassa, syntien anteeksianta-
mus, Jumalan mielisuosio ja
armo sekä iankaikkinen elä-
mä. Jumala rakastaa meitä ja
armahtaa meidät, eivätkä
kuolema ja helvetti voi meitä
sitoa.”—”Vaikka joku välillä
väsyykin, Kristus on aina läs-
nä, ojentaa apunsa ja sanoo:
Nouse, lapseni, nouse! Ei ole
mitään hätää, jatka taas, kai-
kesta on vain päästävä yli;
lankeamatta se tuskin käy –
varo vain , ettet jää makaa-

maan!”
Eräässä virressä pyydäm-

me: ”Uskon silmä kiinnitä ai-
na kohti ristiä.” Jos ajattelem-
me konkreettista ristiä, nä-
emme kahdenlaisia ristejä:
niitä, joissa riippuu ristiin-
naulittu Jeesus,  ja niitä, jotka
ovat tyhjiä. Kumpikin risti on
välttämätön kristillisen us-
kon kannalta. Ristiinnauli-
tussa Jeesuksessa katselem-
me syntiemme rangaistuk-
sen kantajaa, sovitusuhria.

Tyhjä risti kertoo meille,
että Jeesus ei jäänyt ristille ei-
kä hautaan. Kristus on nous-
sut kuolleista!  Pääsiäisaa-
mun ylösnousemus sinetöi
syntiemme sovituksen.. Jee-
suksen ristinkuolema ja ylös-
nousemus on ikään kuin Ju-
malan ojentama paketti, joka

sisältää syntien anteeksian-
tamisen, ruumiin ylösnouse-
misen ja iankaikkisen elä-
män lahjan. Usko on kuin
tyhjä käsi, joka vastaanottaa
tämän lahjan.

Jeesus lupaa opetuslapsil-
leen: ”Koska minä elän, tekin
saatte elää.” Luther selittää
tätä lupausta: ”Meidän tulee
tarkoin huomioida sanat
Kristus on noussut kuolleista
ja kirjoittaa ne muistiin niin
suurilla kirjaimilla, että jo-
kainen kirjain on kuin kir-
kontorni, jopa kuin taivas ja
maa, ettemme  muuta näkisi
kuulisi, ajattelisi tai tietäisi
kuin sen.  Jos sen uskomme,
saamme elää ja kuolla rau-
hassa, sillä Kristus ei ole vain
voittanut kuolemaa ja nous-
sut kuolleista vaan tehnyt
myös meidät osallisiksi tästä
voitostaan.”. Kiitos Jumalalle
Hänen sanomattomasta lah-
jastaan!

Siunattua pääsiäisaikaa.
Luokoon Pyhä Henki juhlan
sydämiimme!

MIRJA TENKANEN



Sivistynyt kissa
Moskovan rauhan  (Talviso-
dan päättymisen ja jatkoso-
dan alkamisen välinen aika)
aikana Alakylässä asuneilla
venäläisillä lienee ollut aina-
kin jossain määrin lemmikki-
eläimiä. Syksyllä 1941 Lep-
poinmäellä vaelteli yksi lup-
pakorvainen koira ja useita
kissoja, joita venäläiset eivät
olleet evakuoineet. Meidän-
kin pihassa majaili päivisin
harmaa kollikissa. Yöksi kissa
hakeutui naapurimme nave-
tan tuntumassa sijainneeseen
heinälatoon. Heti päivän val-
jettua kissa tassutteli meille ja
oleskeli halkoliiterissä.

Kissa ei ymmärtänyt suo-
mea ja me emme osanneet
venäjää., joten kommuni-
koinnista ei tullut mitään.
Kutsulle kis-kis-kis, kissa vas-
tasi kiipeämällä halkoliiterin
vuolinhirren päälle. Siellä se
köyristi selkäänsä ja sähisi
meille. Se oli ilmeisesti ope-
tettu vihaamaan kapitalismia.
Eräänä päivänä sain houku-
telluksi kissan jollain maku-
palalla tupaan. Kissa hotki
makupalan kiireesti ja pinkai-
si sen jälkeen leivinuunin ala-
puolella olevaan häkkiin. Siel-
lä se silmät kiiluen sähisi, eikä

suostunut tulemaan pois,
vaikka sille tarjosin uutta ma-
kupalaa.

Ei aikaakaan, kun kissa
väänsi ulostekasan häkin pe-
rälle. Nyt kissan hätistämi-
seen ryhtyi mummoni. Hän
asetti ulko-oven raolleen, otti
uunin hiilikoukun ja alkoi sil-
lä vetää kissaa ulos häkistä.
Kissa puri koukkua, sylki ja
sähisi, mutta ei tullut ulos hä-
kistä. Vihdoin kissa säntäsi
häkistä salamannopeasti,
hyppäsi mummon olkapäälle
ja siitä suoraan uuninpankol-
le eikä ovesta ulos.

Mummo kopeloi alleen
tuolin ja sen päällä seisoen al-
koi sohia hiilikoukulla uunin
päällystää. Kissa hyppäsi uu-
nin reunalle ja juoksi suoraan
hellan yläpuolella olevan
höyrykuupan päälle. Miten
ollakaan, kissan kynnet eivät
pitäneet peltisessä höyrykuu-
passa. Kissa alkoi luisua taka-
puoli edellä kohti höyryku-
vun räystästä. Räystäässä se
roikkui hetken etujaloistaan
riippuen, kunnes mätkähti ta-
kapuoli edellä alla olevaan ve-
siämpäriin. Vesiämpäristä se
pääsi vikkelästi ylös ja vielä
vikkelämmin raollaan olevas-

ta ovesta ulos. Kissa livisti kii-
reesti naapurin heinälatoon
kuivattelemaan itseään.

Mummo alkoi siivota kis-
san jätöksiä uunin häkistä
mahallaan maaten. (Häkin
korkeus n. 50 cm) Samalla
hän hurpatti kuuluvasti.- On
ne nuo ryssät ko hyö opettaat
kissoillekkii sivistykse aakko-
sii, jot talvel saap sittuu tuvas,
sit huuhtuo takapuol vesäm-
päris ja sit vast saap lähtii ky-
läl. No tuon välikohtauksen
jälkeen kissa ei enää suostu-
nut tulemaan pois naapurim-
me navetan tuntumasta. Käy-
dessään lypsyllä mummo lait-
toi kissalle kuppiin maitoa ja
vei muutaman leipäpalan.
Näillä eväillä ynnä hiirillä kis-
sa oleili kevättalvelle asti.

Silloin isäni veli tuli lomalle
meille. Eräänä aamuna näin
hänen kävelevän naapuris-
tamme Konnitsan suuntaan
harmaa kissa sylissään. Takai-
sin tullessaan hänellä ei ollut
kissaa. Kysyin, setä mihi sie
jätit kissan? Setä vastasi, kissa
tahtoi muuttaa ”Kulkurinkatu
kuuteen” ja mie annoin sil
muuttoluvan.

LEPPOINMÄEN POIKA
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Merkkipäiviä

95-vuotiaalle
Äiti armas Almasemme
iso-mummo, mummosemme
sulle tahdon riimitellä
kiitoksehen kumarrella.
Kädet monet yhteen liittää
sekä Luojaa hyvää kiittää.
Kodin hyvän meille taioit,
vaikka joskus vaivat painoi.
Lapsuuskotis’ toiset vei,
mut’ siitäkös sä voiton veit.

Viis’ lasta pientä 
kääröissänsä,

lehmikarja muassansa
etsit paikkaa päämme alle
suloisessa Suomessamme.
Paikka löytyi, työtä riitti,
suku kasvoi, siitä kiitti.

Nyt sä elät yksiksesi,
mutta etpä kärttyisänä.
”Polvet jos 

mie kuntoon saisin,
eipä tässä hätää oisi”
tuumii äiti armahainen.

Irma-tytär huolta kantaa
kotiapu turvaa antaa
muutkin lapset 

muistaa usein,
arkena ja sunnuntaina
ystäviä löytyy kyllä.

Kaikki sua vielä muistaa
kiittää, kumartaa ja niiaa.
Onnentoivotukset 

tahtoo tuottaa
viittä vaille sata vuotta
huhtikuussa tullee täyteen.
Komea on vuotten saatto
voimaa vielä monta vuotta
toivottelee koko suku
sekä eläinystävien luku.

REETA HAVIA
(nuorin tytär)

Alma Karilainen täyttää 23. 4.
2005 95 vuotta Vammalassa.

Hilma Bamberg o.s. Karp-
panen 102 vuotta 10. 3. 2005
Jyväskylässä.

Sydämelliset onnittelut t.
Matti veljen lapset perh.

Hilma Pärssinen o.s. Jääs-
keläinen 99 vuotta Säkylän
vanhainkodissa

(Vpl. Pyhäjärvi Rajasuo).

Huittislaisen yrittäjä Jukka
Laamasen, 51, karjalaiset
juuret isän puolelta tulevat
Viipurin läänin Pyhäjärveltä.
Lastentarhanopettajana
työskentelevän Ritva-vaimo,
49, isä on puolestaan kotoi-
sin Nuijamaalta.

Oltuaan naimisissa 25
vuotta he menivät Jukan vas-
tusteluista huolimatta vii-
konlopun kestävään avioliit-
toseminaariin. Heille oli
melkoinen yllätys, että hy-
vässä avioliitossa asiat voisi-
vat olla vielä paljon parem-
min. Osallistuttuaan myö-
hemmin Helsingin NMKY:n
järjestämälle 8 päiväiselle
avioliittoleirille he halusivat
jakaa kyseistä hyvää toisille-
kin ja menivät ryhmänjohta-
jien koulutukseen.

Avioparileirille ovat terve-
tulleita kaikenikäiset ja kai-
kenlaisissa elämäntilanteis-
sa olevat avioparit.

– Normaalisti avioparit
suhtautuvat asioihin omista
tarpeistaan käsin. Kuvitel-
laan, että heidän tehtävänä
on muuttaa puolisoa kriti-
soimalla ja arvostelemalla.
Kun haavoittumista ja luok-
kaantumista tulee riittävästi,
aletaan rakentaa muuria ja
vetäydytään sen eri puolille.

Ritva ja Jukka kertovat, et-
tä ryhmätyöskentelyn ta-
voitteena on saada puolisot
samalle puolelle. Yllättävää
on se, että anteeksipyyn-
nöistä huolimatta ei päästä-
kään lähentymään toisiaan
vaan on mentävä ristiriitojen
läpi. Se voi olla vaikea polku
kuljettavaksi.

Ryhmässä kerrotaan toi-
selle kaikki asiaan liittyvät
tapahtumat, aikomukset ja
tunteet. Ryhmäläiset pitävät
huolen siitä, että puhutaan
vain omasta puolesta.

Jossain vaiheessa otetaan
esille joku todella vaikea
asia, missä ei ole tullut kuul-
luksi eikä ymmärretyksi. Nyt
puoliso joutuu, kenties en-
simmäisen kerran, kuuntele-
maan toista keskeyttämättä
ja tulkitsematta. Ihme ta-
pahtuu. Liittoa hiertänyt sol-

Avioliitto kaipaa huolenpitoa

Minun nimeni on Katariina Kal-
liomäki ja olen 5 v, mutta täytän
heinäkuussa 6 vuotta.

Minulla on pikku sisko Emilia 1
v  4 kk: n ikäinen ja asumme Vir-
roilla. Isän nimi on Seppo ja äiti
on Katja Kaasalainen - Kalliomä-
ki. Ritva mummo ja Yrjö pappa
asuvat Harjavallassa, jossa nyt
olen viikon talvilomalla. Olen
luistellut Vinnarin koulun luiste-
lukentällä. Mummo tai pappa on
kanssani minua opastamassa ja
seuraamassa harrastustani. Olen
hiihtänyt Harjavallan Hiittenhar-
jun maastossa, jossa lapsille on
tehty oma hiihtolatu. Se nousee
vähän rinteeseen ja sitten on
mutka ja jyrkkä lasku. Lopussa
on tasaista maastoa. Yhtenä päi-
vänä kävimme papan kanssa Ko-
kemäenjoen jäällä hiihtämässä.
Aurinko paistoi koko ajan, mutta
kylmä tuuli puhalsi posket pu-
naisiksi. Jäällä oli kolme hiihtola-
tua ja muitakin hiihtäjiä. Joimme
välillä kuumaa marjamehua pul-
loistamme. Se oli kivaa. Sisällä
askartelen kaikenlaista ja aika on
kulunut nopeasti.   Terveisin 

KATARIINA

mu alkaa aueta.
– Kun luennoitsijat kerto-

vat omasta elämästään jo-
tain sellaista, mikä on myö-
hemmin vaikeuttanut hei-
dän parisuhteessaan, on
kuulijoille tullut ajatus, että
kyllä mekin vielä tästä sel-
viämme. Niinpä ryhmässä
on sitten uskallettu avata ki-
peitäkin tuntoja. Siellä itke-
tään ja nauretaan yhdessä.
Kun on oltu 2–3 päivää, niin
ryhmäläiset alkavat suojella
ja auttaa toisiaan. Vähitellen
uskalletaan avautua omaan-
kin tilanteeseen. Usein ta-
pahtuukin niin, että vuosi-
kymmeniä avioliitossa olleet
ja toisistaan loitontuneet
puolisot lähentyvät, ja en-
nen kuin leiri päättyy, ollaan
jo käsikädessä.

Mikäli pinnalle nousevista
asioista ei ole valmis puhu-
maan, niin silloin annetaan
aikaa. Mihinkään ei painos-
teta.

Laamaset toteavat, että
yleensä ristiriitatilanteissa
toistetaan samaa vanhaa
kaavaa kunnes huomataan,
ettei siinä ole mitään järkeä.
Arjessakin on opeteltava pu-
humaan vaikeista asioista
omista tunnoistaan ja tar-

peistaan käsin, ei vaatien ei-
kä alistaen, vaan toinen tois-
taan kuunnellen ja kunnioit-
taen.

– Avioliittotyöskentely elä-
män eri vaiheissaan on koko
avioliiton kestävää opettele-
mista. Se kaipaa päivittäistä
huolenpitoa, toistensa kos-
kettamista, kädestä kiinnipi-
tämistä, halaamista,
kainalossaolemista... Kun
käyttäydymme puolisoam-
me kohtaan ystävällisesti ja
rakastavasti, tulevat tunteet
perässä. Alamme rakastaa.
Seurauksena on, että aviolii-
tossamme ja perheessämme
tulee olemaan entistä enem-
män niitä onnellisia päiviä.
Meidän, siis vanhempien,
suhde on lastemme koti.
Kun kodeissa voidaan hyvin,
voi yhteiskuntakin hyvin.

– Muistakaamme, että sil-
loin, kun toinen ei jaksa, niin
toinen kantaa. Toivo ei lopu
yhtä aikaa. Raamatussakin
puhutaan, ettei kolmisäikei-
nen lanka helposti katkea.
Kun meillä menee heikom-
min, niin meillä on vahva
turva Jumalassa, Hän kantaa
meitä, rohkaisevat Ritva ja
Jukka Laamanen.

RAILI POUTANEN

Kauas on lyhyt matka

Lempi V. Kähönen-Wilson, juuret Vpl. Pyhäjärvellä.

Tänä tietoliikenneaikana
voinee näin sanoa. Interne-
tin avulla ja paikallisella
amerikkalaisella lisäavulla
löysin Amerikan pikkuser-
kut. Siellä puolen merta ol-
tiin nopeita ja piipahdettiin
viime kesänä ensi kertaa
Suomessa. Aikataulusta joh-
tuen vieraani eivät ehtineet
Karjalaan.

Matkatuliaisina he toivat
kuvan isäni viimeisestä ser-
kusta, joka täytti syyskuussa
90 vuotta. Itse en voinut juu-
ri syntymäpäiväksi järjestää
matkaa, mutta heti kohta pe-
rään kylläkin. Matka sinänsä
oli kokemus ensikertalaisel-
le. Neljän ja puolen tunnin
ajomatkan aikana Bostonis-
ta Camdenin pikkukaupun-
kiin Mainen osavaltioon ehti
nauttia ruskasta. Erikseen
sitten ajelut niillä paikoilla,
joissa isäni sedän perhe oli
asunut. Matkani toinen
etappi oli Seattle. Lento
poikki Amerikan oli pitkä.
Ajallisesti lähes sama kuin
Amsterdamista Bostoniin.

Minulle oli sovittu pieni

luento. Paikkana oli Nordic
Heritage Museum. Vapaan
keskustelun aikana minulle
oli iloinen yllätys, kun eräs
rouva tuli suomenkielellä
kertomaan, että hän on syn-
tynyt Karjalassa, Viipurin
läänin Pyhäjärvellä. Samalla
selvisi, että tapaamani rouva
oli kirjoittanut kaksi kirjaa.
Tottakai sellaiset piti ostaa,
sillä eihän matkalta ilman
tuomisia palata!  Lempi V.
Kähönen-Wilsonin kirjat
Tyttö maailmalla I ja II tuli-
vatkin luetuksi matkalla mo-
neen kertaan. – Pitkän mat-
kan on Karjalan tyttö kulke-
nut!

Paluumatkallakin sai olla
ihan omassa rauhassa; ei
keskustelua englanniksi, ei
suomeksi. Lienenkö ollut ai-
nut suomalainen mennen
tullen Amerikasta Amsterda-
miin saakka. Ainakaan suo-
men kieltä ei kuulunut. Tosin
Helsingin lennossakaan ei
tuurannut  puhekaverin suh-
teen.

P.P.

Talven iloja

Ritva ja Jukka Laamanen.

Katariina Kalliomäki.
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Wpl. Pyhäjärven seurakunnan uudenvuodenkertomus
Kahden viimekuluneen vuo-
den alussa ei ole tehty  tavan-
mukaista seurakunnallista
vuosikertomusta. Seurakunta
on ollut pakkosiirtolaisuu-
dessa. Sen jäsenet hajoitti
ajan myrsky ympäri Suomea.
Pääasiallisesti oli heidät kui-
tenkin asetettu asumaan Ete-
lä - Pohjanmaan pitäjiin.

Syksyllä v. 1939  jo neuvot-
telujen aikana läksi Pyhäjär-
ven heikointa väkeä turvaan
sisämaahan, mutta kun olot
tuntuivat rauhoittuvan palasi
osa heistä takaisin. Varsinai-
nen siirtokausi alkoi joulu-
kuun alussa, heti sen jälkeen
kun naapuri hyökkäsi rajam-
me yli.

Ilmapommitusvaarasta
huolimatta voitiin vielä 1:nä
adventtisunnuntaina pitää
kirkonmenot. Niitten päätyt-
tyä kirkkoherra kehoitti seu-
rakuntaa varustautumaan
matkalle. Iltapäivällä autot
teitten risteyksistä  lähtivät
kuljettamaan ihmisiä rauta-
tieasemalle. Pitäjän  tyhjentä-
minen alkoi ja sitä jatkui pit-
kin talven. Suurin osa väes-
töstä muutti joulukuun alus-
sa. Vammaiset pyhäjärveläi-
set läksivät täältä vasta 2 päi-
vää rauhanteon jälkeen.

Kun juna maaliskuun 15
pnä klo 4 iltapäivällä läksi
liikkeelle ja siirtoväen tähteit-
ten oli jätettävä rakkaat ko-
toiset seudut, oli viimeinen
nähtävyys, mikä kohtasi hei-
dän silmäänsä liekkeihin sor-
tuva kotoinen kirkko. Kirkko
vihittiin tarkoitukseensa 1
adventtisunnuntaina 1765.
Viimeinen jumalanpalvelus
pidettiin siinä myös 1 advent-
tisunnuntaina  1939. Se sai ol-
la 176 vuotta seurakunnan
pyhäkkönä, kiitelty olkoon
Herra siitä armon evanke-
liumista, mitä sen seinien si-
sällä on julistettu.

Kirkosta pelastuivat Ris-
tiinnaulitun kuva, alttaritau-
lu, paastonaikainen alttari-
vaatetus, papinkapat, ehtool-
liskalusto, toinen käytävä-
matto. Iso kirkonkello, joka
löytyi Taubilan pellolta teli-
neihin ripustettuna  ja pieni
kirkonkello, jonka pyhäjärve-
läiset sotilaat huomasivat lu-
mesta. Pieksämäen asemalla
ja toimittivat, että se lähetet-
tiin Alavudelle. Sieltä se nyt
on toimitettu  takaisin Pyhä-
järvelle. Keskimmäistä kokoa
oleva kirkonkello on tuhou-
tunut kirkon palossa.

Pyhäjärveläiset asetettiin
aluksi asumaan Alavudelle n.
5000 henkeä ja Töysään n.
750. Myöhemmin heitä siir-
rettiin muihinkin pitäjiin
Pohjanmaalla. Heidän sijoi-
tuksensa oli  silloin  tällainen:
Alavus 2800 henkeä, Alajärvi
950, Kuortane 900, Töysä 800,
Soini 500, Lehtimäki 300, Vir-
rat 175 henkeä. Jonkun ver-
ran  oli heitä myös Vähäky-
rössä, Kauhavalla ja Kokko-
lassa. Loput olivat ympäri
Suomen.

Synkkä toivottomuus pak-
kasi siirtolaisten mieleen,
kun täytyi painaa lämpimän
kodin  ovi jäljessään kiinni, ja
lähteä kylmään talvi-iltaan
tuntematonta kohtaloa kohti.
Mielen järkytys, matkan rasi-
tukset, vaikeat ja oudot  asun-
to-olot  olivat monelle  enem-
män, kuin minkä jaksoivat
kestää. Kuolevaisuus  siirto-
väen vanhojen ja sairaitten
joukossa oli suuri. Neljän tal-
vikuukauden  joulu-maalis-
kuun aikana  kuoli pyhäjärve-

läisiä 80 henkeä: näistä on 9
sodassa kaatunutta. Alavu-
della on heitä haudattuna 53
vainajaa.  Tähän mennessä
on Alavuden kirkkomaassa
130 pyhäjärveläistä. Rauha
heille, jotka  rauhan ovat saa-
vuttaneet.. Kristuksessa he
ovat tallella, vaikka ovatkin
kaukana kotoisesta kirkko-
maasta, jonka mullassa moni
heistä  hartaasti toivoi viimei-
sen leposijan löytyvän.

Oli lämminsydämisiä ih-
misiä, jotka koettivat lieven-
tää siirtoväen kovaa kohtaloa.
Heidän toimestaan järjestet-
tiin Alavudelle siirtoväen sai-
raala seurakuntatalolle. syn-
nytyslaitos Kuivasmäen kou-
lulle, vanhainkodit Pollarin ja
Saarijärven kouluille. Myös
järjestettiin, että kunnallisko-
ti voi jatkaa toimintaansa
Kuorasjärven koululla ja las-
tenkoti Rinteen koululla.
Myöhemmin oli kunnallisko-
ti Sulkavalla Linnan talossa ja
lastenkoti Rantatöysässä. Va-
paa huolto toimi myöskin
tarmokkaasti ja jakoi tarvitse-
vaisille vaatetusapua, astioita
ja työkaluja sekä  raamattuja
ja virsikirjoja. Sen puheen-
johtajan  toimi aluksi kihla-
kunnantuomari Hietaro ja
myöhemmin  ruustinna Vii-
ka. Siirtoväen johtajan suurta
mielenmalttia kysyvässä teh-
tävässä ovat toimineet: Eljas
Ponnenniemi, Niilo Rintamo,
tal. Pakkala ja nykyisin Kalle
Väre. Jumala näille palkit-
koon heidän uhrautuvan toi-
mintansa niinä raskaina ai-
koina, joita siirtokansan sil-
loin oli elettävä. Monen mie-
lessä kyllä heräsi vakava kysy-
mys: Miten soveltuvat keske-
nään kaksi niin erilaista kan-
sanheimoa, kuin ovat herkkä
ja vilkas kannakselainen ja
jäyhä ja mietteliäs eteläpoh-
jalainen. Kun oli pakko, niin
toimeen vaan tultiin; ja kun
erottiin, niin monin paikoin
erottiin rakkaina ystävinä.
Paljonhan näillä heimoilla oli
oppimista toisiltaan. Jollei
muuta niin ainakin, että
olemme yhtä kansaa, joilla
on sama isänmaa ja sen onni
ja menestys on meidän yhtei-
nen kallis asiamme.

Kun pyhäjärveläiset olivat
hajallaan eri seurakunnissa,
ei omassa piirissä ollut varsi-
naista seurakunnallista toi-
mintaa. Papilliset tehtävät
suoritti siirtoväellekin paikal-
linen papisto. Oman papis-
ton tehtävät rajoittuivat etu-
päässä tervehdyskäynteihin,
joitten yhteydessä  pidettiin
hartaushetki tai saarnattiin
seurakunnan kirkossa. Joten-
kuten saatiin pidettyä kirkko-
valtuuston kokouksista kaik-
kein välttämättömimmät.
Kirkkohallintokunta piti
säännöllisesti kokouksensa ja
hoiti huolellisesti seurakun-
nan raha-asiat ja saattoi jär-
jestää seurakunnan virkaili-
joille taloudellisen toimeen-
tulon.

Siirtoväen keskuudessa
vallitsi veljellinen henki. Mie-
lellään haluttiin tavata toisi-
aan. Kun joukko pyhäjärve-
läisiä kohtasi toisiaan, oli
kuin saman perheen jäsenet
olisivat tulleet yhteen. Silloin
solisi sointuva karjalan mur-
re, hetkeksi unohtui pako-
matkan ankeus, oli kuin ai-
van kotoisiin oloihin olisi siir-
rytty . Siinä lohdutettiin toisi-
aan, kehoiteltiin ja saatiin
uutta rohkeutta ja uskoa va-
loisampaan tulevaisuuteen.

Tässä mielessä järjestettiin
siirtoväelle kokouksia. Pyhä-
järveläisten kihupyhänä, joka
on 8:s sunnuntai Kolminai-
suuden päivästä, pidettiin
kesällä 1940 pyhäjärveläiset
kirkonmenot. Siirtoväkeä oli
silloin Alavuden avara kirkko
ääriään myöten täynnä.
Omat papit silloin toimittivat
kirkonmenoja, oma kanttori
silloin oli johtamassa seura-
kunnan veisuuta. Samanlai-
nen tilaisuus oli Alavuden
kirkossa viime huhtikuun 20
p. Se jatkui juhlana Kirkonky-
län Nuorisoseuran talolla.
Siellä toimittivat sekä alavu-
telaiset että pyhäjärveläiset
ohjelmaa. Paljon oli myös
koolla pyhäjärveläisiä, kun
viime huhtikuun 3 p. pidet-
tiin Kuortaneella kyläluvut.
Rattoisasti kului aurinkoinen

kevätpäivä, veisattiin virsiä
tulkittiin Jumalan sanaa. Ty-
töille pidettiin rippikoulu; sii-
hen osallistui 20 lasta. Se  al-
koi syksyllä ja päättyi kesäk.
11 p. Silloin oli konfirmaatio
ja Ehtoollisella käynti. Pyhä-
koulutoiminta ei saanut seu-
rakuntalaistemme keskuu-
dessa siirtokautena sitä har-
rastusta, kuin olisi soinut toi-
voa. Enkäpä asunto-olotkin
tekivät kiusaa. Pekka Kukko
Tiitualta piti pyhäkoulua seu-
rakuntamme lapsille Ranta-
töysässä. Jonkin verran oli
pyhäjärveläislapsia myös sii-
nä koulussa, mitä pidettiin
Alavuden kirkonkylässä.
Yleensä on mainittava, että
siirtoväki oli ahkeraa ja har-
rasta kirkossakävijä kansaa.

Viime keväänä sai pika-
asutuslaki niin paljon aikaan,
että Satakunnassa muodos-
tettiin pyhäjärveläisiä varten
uusia maatiloja. Silloin heitä
alkoi muuttaa etelämmäksi
uusille asuintiloilleen. Aikai-
semmin olivat jo monet yksi-
tyistä tietä hankkineet itsel-
leen viljelysmaita. Täten
muuttui pyhäjärveläisten
olinpaikat suuresti alkuperäi-
sestä. Siirtoväen huoltojohta-
jien ilmoituksen mukaan asui
lokakuun lopussa vuonna
1941 pyhäjärveläisiä seuraa-
vasti: Alavus 786, Punka-
laidun 437, Kuortane 430,
alajärvi 247, Tyrvää 214, Suo-
denniemi  152, Töysä 126,
Mouhijärvi 116, Virrat 47.
Jonkin verran oli pyhäjärve-

läisiä myös asettunut Ikaali-
siin, Hämeenkyröön ja aivan
pohjoiseen Kolariin. Jotkut
olivat tyytyväisiä saamaansa
asutustilaan, joittenkin asu-
tustila oli sellainen, elämisen
alkaminen siinä olisi ollut
suurten vaikeuksien taakana.
Nämä vaikeudet olivat muu-
tamien mielestä voittamatto-
mat. Mieli paloi Karjalaan.
Sinne pääsemisen toivo eli
arkana, mutta sammumatto-
mana monessa rinnassa. Kun
sitten Saksa julisti sodan Ve-
näjälle, ja tämä vanha vihol-
lismaa hyökkäämällä uudel-
leen kimppuumme veti mei-
dätkin mukaan sotaan, aavis-
tettiin jo silloin, että vääryy-
dentekijälle oli koittanut ti-
linteon ajat.Jo sarasti Karja-
lan vapauden aamu. Toive on
toteutunut. Julma vihollinen

on karkoitettu kauas rajan
taakse. Kovia kokenut Pyhä-
järvenkin siirtoväki saa pala-
ta kirkasvetisten suurien jär-
viensä luonnonihanille ran-
noille.

Pyhäjärvenkin vapautta-
minen venäläisten vallasta oli
sitkeitten taistelujen takana.
Paljon niissä kaatui vihollisia,
mutta kaatui myös oman ar-
meijamme sotureita. Käytet-
tävissä ei ole virallista selos-
tusta Pyhäjärven valtaukses-
ta, kun sellainen saadaan,
niin annetaan tarkempi ja
asiallisempi selostus. Nyt
vain voi arvioida tämän meil-
le erinomaisen tärkeän asian
kulun sen mukaan mikä voi-
daan päätellä taisteluitten
jäljistä ja kansan kertomuk-
sista. Näyttää siis, että Pyhä-
järvelle on suomalaisia hyö-
kännyt kaksi joukkoa. Toinen
Räisälästä Tiurin  ja Konnit-
san kautta, toinen Rantaky-
län kautta. Taistelu on ollut
Konnitsassa Musakanlahteen
vievän tiehaaran seuduilla.
Pikojoen myllyn tienoilla on
taistelu ollut 19.8. Aseman-
seudulla on työnjohtaja Ris-
tolan saunan ovelle kiinnitet-
ty lappu, jossa on kirjoitus:
Sauna varattu 22.8. klo 12. Sil-
loin on siis asemaseutu ollut
jo puhdas venäläisistä. Pyhä-
kylän Lahnavalkaman ja Kel-
jan kylien läpi on erään soti-
laan kertoman mukaan kul-
kenut 4 autojen vetämää
panssarintorjuntatykkiä, 1
panssariauto ja siinä 2 kone-

Pyhäjärveläisten vävy, ope-
tusneuvos Arvo Sippola Ala-
vudelta, on lukenut vuosien
mittaan vaimonsa Soilen
(o.s. Kaasalainen Pyhäjärven
Musakalahdesta)  Vpl. Pyhä-
järvi-lehtiä.

Tammikuun lehden innos-
tamana hän on lähettänyt
toimituksen käyttöön useita
paikallisissa lehdissä olleita
pyhäjärveläisiä sivuavia kir-
joituksia. ”Vaikka ko. asioita
onkin käsitelty esim. Vpl. Py-
häjärven historiassa, näissä
lehtikirjoituksissa on toisen-
lainen ”henki”, toteaa Arvo
Sippola.

Kiitos Arvo Sippola vai-
vannäöstä ja terveisiä toimi-
tukselta Alavudelle.

kivääriä ja pikakiväärimiehiä,
jotka ampuivat sikäli kuin
kosketus viholliseen saatiin.
Tykin kuula on lentänyt Roi-
nisen saunan läpi. Taistelu on
ollut Lahnavalkaman kylän
rinteitten ja Keljan kylän väli-
sellä alueella. Ankara taistelu
on riehunut Matiskalan ja
Yläjärven välisellä alueella.
Rantakylän kautta hyökän-
neet suomalaiset joutuivat
taisteluun Riiskaan mennes-
sä, Hannokonnun tienoilla.
Vielä siirtoväkikin sai hauda-
ta siellä 15 kaatunutta vihol-
lista. Taistelu siinä on ehkä
ollut ankarin näistä taiste-
luista. Tiitualla käytiin elo-
kuun 19-20 päivien välisenä
yönä  valtaamaan ryssien ra-
dioasemaa, mikä heillä oli
Tauno Kukon heinäladossa.
Venäläiset eivät halunneet
antautua, vaan avasivat tulen
lähestyjiä vastaan. Lato am-
muttiin tuleen, ja sinne paloi
vihollinen radiokoneineen.
Pyhäjärven valtaus voidaan
pitää tapahtuneen elok. 19-
24 päivien välisenä aikana.
Konwevitsa miehitettiin tosin
vasta syysk. 23 p., jolloin ve-
näläiset siellä olivat poistu-
neet.

Ensimmäisiä pyhäjärve-
läisiä, jotka asettuivat tänne
asumaan, saapui elok. 28 p.
He kertovat, että kunnantu-
paa on pidetty vihollisen
kenttäsairaalana. Luultavasti
lähtökiireessä oli ikkunasta
heitetty seinänvierille ihmis-
jalkoja. Järvelle päin olevassa
kumpareessa oli kuoppa ja
siinä oli myös äskettäin irroi-
tettuja ihmisjäseniä. Jalat
koottiin tuohon kuoppaan ja
peitettiin sinne.

Varsinaista pyhäjärveläistä
asujamistoa saapui tänne
syysk. 3 p. Heitä tuli n. 80
henkeä kolmella linja-autolla
Parikkalan, Räisälän ja Tiurin
kautta. Matkalla taistelujen
jäljet kohtasivat heidän silmi-
ään. Oli särkyneitä sotako-
neita. Tuontuostakin näkyi
tiepuolessa kaatuneen vihol-
lisen ruumis. Kun vihdoin
kuljettiin Pyhäjärven rajan
yli, lähti monesta suusta ilon-
huudahdus: ”Nyt ollaan Py-
häjärvellä”. Iltapäivällä keski-
viikkona syyskuun 3:na päi-
vänä linja-autot pysähtyivät
Pyhäkylässä lääkärin talon
kohdalla olevalla kentällä.
Kun kotiseudulleen saapu-
neitten jalat astuivat oman
maan kamaralle, valtasi sa-
noin kuvaamaton ilo mielet.
Jokainen puhui, ei joutanut
kuuntelemaan mitä toisilla
oli sanomista, eikä huomaa-
maan kuunneltiinko häntä
tai ei. Ruvettiin toimiin yöpy-
mistä varten. Kun nukku-
maanmenon aika tuli tehtiin
havainto: syöpäläisiä oli pal-
jon. Kummastusta herätti
suurikokoisten kirppujen
runsaus. Niitten tähden oli-
kin sisällä nukkuminen mah-
dotonta. Puhdistusryhmät
ryhtyivät nopeasti ja tarmok-
kaasti toimeen. Paljon oli
heillä työtä. Korjattiin minkä
ehdittiin pellon hedelmää.
Erittäin runsaasti oli pantu
kasvamaan perunoita. Laajo-
ja olivat myös tomaatti-istu-
tukset ja kaalipellot. Toistai-
seksi ei ole myönnetty uusia
matkustuslupia, mutta entis-
ten lupien perusteella on siir-
tyminen tänne jatkunut tä-
hän asti. Tällä hetkellä on Py-
häjärven asukasluku vähän
yli 2100 henkeä.

Suuri vaara oli siirtoväellä

aluksi n.s. metsäryssien
vuoksi; nämä olivat taisteluit-
ten aikana metsiin paenneita
vihollisia. Kun Juho Pärssi-
nen ja hänen poikansa Arvi,
sekä Tuomas Kukko ja Heikki
Kukko tänne tulonsa seuraa-
vana päivänä s.o. 4 p. syys-
kuuta menivät kotikylässään
Tiitualla käymään Tammelan
taloon, avattiinkin heitä vas-
taan sieltä kiväärituli. Sinne
olikin majoittunut venäläisiä.
Heikki Kukko kaatui kiväärin
luotien lävistämänä. Kuu-
kautta myöhemmin mainittu
Tuomas Kukko joutui kirkolle
ryssien väijytyksen uhriksi.
Hänen ruumiinsa löytyi Mii-
suan kylän läheltä metsästä
risuilla peitettynä. Is.-joukko-
jen tarmokkailla toimilla saa-
tiin kuitenkin nuo piileskele-
vät viholliset hävitetyksi.

Pyhäjärven hävityksestä
mainittakoon: Taubila, Kuk-
kolinna, Asemanseutu ovat .
Samoin ovat poltetut seuraa-
vat kylät: Montrua, Jaama,
Noitermaa, Saapru, Enkkua,
Sortanlahti ja Matiskala. Tu-
hopolttajat ovat ehtineet vain
toimia etupäässä maantien
kahden puolen. Näissäkään
kylissä eivät aivan kaikki talot
ole palaneet, joitakin on jää-
nyt ja niissä voidaan aloitella
elämistä. Kuuluisa piiskape-
täjä on myös ryssien turmele-
ma. Se on kuivunut,vielä pys-
tyssä kylläkin, mutta sen ym-
päri on hakattu syvä lovi. Kai-
pa tämä on  merkkinä siitä,
että Suomessa on Idän valta
nyt kertakaikkiaan hävitetty.
Vanha vainolainen on itse tu-
honnut sen vallan viimeisen
surullisen kuuluisan muisto-
merkin.

Vaikeuksia on paljon. Re-
hupula tekee täälläkin kiu-
saa. Ajan ankaruutta muis-
tuttaa etäinen tykkien jylinä.
Sota on vielä käynnissä. Siitä
on vihollisen lentokoneetkin
käyneet täällä muistuttamas-
sa. Joulukuun alkupäivinä
putosi Riiskanlahden jäälle
venäläinen lentokone. Lentä-
jä ampui itsensä. Loppiaisen
jälkeisenä iltana lensi suuri
kone ylitsemme. Se pudotti
lentolehtisiä, joita löytyi
Saaprun Enkkuan Ivaskan-
saaren Salitsarannan suun-
nalta. Niissä on lupalippu va-
paaseen pääsyyn Neuvosto-
liittoon ja luvataan hyvä koh-
telu siellä. Kyllä meidän sen
puolesta kelpaisi mutta ehkä
me tyydymme elämään täällä
köyhässä Suomessamme ja
Jumalan avulla voittamaan
vaikeutemme.

WPL. PYHÄJÄRVEN 
KIRKKOHERRA.

Pyhäjärveläisistä vainajista koottu nimitaulu on
Alavuden kirkossa.
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Vammalan seurojen talolla
kävi lauantaina 12.3. melkoi-
nen puheensorina kun Py-
häkylän koulupiiriläiset oli
kutsuttu koolle päättämään
koulupiirikirjan jatko-
toimenpiteistä. Osanottajia
tilaisuudessa oli  lähes 80.
Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Kauko Hinkkanen
ja sihteerinä Veikko Niukka-
nen. Kirjatoimikunnan pu-
heenjohtaja Toivo Hinkka-
nen selosti kuulijoille kirja-
hankkeen etenemistä vuo-
den 2004 alusta aina kokous-
päivään.

Koulupiirin valokuvia on
talletettu n. 720 kpl. Lisäksi
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön luva-
arkistosta löytynee  450 käyt-
tökelpoista valokuvaa ja cd-
levykkeelle talletettuja kuvia
on niitäkin lähes 100. Kaikki
tähän asti saadut kuvat ja
kertomukset on talletettu ta-
lokohtaisesti numeroituihin
mappeihin, joista jatkotyös-
täminen on helppoa.

Mikkelin maakunta-arkis-
tosta hankitut henkikirjat
ovat suurena ja välttämättö-
mänä apuna ja asiatietojen
pohjana

Kirjatoimikuntaan jatka-
maan kirjahanketta valittiin
jo alusta lähtien mukana ol-
leiden Toivo Hinkkasen, Ir-

Toiminnan vuosi 
Äetsän Karjalaisilla

Karjalainen Nuorisoliitto ry
on valtakunnallinen lasten ja
nuorten kulttuuri- ja harras-
tusjärjestö, jonka toiminnan
tarkoituksena on ylläpitää ja
tehdä tunnetuksi karjalaista
kulttuuria.

Liitto järjestää 25-vuotis-
juhlavuotensa kunniaksi Mi-
nun Karjalani –piirustus-kil-
pailun. Onko Minun Karjala-
ni maisema, mummon teke-
mät lapaset, äidin laittama
ruoka vai vaarin kertoma ta-
rina? Onko se laulua, tanssia
vai ihan jotakin muuta? 

Kilpailusarjat: peruskou-
lun luokat 1-3, peruskoulun
luokat 4-6, peruskoulun luo-
kat 7-9, lukio.

Mukaan voivat osallistua
joko kokonaiset koululuokat
tai yksittäiset lapset. Kilpailu
on kaikille avoin.

Kilpailutyöt tehdään A3-
kokoiselle valkoiselle pape-
rille. Tekniikka on vapaa.
Sarja, henkilötiedot ja osal-
listujan yhteystiedot merki-
tään piirustuksen kääntö-

Pyhäkylän koulupiirin 
kirjahanke etenee

Äetsän Karjalaisten vuosiko-
kous pidettiin 21. helmikuu-
ta 2005 Kinnalan Koukulla
Äetsässä.

Vuosikokouksessa käsitel-
tiin sääntöjen mukaiset
asiat. Johtokunnan puheen-
johtajaksi valittiin edelleen
Erkki Pärssinen ja varapu-
heenjohtajaksi valittiin Juha
Tanninen. Johtokuntaan tu-
livat uusina jäseninä Tuija
Kaasalainen ja Annikki Salli.
Muut jäsenet ovat Matti Ah-
vonen, Marja Koukku, Leevi
Orpana ja Saimi Pärssinen.
Sihteerinä jatkaa Marja
Koukku ja rahastonhoitajana
Keijo Huuhka.

Tilintarkastajiksi valittiin
Arvo Pärssinen ja Orjo Pärs-
sinen ja varalle Eila Pärssi-
nen ja Liisa Jokela.

Naistoimikunnan puheen-
johtaja on Saimi Pärssinen ja
jäseninä Tuula Huuhka, Liisa
Jokela, Seija Lehtimäki, Hel-
ka Moisio, Elvi Pohjolainen
ja Sirkka Saari. Liikuntatoi-
mikunnan puheenjohtaja on
Juha Tanninen ja jäsenet ovat
Paavo Ampuja, Esko Pohjo-

lainen, Leevi Orpana ja Aulis
Rapeli.

Edustajaksi piirin kevätko-
koukseen valittiin Matti Ah-
vonen ja varalle Esko Pohjo-
lainen ja liiton kokoukseen
Erkki Pärssinen ja varalle Es-
ko Pohjolainen.

Vuoden 2004 voimavarat
keskittyivät Pyhäjärvi-juh-
lien järjestämiseen. Juhlat
onnistuivat hyvin niin järjes-
telyjen ja ohjelmien kuin
yleisömäärienkin puolesta.
Talkooväkeä juhlien järjestä-
miseen saatiin omasta seu-
rasta, omasta pitäjästä ja
naapuripitäjistä yhteensä 80
henkeä. Juhlien eri tilaisuuk-
sien (Muistojen ilta, iltamat,
jumalanpalvelus ja pääjuhla)
yhteenlaskettu osallistuja-
määrä oli noin 1200 henkeä.
Talkootyön ja hyvien järjeste-
lyjen vuoksi juhlat onnistui-
vat hyvin myös rahallisesti.

Lisäksi viime vuonna jär-
jestettiin saunailta Kiimajär-
vellä, harjoiteltiin kyykkää ja
järjestettiin kyykkäkisat, jo-
hon kutsuttiin mukaan Huit-
tisten ja Vammalan karjalai-

set. Äetsän Karjalaiset osal-
listuivat aktiivisesti naapu-
riseurojen yhteistoimintaan
sekä piirin tapahtumiin.

Vuoden 2005 toiminta-
suunnitelman mukaisesti
tehtiin tammikuussa teatte-
rimatka Helsinkiin ja samalla
tutustuttiin Karjala-taloon.
Äetsän vuoro on järjestää ns.
kolmen seuran kalakilpailut
ja pilkkiosuus on jo pidetty
helmikuussa Kiimajärvellä.
Perinteinen saunailta pide-
tään elokuussa Aurajärvellä
ja mukaan kutsutaan myös
naapuriseuroja. Kesän ohjel-
maan kuuluu myös karjalai-
nen lauluilta Kiikoisissa. 

Lisäksi osallistutaan pitä-
jänjuhliin, piirin ja liiton ti-
laisuuksiin sekä Huittisten ja
Vammalan Karjalaisten jär-
jestämiin kyykkäkisoihin ja
hengelliseen iltaan. 

Kokouksen jälkeen kuul-
tiin Satakunnan piirin vara-
puheenjohtaja Reino Äikiän
ja piirin aluevastaava Matti
Lundénin ajankohtaiskat-
saukset.

MARJA KOUKKU

Minun Karjalani 
-piirustuskilpailu

ma Karppasen, Seija Jokisen,
Antti Kaasalaisen ja  Pentti
Kiurun lisäksi Aino Pöyhö-
nen, Kauko Hinkkanen, Rei-
ni Kukko, Jukka Pusa ja Sirk-
ka Mattila. Tilintarkastajiksi
valittiin Matti Santa ja Lauri
Kaasalainen ja heidän v ara-
miheikseen Pertti Tikka ja
Jukka Harju.

Kirjatoimikunta sai val-
tuudet hankkia kirjan toteut-
tamiseksi tarjouksia kirjapai-
noilta sekä ryhtyä myöskin
valmistelemaan kirjan en-
nakkomyyntiä ja rahoitusta.
Kirjan ilmestymisvuodeksi
on jo aikaisemmin päätetty
2007.

Kokoontumisen yhteydes-
sä valokuvien skannauksesta
vastannut Marjatta Takamaa
selosti omaan työtään ja mu-
kana olleilla oli myöskin
mahdollisuus taltioida kirja-
toimikunnan käyttöön omis-
ta kansioistaan valokuvia.

Tilaisuudessa esittivät Lii-
sa ja Paula Heikkinen laulua,
Paula Hoikka kertoi talviso-
dan päättymisen ajoista Vpl.
Pyhäjärvellä. Varoja hankit-
tiin kirjan kustannuksiin
myyntipöytien tuotteilla ja
arpajaisilla.

REINO ÄIKIÄ

Harjavallan Karjalaseuran
isännöimissä kisoissa 53
pilkkijää nosti jäälle kaloja
yhteensä 104 kg.

Tulokset:
Naiset: 1) Eini Filppula Eu-

ra 4720, 2)  Armi Savolainen
Hiitola  4660, 3)  Marjaana
Pajunen Vammala  3460, 4)
Hely Lempiäinen Harjavalta
3380, 5)  Raija Laaksonen
Hiitola 2880,  6)  Ritva Mylly-
maa Kokemäki 1620, 7)  Sari
Latva - Valkama  Hiitola 1300,
8)  Helvi Rajamäki Yyteri  920,
9) Aila Kaljunen Hiitola  720,
10)  Ritva Sirkesalo Hiitola
500.

Nuoret: 1)  Mikko Ojala
Kullaa  1520, 2) Aaro Jokiran-

ta Harjavalta  440. 
Miehet: 1)  Martti Lotsari

Vammala 7080, 2) Rauno Pa-
junen Vammala 6120, 3)
Heikki Vainikka Harjavalta
5800, 4)  Heikki Rapeli  Äetsä
5260, 5)  Ilmari Seppä Harja-
valta  5100, 6)  Leevi Orpana
Äetsä  4200, 7) Sulo Lempiäi-
nen Harjavalta  3840, 8) Timo
Mäkelä Vammala  3680, 9)
Jukka Ojala Kullaa 3240, 10)
Kauko Filppula Eura
3060, 11)  Kauko Savolainen
Hiitola  2720, 12)  Pentti Pulk-
kinen Harjavalta 2660, 13)
Tarmo Ojala Kullaa  2540, 14)
Viljo Ylönen Hiitola  2300, 15)
Tauno Teperi Köyliö 2100
(osallistujia 32).

Joukkuekilpailuun osallis-
tui 10 joukkuetta, joista par-
haiten menestyi Vammalan
Karjalaseura (Pajunen Rau-
no, Lotsari Martti, Mäkelä Ti-
mo ja Marjaana Pajunen

yhteistulos 20 340 g. Seu-
raavina Harjavallan Karjala-
seura (Sulo ja Hely Lempiäi-
nen, Heikki Vainikka , Pentti
Pulkkinen) yhteistulos
15 220 g ja kolmantena Hii-
tolan Pitäjäseura (Armi ja
Kauko Savolainen, Viljo Ylö-
nen ja Raija Laaksonen) yh-
teistulos 12 560g.

Suurimman kalan sai Ritva
Myllymaa Kokemäen Karja-
laisista (295g).

Satakunnan piirin pilkkikilpailut
Kauvatsan Sääksjärvellä 27.2.

Pitkän linjan K-kauppias
Pekka Kalmi luopui Loi-
maalla K-Rautian liikkees-
tään. Hän on ollut monissa
Keskon kehittämisprojek-
teissa mukana. (Vanhem-
mat Helmi ja Jalmari Kalmi
Kallenkartanosta).

Kylää herätellään henkiin
kokoamalla valokuvakirja
entisessä kotikylässä asu-
neista ihmisistä, heidän jäl-
keläisistään ja heidän elä-
mästään. Kotiseuturetkeilijät
käyvät yhä kesäisin etsimäs-
sä muistoja meneestä vah-
vistaen samalla tunnesi-
teitään. Kaksi linja-auto-
kuormaa on ensi kesänäkin
lähdössä matkaan.

Perheet ja
suvut heräävät

Suku- ja perhesiteet oheni-
vat ja jopa katkesivat evakko-
tiellä ja sen jälkeen työtä ja
toimeentuloa etsittäessä.
Mitä me olemme menettä-
neet aineellisesta ja henki-
sestä omaisuudestamme ja
millä me kaiken olemme
menneinä vuosikymmeninä
voineet korvata? Jokainen
osaa sen itse arvioida. 

Tulevat 
sukupolvet
arvostavat

Me toimituskuntana koko-
amme kylän historiaa ja ku-
vitamme sitä teiltä entisiltä
konnitsalaisilta ja lapsilta,
jopa naapureilta saamillam-
me kuvilla ja kuvateksteillä.
Pidäthän huolen siitä, ettei
oma perheesi jää pois Kon-
nitsan valokuvakirjasta. 

Kulttuurityössä
tarvitaan apuasi

Kysy tuttavaltasi ja naapuril-
tasi onko hän jo lähettänyt
perheensä aineiston ja en-
nakkotilannut kirjan. Kysy
samalla sitä, tunteeko hän
jonkun kenties unohduksiin
jääneen perheen tai sen jäse-
nen. Ilmoita siitä allaoleviin
osoitteisiin. Ikaalisissa kes-
kustellaan lisää.

Raha ratkaisee

Toimituskunnan tavoitteena
on saada valokuvakirja pai-
noon ensi vuonna. Vaikka
ennakkotilauksia on tullut
runsaasti, puuttuu vielä pal-
jon euroja kirjapainojen il-
moittamista hinnoista. Tun-
netko mahdollisia taloutem-
me tukijoita, mesenaatteja?
Ensimmäisestä kyläkirjasta
on toistuvasti pyydetty uutta
painosta, ja sekin maksaa.

Yhteyden ottaminen

Sihteeri Ensio Näriäinen, Sii-
kinkatu 2 B 14 33710 Tampe-
re (03) 317 5415, 0400-
941945, puheenjohtaja Toivo
Luukkanen, Karitsankuja 3,
55100 Imatra (05) 4366 963,
040-5229739.

TOIVO LUUKKANEN
KARITSANKUJA 3

55100 IMATRA

Konnitsan kylä elää

Marjatta Takamaa vas. skannaa Veikko ja Erja Niukkasen
valokuvia.

Äetsän karjalaisia vuosikokouksessa.

puolelle. Työt lähetetään
31. 5. 2005 mennessä osoit-
teella Karjalainen Nuo-
risoliitto ry, Käpylänkuja 1,
00610 Helsinki.

Kunkin sarjan parhaat pal-
kitaan. Tulokset julkistetaan
Karjalaisen Nuorisoliiton 25-
vuotisjuhlassa 8. 10. 2005
Helsingissä sekä liiton www-
sivuilla www.karjalainen-
nuorisoliitto.fi. Palkituille il-
moitetaan myös henkilö-
kohtaisesti. Palkituista töistä
on tarkoitus koota näyttely.

Lisätietoja saa Karjalaises-
ta Nuorisoliitosta (09)
7288 4630, (09) 7288 4619 
tai toimisto@karjalainen-
nuorisoliitto.fi

Terveisin
MERVI PIIPPONEN

kulttuuri- ja 
tiedotussihteeri

Karjalan Liitto
p. (09) 7288 1714

mervi.piipponen@
karjalanliitto.fi
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Lehtemme huhtikuun numero 
tehdään 21. 4. 2005. 

Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on oltava 
toimituksessa 11. 4. 2005 mennessä.

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

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

Pyhäjärvijuhlat
Ikaalisissa
16.-17. 7. 2005

Tampereen seudun 
Vpl. Pyhäjärvikerhon vuosikokous

■  Nännimäisten sukumatka Pyhäjärvelle 7.-9.
heinäkuuta (Aqua Marie). Tiedustelut Iiris Sillanpää
os. Kaasalainen Alastaro puh. 050-5418233.

■  Tampereen Seudun VPL Pyhäjärvikerho
kokoontuu sunnuntaina 10. 4. 2005. Vanhalla
Kirjastotalolla Tarinatuokioon klo 13. Johtokunta
kokoontuu klo 12. Kevään retki Kangasalan Äijälään
ym. on 22. 5. 2005. Ilmoittaudu retkelle kokouksessa.
Arpajaiset ja kahvit ym. Tervetuloa pyhäjärveläiset ja
pyhäjärveläisten ystävät!

■  Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi – kerhon huhtikuun
kokous pidetään torstaina 07.04.2005 klo 13.00
alkaen Ravintola Wanhassa Herrassa, Laaksokatu 17,
Lahti. Tervetuloa.

■  Salitsanrantoisten ja kumppanien Pyhäjärven
kevätmatkalle on vielä muutama paikka jäljellä.
Matkaan lähdetään Lahden linja-autoasemalta
maanantaina 9. 5. 2005  klo 09.00. Majoitus
Pyhäjärven Lomarannassa Antti Musakalla. 
Tiistaina käymme kotikylillä ja keskiviikkona tutus-
tumme Sakkolan, Metsäpirtin ja Raudun maisemiin
sekä Taipaleenjokeen. Paluu torstaina 12. 5. Äyräpään
ja Viipurin kautta Lahteen. Jokohan käki Kukkuu
Karjalassa? Tiedustelut ja matkan varaukset Antero
Pärssiseltä, Kivinimentie 424, 17120 PAIMELA, 
puh. 03-734 5057, gsm 050-5706575 tai sähköpos-
titse: antero.parssinen@phnet.fi

■  Suvannon seudun sukututkimuspiirin kokous
pidetään lauantaina 2. 4. 2005 klo 14.00-17.00
Helsingissä Karjalatalon Galleria-salissa.
Järjestelyvastuu rautulaisilla. Raudun kirjallisuuden
esittely pääaiheena. Mennäänpä pyhäjärveläiset
joukolla mukaan.

■  Metsäpirtti Seura ry kutsuu kaikki Taipaleessa ja
muualla Metsäpirtissä sotien aikana taistelleet, myös
lotat, yhteiseen tapaamiseen lauantaina 16. 4. 2005
alkaen klo 13.00, Karjalatalon Laatokka-saliin os.
Helsinki Käpylänkuja 1. Kahvituksen ohella muistelua
ja tarinointia. Tervetuloa!

■  Karjalaa elävissä kuvissa – Hyvien muistojen ilta
to 21. 4. 2005 klo 18 Kampin palvelukeskuksen
juhlasalissa, (os. Salomonkatu 21, Helsinki).
Katkelmat vanhoista elokuvista, elokuvaneuvos Kari
Uusitalon kiinnostava selostus ja Huijelit-kuoron
kauniit laulut luovat viihtyisän tilaisuuden. Arpojen,
kirjojen ym. myynti alkaa ko 17. Vapaa pääsy
Tervetuloa! Järj. Uudenmaan Karjalaisseurojen Piirin
Kulttuuritoimikunta

Huittisten Karjalaiset
Vuosikokouksessa 1.3. pu-
heenjohtajana toimi Yrjö In-
kinen ja sihteerinä seuran
sihteeri Merja Inkinen. Reino
Äikiän esittämästä toiminta-
kertomuksesta todettiin
vuoden 2004 olleen varsin
työntäyteisen, sillä seura
isännöi elokuussa Sakkola-
juhlat Huittisissa. Kolmen
seuran tilaisuuksina järjes-
tettiin Muistojen ilta Pyhäin-
päivän sunnuntaina seura-
kuntakeskuksessa. Kyykkää
pelattiin ja opintopiirejä jär-
jestettiin. Naisjärjestöjen yh-
teismyyjäisiin myöskin osal-
listuttiin.

Seuran puheenjohtajaksi

valittiin edelleen Reino Äikiä.
Erovuoroiset hallituksen jä-
senet Elli Marjamäki, Pauli
Paukku ja  Vilho Viskari valit-
tiin uudelleen. Uutena jäse-
nenä valittiin hallitukseen
Jukka Naskali. Muut hallituk-
sen jäsenet ovat Paavo Pun-
kari, Merja Inkinen,  Jorma
Kuronen, Markku Evala,
Kristiina Kaasalainen, Maili
Huppunen, Taina Pärssinen,
Heikki Kiiski.

Tilintarkastajiksi valittiin
Maija-Liisa Kalmi ja Juha
Lehtinen sekä varalle Pentti
Kiuru ja Eeva-Liisa Kortelah-
ti.

Naistoimikunta: Ritva Vis-

kari  kokoonkutsujana  ja jä-
senet Senja Kiuru, Helvi Äi-
kiä, Taina Pärssinen, Marja-
Liisa Heinonen, Terhi Park-
kari, Elli Marjamäki, Erja
Kiiski, Raija Peltola sekä Aira
Lähteenmäki.

Kalastustoimikunta: Yrjö
Inkinen ja Jorma Kuronen.

Urheilu- ja kyykkätoimi-
kunta: Markku Evala ko-
koonkutsuja ja jäsenet  Yrjö
Inkinen, Jorma Kuronen, Vil-
ho Viskari ja Heikki Kiiski.

Seuran tulevaisuustoimi-
kuntaan valittiin: Merja Inki-
nen kokoonkutsujana ja
muut jäsenet: Erja Kiiski, Ar-
ja Ojala ja Kristiina Kaasalai-

nen.
Päätettiin osallistua kol-

men  seuran Vammalan, Äet-
sän ja Huittisten yhteisiin ta-
pahtumiin samoin piirin ja
liiton järjestämiin  tilaisuuk-
siin ja seminaareihin.

Vuoden 2005 aikana seu-
ran toimesta järjestetään
myöskin kaksi opintopiiriä.

Huittisten Karjalaiset tulee
toimineeksi vuoden aikana
60-vuotta. Juhlaa päätettiin
pitää perhepiirissä loka-
kuussa

REINO ÄIKIÄ

Tampereen Seudun Vpl. Py-
häjärvikerho piti vuosiko-
kouksensa 13. 2. 2005 Van-
halla Kirjastotalolla. Vuosi-
kokous aloitettiin pitämällä
hiljainen hetki poisnukku-
neiden jäsenten muistolle.

Vuosikokouksen puheen-
johtajan toimi Kari Sipponen
ja sihteerinä Leena Kenttälä.
Vuodeksi 2005 kerhon pu-
heenjohtajaksi valittiin edel-
leen Laila Innanen. Sihteeri-
nä jatkaa Leena Kenttälä, va-
rapuheenjohtajaksi valittiin
Pentti Päiväläinen ja talou-
denhoitajana jatkaa Helvi
Kalttila. Muut johtokunnan
jäsenet ovat Kari Sipponen,
Irja Siirtonen, Seija Lintula,
Marja-Kaisa Linnainmaa ja
Kerttu Vesikko, varajäsenet
ovat Elsa Kenttälä-Ranta-
aho ja Leevi Hietanen.
Emännäksi valittiin Seija
Lintula.

Kerho kokoontui joka kuu-
kauden toinen sunnuntai klo
13 Vanhalla Kirjastotalolla.
Johtokunta kokoontuu tun-
tia ennen. Poikkeuksena te-
kee tänä vuonna toukokuu,
jollin teemme kevätretken
Kangasalle Äijälään ym. ja se

korvaa tarinatuokion. (Ret-
kestä ilmoitamme tarkem-
min kevään kuluessa Pyhä-
järvilehdessä).

Pyhäjärvijuhlille Ikaalisiin
16.–17. 7. 2005 otamme
osaa.

Kotiseuturetket Pyhäjär-
velle kuuluvat myös kesän
ohjelmaan. Muulta osin ke-
sän aikana pidämme lomaa.

Syksyksi on suunnitteilla
retki Turkuun. Pikkujoulua

vietämme tavan mukana
joulukuun alussa, toivon
mukana suurella joukolla.

Kokouksista ilmoitamme
edellisen kuun Pyhäjärvileh-
dessä ja Aamulehden muis-
tipalstalla kokousta edeltä-
vänä lauantaina.

Johtokunta toivoo että Py-
häjärveläiset Tampereen
seudulta ottaisivat osaa ker-
homme toimintaan, ja tulisi-
vat tarinatuokioihimme. Jä-

senyys on ilmainen.
Innokkaasti ja valoisalla

mielellä lähdemme uudelle
toimintakaudelle.

Kokouksen jälkeen lau-
loimme Ystävänpäivän kun-
niaksi Ystävän laulun ja nau-
timme makoisat kahvit, sekä
pidimme arpajaiset.

JOHTOKUNNAN 
PUOLESTA

LAILA

Vpl. Pyhäjärvi-lehti kuuluu Postin kanssa tehdyn
sopimuksen mukaan ns. kolmen arkipäivän jake-
luun. Tämä tarkoittaa sitä, että kun lehtemme pää-
sääntöisesti postitetaan torstaina, viimeistään tiis-
taina sen tulee olla lukijoilla.

Mikäli jakelu poikkeaa tästä, pyydämme otta-
maan yhteyttä Reino Äikiään, puh. 02-566 213.

Lehtemme postituksesta

Tampereen kerholaisia vuosikokouksessa.


