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Pyhäjärven kuulumisia
kirjeiden ja haastattelujen valossa

Tk. 1 pnä läksi Pyhäjärven
kunnan esikunta puhdistus-
ryhmät ja joukko maatalous-
töihin aikovia kotiseudulle.

Pääjoukko, noin 300 hen-
keä, läksi Alavuden asemalta
iltamyöhällä ylimääräisessä
junassa. Hevosia, lehmiä ja
maataloustyövälineistöä vie-
tiin myös mukaan, joten läh-
dössä oli suunnattoman pit-
kä juna. 

Alavuden lotat olivat järjes-
täneet asemalle juhlallisen
jäähyväistilaisuuden. Kaikki
lähtijät kukitettiin. Kajahti
laulu ”Riennä riemuin ees-
päin vaan”. Sacr. min. cand.
Siiri Nikkinen piti lähtijöille
puheen toivottaen heille Ju-
malan siunausta. Puheeseen
vastasi vaunusillalta kunnan-
kirjuri V. Toiviainen. Laulet-
tiin Karjalaisten laulu. Karja-
lan marssin sävelten kaikues-
sa eteni juna.  Pimeään yö-
hön kaikui voimakkaana
”Kun vapaan Suomen uusi
huomen koittaa jo yli koko
Karjalanmaan.”

Matkanteko oli ollut hidas-
ta. Vasta 3. päivän iltapäivällä
ensimmäiset olivat perillä.
Junalla päästiin vain Parikka-
laan asti, siis väliaikaiselle ra-
jalle. Siitä oli jatkettava au-
toilla Räisälän kautta Pyhä-
järvelle.

Kotikunta otti omalaatui-
sella tavalla vastaan. Kolmen
ryssiltä jääneen riemuportin
läpi sai kulkea. Aavistivatko
niiden rakentajat  näin käy-
vän!

Kunnan esikunta asettui
Pyhäkylän uudelle kansakou-
lulle. Sitä ei ole voitu kyllä ko-
konaisuudessaan käyttää,
kun varsinaisen koulun puo-
lella ei keskuslämmitys ole
kunnossa.

Paljon on Pyhäjärvellä ke-
ritty tuhota, jos kyllä on sääs-
tynytkin. Kirkon paikka am-
mottaa tyhjänä jo edellisen

sodan jäljiltä. Hautausmaa
on mitä pahimmin häväisty.
Hautakiviä ei ole paikoillaan
kuin kolme, nim. v:n 1918
sankaripatsas, kanttori Lönn-
rothin ja Varpu Hynnisen
hautakivet, jälkimmäisestä
kyllä ympäröivä hauta-aita
säretty, kirjoittaa kirkkohal-
lintokunnan puheenjohtaja
Lappalainen. Ristit on kaikki
viety pois, samoin kivet tai ai-
nakin kaadettu. Viime sodan
sankarihauta häväisty. Rovas-
ti Caloniuksen hautakivi viety
jonkun ryssän haudalle. Ti-
rehtööri Mansneruksen, vän-
rikki Pärssisen ym. hautakivet
on viety Alapappilan pellolle

tallin taakse rakennetun n. 50
m pitkän keskeneräisen ra-
kennuksen kivijalkaan. Paari-
huone ”kuin ryöväreitten
asunto”, kirjoittaa hautaus-
maankaitsija Vanhanen. Kir-
kon suurin kello löytyi Taubi-
lan kartanon luota vaaluun
asetettuna. Sillä oli kolhoosi-
laisia kutsuttu koolle ”Komea
siinä oli vielä ääni sen koetin,
vaikka se oli palossa ruostu-
nut”, tiedoitti ylikers. Antti
Pusa. Viime sunnuntaina oli
Vanhanen kertomuksensa
mukaan käynyt soittamassa
sillä pyhärauhaa kansalle.

Pyhäkylä on yleensä säily-
nyt, samoin Salitsanranta,

Riiska sek Konnitsan ja Musa-
kanlahden puoli ja Tolster-
niemi. Pahimmin vaurioitu-
nutta on Pyhäjärven aseman
ympäristö. Aivan lohdutto-
man näyn asettaa lastenko-
din, kunnalliskodin, kulku-
tautisairaalan, nimismiehen
ja Ristolan talojen, asemara-
kennusten, kauppojen, pan-
kin meijerin ym. samassa
ryhmässä olleiden rakennus-
ten hiiltyneet rauniot. Samaa
hävitystä jatkuu Alakylän ja
Puikkosten lakeudella sekä
kirkolle päin, kun Suojelus-
kunnantalo kokkolinna ja
Taubilas kartanon pääraken-
nus ympäristötaloineen on

tuhkana. Työväen asuntorivi
kalmistossa ja Kallenkarta-
non puoli on sen sijaan sääs-
tynyt.

Jaama on tuhottu melkein
kokonaan samoin Montrua.
Heikki Kaasalaisen ja Seppä-
sen talot ovat säästyneet.
Noitermaan kylän keskus tu-
hottu. ”Vielä nousee, piris-
tyy”, kirjoittaa kuitenkin par-
turi Leppänen, jonka koti
myös tuhoutui. Saha, kassan
talo, Pelkosen, Hatakan ja In-
kisen talot säästyneet, Kos-
termaa on muuten säilynyt,
mutta molempien Toiviaisten
talot on poltettu. ”Ihanaa oli
käydä kotona” (vaikkei ollut-

kaan kuin yksi aita jäljellä),
kirjoittaa Anni T. Enkkuasta
on osa poltettu, osa säästy-
nyt. Saapsusta suurin osa tu-
hottu, mm. rukoushuone,
osuuskauppa, kansakoulu ja
Nokelaisten talot. Vermitsa
jokseenkin säilynyt, Sorton-
lahti sen sijaan aivan tuhottu,
myös Matiskala ja Rantakylä. 

Kansakoulusta ovat tuhou-
tuneet Ylöjärven, Sortonlah-
den ja Saaprun koulutalot.

Olo perillä ei ole vielä täy-
sin turvallista. Metsissä pii-
leksii ryssiä. Heti alussa sattui
kuolemantapauskin. Heikki
Kukon Tiitualta ampuivat
ryssät ovenraosta oman ko-
tinsa portaille.

Paikkakunnalla on jäljistä
päättäen ollut ryssäläistä
asutusta paljon. Melkeinpä
joka mökki ja torppakin on
ollut asuttu. Suuremmissa ra-
kennuksissa on ollut useita
perheitä, koska niitä on jaettu
eri osastoihin ja helloja ra-
kennettu useihin huoneisiin,
Pyhäkylän uudessa kansa-
koulussa on ollut jonkinlai-
nen 5-luokkainen oppikoulu.
Alapappilan navetan yläker-
rassa taas elokuvateatteri.

Sadonkorjuuta olis paljon.
On ruista kauraa, paljon pe-
runaa, myös pelloilla suuria
aloja kaalia, kurkkuja, jopa
punasia tomaattejakin. Maa-
taloustöissä on muutamia sa-
toja sotavankeja apuna.

Ryssän jäljet näkyvät kaik-
kialla. Uskomme, että kun-
nanpäällikön ennustus käy,
kuitenkin pian hellittämättö-
män työn, kieltäymyksen ja
rohkean tulevaisuuden toi-
von avulla toteen.

”Elämme siinä toivossa, et-
tä vähitellen ryssän mahdo-
ton saasta ja muut pahat jäl-
jet täältä häviävät ja Pyhäjärvi
pääsee uuteen kukoistuk-
seen,

I.W.

Ensimmäisiä paluumuuttajia Pyhäkylän kansakoululla 3. syyskuuta 1941.

Karjalaseurojen Satakunnan piirin jäsenseurojen neuvottelu
Karjalaseurojen Satakunnan piiri oli kutsu-
nut piirin jäsenseurat yhteiseen neuvotte-
luun Harjavaltaan.

Piirin puheenjohtaja Jouko Hämäläinen
kertoi piirin toiminnasta ja lähiajan tavoit-
teista. Aikaisemmin keväällä järjestetyn ke-
vätseminaarin antamia aloitteita toiminnan
tuomia epäkohtia ja toiminnan vahvuuksia
tarkasteltiin. Suurimpina heikkouksina näh-
tiin se ettei toimintaan ole saatu riittävästi
nuoria mukaan. Varsinkin nuorisotoiminta
on vähäistä, tarvittaisiin innokkaita ohjaajia
ja toiminnan vetäjiä, jotka tulisivat mukaan.

Piiri aikookin lähitulevaisuudessa panostaa
tähän nuorisotoimintaan erikoisesti.

Tiedotustoimintaan toimintaan ovat tullet
avuksi piirin omat kotisivut, ja ne löytyvät
osoitteista www.suitsait.net/karjalaseurat tai
www.karjalanliitto.fi

Karjalaiset kesäjuhlat
Lahdessa 17.–19. 6.

Juhlille odotetaan vieraita aina noin kymme-
neen tuhanteen nousevaa joukkoa. Juhlaval-
mistelut ovat kuulemma hyvin aikataulussa.

Majoituspaikat hotelleissa alkavat olla lo-
puillaan, mutta niitä voi vielä tiedustella pii-
rien toimistoista samoin voi tiedustella ja va-
rata paikkoja yhteiskuljetuksiin juhlille.

Liittokokous on jo lähellä ja lienee jo silloin
pidetty kun tämä lehti tavoittaa lukijat. Ko-
kouksessa on esillä tärkeitä asioita mm. sään-
töuudistus asiat, jäsenmaksuasiat, puheen-
johtaja valinnat ja karjala-ohjelman hyväksy-
minen.

Harjavallan kokouksessa paikalla olleiden
mielestä Markku Laukkasen tulisi jatkaa lii-
ton puheenjohtajana seuraava kolmivuotis-

kausi. Tänne lehden taittoon saamamme
Karjala-lehden seuroille tekemän gallupin
mukaan kyselyyn vastanneista seuroista
Laukkasta kannattaa 80 %, Siljolaa 20 %.

Liittokokouksessa mukana olevilla viralli-
silla seurojen edustajilla on kaikilla yksi ääni
minkä edustaja henkilövaalin lippuäänestyk-
sessä voi käyttää.

Toivomme kokouksen tekevän hyviä ja jär-
keviä päätöksiä.

ERKKI PÄRSSINEN
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Ei saa ajatella pahaa kansasta

Karjalan historiasta, sen pitäjistä ja siellä asuneis-
ta ihmisistä on kirjoitettu monia julkaisuja. Mais-
teri Impi Wiikan kirjoittama Vpl Pyhäjärvi kappa-
le kannakselaisvaiheita kirja on mielestäni moni-
puolisin omaa pitäjäämme käsittelevä teos.

Vanhempieni kihlajaiskuvassa isäni sotilaspuvus-
saan viestii omalla tavallaan siitä ajasta, jota Kar-
jalan heimo ja koko kansamme koki yli 60 vuotta
sitten. Kuka meistä lähtisi vapaaehtoisesti kodis-
taan ja kotiseudultaan? Kuten tiedämme, yli
400000 karjalaisen kohtaloksi tuli lähteä evak-
koon ja siirtyä kauas länteen muiden suomalais-
ten joukkoon. Jokainen nuo ajat kokenut muis-
taa varmasti ne raskaat koettelemukset, jotka tu-
livat kansamme kestettäväksi. Kalleimman uhrin
antoivat sodissamme kaatuneet ja haavoittuneet
sekä eliniäkseen vammautuneet. Ikuinen kunnia
heille.

Kuusi vuosikymmentä olemme täällä Suomessa
saaneet elää rauhan aikaa. Meillä on vapaa maa
ja länsimainen kulttuuri vaalittavanamme. Jokai-
sella on oikeus ja velvollisuus olla mukana raken-
tamassa ja kehittämässä kaunista maatamme en-
tistä paremmaksi. Arkisen aherruksen ohella
saamme kokoontua ja perustaa yhdistyksiä. Py-
häjärven kunnan hoitokunnan valtuuttamina
joukko Pyhäjärveläisiä henkilöitä kokoontui Vam-
malan silloisessa kauppalassa 25. huhtikuuta
1948 ja päätti perustaa Pyhäjärveläisten henki-
sen ja taloudellisen toiminnan tukemiseksi ja ke-
hittämiseksi Pyhän-Säätiön. Tämän säätiön toi-
minta jatkuu edelleenkin Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö
nimellä. Oma lehtemme ilmestyy kerran kuukau-
dessa ja vuosittain pidämme Pyhäjärvijuhlat. Tä-
män lisäksi olemme olleet mukana pitäjäsäätiöi-
den ja Karjalan Liiton toiminnassa. Hyvät ja ra-
kentavat sekä luottamukselliset henkilösuhteet
paikallisiin ja Käkisalmen johtohenkilöihin on luo-
tu. Tämä on mahdollistanut kunnostaa entisen
kotiseudun sotilashautausmaan, merkitä Pyhäjär-
ven kirkon paikan ja laittaa kuntoon muisto-
merkkejä sekä järjestää onnistuneet Vpl. Pyhäjär-
vijuhlat vuonna 1998 yhdessä paikallisten asuk-
kaiden kanssa. Kuten toisaalta tästä lehdestä
voimme lukea, säätiömme hallintoneuvosto ko-
koontui 19. maaliskuuta Vammalassa. Säätiöm-
me hallinnossa yli 40 vuotta ansiokkaasti toimi-
nut Erkki Pärssinen nimitettiin Kunniapuheenjoh-
tajaksi. Hänen monipuolinen ja hellittämätön työ
Pyhäjärven ja koko Karjalaisuuden hyväksi an-
saitsee erinomaisen kiitoksen. Erkki jatkaa edel-
leen Vpl. Pyhäjärvilehden vastaavana toimittaja-
na ja hänen viitoittamaansa tietä on hyvä kulkea.

Tulevina haasteina on jatkaa ja kehittää edelleen
Vpl. Pyhäjärvi - Säätiön toimintaa. Säätiömme
hallintoneuvosto on päättänyt kunnostaa tänä
kesänä kirkkoaholla olevan Lahjoitusmaatalon-
poikien eli talonpoikien oikeustaistelun muisto-
merkin. Heinäkuussa kokoonnumme Pyhäjärvi-
juhlille Ikaalisissa. Sukuseurat jatkanevat vireätä
toimintaansa. Karjalassakin on vielä tutkittavaa.
Yhteistoimintaa muiden pitäjäseurojen kanssa
tulemme jatkamaan.

Hyvät lehtemme lukijat. Menneisyyttä tutkien,
nykyisyyteen luottaen ja tulevaisuuteen uskoen
toivotan teille kaikille hyvää ja virkistävää kevät-
tä 2005. 

YRJÖ S. KAASALAINEN

Menneisyys,
nykyisyys ja 
tulevaisuus

Sunnuntaina pidettiin Pyhäjärven kunnanhuoneella
kansalaiskokous. Kokouksessa otettiin ensin käsiteltä-
väksi kysymys nimismiehestä ja lausuttiin nimismiestä
vastaan katkeria syytöksiä. Päätettiin pyytää kuvernöö-
riä toimittamaan tutkimuksen ja määräämään uuden
nimismiehen. Kansalaiskokouksen aikaisemmin valit-
sema ”nimismies” pyysi kokoukselta, että kun uutta ni-
mismiestä esitetään, ei häntä ehdotettaisi virkaan ni-
mitettäväksi.

Toisena asiana oli pastori Vuorivirran asia. Hän oli
lausunut ”kansasta” arvostelevia sanoja, jonka vuoksi
hänet päätettiin kokonaan kelpaamattomaksi papin
virkaan ja päätettiin käskeä hänet heti eroamaan. Valit-
tiin erityinen lähetystö viemään tämän kansalaisko-

kouksen päätöksen hänelle.
Edellisessä kansalaiskokouksessa olivat syytettyinä

Noitermaan kansakoulun opettaja Aino Uusikallio ja
Konnitsan kansakoulun opettaja Matti Kaartinen. Hei-
dät päätettiin erottaa toimistaan ainiaaksi.

Kunnan elintarviketoimikuntaa arvosteltiin
niinikään sangen ankarasti. Kokous päätti kuitenkin
vielä jäädä odottavalle kannalle, ennen kuin muihin
toimiin ryhdytään.

Valittiin 5 henkinen ”kumoustoimikunta”, jonka teh-
tävänä on pitää huolta, että kokouksen päätökset tule-
vat täytäntöön pannuiksi. Kumoustoimikunta velvoi-
tettiin myöskin valvomaan, etteivät ”porvarit” saa pu-
hua tai ajatella mitään loukkaavaa ”kansasta”.

Kevätherätys
Taas tavataan oman lehtem-
me sivuilla ja toivottavasti
kevätaurinko herättää vii-
meisetkin nukuksissa olleet
Pyhäkylän koulupiiriläiset
kirjatietoja lähettämään.

Tutkikaa, hyvät ystävät,
vanhoja asiakirjoja, kuvia,
yms., mitä vanhempien jäl-
jiltä on vielä tallessa. Älkää
viekö niitä kaatopaikalle,
vaan kysykää, mistä niistä
olisi hyötyä yhteiselle hank-
keellemme. Kirjatkaa muis-
tiin niitä pieniä muistoja
evakkopaikoista, miten se
uuden kodin rakentaminen
sujui, mistä saatiin tarvikkei-
ta, kuka rakensi, missä sen
aikana asuttiin, mitä muuta
harrastettiin, yms. 

Näistä eri perheiden erilai-
sista pienistä muistoista saa-
daan sitä elämän makua noi-
hin virallisiin vuosilukuihin
ja asuinpaikan nimiin.

Kirjatoimikunta

Järjestäytymiskokouksen pi-
täneen Pyhäkylän koulupii-
rin kirjatoimikunnan ko-
koonpano on seuraava: Toi-
vo Hinkkanen, Larjava, phj.
Antti Kaasalainen, Kallen-
kartano, vphj. ja rahaston-
hoitaja, Seija Jokinen, Kal-
lenkartano, sihteeri ja jäse-
net Kauko Hinkkanen, Lah-
navalkama, Irma Karppa-
nen, Pyhäkylä, Pentti Kiuru,
Pyhäkylä, Reini Kukko, Oro-
la, Sirkka Mattila, Taubila,
Jukka Pusa, Pyhäkylä ja Aino

Pöyhönen, Ivaskensaari.
Tilintarkastajina toimivat

Lauri Kaasalainen ja Matti
Santa, varalla Jukka Harjula
ja Pertti Tikka.

Käytännön työskentelyä
helpottamaan ja tehosta-
maan toimikunta jakautui
neljän eri jaostoon.

Tavoitteesta
vielä kerran

Alkuperäinen tavoite on ol-
lut, että jokaisen koulupiirin
alueella asuneen perheen
”tarina” kerrotaan, mahdol-
lisimman paljon kuvilla elä-
vöittäen, Pyhäjärveltä nyky-
päivään. Tavoite ei ole aivan
kaikille auennut. Yritetään
vielä ”suomentaa”, mitä hae-
taan.

Tarkoitus on, että perheen
”tarinasta” selviäisi mahdol-
lisuuksien mukaan mm.

1) Missä perhe asui ja mitä
teki Pyhäjärvellä,

2) missä oltiin evakkona
1939– ja 1944,

3) mistä saatiin tai miten
muuten hankittiin uusi koti,
miten ja kuka sen rakensi,
mistä elanto saatiin ja mitä
harrastettiin,

4) Miten kouluttautui ja
kenen kanssa avioitui seu-
raava sukupolvi ja missä
paikkakunnilla he nyt asu-
vat, miten tätä nykyistä Suo-
meamme työllään rakenta-
vat/kehittävät ja mitä har-
rastavat ja

5) samoja vastauksia edel-

lisen kohdan kysymyksiin
myös lastenlasten ja heidän
lastensa osalta?

Ei vain
nimiluettelo

Tarkoitus ei ole, että kirjassa
luetellaan vain perheen-
jäsenten nimet ja syntymä-
vuodet muutaman sukupol-
ven ajalta, vaan että nämä vi-
ralliset tiedot saisivat tuek-
seen asuinpaikkoja, ammat-
teja, koulutusta, työpaikkoja,
harrastuksia, yms. Tietysti
kuvilla elävöittäen.

Silloin teksti on inhimilli-
sempää, luettavampaa. Sa-
malla se pystyy myös anta-
maan kirjan lukijalle vas-
tauksen mm. siihen, miten ja
missä Pyhäjärven Pyhäjär-
ven Pyhäkylän koulupiirin
asukkaiden jälkikasvu tämän
päivän Suomea asuu ja ra-
kentaa.

Samalla voidaan tallentaa
”kansakunnan muistiin” se
tieto, miten arvokkaan ja
monipuolisen panoksen Py-
häjärveltä lähteneet Pyhäky-
län koulupiirin asukkaat ja
heidän jälkikasvunsa, on tar-
jonnut Suomelle näiden
kuudenkymmenen (60) vuo-
den aikana. Meillä ei omissa
saavutuksissamme ole mi-
tään hävettävää. Ne kestävät
hyvin vertailun muiden hei-
mojen kanssa. Siksi ne kan-
nattaa rohkeasti tallentaa tu-
levien sukupolvien luetta-
vaksi.

Mihin tietoa
voi lähettää?

Kaikki toimikunnan jäsenet
ottavat tietoja vastaan ja an-
tavat lisätietoja. Kuvien nu-
meroinnin ja tietojen tallen-
nuksen hoitaa Toivo Hinkka-
nen, Koskisentie 6, 38300
Kiikka. P. 050 342 5027 tai 03-
513 5616.  larjava@kopteri.
net

Jos ei haluaisi lähettää al-
kuperäisiä kuvia, kannattaa
neuvotella Toivon kanssa,
miten asiaa hoidetaan. Esim.
kaikki tähän asti sähköpos-
tissa lähetetyt valokuvat ei-
vät ole käyttökelpoisia. Tek-
niikka on kehittynyt, mutta
käyttäjiä ja laitteita on mo-
nentasoisia.

Kiitoksen paikka

Kiitoksia kaikille jo tietoja ja
kuvia lähettäneille. Edellä
kirjoitetun luettuanne mo-
net teistä ehkä huomaavat,
että pientä täydentämisen
tarvetta taitaisi vielä olla.
Siispä toimeen vain kaikki.

Runsaasti aineistosta saa-
daan hyvä kirja. Ja vielä
muistutus. Kaikki lähetetty
aineisto säilytetään/arkistoi-
daan tutkijoiden myöhem-
pään käyttöön. Mikään ei
joudu hukkaan.

Yhteistyöterveisin
PYHÄKYLÄN

KOULUPIIRIN 
KIRJATOIMIKUNTA

Kuntoutusta myös karjan evakuointi-
tehtäviin sota-aikana osallistuneille miehille
Kuntoutukseen oikeutettu-
jen piiri laajenee niin, että
lain piiriin tulevat myös kar-
jan evakuointitehtäviin sota-
toimialueella osallistuneet
miehet (Laki 1039/97 ja
984/2004)

Näihin tehtäviin osallistu-
neet naiset ovat saaneet ha-
kemuksestaan rintamapal-
velustunnuksen jo parikym-
mentä vuotta siten. Miesten
vastaavaa oikeus on hylätty
vaikka heistä monet saivat
karjankuljetuksen jälkeen
kutsun tulla takaisin elo-
syyskuun ajaksi kotiseudul-

leen sadonkorjuutehtäviin.
Omalta osaltaan näiden
nuorukaisten työpanos sota-
toimialueella auttoi siihen,
että alueelta saatiin melkein
kaikki leipävilja korjatuksi ja
tuotua Suomen puolelle hel-
pottamaan pahenevaa elin-
tarvikepulaa. – Tällaista se
tasa-arvo on Suomessa vielä
näinä vuosikymmeninä.

Asiasta ovat eräät heimo-
veljemme valittaneet EU-ta-
sa-arvo ”komissaarille” saak-
ka, sieltä on tullut vastaus,
että asia on Suomen sisäi-
nen, ei kuulu heille.

Kuntoutusoikeutta voivat
hakea karjan evakuointiteh-
täviin osallistuneet Valtio-
konttorista saatavalla hake-
muslomakkeella. Hakemus
on toimitettava Valtiokontto-
riin 31. 12. 2006 mennessä.
Hakemuslomakkeita voi
pyytää osoitteella: Valtio-
konttori, Vakuutus, Sotilas-
vamma ja veteraaniasiat, PL
60 00054 Valtiokonttori. Pu-
helimellakin voi kaavakkeita
tilata ja asiaa tiedustella nu-
merosta 09-7725 8308.

Valitettavasti asiasta tie-
doittaminen on ollut kovin

vähäistä. Allekirjoittaneen
kautta ainakin kymmenen
heimoveljeä on asiasta saa-
nut tiedon ja toivon, että
kaikki jotka ovat hakemuk-
sen tekemiseen oikeutettuja
saisivat tiedon asiasta. Ilmoi-
tellaan tästä asiasta kohtalo-
veljille, ehkä näin saadaan
vähän hyvitystä sille vääryy-
delle miten tasa-arvolaki on
meitä sortanut.

ERKKI PÄRSSINEN
(TARVITTAESSA YHTEYS

PUH. 03-513 5150)

Maakansa 21. 4. 1917
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Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallinto kokoontui
Säätiömme hallintoneuvos-
ton kokous pidettiin Vam-
malassa lauantaina 19. 3. Pe-
rinteiseen tapaan mukaan
oli kutsuttu hallintoneuvos-
ton ja hallituksen varsinaiset
ja varajäsenet. Niinpä luotta-
mushenkilöitä olikin paikal-
la kaksikymmentäkaksi.

Kokouksen avauksen yh-
teydessä hallintoneuvoston
puheenjohtaja Antero Pärs-
sinen loi katsauksen säätiön
viime vuoden toimintaan,
jossa päällimmäisenä olivat
onnistuneet Vpl. Pyhäjärvi-
juhlat Äetsässä ja Vpl. Pyhä-
järvilehden kustantaminen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin Veikko Karvonen ja
Esko Pohjolainen. Hallituk-
sen toimintakertomus ja tilit
vuodelta 2004 esitettiin ja
kuultuaan tilintarkastajien
puoltavan tarkastuskerto-
muksen  tilivelvollisille
myönnettiin vastuuvapaus
vuoden 2004 tileistä ja hal-
linnosta. Tilikertomuksesta
todettiin säätiön kokonais-
tuloksen parantuneen hie-
man edellisestä vuodesta ol-
len nyt 1620 euroa miinuk-
sella kun se edellisenä vuon-
na oli miinukselle lähes 4000
euroa. Vpl. Pyhäjärvilehden
tilausmäärän todettiin hie-
man laskeneen luonnollisen
poistuman kautta mutta
myöskin uusia tilaajia oli
saatu sukuseurojen, kirjatoi-
mikuntien ym. välityksellä.

Säätiön luottamushenki-
löt eivät saa kokouspalkkioi-
ta mutta matkakorvauksia
korvataan. Tilintarkastajien
palkkiot maksetaan laskun
mukaan.

Henkilövalintoja 
hallintoon

Hallintoneuvoston puheen-
johtaja Antero Pärssinen
kutsui säätiön kunniapu-
heenjohtajaksi lähes 40
vuotta säätiön toiminnassa
mukana olleen  Erkki Pärssi-
sen. Puheessaan hän totesi
Pärssisen toimineen ensin
hallituksen varajäsenenä ja
sen jälkeen pitkään hallinto-
neuvoston jäsenenä ja pu-
heenjohtajana. Pitkään Erkki
ehti olla myöskin hallituksen
jäsenenä ja koko tämän ajan

myöskin puheenjohtajana.
Pärssiselle luovutettiin kun-
niapuheenjohtajan nuija.

Hallitukseen valittiin seu-
raavaksi kaksivuotiskaudeksi
Yrjö S. Kaasalainen ja Juhani
Forsberg. Kaasalaisen henki-
lökohtaisiksi varajäseneksi
valittiin Helvi Vilkko Turusta
ja Forsbergin varajäseneksi
Arja Hiiri Helsingistä. Todet-
tiin, että muut varsinaiset
hallituksen jäsenet ovat Sal-
me Rintala Nokialta ja Mirja
Tenkanen Vammalasta ja
heidän varajäsenensä ovat
Eino Kallonen Jyväskylästä ja
Helka Mäkelä Vammalasta.
Viidentenä jäsenenä virkan-
sa puolesta hallitukseen ku-
luu säätiön asiamies Reino
Äikiä Huittisista.

Hallintoneuvostoon valit-
tiin kolmivuotiskaudeksi An-
tero Pärssinen Hollolasta,
Kyllikki Laitinen Valkeakos-
kelta, Paavo J. Paavola Hel-
singistä ja Rainer Pärssinen
Hämeenkyröstä. Varajäse-
niksi valittiin  Jari Kukko
Lempäälästä ja Raija Holma
Ikaalisista.

Hallintoneuvoston pu-
heenjohtajaksi valittiin Ante-
ro Pärssinen ja varapuheen-

johtajaksi Heikki Kiiski Huit-
tisista. Säätiön tilejä ja hal-
lintoa tarkastamaan valittiin
merkonomi HTM Jukka Kan-
gasperko Huittisista ja mer-
konomi Orjo Pärssinen Äet-
sästä. Varatilintarkastajina
toimivat merkonomi HTM
Aimo Pitkänen ja ekonomi
Matti Kulonen molemmat
Huittisista.

Apurahoja
eri rahastoista

Kokouksessa kuultiin sama-
na päivänä hallituksen suo-
rittama apurahojen jako.
Tyyne Lehikoisen rahastosta
todettiin myönnetyn  7 kpl
150 euron suuruisia apura-
hoja joita saivat Tatu Antto-
nen, Marika Broman, Esa-
Matti Isola, Anna Laitinen,
Tommi Ojanen ja Arto Pih-
koluoma.

Käsityörahastosta todet-
tiin myönnetyn Leena Ku-
kolle, Petra Salmelle ja Yrjö
Inkiselle jokaiselle 250 euron
suuruiset apurahat. Helmi
Pärssisen rahastosta todet-
tiin myönnetyn Mikko Ku-
kolle, Ulrika Hantellille  250
euron suuruiset apurahat.

Lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkkiä
kunnostetaan

Hallintoneuvosto hyväksyi
hallituksen esityksen entisel-
lä kotiseudulla olevan lahjoi-
tusmaatalonpoikien muisto-
merkin kunnostamisesta. Ri-
kottu kattolyhty poistetaan
kokonaisuudessaan ja aukko
peitetään uudella katteella.
Lisäksi erikoislaastia hyväksi
käyttäen muistomerkin ul-
koseinät rapataan uudelleen
ja näin estetään seinäkivien
irtoaminen. Työryhmä Erkki
Pärssisen johdolla tekee työt
heinäkuun alussa. Ammatti-
miehenä on Petri Rautiainen
apulaisenaan Matti Leppä-
nen ja työryhmän muut jäse-
net. Näin esi-isien aikanaan
pysyttämä muistomerkki
korjataan pyhäjärveläisvoi-
min. Korjaustyöhön käyte-
tään 4000 euroa Irja ja Einari
Jäppisen rahaston varoja.

Säätiöllä hyvät 
toimintaedellytykset

Se voitiin todeta kun käsitel-
tiin hallituksen talousarvio-
esitystä Hallintoneuvosto

hyväksyi Vpl. Pyhäjärvileh-
den talousarvion johon odo-
tellaan mm. valtion kulttuu-
riapurahaa 1500 euron ver-
ran. Lehti toimitetaan edel-
leen kerran kuukaudessa ja
ainakin toistaiseksi lehden
valmistus tapahtuu Idea-
mainoksessa Vammalassa ja
varsinainen painotyö teh-
dään Satakunnan Painotyös-
sä Kokemäellä. Talousarvio
painottuu suurelta osin ti-
lausmaksuihin joita odote-
taan saatavan 33500 euron
arvosta ja sillä ja ilmoitus-
tuotoilla 5000 eurolla yrite-
tään selvitä painatus- ja pos-
tituskuluista sekä muista
lehtityön kuluista. 

Vpl. Pyhäjärvi - Säätiön
kokonaistalousarvio päättyi
1850 euron miinukseen. Tu-
lopuolella ovat juhlien tuotot
ja sijoitusten korkotuotot,
jotka viimeksi mainitut ovat
suhteellisen vähäisiä. Erilai-
set säätiön hyväksi myytävät
välitystavarat lisäävät tuot-
toja.

Vpl. Pyhäjärvijuhlia
odotellaan

Tulevan kesän Vpl. Pyhäjär-
vijuhlat ovat 16.-17.7. Ikaali-
sissa. Juhlatoimikunnan pu-
heenjohtaja lea Jokinen se-
losti juhlajärjestelyjä ja to-
dettiin valmistelut jo varsin
pitkälle viedyiksi. Juhlapu-
hujaksi on lupautunut kan-
sanedustaja Irja Tulonen
Tampereelta. Luvassa on jäl-
leen hyvät juhlat todettiin
selostuksen jälkeen.

Vuoden 2006 juhlat ovat
Huittisissa. Huittisten Karja-
laisten edustajat Heikki Kiis-
ki ja Reino Äikiä kertoivat
olevansa valmiit yhdessä
muiden huittislaisten taho-
jen kanssa järjestämään vuo-
den 2006 kihujuhlat.

Kokouksen lopuksi todet-
tiin suhteet entisen kotiseu-
dun paikallisviranomaisiin
olevan hyvässä kunnossa ja
tuleviin talkoisiin luvat on
saatu. Varsinaisia virallisia
kotiseutumatkoja ei kuluvan
vuoden aikana suoriteta
mutta useiden matkaryh-
mien ansiosta satoja matkai-
lijoita käy tulevankin vuoden
aikana Pyhäjärvellä. Pyhä-

järven Lomarantaa kohdan-
nut hallintorakennuksen tu-
lipalo ei aiheuttane vaikeuk-
sia tavanomaiseen yöpymi-
seen Lomarannassa. Myös-
kin toisen pyhäjärveläisen
lomapaikka Aqua Marie on
saanut matkailijoiden suo-
sion osakseen.

Yhteistoimintaa Tyrvään
seudun Museon kanssa jat-
ketaan ja tarkoituksena on
saada lisää näyttelytilaa py-
häjärveläisesineistöä varten.
Lisäksi tarkoituksena on
luetteloida käsikortistot esi-
neistöstä tietokonemuo-
toon.

Kokouksen lopuksi pu-
heenjohtaja kiitti kaikkia
luottamushenkilöitä säätiön
hyväksi tehdystä työstä

kohdistaen aivan erityises-
ti sanansa Erkki Pärssiselle ja
Elsa Kaasalaiselle, jotka aina
aktiivisesti mukana olleina
jäävät nyt  pois hallinnosta.

Yrjö S. Kaasalainen 
hallituksen
puheenjohtajaksi

Hallituksen järjestäytymis-
kokouksessa samana päivä-
nä hallituksen uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Yrjö
S. Kaasalainen ja varapu-
heenjohtajaksi valittiin edel-
leen Mirja Tenkanen. Yrjö
Kaasalainen on toiminut
vuosikaudet säätiön hallin-
toneuvostossa ollen useita
vuosia hallintoneuvoston
puheenjohtaja ja nyt viimek-
si varapuheenjohtaja. Yrjö
on 59-vuotias ammattin-
opettaja ja hänen opetusvä-
lineenään ovat suuret auton.
Moni nuori rekkamies ja lin-
ja-autonkuljettaja on saanut
asiantuntevaa opastusta Yr-
jön tarkan silmälläpidon 
alaisena. Vuosien mittaan Yr-
jö S. Kaasalaiselle on kerty-
nyt monia oman alansa luot-
tamustehtäviä. Säätiön lisäk-
si karjalaisia luottamusteh-
täviä on myöskin Montruan,
Pölhölän ja Kalamajan jako-
kunnan isännän tehtävät. Yr-
jö Kaasalainen asuu Ritva 
-vaimonsa kanssa Harjaval-
lassa.

REINO ÄIKIÄ

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Antero Pärssinen luovuttaa puheenjohtajan
nuijan Erkki Pärssiselle.

Pyhäjärvi-Säätiön hallitus ja hallintoneuvosto.

Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki Pyhä-
järvellä. Vain hetken aikaa kotiseutumatkaajat
saivat ihailla muistomerkkiä tässä asussa.
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irkonsanomaK

Kuolleita

Merkkipäiviä

”Kiitä herraa, minun sielu-
ni, äläkä unhota, mitä hyvää 

Hän on sinulle tehnyt.
Psalmi 103:2

Näin kehoittaa Jumalan
Sana meitä. Arkitodellisuut-
ta ajatellessani arvelen, että
ikätovereitteni kanssa jou-
dun usein sanomaan: 

”Muisti meni, mutta muis-
tot jäivät.”

Aamulla saatan nousta
vuoteestani ja muistaa, että
silmälasini ovat olohuoneen
pöydällä. Menen olohuo-
neen ovelle ja pysähdyn ih-
mettelemään, miksi tulin. En
muista lasejani.  Palaan sän-
gyn laidalle, ja silloin muis-
tan lasini. Ja niin haen lasini.

Samaan aikaan olen voi-
nut elää muistoissani. Näen
mielikuvissani Kostermaan
hiekkarannan, Solaharjun
juhannuskokon ja monen
kostermaalaisen kasvot.
Muisto on mennyt, mutta

Kiitoksen aiheita
muistot ovat tallella.

Kirjoitan tätä kuukautta
ennen Veteraanipäivää, jota
vietämme huhtikuun lopul-
la. Rykmenttimme komenta-
ja Adolf Ehrnrooth kertoi
kerran veteraanikokoontu-
misessamme, että sodan jäl-
keen hän oli kerran ollut ter-
vehtimässä Suomen mar-
salkka Mannerheimiä sai-
raalassa. Marski oli kysynyt:
”Sanokaa, eversti, miten
Suomelle sodassa kävi?” Ko-
mentajamme vastasi: ”Saim-
me torjuntavoiton”. 

”Hyvin vastattu”, oli Mars-
ki sanonut. ”Pitäkää huoli
siitä, että Suomen nuoriso
muistaa sen.”

Veteraanipäivän suurin

merkitys on siinä, että Suo-
men kansan muistissa säilyy
veteraanien perintö. Siksi ve-
teraanisukupolven on siitä
kerrottava nuorisolle.

Veteraanien tärkein perin-
tö jälkipolville on itsenäinen
Isänmaa.  Meille jäi oikeus
monipuoluejärjestelmään,
kuten myös oikeus lailliseen
poliittiseen oppositioon.
Meille jäivät myös uskonnon
harjoittamisen vapaus sekä
omaan asevelvollisuuteen
perustuvat ja omien johta-
jiemme johtamat puolustus-
voimat. Näkyväksi omaisuu-
deksemme jäivät myös kaik-
ki  itsenäisyytemme symbo-
lit.

Me maksoimme torjunta-

voitostamme raskaan hin-
nan. Lähes 100 000 kaatu-
nutta ja noin 300 000 haa-
voittunutta. Meille jäi asutet-
tavaksi puoli miljoonaa Kar-
jalan sotapakolaista, joita
olemme rakkaasti kutsuneet
siirtoväeksi. Puhumattakaan
sotakorvauksista ja Lapin
jälleenrakentamisesta.

Veteraanien työstä jäävät
jälkipolvia puhuttelemaan
kirkkomaittemme hyvin hoi-
detut sankarihaudat.

Hyvä on muistaa myös se
sisu ja sitkeys, jolla Isänmaa
sotien jälkeen jälleenraken-
nettiin.

Olen vakuuttunut, että me
jokainen löydämme Veteraa-
nipäivänä kiitoksen aiheita
ja voimme yhtyä rukouksis-
samme:

Kiitä Herraa, minun sielu-
ni, äläkä unhota, mitä hyvää
hän on sinulle tehnyt.

MATTI HAKKARAINEN

Irja-siskoa muistaen
Synnyit esikoistyttönä ju-
hannusviikolla, kesäpäivän
seisauksen päivänä, maan-
viljelijä-urheilija - perhee-
seen, Aino ja Toivo Pärssisel-
le ja sait kasteessa nimen Ir-
ja.

Salitsanrannan kansakou-
lun arvostelukirjaan sinulle
merkittiin  syksyllä 1937 kou-
lun alkaessa perhetietoihin
isän ja äidin lisäksi yksi sisar
ja kolme veljeä. Ilmari- veli-
hän syntyi seuraavana vuon-
na.

Sen ajan tavan mukaan
lasten tuli osallistua talon
töihin pienestä pitäen. Si-
sarussarjan vanhimpana si-
nulle riittikin töitä meidän
nuorempien kaitsemisessa
jo ennen koulua ja koulu-
käynnin ohessa. Talvisodan
evakkoon lähtiessä oli  sinus-
ta, 11 vuotiaasta tytöstä, äi-
dille vankka apu. Joutuihan
äiti lähtemään evakkomat-
kalle  kuuden lapsen ja  78
vuotiaan mummon kanssa.

Ensimmäinen evakkomat-
ka johti Alavuden, Alajärven
kahden asuinpaikan ja Kul-

laan kautta takaisin Pyhäjär-
velle, Keljaan lokakuun 25.
p:nä 1941. Tuo oli kaikki
työntäyteistä aikaa varsinkin
perheen vanhimmille lapsil-
le. Kansakoulua kävit sinäkin
muiden mukana jokaisessa
asuinpaikassa, ns. jatkokou-
lun Salitsanrannan kansa-
koulussa.

Kuudennentoista synty-
mäpäivän juhlinta 21. 6.
1944 jäi sodan jalkoihin. Oli
taas lähdettävä evakkoon.
Tällä kertaa matka tapahtui

jalan yhdessä äidin sekä Paa-
vo- ja Viljo- veljien kanssa
karjaa ajaen. Jalan tulitte lä-
helle Savonlinnaa. Ensim-
mäiseksi sijoituskunnaksi
määräytyi  Uurainen Jyväs-
kylän pohjoispuolella.  Evak-
komatka jatkui seuraavana
keväänä Kullaalle ja vuoden
kuluttua muutettiin vielä
kerran, nyt lopulliselle sijoi-
tuspaikalle Huittisiin kevääl-
lä 1947.  Maatila perheelle
saatiin Vesiniityltä. Vuosi-
kymmenen loppu sujui ra-
kentamisen merkeissä. Ensi
rakennettiin ulkorakennus,
johon tuli myös perheen vä-
liaikainen asunto. Seuraa-
vaksi tehtiin asuinrakennus
ja viimeksi erillinen saunara-
kennus. Työtä riitti jokaiselle
ja sitä tehtiin  aamusta iltaan.  

Vuosina 1950–51   kävit
Loimaan kotiteollisuuskou-
lun. Olympiavuoden pää-
siäisenä 1952 avioiduit Pyhä-
järven Saaprusta olevan Ei-
nari Jäppisen kanssa. Tar-
mokkaana maanviljelijä-pa-
riskuntana viljelitte Huittis-
ten Sorvolassa olevaa tilaan-

ne yli viiden vuosikymme-
nen ajan. Teille syntyi tytär
Inkeri, joka suuntautui kau-
pan alalle muuttaen Poriin.
Inkerin kuolema vuonna
2002 oli suunnaton isku teil-
le molemmille.

Sinua kiusasi pitkään vai-
kea reuma, joka teki työn-
teon hankalaksi ja raskaaksi.
Aina sinulla oli kuitenkin ko-
ti kunnossa ja iloinen, autta-
vainen mieli niin tutuille
kuin vieraammillekin. Vai-
keuksissakin sinun elä-
mänasenteesi pysyi positiivi-
sena. Koti oli sinulle kaikki
kaikessa.  Sinun ja Einarin
kodissa oli aina  mukava vie-
railla. Sinun tekemäsi  ku-
donnaiset   ja muut käsityöt
loivat, emännän ja isännän
lisäksi, mukavaa lämpöä pe-
rinteiseen, karjalaiseen maa-
laistaloon.

Sinua, Isoasiskoa  hoivaa-
misesta ja huolenpidosta
kiittäen

veljesi ANTERO

Rakkaamme

Helmi
H Y Y T I Ä I N E N
o.s. Savolainen

* 12. 5. 1910 Vpl. Pyhäjärvi
† 24. 3. 2005 Savonlinna

Rakkaudella kaivaten
Pentti ja Ritva
Marja-Liisa ja Erkki
Aarne
Lastenlapset perheineen
Lastenlastenlapsi perheineen
Sukulaiset ja ystävät
Sä tyydy tahtoon Korkeimman
jätit rakkaasi haltuun Jumalan.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. Lämmin kii-
tos osanotosta. Kiitos Pihlajakoti osasto yhden henkilö-

kunnalle äidin hyvästä hoidosta.

Rakkaamme

Veikko Johannes
M A R J A M Ä K I
* 21. 4. 1936 Nakkila
† 6. 3. 2005 Huittinen

Kiitollisuudella kaivaten
Elli
Anu, Esa, Ville-Veikko ja Serita
Päivi ja Sami
Inkeri-sisar perheineen
Ei mikään voi kuolla,
ei kukat, ei tuuli,
ei rakkaus kuolla voi.
Ohi polku vain kulkee
ja kukat jää taakse
ja muualla tuuli soi.

Enkelit valkoiset Taivaasta tuolta,
pitäkää papasta hyvää huolta.

Ville-Veikko ja Serita

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos myötäelämisestä.

Rakkaamme

Irja Ester
J Ä P P I N E N
o.s. Pärssinen

* 21. 6. 1928 Vpl. Pyhäjärvi
† 17. 3. 2005 Huittinen

On Jumalan kädessä ihmisen tie,
Hän matkamme määrää ja kotihin vie.

Kiittäen ja kaivaten
Einari
Anja-sisko
Paavo, Antero ja Ilmari perheineen
Taina perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu Huittisten kirkossa 9. 4. 2005.
Lämmin kiitos osanotosta. Parhaimmat kiitokset

Huittisten Terveyskeskuksen osasto 2:n henkilökunnal-
le ja kaikille Irjaa hänen sairautensa aikana hoitaneille.

Kuva on isäni, Jalmari Halosen 75-v syntymäpäiviltä. Meitä
on jo neljä sukupolvea juhlimassa! Kuvassa vanhin, Jalmari
Halonen 75 v. 6. 4. (hänen isänsä oli jo edesmennyt Heikki
Halonen Saaprusta), tytär Marja-Liisa Heikkinen, tyttären-
tytär Niina Heikkinen ja suvun nuorin, Niinan poika Mico
Peurala 22. 5. 1 v.

Pyhäjärveläissyntyisestä Matti Pohjolaisesta tuli 25. 1.
2005 iso-pappa. Matin tyttären, Liisan, vanhimman pojan,
Arttu, esikoistytär syntyi tuolloin Tampereella. Kastejuh-
lassa, 12. 3. 2005, tyttö sai nimen Linnea Eveliina. Kastejuh-
la vietettiin  Arttu ja Eija Rantasen kotona. Kuvassa: Matti
Pohjolainen, Liisa Rantanen ja Arttu Rantanen sekä päi-
vänsankari Linnea Eveliina Rantanen. Hyvää ja siunattua
kevätaikaa –  Pentti -vaari- Rantanen

Rakkaamme

Soini Hannes
T E N K A N E N
* 9. 7. 1926 Vpl. Pyhäjärvi
† 23. 3. 2005 Huittinen
Niin väsyneenä loppumatkan kuljit,
uneen rauhaisaan sä silmät suljit.
On hiljaisuus ja suru sanaton,
mutt’ tiedämme – sun hyvä olla on.
Kaipauksella muistaen
Matti ja Arja
Esa, Päivi, Joni ja Sami
Uuno, Maija ja Anni
muut sukulaiset ja ystävät
Enkelit valkoiset taivaalla tuolla
pitäkää Äijästä hyvää huolta.

Joni ja Sami

Siunaus toimitettu läheisten ja ystävien läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.
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Merkkipäiviä Merkkipäiviä

70 vuotta täyttää 9. 5. 2005
Karin Halonen o.s. Talja.
Syntymäkylä Pyhäjärven
Sortanlahti.

Sydämelliset  Onnittelut ja
Korkeimman siunausta elä-
määsi täällä Suomessa Van-
taalla. Asuithan 45 vuotta
Tukholmassa.

SUOMA-SISKON PERHE
RAILI-SISKON PERHE

Kerttu Niukkanen, o.s. Pulakka,
runojen ystävä, 80 vuotta

Kaksoset Mirjami Kujala (o.s. Henttonen) ja Lauri Hentto-
nen Haapaniemen kylästä täyttävät 80 vuotta 9. 5. 2005. Mir-
jami viettää eläkepäiviä Helsingissä ja Lauri Heinolassa. Läm-
pimät onnittelut!

Rauha Heinonen 90 vuotta

Päivät kuluu verkalleen ja vuosiksi ne muuttuu
näin ihmisikä lisääntyy se elämäämme kuuluu.
On kevättä ja syksyä, on kesä sekä talvi
näitä sitten seuraamme elämämme halki.

Kun tarpeeksi monet keväät kuluu ohitsemme
niin ikää siinä karttuu meille itsellemme.
Sen huomaa aina silloin, kun täysi vuosi on
ja vuosikymmenet ja puolet ne huomiomme on.

On 90 vuotta jo huomion arvoinen ikä
sen tänään täällä koemme sitä juhlia jo pitää.
On terveyttä Luoja Sinulle myöskin suonut,
että tämän päivän vieton olet meille luonut.

Olet kohtalosi kantanut aina tyynin mielin,
vaikka Karjalan kannel soittelikin joskus synkin kielin.
Ja kohtalo kuljetti sinut tänne keski-Suomeen
ja täällähän sitä koittikin sitten uusi huomen.

Et tiennyt tyttö Karjalan mitä tulevaisuus tuo,
että Keski-Suomesta Luoja puolison sulle suo.
Ja Risulan mäellä sitten perhekin kasvaa viellä
että poika sekä tytär onnea lisää siellä.

On lapset lähellä nytkin se turvallisuuden tuo
ja oma koti rauhan ja hiljaisuuden suo.
Vaikka yksin nyt jo taivallatkin elämää eteenpäin,
niin Luojaasi luottaen aina päiväsi kuluu näin.

Nyt onnea paljon toivotan Sinulle täti hyvä
olkoon Sinulle arkikin aivan niinkuin pyhä.
Terveys jatkukoon edelleen, siitä kiitos Luojan.
Hän turvasi on ja lohtusi, sekä antaja hyvän suojan.

LAURA KIVISTÖ

Rauha Heinonen o.s. Luuk-
kanen täytti 90 vuotta 15. 3.
Jämsässä.

Äiti on syntynyt Vpl. Pyhä-
järven Rotjanlahdella. Neljä-
vuotisen kansakoulun jäl-
keen nuoruusvuodet kului-
vat kotona koti- ja karjata-
lous töitä tehden. Käsityöt
olivat olennainen osa ja ra-
kas harrastus tehtiinhän mo-
net kodin käyttötekstiilit itse
kutoen ja ommellen.

Sotavuosien monien vai-
heiden jälkeen evakkomatka
päättyi Keski-Suomeen,
Muurameen. Äiti avioitui Vil-
jo Heinosen kanssa v. 1947.
He asettuivat asumana isän
kotitilaa Korpilahdelle. Kaksi
lasta syntyi, v. -49 ja -55. Ko-
din- ja karjanhoidon sekä
maatalouden moninaisissa
töissä on ollut äidin elämän-
työ.

V. 1984 äiti ja isä muuttivat
Jämsään eläkepäiviä viettä-
mään. Nyt jäi aikaa käsitöi-
den tekemiselle ja monille
seurakunnan piireille ja ta-
pahtumille. Äiti on tehnyt 3
kotiseutumatkaa kotipaikal-
le Karjalaan. Isän kuoltua v. -
93 äiti on asunut osakkeessa
Jämsän keskustassa.

Rakas käsityöharrastus ei
ole vielä päässyt hiipumaan,
siitä todisteena on ne sukat,
lapaset ja pitsiliinat, joita
lapset neljässä polvessa sai-
vat viime joulunakin lahjak-
si.

Äidin syntymäpäiväjuhlaa
vietimme Jämsän srk-kes-
kuksessa lähisukulaisten
kanssa.

Toivotimme onnea ru-
noin, lauluin ja kukkasin. 

Kirkkoherra kiitti puhees-
saan äitiä siitä työstä, mitä
hän on tehnyt sota-aikana
kotirintamalla, sekä työstä
perheen ja yhteiskunnan hy-
väksi kasvattajana.

Toivotamme hänelle ter-
veyttä ja voimia tuleviin päi-
viin.

Tytär SEIJA

”Alas kalliolta lapsi riensi,
äitins luoksi riensi hän,
lausui loistavalla 
katsannolla:
Nähnyt olen 
taivaan maan.”
Tämän, Aleksis Kiven Kau-

kametsä-runon ja monia,
monia muita Kerttu on elä-
mänsä aikana eri yhteyksissä
esittänyt. Kerttu oli vähän al-
le 20-vuotias, kun sota-aika-
na olimme päässeet takaisin
kotiseudulle. Silloisissa koti-
kylän juhlissa hän lausui
tuohon aikaan sopivia runo-
ja. Muistan niistä Einon Lei-
non Helkavirsiin kuuluvan
runon Räikköräähkä ja J.L.
Runebergin Vänrikki Stoolin
tarinoista runon Torpan tyt-
tö, sekä V.A. Koskenniemen
runon Vanha Markku. Ihmis-
ten mieli oli silloin toiveikas
kuin viimeksi mainitun ru-
non vanhuksella: kylvettiin
omaan peltoon ja rakennet-
tiin raunioille.

Erikoisesti jäi tuolta ajalta
mieleeni Johannes Linnan-
kosken Rajan lapsi. Se ei ole
varsinaisesti runo, mutta sii-
nä on runon henki. Olin vain
11-vuotias, ja tajusin mitä on
olla ”rajan lapsi”.

”Täällä, tääl on mun koti-
kultani kaunoinen”. Mutta,
vainon tullen: ”meidän pir-
tit, ensikokot. meidän aitat,
ensi verot, meidän naiset, en-
si kyynel . . . Sitä ei ymmärrä
laaksonlapset, rinnemaitten
inehmot tajua”. Opettaja An-
nikki Uusimaa ohjasi Kert-
tua runojen lausunnassa ja
hän  myös ehdotti esitettäviä

Valot, varjot 
vienot äänet soi.
Hiljaisuuskin puhetta 
olla voi.
Olet kaunis, herkkä 
kukkanen elon niityllä,
kauneutta jakamassa,
rakkautta antamassa.

kappaleita.
Näinä aikoina ja molem-

milla evakkotaipaleilla Kert-
tu piti myös päiväkirjaa.
Niistä on saatu runsaasti lai-
nauksia kotiseutumme ih-
misten vaiheista kertovaan
Vaellusvuodet-kirjaan.

Sodan jälkeen Kerttu kävi
kansanopiston ja yhdessä
veljiensä Reinon ja Heikin
kansa oli rakentamassa uut-
ta kotitaloa Suoniemen Kul-
jun kylään. Täältä pyhäjärve-
läinen Niukkasen Toivo vei

hänet nuorikokseen Kulove-
den toiselle puolen, Ruolah-
teen. Seurusteluaikakaan
Kerttu sanoi kerran: ”Toivo
on niin turvallinen”. Ehkäpä
hänelle, vanhemmistaan
varhain orvoksi jääneelle,
turvallisuuden tuntu oli eri-
koisen tärkeää.

Seurasivat työntäyteiset
vuodet ja vuosikymmenet.
Oli perhe ja lapset, karjan-
hoito ja moninaiset maalais-
talon työt. Ei siinä jäänyt ru-
noille tilaa. Eläkevuosien

koittaessa Kerttu ja Toivo
muuttivat Niukkasten yläta-
losta rannan tuntumaan ra-
kennettuun omakotitaloon.
Vastuu ja työ siirtyivät nuo-
remmille. Kohta eläkkeelle
jäätyään Kerttu jäi leskeksi.
Yksinäiset päivät täyttyivät
hänelle mieluisia käsitöitä
tehdessä ja kesäisin kotipi-
han kauniita kukkamaita
hoidellessa. Lapset ja lasten-
lapset asuvat lähellä. Heistä
on ilo ja apu.

Kertulle näitten vuosien
rikkaudeksi tulivat jälleen
runot. Nokian Työväenopis-
ton runopiiri, jossa annettiin
osaavaa opetusta, sai hänes-
tä innokkaan osallistujan.
Eeva Kilven runo Mie rakas-
tan sinuu ko Karjalaa, on yk-
si runopiirissä opituista.
Karjala-rakkaus on Kertulla
syvällä sydämessä ja hän on
ollut kotiseutumatkalla joka
kesä siitä asti kuin näitä mat-
koja on tehty. Aina hänellä
on ollut mukana joku lapsis-
ta tai lastenlapsista ja aina
matkalla olijat ovat saaneet
kuulla Kertun esittäminä ti-
lanteeseen sopivia runoja.

Kiitos, Kerttu, että olet
saamallasi lahjalla ilahdutta-
nut kanssaihmisiä ja edel-
leen ilahdutat.

Merkkipäiväsi oli jo 18. 3.
2005, mutta sydämellisesti
onnea vieläkin. Uskon, että
onnentoivotuksiin yhtyvät
monet tämän lehden luki-
joista.

Serkkusi ANNA-LIISA

Aprillia
Aprillipäivä on  ensimmäi-
nen päivä huhtikuuta. Olin
kuullut vanhemmilta ihmi-
siltä, että silloin saa narrata
toisia ihmisiä niin paljon
kuin mahdollista. Ja kaiken
lisäksi siitä narraamisesta ei
saa kukaan suuttua. Olin
yrittänyt sitten narrata äitiä,
mummoa, ukkia ja jopa isää-
kin, siinä kuitenkaan onnis-
tumatta. Veljeni sain kerran
juoksemaan ulos.

Lähdin siitä sitten käppäi-
lemään naapurin pihalle ja
yritin narrata naapurin Hel-
miä, siinäkään onnistumat-
ta. Silloin Helmi keksi, että
”menepäs narraamaan
mummoasi”. Meidän lehmä
oli naapurin navetassa ja sil-
lä oli isot sarvet. Naapurin
lehmät olivat nupopäitä. Ky-
syinkin Helmiltä, että miten
minä sitten mummoa nar-
raisin. ”Mäne sanomaa, et
mummo siu lehmäis on
pääst irti naapuri navetas ja
se on sarvillaa puskent naa-
puri lehmää nii pahast, et
lehmäst tulloo verta”.

Tein työtä käskettyä ja kun
mummo kuuli, että naapurin
lehmä on verissään navetas-
sa, ampaisi hän liikkeelle
kuin raketti . Ei ehtinyt laitaa

edes kenkiä jalkaan, vaan
sukkasillaan letti suorana
juoksi 50 metrin matkan
naapuriin. Minä turvallisen
matkan päässä takana.
Mummo aukaisi navetan
oven ja siellä hänen lehmän-
sä makasi rauhallisena kyt-
kyessään. Mummon nähdes-
sään nousi seisomaan. 

”Sie pojan peijooni”
mummo tempaisi minulta
karvalakin päästä ja antoi ai-
kamoisen tukkapöllyn. Minä
yritin kaikin tavoin selittää,
ei nyt saa suuttua, nyt on ap-
rillipäivä. ”Täs on siul april-
lii” ja pöllytti uudestaan.
Mummo puhkui kiukkua ja
oli lähdössä kotiin. Onneksi
naapurin Helmi tuli väliin.
”Rauhoitu nyt mummo, mie
se käskin pojan tulla narraa-
maan sinnuu.”  Mummo oli
Helmillekin äkäinen. ”Äläkä
siekää neuvo lapsii sanan-
saattajiks, mis ei uo mittää
perrää. Olisit tult itse.”

Välikohtauksesta huoli-
matta, naapurisopu säilyi.
Minä lähdin kovin aikaillen
kotiin. Mummo oli jo tällä
välin rauhoittunut ja hän oli
ovella vastaanottamassa ja
lepyttelemässä.

LEPPOINMÄEN POIKA

Rauha Heinonen.

Kerttu serkkujensa keskella. Aura (vas.) ja Anna-Liisa Noi-
termaan lammen rannalla kesällä 2003.

Karin Halonen o.s. Talja.

Rauha Heinonen 90 vuotta
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Tyyne Koponen, Noitermaan kansakoulun pitkäaikaisin opettaja
1900-luvun alkupuolella
opettajat olivat kylän kes-
keisiä henkilöitä. Paitsi ope-
tus- ja kasvatustehtävää
koulussa, he myös usein
osallistuivat koulupiirinsä
harrastustoimintaa, jopa
käynnistivät sitä, eli olivat
todellisia ”kansankynttilöi-
tä”. Koulupiirien historiikeis-
ta olemme saaneet lukea,
miten Pyhäjärvelläkin oli
useita mainittavia opettaja-
persoonallisuuksia. Noiter-
maan kansakoulusta muis-
tetaan parhaiten otsikossa
mainittu opettaja Tyyne Ko-
ponen. Historiikkikirjassa
hänestä on varsin vähän ker-
rottu, ja niinpä on esitetty
toivomus, että lehdessämme
häntä muistettaisiin, kun
vielä on keskuudessamme,
tosin yhä vähenevässä mää-
rin, hänen oppilaitaan.

Yritän täyttää toivomuk-
sen, sillä ”lukkarinrakkaute-
ni” Noitermaan koulupiiriä
kohtaan on suuri. Suurin osa
tämän kirjoituksen muisti-
tiedoista on Toini Pelkoselta.
Lisäksi muistelijoina ovat ol-
leet entiset oppilaat Aili Su-
losaari, Aura Soronen, Saimi
Karttunen, laura Suominen
ja Kerttu Niukkanen. Päivi
Seppänen on saanut isotä-
tinsä, opettaja Aino Sarvilin-
nan, o.s. Pelkonen, jäämis-
töstä Sortavalan seminaarin
matrikkelin, jossa ovat opet-
taja Koposen henkilötiedot.
Toivon, että hänestä näin
muodostuu mahdollisim-
man todenmukainen henki-
lökuva.

Henkilötiedot

Tyyne Elisabeth Koponen
syntyi Pietarissa 5. 9. 1893.
Hänen vanhempansa olivat
kultaseppä Aleksanteri Ko-
ponen ja vaimonsa Vilhel-
miina, o.s. Knall. Kansakou-
lun käytyään hän pääsi Sor-
tavalan seminaariin ja val-
mistui ylemmän kansakou-
lun opettajaksi v. 1915. En-
simmäinen opettajan paikka
oli Sortavalan Uudenkylän
kansakoulussa lukuvuonna
1915–16 ja toinen Räisälän
Myllypellon kansakoulussa
1916–17. Vpl. Pyhäjärven
Noitermaan kansakoulussa

hän oli opettajana, ja suu-
rimman osan ajasta myös
koulunjohtajana vuodesta
1917 vuoteen 1935. Viimeksi
mainittuna vuonna hän ter-
veydellisistä syistä erosi vi-
rastaan Noitermaassa ja
muutti Viipuriin. Tyyne Ko-
ponen solmi avioliiton v.
1933 Ilo Armas Immosen
kanssa.

Opettajana
ja kasvattajana

”Hän oli hyvä ja vaativa
opettaja”, nämä maininnat
tulevat ensimmäisinä esille,
kun opettajaa muistellaan.
Innostavilla puheillaan ja
taitavalla historian kerron-
nallaan  hän juurrutti isän-
maanrakkautta lasten mie-
liin. Sama tuli esille myös se-
naikaisissa isänmaallisissa
lauluissa, sillä laulunopetus
oli opettajan vahvimpia
puolia. Näin muistellaan:
”Opintokerhossa ’loistimme’
historiantiedoillamme”. In-
nostuin kovasti Kreikan his-
toriasta, sillä opettaja kertoi
enemmänkin kuin mitä kir-
jassa oli”.

Kirkkohistoriaakin oli
opetettu laajemmin, sillä
pastori Pirkka oli kiitellyt
noitermaalaisten rippikou-
lulaisten kirkkohistoriantie-
toja. Uskontotunnilla sai läk-
synkertoa ”omin sanoin”.
Kun läksynä oli ollut kerto-
mus Jeesus ruokkii 5000
miestä, oppilas oli lopetta-
nut kerrontansa sanomalla:
”Opetuslapset kokosivat
seitsemän ruumenkorillista
tähteeksijääneitä leivänpa-
loja”, ja vastaus oli ollut opet-
tajan mielestä osuva.

Matematiikan eli lasken-
non opetuksessa opettaja oli
erittäin vaativa. ”Kertotaulu
piti osata unissaankin etupe-
rin ja takaperin”, muisteltiin.
Mutta taitavia oppilaita
myös innostettiin. Niinpä
eräällä pääsiäislomalla oli
annettu kolmelle oppilaalle
ylimääräisiä laskennon teh-
täviä keskikoulun ja semi-
naarin laskennon kirjoista ja
opettaja oli ollut mielissään,
kun tehtävät oli osattu.

Muuan kotiseutuoppitun-
ti on jäänyt Toini Pelkosen

mieleen. Näin hän sitä ku-
vailee: ”Olimme Lammin-
harjulla, keräsimme kiviä ja
maalajeja ja toimme opetta-
jalle nähtäväksi. Hän jaksoi
kertoa niistä. Silloin oli vielä
nähtävänä lavan kehikot
(tanssilava). Pojat kiipesivät
korkealle ja huusivat: ”Jär-
ven takana on sininen met-
sä!” Opettaja selitti, mistä si-
nisyys tulee ja selitti senkin,
ettei järvenkään vesi ole sini-
nen, vaikka siltä näyttää.
Senkin kuulimme, kuinka
pieni oja vie lammesta vedet
Pyhäjärveen ja siitä jokien ja
järvien kautta suureen Laa-
tokkaan. Yhdellä tunnilla
opimme paljon asioita.”Läk-
syn ulkoa luku oli tuohon ai-
kaan ”koulun tapa”, ja sitä oli
paljon. Vieläkin joku sen ai-
kaisista oppilaista muistaa
ulkoa Saksan joet ja Norjan
vuonot. Käsitöissä  opettaja
oli itse taitava ja vaati hyvää
työtä. ”Teimme liivit, sellai-
set, joissa sukkanauhoja pi-
detään. Ne tehtiin 12:sta pa-
lasta. Toiset joutuivat työnsä
pesemään ennen arvostelua.
Minun työni oli niin siisti, et-
tä kelpasi ilman pesua. Sain-

kin käsityöstä 10”, muistelee
silloinen koulutyttö.

Laiskalla olo, eli koulun
jälkeen läksyjen lukeminen
oli tavallista, jos tunnilla ei
tarpeeksi hyvin osattu. Usein
saattoi koko luokkakin jäädä
laiskalle. Ja opettaja myös
kuulusteli läksyt. ”Hän antoi
aikaansa, mutta hänellä oli
kotona palvelija, joka teki
kotityöt.”

Muunlaisia muistoja

Olemukseltaan opettaja Ko-
ponen on ollut lyhyehkö ja
vanhemmiten myös tuke-
vahko. ”Hänelle oli aina tuk-
ka huolellisesti nutturalla ja
hän kiinnitti huomiota pu-
keutumiseensa, suosi kel-
lohtavia hameita”, muistel-
laan. Oli tavallista, että hän
teetti oppilailla pieniä palve-
luksia. ”Toin hänelle voita
Savtontin tädeiltä”, tai ”Mei-
tä oli kolme tyttöä, jotka
teimme opettajalle palveluk-
sia, ja palkkioksi hän tarjosi
meille kahvia ja kakkua”, täl-
laista muistetaan.

Tapakasvatus oli tiukkaa.
Tietysti opettajalle ”piti aina

Keväällä 1933 Noitermaan kansakoulusta päästötodistuksensa saaneet oppilaat. Opettajat
Tyyne Koponen ja Toivo Karttunen.

Muistettava pyhäjärveläinen
Kahvenitsan Matti Pärssi-
nen, paikkakuntalaisten kes-
ken Tahvon Matti oli mies,
jonka mittavaa elämäntyötä
ei juurikaan ole muisteltu, ei
tässä lehdessä eikä tietääkse-
ni muuallakaan.

Reino Äikiä kirjoitti helmi-
kuussa -03 karjalaisista kan-
sanedustajista. Siinä jutussa
on luetteloa Matti Pärssisen
kunnallisista ja maakunnal-
lisistakin luottamustoimista
sekä kansanedustajakaudes-
ta 1939–48. Kaikki hyvin ly-
hyesti. Jotta kuva hänestä oli-
si tarkempi, yritän pyynnös-
tä valottaa vähän lisää hänen
monitahoista ja tuloksellista
toimintaansa karjalaisten
hyväksi. Läheltä nähtynä,
perheenjäsenen silmin.

Nuorisoseuralainen
loppuun asti

Isäni jos kuka oli innokas ja
aktiivinen nuorisoseuralai-
nen. Hän oli pitempään kuin
kukaan muu Alakylän ”Py-
rintö” ns:n johdossa ja pal-

jolti hänen ajatustensa ja
ideoittensa mukaan seuran
toimintaa kehitettiin niin, et-
tä se sai paljon laajempaakin
huomiota ja kiitosta.

Tultuaan sitten valituksi
eduskuntaan, hän joutui pa-
kosta luopumaan joistakin
tehtävistä omalla paikka-
kunnalla, myös nuoriso-
seuran puheenjohtajuudes-
ta. Mutta seuraa hän ei kos-
kaan jättänyt. Hän oli aina
selvillä siitä, mitä siellä ta-
pahtui (sitten kun seuran toi-
mintaa taas voitiin Kiikassa
jatkaa), hän piti juhlissa pu-
heita ja olipa vielä – silloin jo
aika sairaana – mukana näy-
telmässäkin, joka esitettiin
”Pyrintö” ns:n 45-vuotisjuh-
lassa Kiikan Seuraintalossa
keväällä -50. Näytelmä esi-
tettiin samalla miehityksellä,
jolla sitä oli esitetty aikanaan
Pyhäjärvellä. Isäni teki siinä
hyvällä huumorilla   hauskan
roolityön. Siinä näyttäytyi
hänen leikkisä puolensa, jo-
ka kotona tuli esille aina toi-
sinaan.

Karjalan kohtalo
sydämellä

Loppuaikoinaan eduskun-
nassa isäni sydän alkoi osoit-
taa väsymisen merkkejä, mut-
ta työtahtiaan hän ei lääkä-
rien neuvoista huolimatta
osannut hiljentää. Hän muisti
kyllä varoittaa muita ”poltta-
masta kynttiläänsä molem-
mista päistä”, mutta itseään
hän ei osannut säästää.

Kun sodan loputtua karja-
laisille alettiin maksaa kor-
vauksia menetetystä omai-
suudesta, tuli siitäkin isälleni
taas yksi lisätyö entisten jat-
koksi. Hän kuului Arvioimis-
tarkastuslautakuntaan, jonka
jäsenet kävivät läpi Arvioi-
mislautakunnan jo kertaal-
leen tutkimat paperit. Mo-
lemmat tekivät niihin omat
arvionsa ja merkintänsä.

Näitä papereita isäni tutki
matkalla Helsingistä kotiin ja
taas takaisin. Ja kotonakin,
kun vähänkin aikaa jäi.

Lisäksi hänen luonaan kävi
jatkuvasti ihmisiä kysymässä

niiata”. Kerran kolme pientä
koululaista, 9-–10-vuotiasta,
Vesikonmäellä maantiellä
kulkeissaan näki opettajan
tulevan kauempana heitä
vastaan. Silloin he kipaisivat
Hatakan saunan taakse pii-
loon, ettei olisi tarvinnut
opettajaa tervehtiä. Eivät
kuitenkaan malttaneet olla
kurkkimatta nurkan takaa, ja
kun opettaja oli kohdalla,
pienin heistä jopa niiata nik-
sautti. Tietysti heidät tunnis-
tettiin ja seuraavana päivän
koulussa  seurasi puhuttelu
ja aresti piiloon menijöille, ei
kuitenkaan niijaajalle.

Kurinpitokin oli kovaa.
Luokkahuoneiden välissä oli
komero, josta olivat ovet
kumpaankin luokkaan. Siel-
lä säilytettiin mm. karttoja ja
oppilaat olivat nimittäneet
sen ”putkaksi”, sillä yleinen
rangaistus vastaanhangoit-
telusta tai muusta rikkeestä
oli putkaan joutuminen ja
eräille oppilaille se tuli liian-
kin tutuksi. Opettajan luok-
kaan tuloa tarkkailtiin, sillä
siitä näki, millaisella ”tuulel-
la” hän oli. Ei ollut harvinais-
ta, että opetta lankesi jopa

oppilaan nimittelyyn em. su-
kunimen tai muun seikan
perusteella. Herkälle tyttö-
lapselle hän saattoi sanoa:
”Taas Vesikko vesittelee”.
Osoittaa suurta sydämen vii-
sautta, kun samainen ”tyttö”
nyt monin sanoin kiittelee
opettajaansa, ja näkee, että
meissä ihmisissä on myös
”se toinen puoli”, eli heik-
koutemme.

Tuohon aikaan koko ikä-
luokka kävi kansakoulun
neljä luokkaa. Noitermaassa
alakoulu ei ehtinyt ennen so-
tia kunnolla alkaa, vaan kier-
tokoulusta siirryttiin yläkan-
sakouluun. Oppikouluun ei
menty, vaikka useat oppilaat
olisivat olleet niin sanotusti
oppikoulutasoisia. Opettaja
Koponen kävi joidenkin van-
hempien kanssa keskustelua
tästä mahdollisuudesta,
mutta tuloksetta.

Kansankynttilänä

20-luvun alkupuolella opet-
taja Koponen johti kyläläisis-
tä muodostamaansa seka-
kuoroa. Itseoikeutetusti hän
kuului myös seudulla pidet-
tyjen tilaisuuksien tai juhlien
”juhlatoimikuntaan”. Hän oli
muutamien vuosien ajan
Lotta Svärd Noitermaan ky-
läosaston sekä Noitermaan
raittiusyhdistyksen puheen-
johtajana. Viimeisinä opet-
tajavuosinaan hän piti kris-
tillistä tyttökerhoa. Näin hän
vaativan koulutyön lisäksi oli
mukana koulupiirin alueen
yhteisissä riennoissa.

Kotiseutu- ja isänmaan-
rakkaus olivat iskostuneet
opettaja Tyyne Koposen op-
pilaiden mieliin, ja suurelta
osin heidän ansiostaan syn-
tyivät aikanaan myös hyvän
vastaanoton saaneet Noiter-
maa-kirjat.

”Mut rakkaus työhön, ker-
ran, aikanaan,

tuo palkan, siunauksen te-
kijälleen.

Hän määrän kauniin löy-
tää elämälleen

ja sato vainiolta korja-
taan.

Säteilee toivoa taas aurin-
ko.”

(Kaitila)
ANNA-LIISA HEIKKILÄ

neuvoa kuka mihinkin pul-
maan. Ja varsin usein perhe-
kin kuuli kysymyksen:

”Sie Matti ko uot siel Hel-
singis, ni hoitasit sie siel tän
miunkii asjan?” Ja Mattihan
hoiti. Koskaan hänellä ei ollut
niin kiirettä, etteikö hän olisi
ehtinyt auttamaan, kun hä-
neltä apua pyydettiin. Matti
hoiti ja huolehti, eikä lepoai-
kaa itselle jäänyt.

Jo kotonaan hän oli joutu-
nut huolehtimaan nuorem-
mista sisaruksistaan ja otta-
maan  vastuulleen sen per-
heen asiat. Vastuun ja huolen
kantaja hänestä tuli lop-
puiäkseen. Ja nyt hän kantoi
sydämellään koko Karjalan
heimon taakkaa!

Vielä oltuaan jo useita ker-
toja sairaalassa hän heti, kuin
hiukankin jaksoi, matkusti
karjalan Liiton asioissa mil-
loin mihinkin päin Suomea
asioita järjestelemään.

Paasikivi
potilasvierailulla

Jäätyään pois eduskunnasta -
48 alkoivat Matti Pärssisen
varsinaiset sairaalajaksot.
Kahdessa sairaalassa Helsin-

gissä häntä hoidettiin. Hänel-
lä oli paha vatsahaava. Se saa-
tiin välillä korjaantumaan
sairaala Mehiläisessä, sitten
se taas uusi. Salus-sairaalassa
olivat Suomen parhaina pide-
tyt sydänlääkärit, siellä hoi-
dettiin sydäntä. Kunto parani
aina välillä ja oltiin toiveikkai-
ta, kunnes sairaudet taas pa-
henivat.

Huhtikuussa -51 hän oli Sa-
luksessa. Serkkuni Heikki (sit-
temmin opettaja Heikki Pärs-

sinen Eurajoelta) oli katso-
massa setäänsä. Heidän siinä
jutellessaan ovi aukeni, ja si-
sään astui presidentti Juho
Kusti Paasikivi. Hän kertoi
olevansa hoidossa samassa
talossa ja kuultuaan Matti
Pärssisen olevan siellä, halusi
tulla häntä tervehtimään ja
toivottamaan paranemista. Ja
veljenpojalle vanha presi-
dentti sanoi: ”Tuollaisia nuo-
ria miehiä Suomi tarvitsee.
Pitäkää tästä maasta hyvää
huolta”.

Kolmen päivän kuluttua
olisi isän syntymäpäivä, hän
täyttäisi 55 vuotta. Onnittelu-
käynnille tulivat eduskunnas-
ta Eemil Luukka ja pari muu-
takin kansanedustajaa. Onni-
teltava ei reagoinut enää mi-
tenkään. Seuraavana päivänä
hän erkani tästä maailmasta.

Isäni aikaansaannoksia lä-
heltä seuranneen työtoverin
kirjoitusta suoraan lainaten:
”Matti Pärssinen oli 1930-lu-
vun Pyhäjärvellä kaikkein
keskeisin henkilö. Ihmisenä
hän oli vaatimaton, tunnolli-
nen, teeskentelemätön ja oi-
keamielinen”.

AINO SIMOLA
Ulvila

Matti Pärssinen.
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Pyhäjärven pogostan asukastietoja 1818

Kaakon kulman 
historiaa

Itäisen Kannaksen vanhat po-
gostat eli kirkko- ja hallintopi-
täjät Pyhäjärvi, Sakkola – van-
halla nimityksellä Sakkula ja
Rautu ovat muodostaneet
kiinteän ja yhtenäisen alueen.
Nämä kolme pitäjää kuului-
vat Käkisalmen läänin eteläi-
seen kihlakuntaan ja jakoivat
samat historialliset kohtalot.
Vuosisatojen aikana ne jou-
tuivat jatkuvasti sotien jalkoi-
hin kuuluen vuoroin Ruotsin
ja vuoroin Venäjän valtapii-
riin. 1720-luvulta alkaen nä-
mä pitäjät kuuluvat valtiolli-
sesti Venäjän keisarikuntana,
mutta rauhanehtojen mu-
kaan niissä noudatettiin ruot-
salaista hallinto- ja oikeusjär-
jestelmä sekä virkakielenä
ruotsin kieltä.

Koko Suomen alueen jou-
tuessa Haminan rauhassa
1809 Venäjän keisarikuntaan
muodostettiin sitä ennen Ve-
näjälle kuuluneesta Karjalas-
ta eli venäläisten kannalta
katsottuna Vanhasta Suomes-
ta ja nyt mukaan tulleesta
”Uuden Suomen” alueesta
yhtenäinen Suomen suuri-
ruhtinaskunta. Tähän tarkoi-
tukseen liittyen koottiin vuo-
delta 1818 hallinnollisena toi-
menpiteenä mm. Pyhäjärven,
Sakkolan ja Raudun alueilta
uudet luotettavan henkikirja-
tiedot. Ne sisältävät alueesta
yksityiskohtaisia väestön ni-
mi- ja omistus- ja verotustie-
toja. Perusteellisempaa, sel-
keämpää ja täydellisempää
vastaavan ajan aineistoa
muun Suomen alueelta en ole
tavannut. Ja mikä suku- ja
historiantutkijan kannalta on
tärkeää, henkikirjan kaikki si-
vut ovat arkistossa tallella se-
kä laadittu erittäin huolelli-
sesti ja selvästi luettavalla kä-
sialalla.

Viranomaisten nimikirjoi-
tusten ja sinettien lisäksi hen-
kikirjan tiedot ovat puumer-
keillään varmentaneet pitä-
jän omat lautamiehet ja kir-
kon kuudennusmiehet. Pyhä-
järven tietojen päiväys on
13. 11. 1817. Vakaalla kädellä
piirretyt puumerkit ovat meil-
le jälkipolville arvokkaita ja
harvinaisia löytöjä esipolvien
kädenjäljistä.

Sukututkimuspiirin 
talkootyö

Edellä mainittujen Käkisal-
men läänin eteläisten pitäjien
Pyhäjärven, Sakkolan ja Rau-
dunhistoriasta ja sukututki-
muksesta kiinnostuneet hen-
kilöt ovat muutaman viime
vuoden aikana kokoontuneet
käsittelemään alueen yhteistä
menneisyyttä ja väestötietoja.

Toimintaa varten on muo-
dostettu Suvannon seudun
sukututkimuspiiri. Se on jär-
jestänyt asiasta kiinnostu-
neille avoimia tilaisuuksia 4–5
kertaa vuosittain. Sukututki-
muspiirin toimesta otettiin
talkoourakaksi saattaa vuo-
delta 1818 tehdyt Sakkolan,
Raudun ja Pyhäjärven  henki-
kirjoitustiedot selkokielelle ja
toimittaa ne internetissä
kaikkien kiinnostuneiden
luettavaksi. Tavoite oli harras-
tajille mittava ja kunnianhi-

moinen, sillä vanhalla ruotsil-
la käsinkirjoitettuja sivuja on
satoja, kyliä yhteensä 139,
alueen ”savuluku” eli talouk-
sien määrä yli 2000 ja väestöä
yksin nimin luetteloituna lä-
hes 15 000 henkeä. Urakkaan
osallistui noin 20 motivoitu-
nutta sukututkimuksen har-
rastajaa, joiden sitkeydellä ja
ahkeruudella vuoden 1818
henkikirjoitustiedot on satu
selkokieliseen muotoon ja nyt
viimein myös nettiin kaikkien
asiasta kiinnostuneiden luet-
tavaksi.

Mitä tietoja koottiin ja
miten niitä luetaan? 

Kansallisarkiston 1818 henki-
kirjojen mikrofilmeiltä
(mf.rulla ES 4338) otettiin 270
kappaletta sivukohtaisia valo-
kopioita, jotka jaettiin työs-
tettäväksi talkoisiin osallistu-
neille. Jokainen tulkitsi kyky-
jensä mukaan saamansa ai-
neiston käsinkirjoitetut tiedot
ja kirjoitti ne selkokielellä tie-
tokoneen muistiin.

Levykkeillä tai sähköpostil-
la selkoteksti välitettiin tutki-
muspiirin omalle ”operaatto-
rille”, joka muokkasi aineiston
nettiin www-sivulle toimi-
vaan muotoon.

Tiedot on koottu pitäjittäin
henkikirjoissa käytettyjen ni-
mien mukaiseen kylä- ja talo-
järjestykseen. Jokaisen talon
kohdalla esitetään omistuk-
sen perustiedot eli talon nu-
mero ja murtolukuna talon
omistusosuus ja manttaali-
osuus. Henkilöt on merkitty
kirjana kylittäin ja taloittain
siten, että ensin mainitaan
perheen päämies puolisoi-
neen ja sitten perhetalouden
muut jäsenet. Kaikkien henki-
löiden tiedot on kirjoitettu
puhtaaksi alkuperäisessä
henkikirjassa olevilla omilla
nimimuodoillaan ja ikä-
vuosillaan. Poikkeuksen tekee
perheen päämiehen puoliso,
josta on käytetty vain merkin-
tää ”vaimo” (med hustru,
m.h., hu) ja ikävuodet. Per-
heen jäsenten kohdalla on ta-
vallisesti merkitty myös hei-
dän suhteensa talon päämie-
heen esim. poika, tytär, pojan
leski, isän veli, yhtiömies jne.
Kunkin perhetalouden asuk-
kaat on ynnätty vielä suku-
puolen mukaan ja yhteensä.

Pyhäjärvellä 47 kylää,
702 savua ja 5309 
asukasta

Pyhäjärven kylät kuuluivat
kahteen lahjoitusmaahoviin

eli donatioon. Konnitsan do-
natioon laskettiin 14 kylää ja
Toubilan hoviin 33 kylää. Kir-
joihin merkityt kylät ovat ol-
leet kovin erikokoisia. Suu-
rimmat kuten Salitsanranta,
Yläsaari ja Kiimajärvi jopa yli
300 hengen kyliä. Muutamat
pienimmät kylät ovat vain 2–3
talon ja alle 15 asukkaan ku-
ten Heinsaari, Suhaparina ja
Tattarnimi.

pitäjän perhetalouksista eli

savuista (rökar) oli talollisille
ja torppareille kirjattuja 605 ja
tilattomien huusholleja oli
määrältään 97. Koko Pyhäjär-
ven manttaaliluvuksi on mer-
kitty 84. Henkikirjojen mu-
kaan Pyhäjärven väkiluku oli
tällöin 5309 henkeä, joista
naisia 2716 ja miehiä 2552.
Kaikille miespuolisille henki-
löille ikään katsomatta on
merkitty ns. podusnie-maksu,
mikä vastasi jonkinlaista hen-
kirahaa. Tämän suorittami-
sesta olivat vapaita naisten li-
säksi vain sotapalvelusta tai
valtion virkatehtäviä suoritta-
vat miehet, joita pitäjän alu-
eella oli 41.

Itäisen Kannaksen pitäjien
väestössä oli uskonnoltaan
sekä luterilaisia että ortodok-
seja, joita arkikielessä sanot-
tiin”reikanuskoisiksi”. He oli-
vat samoja karjalaisia, suo-
malaisia ja historiallisesti näi-
den alueiden alkuperäistä vä-
estökantaa, jotka olivat säilyt-
täneet vanhan alkuperäisen
uskontonsa. Vaikka näissä
henkikirjoissa ei väestön us-
konnosta ole mitään merkin-
tää, voi henkilöiden venäläis-
peräisistä suku- ja etunimistä
kuitenkin tehdä uskontoon
liittäviä johtopäätöksiä. Nii-
den perusteella Pyhäjärven
alueella oli tänä aikana vian
runsaat 100 kreikkalaiskatoli-
laista. Noin puolet tästä mää-
rästä oli Kiimajärven kylän
kollegineuvos Balesnoin ta-
louden väkeä ja toinen puoli-
kas löytyy Sortanlahden, Riis-
kan ja Valkiamäen kylistä.
Mainittakoon, että naapuripi-
täjän Sakkolan alueella vas-
taavan nimikartoituksen mu-
kaan asui noin 200 ja Raudun
pitäjässä noin 500 reikanus-
koista.

Kaksi 53 hengen
suurtaloutta

Väkirikkaassa Pyhäjärven pi-
täjässä oli runsaasti suurper-
heitä, kaikkiaan 54 yli 16 hen-
gen suurtaloutta. Kahdeksan
talouden henkilöluku ylittä 25
henkilöä. Suurimmat väki-
määrät on kirjattu Kiimajär-
ven kylässä kollegianeuvos
Balasnoin ja Hasinmäen ky-
län Juho Kaasalaisen talouk-
siin, kummassakin 53 henki-
löä. Talollinen Juho (Johan)
Kaasalaisen todellinen suur-
talous käsittää peräti 28 mies-
tä ja 25 naista. Isäntä Juhon ja
hänen vaimonsa ydinperhee-
seen kuuluvat heidän kolme
lastaan, joista vanhimmalla
pojalla on jo omaa jälkikas-
vua. Muita ns. alaperheitä
ovat isännän neljän veljen se-

kä viiden yhtiömiehen väki-
rikkaat perheet. Henkikirjana
yhtiömiehet on merkitty erik-
seen kullekin veljessarjan
osapuolelle. Todetaan samal-
la, että kaikkien tämän suur-
talouden perheiden – myös
yhtiömiesten – sukunimenä
on Kaasalainen, joten he saat-
tavat olla keskenään esim.
serkuksia. Myös monet etuni-
met olivat yhteisiä, sillä jouk-
koon kuului mm. 7 Annaa, 6

Juhoa, 5 Liisaa, 5 Mikkoa ja 4
Mattia.

Talouden suuresta mieslu-
vusta johtuen tilan heinäve-
ron määrä on myös pitäjän
perhekohtaisesti suurin, pe-
räti 65 leiviskää. Paloviinave-
ro vastaavasti jää 1/16 mant-
taalin tilakoon mukana las-
kien vain runsaaseen yhteen
leiviskään.

Heinä- ja paloviinaverot

Alkuperäiseen henkikirjaan
on omille sarakkeilleen mer-
kitty vielä heinäveron ja palo-
viinaveronluvut, joita ei näi-
hin puhtaaksi kirjoitettuihin
tietoihin otettu mukaan.

Luvuista voi päätellä, että
heinävero oli määrätty perhe-
talouden miespuolisten hen-
kilöiden lukumäärän mukaan
ikään katsomatta. Yhden mie-
hen heinäveronarvona oli 2
leiviskää ja 7 naulaa eli 8,5 kg
leiviskän arvolla noin 20 kiloa,
kolmen miehen taloudessa
määrä oli 7 leiviskää ja 1 nau-
lan eli noin 60 kiloa heiniä
jne. Epäselväksi jää käytet-
tiinkö tässä leiviskän avona
Suomen 8,5 kg ja Venäjän
16.38 kg leiviskää?

Heinäveroa määrättiin sa-
malla taksalla kaikkien ta-
louksien miehille olivatpa he
sitten talollisia, torppareita
tai itsellisiä. Vain hovin pääti-
lan torpparit olivat vapautet-
tuja sekä heinä- että viinave-
roista. Pyhäjärven pitäjän
heinäveron laskennalliseksi
kokonaismääräksi on saatu
5449 leiviskää, joka tekee em.
leiviskän arvosta riippuen jo-
ko 46 tai 80 tonnia.

Paloviinaveroa perittiin
vain talollisilta, sillä sen pe-
rusteena on käytetty maan-
omistusta. Kaikkein pienim-
miltä manttaaliosuuksilta vii-
naveron arvo oli vain 1 leivis-
kä ja siitä sen määrä kasvoi
maanomistuksen suuruuden
mukaan siten, että 0,5 mant-
taalin suuruisella talolla palo-
viinaveron arvo oli 7 leiviskää.
Koko pitäjän paloviinaveroksi
on yhteenvetoon kirjattu 1639
leiviskää, mikä on käytetyistä
leiviskän arvosta riippuen lä-
hes 14 tai 27 tonnia. Missä
muodossa nämä leiviskä-ar-
voiset verot on suoritettu – ra-
hana, heininä, viinana, työnä
vai muina suoritteina – ei käy
selville henkikirjatiedoista.
Eikä se ole selvinnyt muusta-
kaan lähdeaineistosta. Jos jol-
lakin on tarkempia tietoja
näiden aikojen verojen mak-
samisesta ottaisin mielelläni
niitä tietoja vastaan.

Keitä he olivat?

Meille nyky-Suomen kansa-
laisille on itsestään selvää, et-
tä me kaikki – karjalaiset,
pohjalaiset, hämäläiset, savo-
laiset jne olemme samoja ta-
sa-arvoisia suomalaisia. Kun
vuoden 1818 henkikirjatietoja
aikanaan koottiin, oli suoma-
laisuus käsitteenä näillä
alueilla vielä verraten outo
asia. silloiset esivanhempam-
me itse lienevät nimittäneet
itseään kotipaikkansa mu-
kaan esim. pyhäjärvöisiksi,
sakkuloisiksi tai rautulaisiksi.
Kukaan tuskin heitä kuiten-
kaan arkielämässä sanoi suo-
malaisiksi.

Käydessään kauppamat-
koilla tai laskiaisajossa Pie-
tarissa tunnettiin heidät siellä
maalaisina, karjalaisina tai
ehkä hieman halventavalla
nimityksellä Tsuhnina.

Elettyään lähes kahdensa-

Osmo Tuokon yhteenveto Su-
vannon seudun sukututki-
muspiirin talkootyönä synty-
neestä aineistosta, missä esi-
tellään Pyhäjärven asioita
vuodelta 1818.

Kaakon kulman 1818 henkikirjojen pitäjäkohtaisia nume-
rotietoja.

SAK RAU PYH YHT

Asukkaita 5300 4040 5309 14649
Talojen ”savuja” 600 547 605 1752
Tilattomien ”savut” 123 104 97 324
Manttaaliluku 80 101 84 265
Heinävero/leiviskää 5997 4418 5449 15864
Viinavero/leiviskää 1737 1946 1639 5322

dan vuoden ajan kiinteästi Ve-
näjän keisarikunnan alaisuu-
dessa olivat he ruotsalaiseen
hallintoon kuuluneen Suo-
men kannalta katsoen Venä-
jän karjalaisia, venäläisiä tai
jopa ryssiä kuten muutkin ra-
jan takana asuvat. Vain harvat
suomalaisuuden aatetta hah-
mottelevat sivistyneistön jä-
senet saattoivat silloin tun-
nistaa heidätkin suomalaisi-
na. Yhtä kaikki, he olivat suo-
mea puhuvia karjalaisia/suo-
malaisia esivanhempiamme
ja elivät Venäjän keisarikun-
nassa mutta ruotsalaisen hal-
lintokulttuurin ja oikeuslai-
toksen alaisina. Henkikirjan
viimeiselle sivulle heidän
omat luottamusmiehensä –
lautamiehet ja kirkon kuu-
dennusmiehet – piirsivät
puumerkkinsä tietojen oi-
keellisuuden varmistamisek-
si.

Kirjoitustaito ei vielä ollut
levinnyt kansan keskuuteen,
mutta osa puumerkeistä oli jo
nimien etukirjaimia.

Omia esivanhempia

Näiltä alueilta peräisin olevis-
ta suvuista löytää sukututkija
helposti lukuisia esivanhem-
pia ja heidän perheitään. Nyt
esipolviaan selvittävä 50–60-
vuotias kohdehenkilö, jonka
suvut ovat eläneet 1800-luvun
alkukymmeninä itäisen Kan-
naksen näissä pitäjissä, saat-
taa 1818 henkikirjoista löytää
jopa 100 esivanhempaansa.

Vanhimmat heistä ovat
henkikirjatiedoissa elämänsä
ehtooikäisiä ämmiä ja äijiä,
nuorimpien ollessa vielä ime-
väisiässä. Omia suoranaisia
esivanhempiani olen tunnis-
tanut kyseisen vuoden henki-
kirjoista nimeltä 60, joista
Kaakon kulman alueen su-
vuista 28 ja toisten sukuhaa-
rojen 32 nimeä Laatokan poh-
joisen rannan Sortavalan alu-
een vastaavista kirjoista.

Henkikirjan sivuille on kir-
jattu oikeisiin mittasuhteisiin
ne suvun kertomat omistuk-
set ja manttaalit, joista asia-
kirjojen puuttuessa on ollut
vain suullista perimätietoja.
Samalla rakentuu käsitys siitä
elinympäristöstä naapuri- ja
kyläyhteisöineen, missä esi-
vanhemmat ovat aikanaan
eläneet.

Nyt netissä selkotekstillä
olevia henkikirjoja lukevan on
syytä ottaa huomioon, että ne
ovat harrastajien kokoamia.
Tiedot sisältävät sekä alkupe-
räisiä että nyt tehtyjä tulkinta-
ja kirjoitusvirheitä eikä niitä
tule käyttää suoraan suku- tai
historian tutkimuksen lähtee-
nä. Huolellinen tutkija tarkis-
taa tiedot alkuperäisten asia-
kirjojen mikrofilmeiltä, joista
tässä mainitaan Kansalaisar-
kiston vuoden 1818 henkikir-
jojen mikrofilmirulla ES 4338.
Internetistä tässä esitettyjä
tietoja voi lukea osoitteesta
www.sukuni.fi/Sukututki-
mus/Sukututkimuspiirit/Su-
vannon Seudun sukututki-
muspiiri/Henkikirja
1818/Pyhäjärvi.

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri 
kutsuu

Viime vuoden lopulla suku-
tutkimuspiiri vahvisti itsel-
leen toimintaohjeet, jotka so-
pivat tässä yhteydessä lyhyes-
ti esiteltäväksi. Niiden muka-
na sen tavoitteena on tarjota
yhteistyötilaisuus niille suku-

tutkijoille, joiden kiinnostus
kohdistuu 1930-luvulla Viipu-
rin läänissä olleiden Raudun,
Sakkolan, Pyhäjärven, Metsä-
pirtin ja Vuokselan pitäjien
alueilla eri aikoina eläneiden
sukujen tutkimiseen. Tutki-
muspiiriin toimintaan voivat
osallistua kaikki em. alueen
sukujen tutkimuksesta kiin-
nostuneet. Piirin toiminta-
muotoja ovat

– yhteiset kokoukset, joissa
osanottajat  voivat kertoa
omista tutkimuksistaan ja
asiantuntijat esittelevät suku-
tutkimukseen tai kohdealu-
een historiaan liittyviä asioita.

– yhteistyöprojektit, joiden
sukututkimuksellinen sisältö
ja laajuus on yhdessä sovittu
ja joiden toteuttamiseen
osanottajat osallistuvat,

–tutustumiskäynnit ja -jat-
kat, jotka liittyvät sukututki-
mukseen ja erityisesti tutkit-
taviin sukuihin tai kohdealu-
eeseen,

– keskustelupalsta interne-
tissä tutkimuspiirin osanotta-
jien keskinäiseen  tietojen-
vaihtoon.

– Sukututkimusten tulok-
set pyritään esittelemään
mahdollisimman laajalti mm.
internetissä ja kohdealueen
pitäjälehdissä.

Toiminnan suunnittelusta
ja toteuttamisesta vastaa ve-
toryhmä, johon kuuluu yksi
kutakin kohdealueen pitäjää
edustava jäsen ja hänelle oma
varahenkilö. Tutkimuspiiri ni-
meää ryhmän vuoden viimei-
sessä yhteisessä kokouksessa
seuraavaksi vuodeksi. Veto-
ryhmä tekee toimintasuunni-
telman ja vastaa käytännön
järjestelyistä sekä ohjelman
toteuttamisesta. Tilaisuuk-
sien ennakkoilmoitukset jul-
kaistaan sekä internetissä että
kohdealueen pitäjälehdissä ja
Karjala-lehdessä.  Ryhmän
toimesta tilaisuuden pöytä-
kirja ja muuta tiedotteet toi-
mitetaan tutkimuspiirin
osanottajien käytössä oleville
edellä mainituille internet-si-
vuille. Niihin kannattaa tutus-
tua ja tulla piiriin mukaan!

Pyhäjärven 1818 
henkikirjan
allekirjoitussivut

Allekirjoitussivuista on ole-
massa valokopio, mutta sen
laatu ei riittänyt tässä julkai-
semiseen.

Henkikirjan vasemmalla si-
vulla virkamiesten nimikirjoi-
tusten ja sinettien alapuolella
olevat nimet ja puumerkit
voidaan tunnistaa ylärivissä
vasemmalta seuraaville hen-
kilöille: lautamies ja kirkon
kuudennusmies Christer
Kukko, lautamies Thomas
Tomperi, joka on kirjoittanut
koko nimensä, lautamies
Adam Leppänen, lautamies
Anders Pärssinen ja alarivissä
vasemmalta kirkon kuuden-
nusmies Matts Pitkänen, kir-
kon kuudennusmies Matts
Kovero ja kirkon kuudennus-
mies Henrik Äijö.

Oikealla sivulla sinettien
alapuolella ovat tunnistetta-
vissa ylärivissä vasemmalta
lautamies Henrik Ijäs, lauta-
mies ja kirkon kuudennus-
mies Michel Pärssinen, lauta-
mies Jöran Pärssinen ja alari-
vissä vasemmalta kirkon kuu-
dennusmies Lucas Savolai-
nen. Kuten päiväyksestä huo-
mataan on henkikirja valmis-
tunut ja allekirjoitettu jo mar-
raskuussa 1817.
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Lehtemme toukokuun numero 
tehdään 19. 5. 2005. 

Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on oltava 
toimituksessa 9. 5. 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

■ Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon toukokuun
kokoontuminen toteutetaan torstaina 26. 5. 2005 klo
18.00 Antero ja Seija Pärssisellä Kiviniementie 424,
17120 Paimela. Lähtö Marolankadun pysäkiltä Lahdesta
klo 17.30. Tervetuloa.

■ Etelä-Karjalan Vpl. Pyhäjärvi-kerhon vuosikokous
pidetään sunnuntaina 24. pnä huhtikuuta klo 14.00 enti-
sessä tutussa osoitteessa Kauppakatu 23 B (Orvokilla).
Käsitellään vuosikokoukselle ja muut mahdolliset esille
tulevat asiat. Tervetuloa päättämään kerhomme
yhteisistä asioista, ja tuomaan uusia ideoita toimin-
taamme. Johtokunta.

■ Tampereen Seudun Vpl. Pyhäjärvikerhon Kevätretki
22. 5. 2005 Kangasalle Äijälään, Pajutilalle ym.
Ruokailemme Äijälässä ja pidämme tarinatuokion sekä
arpajaiset. Tämä kokoontuminen on kevätkauden
viimeinen. Atro Vuolteen linja-auto lähtee Keskustorilta
Vanhan Kirkon edestä klo 9.00.  Retkelle ilmoittautuneet
tervetuloa mukaan. Toivotamme kaikille pyhäjärveläisille
lämmintä kesää ja terveyttä ja iloista mieltä.

■ Kalamajan Montruan ja Pölhölän jakokunnan vuosi-
kokous ja kesäkokoontuminen  pidetään Äetsän
Keikyässä Villilässä Sillankorvantie 37 Kinnarin talossa
sisarusten kutsumana. Aika 9. heinäkuuta klo 12.
Tervetuloa päättämään asioista ja tapaamaan tuttuja.

■ Vironperälle ja Alitalon viinitilalle VPL
Pyhäjärviseuran kevätretkelle lauantaina 7.5.05 vielä
muutamia paikkoja vapaana. Linja-auto ( KY Segerswärd
) kulkee reittiä  Nurmijärvi – Hyrylä, linja-autoasema klo
10.00 - Helsinki, Kiasman/Pääpostin edessä oleva turisti-
pysäkki klo 10.30 – Lohja, Vironperä klo 12.30 – Alitalon
viinitila n. klo 14.00 lounas ja tutustuminen tilaan tuot-
teineen, paluu samaa reittiä. Myös linja-autoreitin
varrelta  Tuusulantie /Lahdentie ja Helsingin keskustan
jälkeen kohti Lohjaa ajettaessa otetaan kyytiin, kunhan
siitä tarkasti ilmoittautuessa sovitaan. 
Matkan hinta/osallistuja yht. 30 euroa  koostuu seuraa-
vasti: linja-autokuljetus 10 euroa + pääsymaksu
Vironperälle  9 euroa (+ lounas 11 euroa Alitalon viini-
tilan A-oikeuksin varustetussa ravintolassa, missä myös
mahdollisuus maistella ja ostaa itse maksaen  tilan viinejä
ja likööreitä ( www.lohja.fi  ja  www.ciderberg.fi ). 
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian puhelimitse
Kaarina Pärssinen joko 040 519 3036 tai 09-237 3474. 
Tervetulloo,  ilo ja hyvä miel piisaap ku lähet mei kans!
VPL Pyhäjärvi -seura

■ Lähde Helin mukana Karjalaan 24.–29. 5. Karhumäen
matkalle vielä muutama paikka vapaana. 24.–29. 7.
Pyhäjärvi-Konevitsa-Pietari Elo-syyskuussa Slovetskin
luostarimatka. Tiedustelut Heli Salminen ( Manu
Naskalin tyttö) puh. 050 567 1586.

Vammalan Karjalaseuralla 60-vuotisjuhlavuosi
Sääntömääräinen
vuosikokous

Vammalan karjalaiset pitivät
sääntömääräisen  vuosiko-
kouksen 28. 2. 05 Vammalan
Seurahuoneella. Paikalla oli
runsas parikymmentä yhdis-
tyksen jäsentä.  Puhetta johti
seuramme uusi jäsen Pekka
Salonen ja sihteerinä toimi
Irja Kärki. Hallitukselle
myönnettiin vastuuvapaus
vuoden 2004 tilien ja toimin-
nan osalta.

Johtokunnan puheenjoh-
tajaksi valittiin Martti Pakari-
nen ja varapuheenjohtajaksi
Veikko Karvonen. Erovuoroi-
sen johtokunnan jäsenen
Tauno Mäkisen  pyydettyä
tehtävästään eron hänen ti-
lalleen valittiin Pekka Salo-
nen. Toiset erovuoroiset jä-
senet Heikki Kiuru ja Eila Yli-
nen  valittiin uudelleen.

Muut johtokunnan jäsenet
ovat Irja Kärki, Helvi Laakso,
Aimo Lehikoinen, Helga Mä-
kelä ,Aune Mäkinen, Katri
Pajunen ja kunniapuheen-
johtaja Viljo Solja.  Sihteerin
tehtäviä v. 2005 hoitaa edel-
leen Helvi Laakso ja rahas-
tonhoitajana toimii Aimo Le-
hikoinen.

Sääntömuutos

Yhdistyksen uusien sääntö-
jen mukaan aletaan toimia v.
2005. Uudet säännöt on vah-
vistettu Patentti- ja Rekisteri-
hallituksessa. Yhdistys pitää
vuosittain 2 yleistä kokousta.
Kevätkokouksessa käsitel-
lään tiliasiat ja päätetään
vastuuvapauden myöntämi-
sestä hallitukselle ja syysko-
kouksessa henkilöasiat eli
valitaan puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtaja hallituksen

jäsenet erovuoroisten tilalle,
tilintarkastajat ja toimikun-
nat ja edustajat liiton ja pii-
rin kokouksiin, käsitellään
seuraavan vuoden toiminta-
suunnitelma ja tulo- ja me-
noarvio.

Suunniteltua toimintaa 
vuonna 2005

Lähetetään edustajat  Karja-
laliiton ja Satakunnan Karja-
laseurojen piirin kokouksiin.
Osallistutaan 3-seuran:Huit-
tinen, Äetsä ja Vammala ta-
pahtumiin, joita ovat pilkki-,
kala-, ja kyykkäkilpailut sekä
hengelliset tapahtumat. 

Tarinatuokioita järjeste-
tään taas kevään aikana.

Seuran 60-vuotisjuhla on
toukokuussa.

Karjalaliiton kesäjuhla on
tänä vuonna Lahdessa 17.-
19. 6. 05. Sinne on tarkoitus

lähteä Vammalasta linja-au-
tolla 19.6.05 aamulla juhla-
kirkkoon ja palata illalla ta-
kaisin juhlien päätyttyä.

Heinäkuussa järjestetään
myös jokavuotinen kesäta-
pahtuma Sahrapirtillä. Pyhä-
järvijuhlat ovat tänä vuonna
Ikaalisissa. Tänä vuonna on
Vammalan vuoro järjestää
hengellinen Pyhäinpäivä-
juhla.

Tule mukaan 
joukkoomme

Mukaan yhdistykseen toivo-
taan karjalaisuudesta  ja kar-
jalaisesta kulttuurista kiin-
nostuneita henkilöitä. Hei-
dän ei tarvitse olla syntyisin
karjalasta tai juuriltaan kar-
jalaisia, kiinnostus toimin-
taan riittää. 

Ikaalisten Karjalaseura

Ikaalisten Karjalaseura ry
vuosikokous pidettiin Jyllin-
kodeilla. Hallituksen pu-
heenjohtajana jatkaa edel-
leen Pentti Inkinen samoin
varapuheenjohtajana jatkaa
edelleen Kalevi Hämäläinen,
sihteeriksi valittiin uutena
Lea Jokinen. Rahastonhoita-
ja jatkaa Kirsti Inkinen. Halli-
tuksen jäseninä jatkavat
edelleen Annikki Gustafsson,
Marja Hämäläinen, Terttu
Lukkarila sekä uutena Mark-
ku Karkiainen ja Minna Rin-
tala. Tilintarkastajina toimi-
vat edelleen Pentti Lappalai-
nen ja Veikko Viljakainen, va-
ralla Sylvi Heinola ja Eeva
Sannikka.

Jäsenmaksu nostettiin 8
euroon. Rahastonhoitajalta

voi käydä ostamassa Karjala
Liiton adresseja niin iloon
kuin suruunkin. Palmusun-
nuntaina kokoonnuimme
Jyllin Kodeilla, söimme
mämmiä ja virvoimme toi-
semme ”Tuoreeks ja ter-
veeks”. Tarinatuokioita jatke-
taan entiseen malliin, niistä
ilmoitellaan seuratoimintaa
palstalla. Seuramme vuoden
päätapahtuma on Pyhäjärvi-
juhlat 16–17 heinäkuuta. 

Jäsenmäärä on pysynyt
pitkään suunnilleen samana
ollen nyt 47. Toiveena
olisikin saada joukkoomme
uusia jäseniä joka siten mah-
dollistaisi toiminnan jatku-
vuuden ja virkistymisen.

LEA JOKINEN  

Valmistautuminen 50-vuotisjuhliin
alulle VPL Pyhäjärvi –seurassa

Maaliskuun 9. päivänä 1957
perustettiin Helsingissä VPL
Pyhäjärvi –seura ja perusta-
vassa kokouksessa oli läsnä
220 henkilöä. Parin vuoden
päästä on siis 50-vuotisjuh-
lien aika. Johtokunta on to-
dennut, että mm. historiikin
tekemisen, tilavarausten ym.
syiden vuoksi on hyvä lähteä
ajoissa liikkeelle valmistele-
maan asiaa. Niinpä tämän
vuoden maaliskuinen kevät-
vuosikokous nimesi juhlatoi-
mikunnan Paavo J Paavola,
Juhani Forsberg, Meeri Kuu-
sisto, Irma Airto, Juhani Paa-
janen, Kaisa-Liisa Korhonen,
Kaarina Pärssinen ja lisäksi
Pekka Matikan, Osmo Juvo-
sen ja Kari Pohjakallion
mahdollisuutta osallistua
toimikuntaan kysytään. 

Juhlatoimikunta on pitä-
nyt järjestäytymiskokouksen
ja kaavaillut alustavasti juh-
lan järjestämisasioita. Selvit-
telyn alla on mm. mahdolli-
sen 50-vuotishistoriikin kir-
joittaminen. Entuudestaan
on olemassa 20-vuotishisto-
riikki ja seuran saavutettua
25 v iän, historiikkiin tehtiin
lyhyt täydennysosa. Juhla-
päiväksi päätettiin varata ti-
lat Karjala-talolta sunnuntai-
na 11. 3.2007.

Juhani Forsberg valittiin
juhlatoimikunnan vetäjäksi
ja sihteerinä toimii Irma Air-
to. Toimikunta jatkaa työtään
kesän jälkeen.

KAARINA PÄRSSINEN

Kotiseutumatkailu alkamassa

Sitä mukaa kun hanget ale-
nevat nousee myöskin koti-
seutumatkaajien kuume en-
tisille kotiseuduille. Monet
ovat jo koonneet matkaryh-
mänsä ja majapaikatkin on
varattu entiseen tapaan. Py-
häjärven Lomarannassa,
Leena ja Antti Musakan isän-
nöimässä mainiossa loma-
kohteessa oli tulipalo talvel-
la, jolloin tuhoutui ns. hallin-
torakennus, jossa Musakat
itse asuivat ja jossa oli loma-
kohteen toinen sauna ja pari
majoitushuonettakin. Monet
matkaajat pelästyivät mikä
nyt eteen. Tavoitimme  kulu-
van viikon maanantaina pu-
helimitse Antti Musakan hä-
nen ollessaan käymässä Lap-
peenrannassa. Entisen hal-
lintorakennuksen paikalle
on parhaillaan kohoamassa
uusi rakennus ja se on val-
miina toukokuun loppuun
mennessä. Rakennukseen
tulee myöskin majoitushuo-
enita joten Musakan Loma-
ranta pystyy 1.6. lähtien ma-
joittamaan 35-37 matkaili-
jaa. Sen sijaan jo jonkin aikaa
rakenteilla olevan isomman

rakennuksen valmistuminen
siirtyy tuonnemmaksi. Tule-
van kesäkausi on aika tark-
kaan myyty mutta vapaita
paikkoja voi tiedustella Pirk-
ko Musakalta Lappeenran-
nasta puh.05- 416 5620. Lee-
nan ja Antin tapaa Pyhäjär-
ven Lomarannasta puh. 990-
7-911-2341-301.

Tervetuloa Pyhäjärvelle
toivottelee Leena ja Antti
Musakka.

Myöskin toinen Pyhäjär-
ven lomakohde Aqua Marie
on valmistautumassa kesä-
matkailukauteen. Sinne on
valmistunut  uusia majoitus-
tiloja joten se pystyy majoit-
tamaan kerrallaan 70-80
matkailijaa. Varauksia sinne
hoitelevat eri matkatoimis-
tot.

Sakkolan ja Käkisalmen lo-
makohteet ovat myöskin val-
miina odottamassa matkaili-
joita. Matkatoimistot hoite-
levat varauksia sinne.  

Onnistuneita kotiseutu-
matkoja Karjalaan ja Pyhä-
järvelle.

REINO ÄIKIÄ


