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Pyhäjärveläiset juhlivat Ikaalisissa
60-vuotta sitten asutettiin
Ikaalisiin yli 500 evakkoa
Pyhäjärven pitäjän Riiskan,
Sortanlahden ja Vernitsan
kylien asukkaita. Sota oli ai-
heuttanut myöskin Ikaalis-
ten väestölle raskaita mene-
tyksiä olihan rintamilla
kaatunut yli 400 parhaassa
miehuusiässä olevaa ikaa-
lislaista sotilasta.

Näin totesi Ikaalisten
kaupunginvaltuutettu Matti
Äijö esittäessään kaupungin
tervehdyksen  sunnuntaina
päiväjuhlassa esittäessään
kaupungin tervehdyksen ja
jatkoi:

Tuska ja ahdistus oli mo-
nessa perheessä varmasti
ihmisen sietokyvyn raja-
mailla ainakin näin jälkeen-
päin ajatellen. Ei voi muuta
kuin ihmetellä millä voimil-
la, uskolla, taidolla ja var-
masti vähän onnellakin  kai-
kesta on selvitty, niin perus-
väestö mutta varsinkin siir-
tolaiset. Te vähän vanehm-
mat Karjalassa syntyneet
kuin me toisen polvenkin
pyhäjärveläiset. Tämä asia
on varmasti yhteinen meille
kaikille täällä salissa. Liekö
se ollut karjalaista sinnik-
kyyttä, huumorilla ja sopi-
villa lisämausteilla höystet-
tynä kun pyhäjärveläiset
ovat näkyvästi olleet muka-
na Ikaalisten jokapäiväises-
sä elämänmenossa ensim-
mäisistä evakkovuosista ai-
na tähän asti. Toivottavasti
myös tulevaisuudessakin.

Ikaalisissa siirtolaisväes-
tö rakensi, raivasi, viljeli,
kasvatti karjaa Metsätyöt
ovat olleet suoranaisesti tai
ainakin välillisesti lähes
kaikilla alkuaikojen tulon-
hankkimislähde.

Mielestäni kulttuurilla  oli
jälkeenpäin ajatellen ehkä
kaikkein suurin merkitys
paikallisen väestön ja siirto-
laisten yhteenkasvamisella.
Urheilu ja musiikki olivat
Ikaalisissa ja Jämijärvellä
ainakin ne kulttuurin muo-
dot joissa oli yhteinen kieli.
Kumpaisestakin on kan-
sainvälisiä näyttöjä aina
Matti Pitkäsen olympiakul-
taan asti.

Yhteiskunnan muuttues-
sa on myös ” Karjalainen
heimo” sopeutunut muu-
toksiin. Ei olla jääty rinta-
mamiestalon rappusille rui-
kuttamaan viimeisen leh-
män perään vaan ollaan
lähdetty ennakkoluulotto-
masti  kohti uusia haasteita.
Meitä täällä salissa olevia
yhdistää sopeutumisen , su-
vaitsevaisuus ja  laaja huu-
mori. Ne ovat yhdessä ja
erikseen auttaneet meitä
vaikeina aikoina.

Satamäärin pyhäjärve-
läisiä ja heidän ystäviään ko-

koontui 16-17. heinäkuuta
Ikaalisten kaupunkiin tä-
mänkertaisiin kihujuhliin.
Juhlatoimikunta Lea Jokisen
ja Ikaalisten Karjalaisten pu-
heenjohtajan Pentti Inkisen
johdolla onnistuivat yhdessä
muun juhlatoimikunnan ja
pirteän talkoolaisjoukkonsa
kanssa juhlajärjestelyistä
varsin hyvin. Merkille panta-
vaa  oli myöskin naapurikun-
nan Jämijärven ja siellä asu-
vien karjalaisten panos juh-
lien järjestelyissä.

Ikaalisiin oli helppo osata,
sillä Markku Karkiainen
joukkoineen oli järjestänyt
viitoituksen kolmostieltä
keskustaan. Lauantain juhlat
aloitettiin Ikaalisten kirkossa
pidetyllä muistojen illalla,
jonka aloitti rovasti Timo
Paattiniemen lämmin henki-
nen seurakunnan tervehdys.
Salme Rintala esitteli entisen
Pyhäjärven seurakunnan kir-
kollisen esineistön ja sen ny-
kyiset sijoituspaikkakunnat.
Terttu Lukkarila esitti lau-
suntaa. Tilaisuuden koho-
kohdaksi muodostui Joel
Åfeltin johtaman Ikaalisten
kirkkokuoron ja Kari Tammi-
sen johtaman Ikaalisten Viu-
lupelimannien  yhteisesti
esittämä Konsta Jylhä mu-
siikki. Juhlayleisö sai kuulla
ensimmäisessä jaksossa
Konsta Jylhän säveltämän ja
Markku Vuoren sovittaman ”
Pyhäaamu Herran temppe-
lissä” ja Konsta Jylhän sävel-
tämän ja Seppo Nurmisen
sovittaman raamattupiirissä
sanoitetun ” Taivaallinen Ku-
ningas kutsuu”.

Rovasti Leo Paukkusen pu-
heen ja yhteisesti lauletun
virren jälkeen kuultiin toises-
sa jaksossa lisää Konsta Jyl-

hän sävellyksiä jotka Seppo
Nurminen oli sovittanut.
Kuoro ja soitinyhtye esittivät
” Uutta virttä nyt laulaa Ps
40:4 ” ja ” Kiitos ja ylistys Her-
ralle san. Rebecca Jylhä”.

Tilaisuuden juontajana

toimi Raija Holma. 
Marja Hämäläisen johdol-

la juhlakansalla oli tilaisuus
nauttia kahvia ja muuta suu-
hunpantavaa läheisellä seu-
rakuntatalolla. Kahvitauon
jälkeen juhlat jatkuivat ilta-
milla Omalla tuvalla, jossa
juhlatoimikunnan puheen-
johtajan Lea Jokisen terveh-
dyspuheen jälkeen kuultiin
hieman ennen juhlia edes-
menneen Osmo Immosen
sanoittamana ja säveltämä
”Pyhäjärvivalssi” Jämijärven
Pelimannien esittämänä.
Yleisö pääsi tämän jälkeen
osallistumaan pyhäjärveläi-
sen miniä Anneli Pitkäsen
tekstittämään Esko Pitkäsen
monivaiheisiin evakkomat-
koihin. Teatteriseura Rundel-
li esitti mielenkiintoisesti itse
tarinan ja sitä täydensi Ikaa-
listen mieslaulajien mahta-
vat lauluesitykset upeine
sooloineen.

Iltamien tanssit tahditti Jä-
mijärven Pelimannit ja ohjel-
maan kuului myöskin taide-

huutokauppa, jossa 260 eu-
rolla Pekka Lappalainen tuli
Helmi Koiviolan taulun
”Muuttajat” omistajaksi. Ti-
laisuuden juontajana ja tai-
dokkaana meklarina toimi
Pentti Inkinen.

Jo hyvissä ajoin juhlakansa
alkoi saapua kirkkoon. Jokai-
nen juhlavieras toivotettiin
kädestäpitäen tervetulleeksi.
Juhlamessun aluksi Timo
Köntti esitti ”Pyhäaamun
rauha” ja ristisaatossa saa-
puivat kirkkoon liput airui-
neen ja kukkien laskijat.
Saarnan piti rovasti Heikki
Paukkunen ja liturgina toimi
kirkkoherra Esko Mattila ja
kanttorina toimi Joel Åfelt.
Tekstit lukivat Pentti Inkinen
ja Maija Virtanen. Tilaisuu-
dessa esiintyi myöskin Olok-
set-kuoro Risto Viljakan joh-
dolla. Pyhäjärveläiset kävivät
sankoin joukoin ehtoollis-
pöytään ja ehtoollisen jaossa
Paukkusen ja Mattilan lisäksi
avustivat rovasti Raimo Vuo-
risto ja lehtori Terttu Vatka.
Kalevi Soikkelin johdolla
suoritettu kolehdinkanto oli
hyvin organisoitu.

Mieliin painuvan puheen
sankarivainajille ja Karjalaan
jääneille piti varatuomari
Antero Rytkölä.  Varsin her-

Henkilöt vasemmalta: Maija Virtanen, Yrjö S. Kaasalainen, Pirkko Haavisto, Kale-
vi Hämäläinen, Karoliina Salo, Pentti Lappalainen, Jani Lappalainen, Lotta Ha-
mari, Antero Pärssinen, Antti Tukiainen ja muistomerkillä Anja Kuukkula ja Aimo
Salo.

käksi hetkeksi muodostui
Kalevi Hämäläisen johdolla
kukkalaitteiden lasku muis-
tomerkeille.

Ruokailutauon jälkeen
päiväjuhla pidettiin Omalla
Tuvalla, jonka jokainen tuoli
oli juhlakansan käytössä.
Minna Rintalan taidokkaan
juonnon myötä ohjelma ete-
ni Ikaalisten nuoriso-orkes-
terin musiikkiesityksen jäl-
keen lauletulla Karjalaisten
laululla.Tervehdyspuheen
piti Ikaalisten Karjalaisten
puheenjohtaja Pentti Inki-
nen . Kaupungin tervehdyk-
sen toi valtuutettu Matti Äijö.
Päivi Nokelainen pyhäjärve-
läisten miniä ( appivanhem-
mat Eino ja Bertta Nokelai-
nen) esitti yksinlauluna Os-
kar Merikannon  ”Laula tyt-
tö” sekä Aili Runteen ” Laps
olen Karjalan”. Säestäjänä
toimi Saana Sillanpää.  Yhtei-
sesti esitetyn Satakunnan
laulun jälkeen juhlapuheen
piti Lumivaarassa syntynyt
kansanedustaja Irja Tulonen
. Ikaalisten Nuoriso-orkesteri
esitti musiikkia ja  Vpl. Pyhä-
järvi-Säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja Yrjö S. Kaasalai-
nen toi tuoreita terveisiä Py-
häjärveltä ja esitteli lahjoi-
tusmaatalonpoikien muisto-
merkin kunnostustoimenpi-
teet. Mirja Tenkanen ja Reino
Äikiä jakoivat stipendit. Ensi
vuoden juhlapaikkakunnan
Huittisten edustajana Reino
Äikiä toivotteli juhlakansa
tervetulleeksi Huittisiin 15.-
16.7. 2006. Varsin onnistu-
neiden juhlien päätössanat
lausui säätiön hallituksen jä-
sen Salme Rintala, kiitellen
niin juhlatoimikuntaa, tal-
koolaisia ohjelmansuoritta-
jia, juhlan moninaisia tuki-
joita ja tietysti myöskin run-
saslukuista yleisöä.   Selos-
tuksia, valokuvia, puheita on
julkaistu toisaalla lehdes-
sämme.

JUHLASELOSTUKSET JA
VALOKUVAT REINO ÄIKIÄ

Minna Hämäläinen ja Petri Jokinen.

Pyhäjärven tyttöjä Ikaalisten päiväjuhlassa.

Juhlatoimikunnan puheen-
johtaja Lea Jokinen.



25.7.2005

VPL. PYHÄJÄRVI Maanantaina 25. heinäkuuta 20052

Olemme eläneet jälleen tänä lämpimänä  kesänä
Karjalaisten kesäjuhlien aikaa. Karjalan liiton
kesätapahtumat Lahdessa viikkoa ennen juhan-
nusta avasivat karjalaisten kesäkokoontumisten
ja -juhlien kauden.  Pitäjien, kylien ja sukujen
tapahtumat seuraavat toisiaan koko heinäkuun
ajan aina elokuun puoliväliin saakka. Kesäiseen
Karjalatietouden lisäämiseen kuuluvat myös
monet matkat Karjalaan joko omille tai tuttavien
sukujen entisille kotispaikoille sekä yhä harve-
nevan veteraanisukupolven mukana viime
sotiemme kuuluisille taistelupaikoille.

Karjala-kysymys ja Karjalaan liittyvät ohjelmat
ovat olleet myös enenevässä määrin esillä julki-
sissa tiedotusvälineissä. Erityisesti televisiosta
olemme saaneet nähdä monenlaista ohjelmatar-
jontaa historiallisesta sarjasta aina venäläisten
”voiton päivän” juhlintaan Moskovassa ja
Viipurissa.  Nyky-Venäjän johdon historiakanna-
notot ja ”voiton päivän” yleisöreaktiot  oikeut-
tavat kysymään onko suhteissamme tapahtunut
mitään sitten Neuvostoliiton aikojen? Vai olem-
meko kovaa vauhtia palaamassa samaan tilan-
teeseen, samaan viralliseen ”liturgiaan”, joka oli
vallalla vuosikymmeniä, mutta todellisuus oli
jotain muuta?

Tiedotusvälineissä osoitettu mielenkiinto
Karjalan asiaan, menneisiin sotiin ja evakkojen
elämään on selvästi lisännyt myös oman nuori-
somme mielenkiintoa näitä asioita kohtaan.
Tätä on tervehdittävä tyydytyksellä.  Suuntausta
tulee meidän jokaisen omalla toiminnallamme
vahvistaa. Se käy parhaiten muuntamalla karja-
laisjärjestöjen toimintaa  nuoria suosivampaan
suuntaan, antamalla nuorille enemmän vastuuta
järjestöissä  ja vahvistamalla sukujen  ja sukuseu-
rojen toimintaa. 

Sukututkimus on mahdollista kaikille.
Viimeisten 125 vuoden tiedot ovat arkistoissa
Suomen kielellä. Myös Internetistä  löytyy yhä
enenevässä määrin selkokielelle muutettua suku-
tietoa. Siellä  olevat mahdollisuudet innostavat
toivottavasti yhä nuorempia tutkimaan juuriaan.
Kukahan kehittäisi tietokoneella pelattavan
”sukututkimuspelin”? Se lisäisi varmasti suvus-
taan kiinnostuneiden nuorten määrää.
Tutkijoiden mahdollisuuksia  lisää merkittävästi
myös mahdollisuus vaihtaa tietoja sähköpostin
välityksellä. Verkostoituminen on tässäkin avain-
sana.

Kiitokset ja onnittelut Ikaalisten ja Jämijärven
karjalaisille hyvistä Kihu-juhlista. Runsaslukuinen
yleisö sai nauttia  onnistuneista ohjelmista ja eri
tilaisuuksien  mitoituksesta niin, että väliin jäi
sopivasti aikaa myös ”haastamiselle”.  Toimitaan
jokainen osaltamme edelleen niin, että nuori-
somme ja koko Suomen kansa entistä paremmin
oppii ymmärtämään Karjala-asiaa, karjalaista
kulttuuria ja Karjalan sekä siellä vuosisatoja
eläneiden sukujemme historiaa.

Karjalaisuus elää meissä ja meidän tehtä-
vämme on siirtää se tietoisuus tuleville sukupol-
ville. Sen työn tulevaisuus tulee varmasti
palkitsemaan!

Hyvää Kesän jatkoa.                                          

ANTERO PÄRSSINEN

KIHU, KARJALA ,
NUORET

Kunnioitetut sotiemme veteraanit,
lotat ja veteraanien puolisot
Arvoisat pyhäjärveläiset ja pyhäjärveläisten ystävät
Valmistaudumme nyt kun-
niakäyntiin sankarihaudoilla
ja Karjalan jääneiden vaina-
jien muistomerkillä. Tapa on
pyhäjärveläisten pitäjäjuh-
lassa perinteinen ja arvokas.
Tälläkin kertaa teemme sen
nöyrin ja kiitollisin mielin.

Ikaalisten kirkkomaassa
on saanut viimeisen leposi-
jansa miltei 350 sankari-
vainajaa. He ovat saaneet
antaa henkensä isänmaan
puolesta monilla tunnetuilla
sotiemme taistelupaikoilla,
mm. Vuosalmella ja Äyrä-
päässä, jonne ankariin tais-
teluihin  lukuisia ikaalilaisia
joutui jatkosodan aikaisten
Jalkaväkirykmenttien JR 7 ja
JR 57 mukana.

Talvisodan aikainen Ikaa-
listen pataljoona eli JR 29:n
III pataljoona saapui rauta-
tiekuljetuksin lokakuussa
1939 Vpl Pyhäjärvelle. Seutu
oli useimmille entuudestaan
tuntematon. Muutamia viik-
koja mm. Enkkuan kylässä
oltuaan pataljoona siirtyi
naapuripitäjään Sakkolaan.
Siellä, joulupäivänä 1939,
Ikaalisten pataljoona koki
ensimmäiset ankarat taiste-
lunsa ja menetyksensä.

Ikaalilaiset veteraanit
muistavat yhä hyvin yh-ajan
Pyhäjärvellä. Monelle on
jäänyt mieleen entuudes-
taan tuntemattoman pitäjän
monet suuret järvet ja laajat
viljelysalueet.

Jatkosodassa osa ikaalilai-
sista Talvisodan veteraaneis-
ta palasi Pyhäjärvelle, kun
suomalaisten joukkojen ete-
neminen kulki Pyhäjärven
itäisten kylien kautta Taipa-
leenjoelle ja edelleen Vuok-
selaan.

Kunniakäyntiä tänään
tehdessämme palautuvat
mieleen myös ne monet
omaiset ja ystävät, joiden vii-
meinen leposija ei ole Ikaali-
sissa. Monella pyhäjärveläi-
sellä on omaisia myös luovu-
tetun Karjalan kirkkomailla.
Esimerkiksi Vpl Pyhäjärven
sankarihaudassa on enem-
män kuin sata Isänmaan va-
pauden puolesta henkensä
uhrannutta sankarivainajaa.

Levottomien olojen vuoksi
pyhäjärveläisten omia san-
karivainajia on myös lukui-
silla muilla kirkkomailla eri
puolilla Suomea. Esimerkki-
nä mainittakoon, että juuri
näinä tunteina tulee kulu-
neeksi tasan 61 vuotta siitä,
kun sotamies, maanviljelijän
poika Aarne Olavi Ijäs koki
sankarikuoleman 21. Prikaa-
tin voitokkaissa taisteluissa
Ilomantsissa.

Vain muutamia tunteja ai-
kaisemmin, tosin edellisen
vuorokauden puolella, oli
tarkka-ampujan luoti tavoit-
tanut samassa joukko-osas-
tossa palvelleen vain 19-vuo-
tiaan, sotamies Toivo Tuo-
mas Rastaan. Molempien
näiden pyhäjärveläisten
sankarivainajien viimeinen
leposija on Joensuun kirkko-
maalla.

Kun ajattelemme muualla
olevia rakkaita vainajiamme,
ajatuksiimme sopivat runoi-
lija Uuno Kailaan säkeet:

Tosin loppuvat kerran 
askeleet vaeltajilta,
Kukin vuorostaan on 
nukkuva syliin maan.
Vaan katso: kaikki he 
kuitenkin mukana ovat,
Nekin, joiden tomu o
n uupunut vaeltamaan.

Kun käymme kunniakäyn-
nillä sankarihaudoilla, muis-
tamme ja kunnioitamme
myös kaikkia niitä kun-
niakansalaisia, miehiä ja
naisia, jotka tavalla tai toisel-
la osallistuivat viime sotien
aikana maamme puolusta-
miseen. On ilahduttavaa, et-
tä Teitä, sodan kokenutta
ikäluokkaa, on yhä vielä voi-
nut saapua joukkoomme tä-
hän juhlatilaisuuteen Ikaali-
siin.

Sota on pakosti jättänyt
kaikkiin sen kokeneisiin jäl-
kensä. Tänä vuonna edes-
mennyt isäni, sotainvalidi,
kertoi aikanaan omista iso-
vanhemmistaan, miten nä-
mä kokivat äärimmäisen
raskaana sen, kun karjalai-
nen  koti Suomenlahden ul-
kosaarilla, Seiskarissa piti
jättää. Joskus sain kuulla,
miten isäni isoisä oli viipynyt
ja viipynyt viimeisenä päivä-
nä kotisaarellaan hautaus-
maalla ja hyvästellyt sinne
jääviä hautakumpuja, mm.
ainoan poikansa haudan. 

Vasta myöhemmin olen
ymmärtänyt, että vaikka
vain isovanhemmista puhut-
tiin, kodin, kotiseudun  ja
lapsuusmuistojen taaksejää-
minen on ollut kovin raskas-
ta myös kaikille nuoremmil-
le. Isästäni ja koko karjalai-
sesta suvusta olen kuitenkin
huomannut, että tapahtu-
nutta ja menneitä ei valitella
eikä surkutella. Aina, myös
silloin kun on ollut vaikeaa,
on katsottu toiveikkain mie-
lin tulevaisuuteen ja haluttu
parhaansa yrittäen ponnis-
tella arkisissa askareissa
isänmaan ja uuden kotiseu-
dun hyväksi.

Ehkäpä tämä on osa sitä
karjalaisuuden parasta pe-
rintöä. Uskon, että tämä on
ollut myös sankarivainajien
tahto. He ovat suurimman
mahdollisen uhrin antaen
taanneet maan vapauden, it-
senäisyyden ja nykyisen hy-
vinvoinnin. Jälkeenjäänei-
den tehtävä on hoitaa oma
leiviskänsä ja täyttää ne vel-
vollisuudet, joita aika kul-
loinkin eteen tuo.

Veteraanien ankaran tais-
telun ansiosta me suomalai-
set voimme pystypäin, ylpei-
nä historiastamme tarkastel-
la kuusikymmentä vuotta
sitten päättyneen toisen
maailmansodan sotatapah-
tumia ja sen käänteitä. Suo-
mi taisteli puhtain asein
puhtaan asian puolesta:
päämääränä oli kansalaisten
elinmahdollisuuksien, itse-
määräämisoikeuden ja
maan vapauden puolusta-
minen.

Ja Suomi saavutti tavoit-
teensa, vaikeissa olosuhteis-
sa taistellen ja koko kansa-
kunnan voimavarat äärim-
milleen ponnistaen. Itsenäi-
syys ja demokratia turvattiin
ja ankarimmatkin hyökkäyk-
set torjuttiin. Poliittinen joh-
to toimi taitavasti joutues-
saan tekemään vaikeita va-
lintoja vain huonojen vaih-
toehtojen pohjalta. Suomen
armeijaa ei suurhyökkäyk-
sistä huolimatta lyöty, ja ko-
tirintama kesti sodan kriitti-
simmätkin vaiheet. 
On syytä palauttaa mieliin,
että sotaan joutuneista Eu-
roopan maista vain Suomi ja
Britannia selvisivät kaikella
kunnialla oikeusjärjestyk-
sensä, demokratiansa ja itse-
määräämisoikeutensa säi-
lyttäen. On siinä meillä vete-
raanien perintöä kerrakseen!

Talvisodan runoilija Yrjö
Jylhä lausuu runossaan Vai-
enneet voittajat:

Te ette turhaan taistelleet
te ette turhaan kaatuneet
te saitte 
suurimman voiton:
te voititte veljen veljelleen,
te löysitte 
kansan eksyneen,
te airuet aamunkoiton.

Hyvä kuulijat! Näihin aja-
tuksiin ja kunnioittaviin kii-
toksiin on tänä päivänä syytä
yhtyä. Kiitos tämän maan it-
senäisyydestä ja hyvinvoin-
nistamme!

ANTERO RYTKÖLÄ

Kiitokset juhlien järjestäjille
Ikaalisten väkimäärältään pieni mutta sen toimeli-
aampi karjalaisseura yhdessä jämijärveläisten kans-
sa järjestivät meille juhlavieraille mahtavan elämyk-
sen kahden päivän aikana. Ohjelmakokonaisuudet
oli huolella valittu ja jokaisesta tilaisuudesta jäi juh-
lavieraille hyvä maku suuhun. Valmiiseen juhlaan tu-
leva juhlavieras ei aina osaa riittävästi arvostaa sitä
talkootuntien määrää mikä  juhlien eteen on joudut-
tu tekemään. Juhlatoimikunta ja talkoolaiset voimi-
aan säästelemättä niin nuoret kuin vanhatkin  tekivät
eri yhteyksissä pitkiä päiviä juhlien onnistumiseksi.
Jo ennakkoon osattiin odottaa juhlien laulu-ja mu-
siikkiesitysten olevan korkeat luokkaa oltiinhan nyt
Ikaalisissa. Silti useimmat meistä herkistyivät taidok-
kaiden esitysten aikana. Iltamien Eskon evakkotari-

nan yhteydessä moni kävi varmasti läpi myöskin
omaan taivaltaan. Musiikki-ja lauluesitysten ohella
Ikaalisten juhlissa pidetyt puheet  saivat karjalais-
taustaisten esittäjiensä ansiosta  oman painoarvon.
Ikaalisten kaupungin ja Jämijärven kunnan panostus
juhliin lämmitti mieliä. Aivan erityisesti on todettava
eri liikelaitosten ja yhteisöjen voimakas taloudelli-
nen panostus niin juhlanumeromme ilmoituksissa
kuin arpajaisissa ja tarjoiluissa. Myöskin Ikaalisten
seurakunta oli jälleen hienosti mukana juhlassa.

Kiitoksen ansaitsette myöskin  Te juhlayleisö, joka
pitkien matkojen takaa aina ulkomaita myöden saa-
vuitte juhliin. Tämä on omiaan kannustamaan meitä
kaikkia järjestämään ja osallistumaan juhliin jatkos-
sakin.

VPL. PYHÄJÄRVI-SÄÄTIÖ

Yrjö S. Kaasalainen Reino Äikiä
Hallituksen puheenjohtaja säätiön asiamies

Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja, varatuomari
Antero Rytkölä.
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Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki kunnostettu
Lehdessämme on viime vuo-
den aikana monta kertaa
kerrottu, että lahjoitusmaa-
talonpoikien muistomerkki
on joutunut ilkivallan koh-
teeksi. Merkin katolla olevan
kynttilälyhdyn lasit on rikot-
tu ja lyhdyn päällä oleva
kruunu ja miekkakilpi revitty
kappaleiksi. Asiasta on kes-
kusteltu paikallisten hallin-
toviranomaisten kanssa,
mutta he ovat ilmoittaneet
voimattomuutensa asian
korjaamiseksi. Sanovat, että
paikka on syrjäinen eikä lä-
hellä ole vakinaisesti siellä
asuvia joten valvontaa on
vaikea järjestää.

Säätiön hallinto teki maa-
liskuussa päätöksen, että
särjetty lyhtyrakennelma
poistetaan katolta ja aukko
katetaan metallikatteella, se-
kä samalla saumataan muis-
tomerkin kiviseinät ettei
ajan ja sään vaikutuksesta
rappeutuvat seinäkivet irto-
aisi pois paikoiltaan. Varat
tämän työn suorittamiseen
voidaan irrottaa Irja ja Einari
Jäppiseltä saadusta perinne-
rahastosta.

Talkoomatkan toteutus

Monien matkavalmistelujen
jälkeen neljäs heinäkuuta
varhain aamulla matkaan
lähdettiin harjavallasta Yrjö
S. Kaasalaisen varaamalla ja
kuljettamalla linja-autolla.
Kyytiin nousivat sieltä am-
mattimuurari Petri Rautiai-
nen Laviasta ja hänen taitava
apulaisensa Matti Leppänen
Kankaanpäästä. Reino Äikiä
oli varannut matkalle tuh-
disti eväitä sanoen terveisi-
nään, että niillä sapuskoilla
pitäisi yksi talkoomatka pär-
jäillä, mutta ellei riitä niin
kaupasta saa lisää liepuskaa
ja järvestä vettä janoon. Tai-
tava seppä ja lyhdynvalmis-
taja Yrjö Inkinen tuli myös
autoon Huittisista. Erkki
Pärssisen pihasta lastattiin
autoon putkitelineet, agri-
kaatti ja monenlaista muuta
tavaraa. Monen talkoomat-

kan vetäjä, hyvä neuvottelija
ja tulkki ”työmies” Jorma In-
kinen nousi matkaan Her-
vannasta. Kun vielä Lahdes-
ta saatiin mukaan säätiöm-
me hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja Antero Pärssi-
nen, olikin koossa sellainen
”Jukolan veljesten” joukko,
jolla oli päätösvaltaa ja työ-
taitoa toteuttaa annettu teh-
tävä.
Tullista selvitään joskus no-
peastikin, joskus taas mat-
kaa hidastellen, me satuim-
me nyt siihen ryhmään mikä
joutui viivyttelemään vähän
pitempään sekä mennessä
että tullessa. Perillä Musakan
Lomarannassa oltiin vasta
kahdeksan jälkeen illalla.
Majoitus järjestyi osaksi uu-
disrakennuksen parvella ja
toisille linja-auton sisällä.
Ruoka ja saunapalvelujakin
saatiin, mutta kymmenen
tunnin sähkökatkos päivit-

täin pani talon henkilökun-
nan ja vieraat välillä kireälle.
Molemminpuolisella jousta-
vuudella asioista selvittiin.

Työn toteutus

Tiistaina aamu kuudelta oli
herätys ja kiireesti siirryttiin
työmaalle, toiset keskittyivät
aamukahvin keittoon, toiset
telineiden pystyttämiseen ja
työn aloittamisen valmiste-
luun. Kun oli hörpätty kaa-
sugrillillä keitetyt aamukah-
vit päästiin työssä alkuun.
Jorma ja Yrjö keskittyivät rik-
koutuneen kattolyhdyn
poistamiseen ja uuden kat-
torakenteen asentamiseen.
Puhdistus- ja muuraustyötä
riitti kaikille. Saumaukseen
kului 16 säkkiä muurauslaas-
tia ja 7-8 ämpärillistä kiilaki-
viä mitkä piti moukaroida ki-
viaidan kivistä. Myös rap-
puaskelmien korjaamiseen
tarvittiin muutama kottikär-
ryllinen painavampia kiviä.
Erikoisen suuren arvon an-
noimme Petri Rautiaisen ja
Matti Leppäsen ammattitai-

toiselle ja ahkeralle työlle,
kaikki yrittivät ja tekivät par-
haansa mukaan ja jo kol-
mannen työpäivän iltapuo-
lella voitiin katsoa työn val-
mistumista ja ryhtyä valmis-
telemaan kotimatkaa.

Ystävyyttä yli rajojen

Asiat paikallishallintoon pi-
tää osata hoitaa. Kävimme
Anteron kanssa lähtöpäivä-
nä Käkisalmen kaupungin-
johtajan Sergei Jahnjukin
luona tervehdyskäynnillä.
Ystävälliseen tapaansa hän
sanoi hyväksyvänsä toimen-
piteet joita me olimme siellä
suorittamassa. Hän toivoi
yhteistyömme edelleen jat-
kuvan ja kanssakäymisem-
me lisääntyvän. Kertoi tule-
vansa syksyn aikana käy-
mään Suomessa, mikäli kii-
reinen aikataulu antaa myö-

ten. Myös Pyhäjärven hallin-
tokeskuksen Pladovoen joh-
tajia tavoitimme, mutta he
eivät olleet paikalla. He oli-
vat tapaamisessamme tal-
vella antaneet luvan työn te-
kemiseen. Myöskin hyvä ys-
tävämme, Käkisalmen kau-
punginsairaalan ylilääkäri
Vladimir Kasakov kävi meitä
tervehtimässä ja kutsui lä-
hellä olevalle datsalleen
nauttimaan Pyhäjärvestä
pyydettyä ja kevätauringossa
kuivattua suolasärkeä. Muis-
tomerkin takana on monta
vuotta ollut rakenteilla kesä-
asunto. Nyt rakennus oli
vaihtanut omistajaa ja uusi
pietarilainen omistaja oli
palkannut neljä ukrainalais-
ta kirvesmiestä valmista-
maan ja viimeistelemään
asuntoa. Nämä miehet olivat
kovin kiinnostuneita meidän
työstämme, kävivät päivit-
täin työmaallamme. Saimme
heidän kymmenen metrin
syvyisestä kaivostaan raikas-
ta juomavettä. Jorman tulk-
kauksen avulla tuli selville,
että meillä on yhteisiä ystä-
viä kuin myöskin vihamie-
hiä. Eivät oikein jaksaneet
veli venäläistä kehua ja pa-
hoittelivat sitä, miten muis-
tomerkkimme oli joutunut
rikkomisen kohteeksi.

Onnistunut talkoomat-
ka.

Kun työmme oli tehty, voim-
me hyvillä mielin palata ta-
kaisin kotiimme toivoen, et-
tä muistomerkit siellä säilyi-
sivät ja olisivat nykyisille ja
tuleville sukupolville kerto-
massa siitä sankaruudesta ja
sitkeydestä millä edelliset
sukupolvet ovat olemassa-
olonsa oikeuden siellä lu-
nastaneet.
Lämmin kiitos vielä kaikille
talkoomiehille ahkeruudesta
ja hyvästä yhteistyöstä mitä
tälläkin matkalla vallitsi.
”voimalla seitsemän mie-
hen”

TEITÄ KIITTÄEN ERKKI
PÄRSSINEN

Karjalaiset
taikauskot
Minun lapsuudessa kaikki
ennustivat jotain.

Leipää ei saanut laittaa
väärinpäin pöydälle, ettei
leipä lopu. Kassia ei lattialle,
kenkiä ei hyllylle.

Mikäli tikka tai metsälintu
tuli pihapiiriin, jos käki kuk-
kui lentäessään talon yli tai
pikkulintu lensi ikkunaan,
olivat nämä varmoja pahan-
merkkejä. Harakan nauru
tiesi riitaa naapurin kanssa,
koiran ulvonta kuolemaa.
Jos käärmeen poltti samassa
paikassa, jossa oli sen tappa-
nut, niin koskaan ei tullut lä-
hiseudulle käärmeitä. Sa-
moin käärmeen nahan voi
käyttää kotieläinten lääkkee-
nä. Jos musta kissa meni tien
yli, oli paras kääntyä takai-
sin. Tikapuiden alitse ei saa-
nut mennä. Kolina ennusti
kuolemaa, kilinä häitä ja sir-
paleet onnea.

Nämä kuuluivat meidän
päivittäiseen elämään  1930-
luvulla.

O.V.

Kalanviljelyä 
Konevitsassa 1930-luvulla
Konevitsan eteläpatterin
alueeseen kuului varsinaisen
patterin ja Konevitsan pää-
saaren välinen matalikko, jo-
ka oli matalavetinen ja run-
saan kortteikon ja muun ve-
sistökasvien edullinen kas-
vualue. Alueelta oli varsinai-
seen Laatokkaan useita
luonnon muokkaamia uria,
joita myöten veden korkeus
pysyi samana kuin pääjär-
vessä. Itätuulen vallitessa
saattoi matalikon pinta vaih-
della jonkun verran.

Patterin tykit oli sijoitettu
varsinaisesta kasarmialuees-
ta erillään olevalle maa-alu-
eelle. Kasarmialueen ja tyk-
kiasemien välissä oli mata-
likkoalueelle johtava ura le-
veydeltään 3-4 metriä ja sy-
vyydeltään 0,4-0,5 metriä.
Uoman yli oli rakennettu
lankkusilta, jota myöten kul-
ku tykkiasemiin tapahtui.
Uoma toimi myös matalikon
veden pinnan säätelijänä
tuulen suunnasta riippuen.

Keväisin muodosti matalik-
ko erittäin edullisen haukien
kutemispaikan veden aikai-
sesta lämpenemisestä joh-
tuen. Haukikanta olikin ke-
väisin erittäin runsas. Patte-
rin henkilökunta harjoitti
kotitarvekalastusta matalik-
koalueelle johtavissa uomis-
sa, joihin kulku tapahtui ai-
kaisemmin mainitun sillan
kautta. Saalis olikin enim-
mäkseen hyvä. Hauen ku-
tuaikana ”lypsettiin ku-
tuainekset” tykkiasemien ja
kasarmialueen välisessä uo-
massa olevalta sillalta ve-
teen. Mädin hedelmöitymi-
nen tapahtui miltei luon-
nonmukaisesti. Tähän ei kui-
tenkaan kiinnitetty mitään
huomiota. Vuonna 1933 tai
1934 saapui eteläpatterille
Vuohensalon kalanviljelylai-
tokselta mies, joka kertoi tul-
leensa patterille tutustu-
maan suoritettuun haukivil-
jelyyn. Kukaan paikalla ol-
leista ei muistanut mitään

kalan kasvatusta tapahtu-
neen. Mies kertoi, että joku
Konevitsassa varusmiehenä
ollut olisi hänelle maininnut
eteläpatterilla kantahenkilö-
kunnan harjoittaneen hau-
kien ”lypsämistä”. Tapahtu-
ma muistettiin, jolloin tulija
ehdotti menemistä mädin
lypsypaikalle. Hänellä oli
mukana näytteen ottamista
varten haavi. Koukattuaan
lypsypaikan läheisyydessä
oleva kaislikon reunasta haa-
villaan hän totesi haaviin
jääneen useita hauenpoika-
sia. Otettuaan useita kokeita
hän totesi, että haukien vilje-
ly on onnistunut erittäin hy-
vin. Jonkun ajan kuluttua
saapui patterille kunniakirja
tunnustuksena onnistunees-
ta kalanviljelystä. Kunniakir-
ja ripustettiin patterin toi-
miston seinälle. Minne mah-
toi joutua Konevitsasta läh-
dön jälkeen?

EINO LEHTONEN  

Patska
pitskoi

Kun asuu sellaisella
paikkakunnalla, missä ei
kuule karjalan murretta
milloinkaan ja tuttavatkin
ovat uusmaalaisia niin
tahtoo nuo murresanat
jäädä unholaan. Tähän
kirjoitukseen sain aiheen,
kun eräänä iltana katselin
televisiota, en muista oh-
jelman nimeä, mutta siinä
puhuttiin karjalan mur-
teella.

Siinä jutustelussa käy-
tettiin sanaa sarrain, se-
hän on kirjan kieleen
käännettynä iso puimala-
to/suuli. Jokainenhan
meistä on juonut pienenä
tai isompanakin jamak-
kaa, senhän kaikki tietävät
olevan kokkelipiimää. Isä
laittoi ennen housunsa
kiinni remelillä. Hevosen
selkään heitettiin setolk-
ka.

En enää muista, miksi
sanottiin sitä nahkahih-
naa, millä sidottiin rinnus-

tin kiinni, enkä muista si-
täkään miksi nk. riimua
sanottiin. Lapsethan pes-
tiin vannassa. Nykyään
isovanhemmilla ei enää
ole vunukoita, ne ovat
muuttuneet lapsenlapsik-
si.

Isällä oli tapana heittäy-
tyä päiväruuan jälkeen
potslojolleen, en tiedä kyl-
läkään onko se karjalan
murretta vai ei. Meillä syö-
tiin rieskaa, eikä se suin-
kaan ollut leipää, vaan uu-
nissa paistettua ohrapuu-
roa.

On varmasti paljon mui-
takin sanoja, tässä nyt
äkikseltään on vain muu-
tama. Toivottavasti tästä
saa jutun juurta.

Viimeinen sana, jonka
tähän kirjoitan on patska
pitskoi, en kerro mitä se
tarkoittaa, uskompa, että
joku sen tietäisi.

KAIJA SUVELA

Muistomerkki kunnostet-
tuna

Talkooväki kahvitauolla ukrainalaisine vieraineen.



4 VPL. PYHÄJÄRVI Maanantaina 25. heinäkuuta 2005

irkonsanomaKE
vankeliumi Matt.
7, 13-14: Jeesus sa-
noo: ”Menkää si-
sään ahtaasta por-

tista. Monet menevät avaras-
ta portista ja laveaa tietä,
mutta se vie kadotukseen.
Miten ahdas onkaan se port-
ti ja kapea se tie, joka vie elä-
mään, ja vain harvat löytävät
sen!”

Tämän juhlapäivän evan-
keliumi on yksinkertainen ja
selkeä. Se puhuu kahdesta
portista, ahtaasta ja laveasta
ja kahdesta päämäärästä,
elämästä Jumalan yhteydes-
sä ja erosta Hänestä. Tämä
kirkas ja yksinkertainen kuva
puhuu omaa selkeää kiel-
tään eikä tarvitse selityksiä
tuekseen.

Mutta mihin sijoittaisim-
me itsemme tässä kuvassa.
Tielle vai portille ja jos tielle,
niin kummalle. Vai pitäydyn-
kö olemaan vain ulkopuoli-
nen tarkkailija ja seuraan,
miten ihmisille yleensä käy,
niin kuin kotisohvalta kat-
soisin televisiouutisia onnet-
tomuuksista.

Filosofia ja ajattelun histo-
ria tuntevat käsitteen logiik-
ka. Jos joku asia on selkeää ja
johdonmukaista, sanomme
sen olevan loogista. Logiikan
historiassa on paljon vasta-
kohtien kokonaisuuksia ja
logiikan sanoja ovat on ja ei.
On olemassa hyvä ja paha,
oikea ja väärä, elämä ja kuo-
lema. Tämän päivän aihe
kertoo totuudesta ja harhas-
ta. Näiden välissä ei ole kol-
matta vaihtoehtoa. Väreinä
kuvattuna on vain musta ja
valkea, ei harmaan sävyjä.
Olen joskus ajatellut, että
kolmas tie siitä keskeltä olisi
helpoin ratkaisu. Aivan kuin
sielu vierastaisi logiikan ää-
rimmäisiä ja selkeitä vaihto-

Totuus ja harha

ehtoja, sillä loogisessa ajat-
telussa toinen vaihtoehto
sulkee aina toisen pois. Sa-
malla tavalla opettaa meitä
nyt raamatun sana. Lavea tai
kaita tie, toinen tai toinen.

Vietin paljon lapsuuden
kesiä Osaran kylässä isoäidin
maatilalla. Talon lähellä oli
metsä ja se oli minusta tavat-
toman viehättävä ja jännittä-
vä paikka. Metsä oli kaunis
väreineen, tuoksuineen ja
äänineen. Siellä oli hyvä olla.
Metsä oli myös sopivalla ta-
valla pelottava, ei liiaksi, vain
vähän. Siihen liittyi myös py-
hyyden tuntu. Tuskin on ih-
mistä, joka ei pitäisi kauniin
kesäisen metsän tunnelmas-
ta.

Sitten myöhemmin aikui-
sena kuulin, että samasta ky-
lästä oleva metsäprofessori
puhui metsän viljelystä.
Metsä on kuin viljapelto. Kun
se on kasvanut täyteen mit-
taansa, kaikki leikataan pois.
Tämä ajatus tuntui pahalta.
Metsän tilalle tulisi aukio,
vain muutama siemenpuu

Virtain, Ähtärin, Alavuden ja Töysän sanomat 6. 9. 1940

Pyhäjärveläisten lastenkodissa Rantatöysän rukoushuoneella
Vpl. Pyhäjärven lastenkoti on aikai-
semmin ollut Rinteen kansakoulul-
la. Kun nyt kansakoulut tarvitaan
varsinaisiin tarkoituksiinsa, oli
pakko siirtää lastenkoti muualle.
Kun alun 40 lasta täyttyi saada jon-
nekin katon alle, ei auttanut muu
kuin pyytää Rantatöysän rukous-
huone lasten sijoituspaikaksi.

Tämä on nyt jo neljäs sijoitus-
paikka siitä lähtien kun sodan
vuoksi oli lähdettävä omasta kodis-
ta. Ensin Sairalan kansanopistolla,
sitten Mahhoisissa Toivolassa, sen
jälkeen Rinteen koululla ja nyt ru-
koushuoneella.

Arvatakin on helppo, että ko-
koushuoneeksi tarkoitettu raken-
nus on vailla monia tarvikkeita, jot-

ka ovat tuiki tarpeellisia, kun on ru-
vettava hoitamaan lapsia, joista
toistakymmentä on 2-3 vuoden
ikäisiä.

Kirjeenvaihtajamme pistäytyi ru-
koushuoneessa katsomassa, miten
elämä uudessa kodissa lähtee hu-
ristamaan.

Matkamme kävi loppukesäisten
vainioitten ohi. Ne tarjosivat kypsy-
neen hedelmän. Vaivannäkö, jonka
peltomies kevään valoisina päivinä
oli niihin uhrannut, on muuttunut
sadoksi.

Perillä, kun kulkuneuvomme py-
sähtyi portaitten eteen, toivotti ys-
tävällinen johtajatar meidät terve-
tulleiksi. Ympärillemme  kokoontui
parvi kodin hoidokkeja. Oli siinä

isoa, oli pientä, oli tummatukkais-
ta, oli pellavapäätä. Moni ihmette-
levä silmäpari suuntautui meihin
kuin kysyen: ”Mitäpä läksitte?”

Katselemme lapsia. Näiltä puut-
tuu paljon siitä, mikä tekee lapsuu-
den päivät onnen kultaiseksi ajaksi.
Ei ole heillä omaa rakasta äitiä, joka
ottaa pienokaisen syliinsä ja painaa
hellien rintaansa vastaan. Ei ole
omaa isää, joka nostaa lapsosen
polvelleen ja jonka turvissa löytää
turvapaikan. Monen isä tai äiti le-
pää kaukana asukkaattomaksi jää-
neen maan keskellä, kalmistossa,
jonka kiviaidan hiiltyneet rauniot
ovat muistona elämästä ja onnesta,
joka ennen niillä seuduilla vallitsi.
Siellä kaukana lepäävät omaiset.

Täällä lapset vieraitten hoivassa.
Lastenkodissa koetetaan korvata

sitä, minkä oikea koti voisi antaa.
Murto-osahan se tosin siitä on,
mutta pienethän ovat mahdol-
lisuudetkin.

”Osaatteko te lapset laulaa?” ky-
symme.  ”Osataan. ” ”Laulakaapa
jotain.” 

Vienot lapsenäänet kaiuttavat:
Vaikk´ olen 
pieni heikkokin,
En pelkää kuitenkaan,
Kun taivaan Isä rakkahin
On lähettänyt enkelin
Minua suojaamaan.

Aivan oikein. Taivaan Isä on ai-

noa, joka suojaa teitä.  Varmasti hän
on lähettävä enkelinsä tännekin
teitä tervehtimään. Enkelipalveluk-
sia voi suorittaa ihminenkin. Tämä
tapahtuu silloin kun tekoja ohjaa
ylhäisen isä rakkaus.  

Suuri lasten ystävä sanoi: Katso-
kaa ettette halveksi yhtäkään näistä
pienistä. (Matt. 16:10)

Hänen tahtonsa on, että siunaa-
vat kädet tänäkin päivänä lepäävät
myös orpolapsien yllä. Se, mitä teh-
dään näitten hyväksi, on kallista tu-
levaisuuden kylvöä. Sillä on arvaa-
mattoman siiri merkitys. Kun on
kulunut parisen vuosikymmentä
aloitellaan sadonkorjuuta siitä kyl-
vötyöstä, mitä nykypäivänä teh-
dään lasten hyväksi.

Vili Äijö ja Miikka Kauppinen osallistuivat kolehdin kan-
toon lauantaina ja sunnuntaina. Muut kolehdin kantajat
olivat Kalevi Soikkeli, Kalevi Hämäläinen, Pentti Lappalai-
nen, Juha Kuivalainen, Aku ja Juho Äijö.

siellä täällä, viehätys ja py-
hyys olisi poissa. Tiedän toki,
että professori oli oikeassa,
kun asiaa ajatellaan talou-
delliselta näkökulmalta.

Elämä ja kuolema ovat
vastakohtia aivan kuin metsä
ja karu aukio tai hyvä ja paha
tai valhe ja totuus. Näiden
vaihtoehtojen kanssa mei-
dän on eläminen. Uskon ky-
symyksissä ei ole sitä kol-
matta vaihtoehtoa keskeltä.
Oikeastaan on hyvä ajatella,
että täällä sekavassa ja risti-
riitaisessa maailmassa on

kuitenkin ehdoton ja abso-
luuttinen totuus, joka kestää
kaikki muutokset ja joka tu-
lee julki niin kuin totuus aina
tulee.

Asumme nykyisin Oulussa
ja tämä kaupunki tunnetaan
korkeasta teknologiasta. Eri-
laisten koneiden ja laitteiden
muodossa tämä tekniikka on
meille kaikille tuttua. Oli
mielenkiintoista lukea, että
korkea teknologia on mah-
dollista vain niin sanotun su-
mean logiikan perusteella.
Tärkeintä ei ole musta ja val-

kea ääripää, vaan niiden vä-
lissä olevat harmaan eri sä-
vyt. Sumea logiikka tarvitsee
eri määrän molemmista ää-
ripäistä tavoitteesta riip-
puen ja näin vaihtoehtojen
määrä voi olla tarpeesta riip-
puen hyvin suuri. Sumea lo-
giikka on tekniikassa logii-
kan korkeinta astetta. Tässä
ajattelussa on jotain tavatto-
man kiehtovaa.

Voisiko tällaisen sumean
logiikan periaatteen viedä
mukanaan Jumalan valta-
kuntaan, niin että tienhaa-
rassa seisominen ja tulevai-
suuteen katsominen olisi vä-
hemmän ahdistavaa. Vas-
taus on kyllä ja ei.

Katsomme en tätä ei-vaih-
toehtoa. Tämä tarkoittaa vä-
reillä kuvattuna mustaa ja
valkoista, ei muuta.

Apostolien isien kirjoituk-
sissa sanotaan näin: ”On ole-
massa kaksi tietä. Toinen on
elämän tie ja toinen on kuo-
leman tie. Nämä kaksi ero-
avat suuresti toisistaan. Elä-
män tie on tämä: ensimmäi-
seksi rakasta Jumalaa, joka
on sinut luonut ja toiseksi ra-
kasta lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi. Kuoleman tie on
taas seuraavanlainen: se on
paha ja täynnä kaikkea ki-
rousta (Didakhe). Kahden
tien kuva oli Jeesuksen kuu-
lijoille tavattoman tuttu, niin
kuin se on meillekin, sillä täl-
lä tutulla kuvalla on pitkä
historia.

Jumala puhui jo ennen Va-
pahtajan syntymää kansal-
leen näin: ”Minä annan tei-
dän nyt valita siunauksen tai
kirouksen. Siunauksen saat-
te, jos tottelette Herran, Ju-
malanne, käskyjä, jotka mi-
nä nyt teille ilmoitan, mutta
kirouksen, jos ette tottele hä-
nen käskyjään, vaan poik-

Heikki Paukkunen.

Maija Virtanen, tekstin luki-
ja kirkossa.

Varpu Pöyry, Toini Pelkonen, Irmeli Aumo ja Tuula Pelko-
nen osalllistuivat myös jumalanpalvelukseen.

Kirkkoherra Esko Mattila toimitti liturgian. Kirkon ja juh-
latalon kauniit kukka-asetelmat oli sitonut ja lahjoittanut
Varpu Suontaka-Lahtinen.

Pentti Inkinen, tekstin luki-
ja kirkossa.

keatte siltä tieltä, jota minä
kesken teidän kulkea, ja an-
taudutte palvelemaan vie-
raita jumalia, joita ette ole
ennen tunteneet” (5 Ms 11,
26-28).

Evankeliumissa huomio
kiinnittyy vielä sanapariin
monet - harvat. Jeesukselta
kysyttiin kerran: ”Herra, on-
ko niin, että vain harvat pe-
lastuvat?” (Lk 13,23). Silloin
Jeesus käski kysyjää kääntä-
mään katseen itseensä ja kil-
voittelemaan päästäkseen
sisälle Jumalan valtakun-
taan. Vaikka portti on ahdas,
se on kuitenkin auki. Ja vaik-
ka tie on kaita, sitä pitkin on
kuitenkin mahdollista kul-
kea. Tieltä voi pudota, mutta
sille palaaminen on aina
mahdollista.

Tämän raamatun kuvan
edessä omien ratkaisujen va-
rassa eläminen ja ihmisen
oma yrittäminen pelkästään
johtaisi meidät harhaan. Ih-
misen vapaus ratkaista on
rajallinen. Usko on Jumalan
lahja ja Sinä olet vastaanot-
tajan roolissa. Evankeliumin
sana, jonka tunnistaa siitä
että se vain lahjoittaa eikä
vaadi, herättää meidät ja
lahjoittaa pelastuksen ilman
ehtoja. Tämä vaati perustak-
seen Jumalan Pojan sovituk-
sen ristillä ja ylösnousemuk-
sen sitten uutena aamuna.
Tämä ei ole jotain sinne päin
tai niin kuin haaleaa vettä.
Tämän lujuus ja ehdotto-
muus rakentuu sellaiselle
perustalle, että se murtaa
myös kuoleman portit. Sinä
saat uskoa kaikki syntisi an-
teeksi Jeesuksen pyhän ristin
ja voitollisen ylösnousemi-
sen perusteella. Vapauttava
evankeliumin sana saattaa
elämän tielle lahjaksi ja il-
man omaa ansiotamme.
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Merkkipäiviä

Valmistuneita

Aulis Airto (ent. Naskali)
täyttää 80-vuotta 23.8.2005.
Hän on syntynyt Sakkolan
Haitermaassa, mutta vietti

Anna-Lotta Hyvärinen on
valmistunut 21.3.2005 oi-
keustieteen maisteriksi Tu-
run yliopistosta. Hän on ko-
toisin Hämeenlinnasta. Van-
hemmat ovat Eija os. Rouvi-
nen ja Hannu Hyvärinen ja
isovanhemmat  Leino ja El-
ma Rouvinen Huittista ( Sa-

litsanranta)
Lauri Impiö on suoritta-

nut ylioppilastutkinnon
lauttakylän  lukiosta 4.6.
2005. Vanhemmat Marja Im-
piö os. Rouvinen ja Ville Im-
piö. Isovanhemmat Leino ja
Elma Rouvinen Huittisista.
(Salitsanranta)

kouluvuodet (parhaat vuo-
tensa) Pyhäjärven Noiter-
maassa. Sodan jälkeen hän
muutti välittömästi Suo-
menlinnaan ja kokeiltuaan
kaupunkilaiselämää eri puo-
lilla etelä-Helsinkiä, hän
vuonna 1980 muutti takaisin
juurilleen Suomenlinnaan.
Hän on mm. Vpl. Pyhäjärvi-
seuran perustajajäsen ja sen
aktiivinen toimija vuosikym-
meniä.

Nykyisin hän viettää hyvin
ansaittuja eläkepäiviä puoli-
sonsa kanssa Suomenlinnan
jukevien muurien suojassa.

Aarne Päiväläinen täytti
90 vuotta 16.7.2005 Äetsäs-
sä.

Kankaanpäässä vietetyille Vapaussoturien perinneliiton
kesäpäiville 12.6.2005 kutsuttiin seppelpartioon Karjalaan
jääneiden vainajien muistomerkille Onni Parviainen, Pyh-
järven miniä Terttu Patrakka (oikealla) sekä Laura Orha-
nen (vasemmalla) Pyhäjärveltä. Koimme tehtävän suurena
kunnianosoituksena.

Pyhäjärveläisiä Minnesotassa
1900-luvun valtava siirto-
laisliike vei mukaansa ensin
ruotsalaiset ja norjalaiset.
Vuonna 1864 mukaan suu-
reen länteen joutuivat myös
suomalaiset.

Tähän aikaan Quincyn
kaivosyhtiö hankki Norjan
kuparikaivoksilta ammatti-
taitoista työvoimaa kaivok-
siinsa kuululle Kuparisaa-
relle Michiganin valtioon.
Ihmeellinen uusi maailma,
vapaus ja hyvinvointi hou-
kutteli myös suomalaisia
mukaan.  Vuosina 1864–73
oli Suomesta jo yli 10 000
muuttajaa ja sitä voidaan
pitää suomalaisen siirto-
kansan perustana.

Tämä siirtolaisjoukko läh-
ti maaseudun kovista olois-
ta etsimää parempia
elinoloja. Jo 1865 siirtyivät
ensimmäiset suomalaiset
Kuparisaaren  ja Chicagon
kautta Minnesotaan. Min-
nesotan suomalaisten kor-
pien raivaus alkoi ja New
York Times kirjoitti aika-
naan: "Hiiltyneiden kanto-
jen mailla suomalaiset syn-
nyttävät paratiisia." Korpi
voitettiin ja valloitettiin. Sii-
tä syntyikin lentävä lause
"Minnesotan korvet eivät
tottele muuta kuin suomen
kieltä". Alkuajan vaikeudet
tunsivat vain ne miehet ja
heidän urheat naisensa, jot-
ka raivasivat maansa tiettö-
mässä korvessa kymmenien
mailien päässä muusta asu-
tuksesta. Aikanaan Minne-
sotan suomalaisten keskuu-
teen siirtyi eri alojen am-
mattilaisia Suomesta. Var-
sinkin Pohjanmaa ja Kainuu
oli huomattavaa muutto-
aluetta. Joukkoon mahtui
myös paljon karjalaisia.

Minnesotan suomalaisis-
ta kertovassa kirjassa vuo-
delta 1953 on mainittu kaksi
Vpl Pyhäjärveltä lähtenyttä
John Vainio ja Henry Jokela.

John Vainio

Synt. 19. 9. 1884 Pyhäjärvel-
lä (Viipurin läänissä). Van-
hemmat Heikki Kaasalainen
ja Helena Luukkanen. John
Vainion isänpuoleinen suku
oli kertoman mukaan asu-
nut vuosisatoja Pyhäjärven
Konnitsan kylässä Kiimajär-
ven rannalla olevassa van-
hassa karjalaisessa suurta-
lossa.

John Kaasalaisen eli Vai-
nion, minkä nimen hän
myöhemmin omaksui, mie-
li paloi suureen maailmaan,
ja niin hän lähti v. 1906
Amerikkaan ja tuli suoraan
Minnesotan valtioon. Täällä
hän meni kaivostöihin
Nashwaukin kaupunkiin
kaupunkiin ja sai 10 tunnin
työpäivältä kaksi dollaria.
Asunto ja täyshoito maksoi-
vat siihen aikaan 15 dollaria
kuukaudessa, ja nuori siir-
tolainen alkoi saada pal-
koistaan hieman säästöjä
kokoon. Oltuaan kaivostöis-
sä kolmisen vuotta Vainio
lähti Swan Riverille Minne-
sotaan, osti metsiä ja alkoi
myydä puutavaraa. Hän oli
ilmeisesti synnynnäinen lii-
kemies, yritteliäs ja säästä-
väinen, ja niinpä kehittyikin
hänen "metsänrunnauk-
sensa" nopeasti, joten hä-
nellä jo vuoden päästä oli
noin 30 miestä työssä. Tieto-
määräänsä kartuttaakseen
Vainio opiskeli englantia,
kirjanpitoa ym. Suomalai-
sessa Työväenopistossa Du-

luthissa kevätlukukauden
1912. Koti-ikävä kuitenkin
painoi, kuten se on paina-
nut kaikkia siirtolaisia, ja
Vainio lähti huhtikuussa
1912 takaisin Pyhäjärvelle.
Hän osti talon Viipurista ja
yritteli olla mukana liike-
elämässä, mutta Amerikka
veti jälleen puoleensa, ja ke-
sällä 1913 Vainio palasi Min-
nesotaan, kävi parturikou-
lun ja perusti parturiliik-
keen Duluthiin. Lisäksi hän
perusti saunaliikkeen. 1920-
luvulla Vainio yhdessä liike-
mies Antti Markkasen, ark-
kitehti Verner Lignellin ja
Mr. Isak Johnsonin kanssa
perusti Duluth Steam Bath
Co-nimisen toiminimen ja
rakennutti sen laskuun suu-
ren, uudenaikaisen sauna-
laitoksen Duluthin toiselle
kadulle päin. Yrityksessä oli
Vainiolla alunperin
osake.enemmistö ja myö-
hemmin hän hankki itsel-
leen koko liikkeen osake-
kannan. V. 1927 Vainio ra-
kennutti Antti Markkasen
kanssa suuren saunalaitok-
sen ja vuokratalon Detroit-
tiin, Mich., ja hoiti sitä aina
vuoteen 1937, jolloin liike
myytiin.

Mutta näiden toimiensa
ohella Vainio oli hankkinut
itselleen useita hotelleja
Duluthissa, jossa hän omisti
joko samanaikaisesti tai eri
aikoina mm. Astoria, Mary-
land, Liberty ja Sixth Avenue
hotellit. Syksyllä 1945 Vainio
varmaankin ajatteli saa-
neensa kokoon tarpeeksi ra-
haa myydessään osan yri-
tyksistään ja lähti Kaliforni-
aan. Toimintatarmoisen
miehen aika ei kuitenkaan
kulunut joutilaisuudessa. V.
1946 hän palasi Duluthiin,
osti Urpo Kydöltä Saratoga-
nimisen hotellin ja ravinto-
lan, jotka hän kunnosti pe-
rinpohjin ja hoitaa niitä
edelleenkin saunalaitok-

sensa ohella.
Vainio kuuluu Kalevan

van Ritarien Vuoksen Ma-
jaan ja ev.luterilaiseen kirk-
koon. Hänet tunnetaan re-
hellisenä ja oikeamielisenä
liikemiehenä.

Vainio meni avioliittoon
18. 4. 1916 Duluthissa neiti
Selina Eskelisen kanssa.
Tästä avioliitosta ovat syn-
tyneet tyttäret Bernice
(kuollut) ja Miriam May, vii-
meksi mainittu nyt Mrs. Pe-
terson. Mrs. Vainio on ollut
mukana Kalevan Naisten
tehtävissä, mutta enimmäk-
seen on hänen aikansa ku-
lunut kodin ja lasten hoi-
dossa.

Henry Jokela

Syntyi Pyhäjärven pitäjän
(Viipurin lääniä) Montruan
kylässä.

Vanhemmat Heikki Si-
monpoika Kaasalainen ja
Helga Kukko. Heikki Kaasa-
laisen eli Jokelan - viimeksi-
mainitun sukunimen hän
omaksui Amerikassa – isä
oli ammatiltaan seppä,
mutta ansaitsi niin paljon,
että osti suuren Jokelan
maatilan Pyhäjärveltä. Kun
Heikki kävi kansakoulua,
tahtoi isä panna hyväpäisen
poikansa oppikouluun ja
kouluttaa hänet papiksi.

Mutta Heikki ei sitä ha-
lunnut, vaan meni maala-
rinoppiin. Kotinurkat alkoi-
vat kuitenkin tuntua nuo-
resta Heikistä ahtailta ja hel-
mikuussa v. 1909 hän lähti
Amerikkaan, oli Hancockis-
sa 8 kuukautta ja tuli sitten
Elyyn, Minn. - Henry Jokela
kuuluu täten myös Elyn
suomalaisiin, varsinkin kun
hänen parempi puoliskonsa
on sieltä kotoisin. Hän käy-
kin Elyssä miltei joka vuosi.

Jokela on alallaan huo-
mattava ammattimies. Hä-
nellä on ollut suuria maa-

lausurakoita varsinkin Det-
roitissa. Niinpä hän on uu-
delleen maalannut ja koris-
tellut Detroitin suuren Va-
paamuurarien temppelin.
Useita suuria liikehuoneis-
toja, tehtaita ja asuntotaloja
on ollut hänen "työmaa-
naan".

Jokelan töissä on joskus
ollut jopa 80 miestä. Hän on
myös itse rakennuttanut ta-
loja ja myynyt sitten niitä
edelleen. Hän on kerta kaik-
kiaan ollut työn ja toimen
mies, joka on hyvin menes-
tynyt alallaan ja joka on saa-
vuttanut työnantajiensa
täyden tunnustuksen. Ny-
kyään Jokela elelee kerätyil-
lä pääomillaan ja viettää tal-
vet vaimonsa kanssa tavalli-
sesti Floridassa, jonne näi-
den rivien kirjoittajankin
onnistui päästä hänen au-
tossaan Detroitista 1950. Se
onkin ikuisesti mielessä ole-
va retki kalamatkoineen
Meksikonlahdelle ja appel-
siiniostoineen.

Jokela on kuulunut Va-
paamuurareihin vuodesta
1923 ja saavuttanut seuras-
sa korkeita asteita. Kun hän
on solakka ja ryhdikäs mies,
hänet on valittu Detroitin
Vapaamuurarien paraati-
marssijoukkueeseen, johon
vain harvat pääsevät. Jokela
on myös ollut Detroitissa
Suomalais-Amerikkalaisen
Klubin perustavia jäseniä ja
saman seuran puheenjoh-
tajana kaksi eri kertaa. Hän
ja hänen vaimonsa kuuluvat
myös Detroitin Bethelem-
nimiseen ev.-luterilaiseen

suomalaiseen seurakun-
taan. Jokela oli sen perusta-
via jäseniä ja kirkon raken-
nustoimikunnan puheen-
johtaja, minkä lisäksi hän
suunnitteli kirkon rakenta-
misen rahoituksen. Talviso-
dan aikana Jokela keräsi
Suomelle yli 1 000 dollaria,
joista Detroitin vapaamuu-
rarit lahjoittivat suurimman
osan. Jokelat ovat lähettä-
neet Suomeen suuren mää-
rän lahjapaketteja suku-
laisille ja muillekin.

Henry Jokela vihittiin
Elyssä, Minn., elokuun 25.
p:nä 1917 avioliittoon opet-
tajatar Mamie Elisabeth
Johnsonin kanssa, joka on
syntynyt Elyssä 24. 4. 1894.
Hänen isänsä oli Jacob
Johnson (Honkala) ja äiti
Maria Gustava Turula, mo-
lemmat kotoisin Oulaisten
Piipsijärveltä. Viime sodan
aikana Mrs. Jokela oli kol-
men vuoden ajan piirustaja-
na General Motors Co:ssa
Detroitissa ja hän on hoita-
nut miehensä useinkin var-
sin laajaa kirjanpitoa ja lii-
kekirjeenvaihtoa.

Jokelain avioliitosta ovat
syntyneet pojat Russel Hen-
ry, joka upseerikoulun käy-
tyään joutui viime sodassa
USA:n sotilashallinnon pal-
velukseen Puerto Ricoon yli
kolmeksi vuodeksi ja sai
eron palveluksesta kaptee-
nina, sekä John Milton, joka
joutui armeijaan v. 1942 ja
komennettiin insinöörikou-
luun. Sen jälkeen hän sai ko-
mennuksen Eurooppaan ja
palveli insinöörijoukoissa
Ranskassa ja Saksassa. Mo-
lemmat pojat ovat naimisis-
sa.

Teksti on osin lyhennettyä
E .A.  Aaltion kirjasta Minne-
sotan Suomalaisia vuodelta
1953.

- P.P.

Juho Heikinpoika Kaasalaisen perhekuva. Juho oli kaup-
pias Tuomas Kaasalaisen veli ja muutti nuorena miehenä
rapakon taakse. Valokuva: Yrjö Kaasalainen.

Timo Köntti lauloi juhlamessun alkajaisiksi Pyhäaamun
rauhaa. Hän toimi myös yhtenä mieskuoron solistina.
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Pyhäjärvi-juhlat I

ikaalisten kirkkokuoro johtajanaan Joel Åfelt. Ikaalisten viulupelimannit johtajanaan Kari Tamminen.

Raija Holma. Rovasti Timo Paattiniemi. Terttu Luukkarila.

Muistojen ilta

Lauantain juhlat aloitettiin Ikaalisten kirkossa
pidetyllä muistojen illalla, jonka aloitti rovasti
Timo Paattiniemen lämmin henkinen seura-
kunnan tervehdys. Salme Rintala esitteli enti-
sen Pyhäjärven seurakunnan kirkollisen esi-
neistön ja sen nykyiset sijoituspaikkakunnat.
Terttu Lukkarila esitti lausuntaa. Tilaisuuden
kohokohdaksi muodostui Joel Åfeltin johtaman
Ikaalisten kirkkokuoron ja Kari Tammisen joh-
taman Ikaalisten Viulupelimannien  yhteisesti
esittämä Konsta Jylhä musiikki. Juhlayleisö sai
kuulla ensimmäisessä jaksossa Konsta Jylhän
säveltämän ja Markku Vuoren sovittaman ” Py-
häaamu Herran temppelissä” ja Konsta Jylhän
säveltämän ja Seppo Nurmisen sovittaman raa-
mattupiirissä sanoitetun ” Taivaallinen Kunin-
gas kutsuu”.

Rovasti Leo Paukkusen puheen ja yhteisesti
lauletun virren jälkeen kuultiin toisessa jaksos-
sa lisää Konsta Jylhän sävellyksiä jotka Seppo
Nurminen oli sovittanut. Kuoro ja soitinyhtye
esittivät  ” Uutta virttä nyt laulaa Ps 40:4 ” ja ”
Kiitos ja ylistys Herralle san. Rebecca Jylhä”.

Tilaisuuden juontajana toimi Raija Holma. 

Iltamissa kuultiin vernitsalaisen Esko Pitkäsen 
Katkelmia
evakkotarinasta:
Laatokka Karjalan meri, si-
nisenä hohtava kuin safiiri
kesä-auringossa, hurja
kuohuissaan myrskyn
m”Hei Iita heiluta persiit-
täis, tää on jatsii”. yllertäes-
sä ja talven tuiskuissa. Äiti
Laatokka, joka hellästi ra-
kasti ja ruokki lapsiaan,
mutta myöskin kuritti ja
vaati uhrinkin joskus.

Pyhäjärven pitäjän 44 ky-
lästä, Wernitsan kylä, Laa-
tokan kainalossa, sen rehe-
vät kukkaniityt, tervaleppä-
metsiköt, kultahiekkainen
ranta, talot kunnaillaan ja
kylätie, talosta taloon, ky-
lästä kylään. Laatokan mai-
ninkien huokailu korvissa,
ken siellä syntyi ja eli, kai-
paa sinne aina. Majaharju
ja Piskasenmäki. Piirosen ja
Mennunmäen keinut, jois-
sa pyhäiltaisin käytiin kei-
numassa joukolla. Mukke-
lin ja Jahvenitsan rannoissa
leikittiin, uitiin, rakennet-
tiin, hiekkalinnoja ja tietysti
ongittiinkin. ”Leikittiin”
numeroleikkii, nimen vaih-
too ja tikun vaihtoo”. ” Sit oli
joululeikkei” joulun aikaan.
(Muisteli Amalia Tukiai-
nen).

Wernitsalla oli oma kan-
sakoulu, koululla asuivat

opettajat Ilmari Kouvo per-
heineen sekä opettaja Kert-
tu Puustinen. Kylässä oli 66
asuttua taloa. Kuroset, Tu-
kiaiset, Soikkelit, Musakat,
Lappalaiset, Anttoset, ka-
lastaja Paason Augustin ta-
lo oli Pärssiset, Pitkäset
Törrösen Annan mökki, ky-
läläisten vaatturina tunnet-
tu. Tenkaset, Kiurut, Ketun
Riikan mökki, oli Kaasalai-
set. Taljat, Tihveräiset. Hu-
malat, Kuivalaiset ja Inki-
set, Themannit ja Dahlit,
Lukkarilat, Äijöt, Hutrit, Ve-
sikot, Kiurut, Nolot, Hiiret
ja Ukkoset. Javanaiset, Ky-
mäläiset, Tihveräiset ja Sto-
pit

Kaikkia taloja ei tässä tul-
lut varmaan mainittua,
mutta kylässä oli asukkaita
paljon ja elettiin sen aikai-
sissa elämän tavoissa, vil-
jeltiin maata, kasvatettiin
karjaa, kalastettiin, tehtiin
käsitöitä, hoidettiin pihoja
ja puutarhassa kasvoivat vi-
hannekset, marjat ja hedel-
mät. Laatokka huokui kesä-
lämpöään vielä syksyyn
myöhäiseen eikä halla ve-
rottanut satoa, niinpä kur-
kut ja muut arat kasvitkin
menestyivät hyvin. Sortan-
lahden Martat toimivat
vilkkaasti pitäen kursseja ja
muuta toimintaa yllä ja

näin kouluttivat naisväkeä
taitavaan taloudenpitoon.

Vanhoista pöytäkirjoista
voi lukea toiminnasta, ketä
oli valittu mihinkin toimi-
kuntaan, milloin oli vietetty
juhlia tai tehty retkiä. Yh-
distystoiminta oli hämmäs-
tyttävän samanlaista kuin
nykyäänkin, vaikka puut-
tuivatkin tietokoneet ja
”kännykät”. Pidettiin häitä
ja ristiäisiä, vietiin ”rotinoi-
ta” taloon jossa oli syntynyt
uusi kyläläinen Vainajat
saateltiin Pyhäkylään kirk-
komaalle. Löytyi ammatti-
ihmisiä lähes kaikkeen tar-
vittavaan.

Runsauden pulassa, ker-
tomusten ja muistelujen
pohjalta on ollut vaikeaa
valita, mitä tämä muistelu
sisältää, jokainen kertomus
ansaitsisi tulla mukaan ote-
tuksi, mutta vaarana on että
jutusta tulee aivan liian pit-
kä, siksipä tässä on pikku
juttuja ja enin osa koostuu
meidän Eskon, elämänto-
verini muisteluista, joka
lapsen silmin katsellen ja
kokien eli lapsuutensa Wer-
nitsalla ja evakossa päätyen
Ikaalisiin Hangasjärvelle
nuorukaisen iässä...

ANNELI PITKÄNEN

Eskon retki konevitsaan

Mie taisin ol siin viien kuuen
vanha ko mie pääsin Kone-
vitsas käymää isän ja mein
vieraitten kans Vieraat taisiit
ol jostai Viipurist tai Helsin-
gist, en mie muista kummast
hyö olliit.. Paaso Augustil ol
iso moottorvene, se ku ol
ammattikalastaja. Se läks
meit sin viemää. 

Kyl se luostari ol niin hieno
paikka, siel ol nii hienot puu-
tarhat ja hyvät siistit raken-
nukset. Mut se kirkko ol kai-
kist kommein kaikes loistos-
saa sisält se ol koristeltu kai-
kil hienoil kuvil ja kankail
kullanvärii ja purppuraa ol

käytetty paljo. Ne kullatut
kupolit hohtiit kauas Laato-
kal. Sellaist loistoo ei pien
poika olt ennen näht. Ain
mie sen muistan Silloin ko
myö mäntii nii ol oikei kau-
nis ilma ja Laatokka ol mel-
kei tyyn ja nii sinine niinko
taivaskii.

Mut sit ku myö lähetti kot-
tiipäin sielt niin ilma olkii jo
muuttunt myrskyseks. Siel
Laatokal olliit ain kauhia isot
laineet myrskyilmal se ko on
makia ves. Eihän siin muute
mittää, olha se August tot-
tunt kaikenlaises ilmas aja-
maa, mut siel ol mukan pari
juopunutta ukkoo ja ne ko
alkoit reuhata keskenää. Ne-

hä olliit vaaraks kaikil. Eihä
siin auttant muu ko miehis
ne teljettii sin kanne al ka-
juuttaan. Sit siihe..

Jälleen Vernitsalla

Kotona rakennukset olivat-
kin säilyneet yllättävän vä-
hillä vaurioilla, ainoastaan
navetan ikkunat olivat rikki.
Isä Janne olikin jo edeltä kä-
sin ollut kunnostamassa
paikkoja, mm tupaan oli teh-
ty väliseinä ja siivokin oli
karjalaisittain ilmaistuna
”rokuton”.

Venäläiset olivat viljelleet
kaalia 2 ha alalla ja syötäviä

Teatteriseurue Rundelli: Ritva Viitaniemi, Juha Lähteen-
mäki ja Eila Järvinen.

Näytelmän kirjoittaja An-
neli Pitkänen.
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Ikaalisissa 16.–17.7.

elämäntarina

keriä löytyi lumen alta ih-
misten ja karjan tarpeisiin.
Myöskin viljaa oli ollut kas-
vamassa ruista ja suurijy-
väistä venäläistä vehnää.
Suomalaiset sotilaat olivat
koonneet sen suojaan ja ta-
losta taloon kuljetettavalla
puimakoneella viljat puitiin
ja saatiin 400 kiloa vehnää ja
800 kiloa ruista. Niinpä pääs-
tiin taas elämisen alkuun.

Joulu saatiin viettää koto-
na vaikka sen valmisteluun
ei tietenkään ollut rauhanai-
kaisia mahdollisuuksia, mut-
ta evakkoreissun jälkeen oli
tietysti ihana olla kotona.

Hämmästyttävän nopeasti
kylä saatiin jälleen toimi-

maan kaikkine tarpeellisine
palveluineen. Koulu saatiin
toimimaan helmikuun alku-
puolella ja opettajaksi tuli
Alina Luukka. Salitsanran-
nalla sijaitseva Pyhäjärven
Osuuskaupan myymälä oli
myöskin avattu ja ostokset
käytiin tekemässä siellä.

Esko muisteli mitenkä ve-
näläiset olivat koonneet ky-
läläisten huonekalut Pitkä-
sen pihaan, lieneekö ollut
tarkoitus kuljettaa ne jonne-
kin muualle. Sieltä kyläläiset
kävivät etsimässä omiaan.
Vuoden -42 loppuun men-
nessä melkein kaikki Vernit-
san kyläläiset olivat palan-
neet koteihinsa, siellä kun

talot olivat säilyneet poltta-
miselta.

Esko kertoo: ”Mei isä ol sil-
loi -42 kevväällä saant han-
kittuu sian porsaan. Jouluks
sika sit teurastettii ja puoli-
kas jouvuttii luovuttammaa
kansanhuollol. Mie läksin
viemää sitä possun puolikast
hevosel sinne Salitsanran-
nan kauppaa. Miehän tykkä-
sin ajella hevosel, samalla
mie sit ajoin kauppa-asiatkii.
No se myymälänhoitaja ol
epäluulonen ja tiukkas miul-
ta tarkkaa et onks se sika var-
mast teurastettu vai onks it-

sekseen kuollut. Siihe aikaa
monet tekkiit monenlaist vi-
lunkii, ko piti niitä elintarvik-
keita luovuttaa kansanhuol-
lolle.” 

Takaisin Hangasjärvelle

Sota oli päättynyt raskaine
rauhanehtoineen. Oli selvää
ettei Karjalaan enää milloin-
kaan päästäisi asumaan.
Ikaalisista jo vuonna -41 saa-
tu asutustila muodostuikin
sitten lopulliseksi asuinpai-
kaksi.

Vuoden -45 toukokuussa
sitten jätettiin Keski suomen
”Männikkömetsät ja ranto-
jen raidat” Samoja teitä kul-
kien saavuttiin taas Hangas-
järvelle ja Rajasaloon.

Ulla sisko oli jo oppinut
pikkuisen puhumaankin ja
nähdessään Rajasalon pit-
känomaisen rakennuksen
jonka piipusta tuli savua,
niin junakyydillä matkusta-
nut neitokainen osoitti kä-
dellään rakennusta ja totesi
että ”nuna”.

Peltoja alettiin heti raivata
viljelyskuntoon ja saatiinpa
jotain kylvettyäkin. Vuonna -
41 kaadetuista hirsistä alet-
tiin kiireellä rakentaa navet-
tarakennusta. Toiseen pää-
hän tehtiin väliaikaiset

asuinhuoneet ja vaikka kai-
kista rakennusaineista oli
huutava pula saatiin raken-
nus seuraavana vuonna val-
miiksi ja päästiin asumaan
omaan pihapiiriin.

Viljelemättömät pellot
vaativat valtavasti työtä. Piti
kuokkia ja raivata kantoja ja
vesakoita. Suosta tehtiin li-
sää peltoa. Eipä ollut työstä
puutetta. Tieyhteydet olivat
huonot eikä autolla ajettavaa
tietä ollut lähimaillakaan.

Asuinrakennusta alettiin
kuitenkin rakentaa uutteras-
ti ja vuoden -48 jouluaattona
päästiin muuttamaan uu-
tuuttaan hohtaviin hirsisei-
näisiin huoneisiin. Raken-
nus oli todella mukava kaik-
kien evakkoasuntojen jäl-
keen. Sopeuduttiin elämään
Ikaalilaisina vuosien vieries-
sä Valkean ruusun paikka-
kunnalla

Samanlaiset kokemukset
raskaat evakkomatkat ja jäl-
leenrakennustyön tekivät ja
kokivat muutkin evakkoon
joutuneet. Nykyisin sen ai-
kaiset kovalla työllä raivatut
pellot ja rakennetut kodit
ovat jääneet monella evak-
kotilalla autioiksi tai ne ovat
vapaa-ajan asuntoina. Vuo-
det ovat vierineet ja ajat
muuttuneet.

Wernitsalta muuttanut,

silloin aikuinen sukupolvi on
jo siirtynyt suurelta osin ra-
jan taakse. Elämä on kuljet-
tanut nuorempia polvia ketä
mihinkin, mutta vielä elää
karjalaisuus ja Wernitsan
muistot. Niitä paikkoja käy-
dään katsomassa haikein
mielin, ajatellen millaista
olisi jos entinen Wernitsan
kylä vielä olisi olemassa.
Laatokka ja sen rannat. tyy-
net ja myrskyt, sininen ulap-
pa ja kultahiekkaiset rannat,
voimme nähdä ja kuulla Ko-
nevitsan kellojen jälleen soi-
van. Ne nähdessään nuori
sukupolvikin ymmärtää
miksi Pyhäjärvelle ja Vernit-
san kylään yhä kaipaamme.

Esityksen aikana Ikaalis-
ten Mieslaulajat esittivät
seuraavat laulut: Reppurin
laulu, Jukan kotiseutulaulu,
Äänisen laulu, Jo karjalan
kunnailla lehtii puu, Suo-
messa olen minä syntynyt,
Laps olen köyhän kauniin
Karjalan, Valkea ruusu, Laa-
tokka.

Mieslaulajia johti Lasse
Hämekoski joka myös oli so-
vittanut edellämainitut kap-
paleet, pianoa soitti Kimmo
Hakala ja hanuria Tiina Vir-
tanen. Solisteina esiintyivät:
Antti Rajakorpi, Jarmo Ikka-
la, Jukka Roininen ja Timo
Köntti.Lasse Hämekoski.

Ikaalisten mieslaulajat.

Tervetuloa Ikaalisten päiväjuhlaan
Arvoisa rouva kansanedus-
taja, kunnioitetut kutsuvie-
raat, rakkaat pyhäjärveläiset,
koko juhlaväki, toivotan Tei-
dät tervetulleeksi tähän tilai-
suuteen. Miksi sanon aino-
astaan pyhäjärveläisille: rak-
kaat? Viettäessämme edelli-
sen kerran eli vuonna 1995
täällä vastaavia juhlia he ot-
tivat minut, naapuripitäjän
Räisälän pojan, ottopojak-
seen kiitokseksi siitä, että
otin päävastuun silloisten
juhlien järjestelyissä. Kyllä
ottopojan kuuluu osoittaa
kiitollisuutta ja rakkautta
saamastaan noin suuresta
arvonannosta.

Tuon terveisiä Pyhäjärvel-
tä. Vietin juhannuksen alla
kolme kesäistä yötä Pyhäjär-
ven rannalla. Siellä kasva-
neet muistavat, miten isoja
järven ahvenet olivat. Se tie-
detään kotikylässäni Mylly-
pellossakin. Sellaisia ne ovat
vieläkin. Tavatkin niillä ovat
entiset. Kalamies ei etukä-
teen arvaa, kumpi tulee nar-
ratuksi mieskö vai ahven. Tu-
livat ne sentään heittokuvani
perässä laiturin vierelle
näyttäytymään. Uuden piir-
teenkin kaloissa havaitsin.
Ison ahvenen tuijotellessa
onkimiehen matoa tuli pai-
kalle pienempi ahven. Isove-
li saatteli pienemmän kau-
emmas ja palasi itse jatka-
maan tuijotustaan. Vaikka it-
sellekään ei kelpaa, ei toisel-
lekaan anneta. Oliko kysy-
myksessä ihmisiltä opittu
käyttäytymismalli vai mah-
dollisesti opetustilanne.

Matkat kotiseudulle Karja-

laan jakava mielipiteet kah-
tia niin meidän karjalaisten
kuin muidenkin suomalais-
ten keskuudessa. Olemme
mielemme rakenteelta eri-
laisia. Mukanamme oli poh-
jalainen mies, joka moneen
kertaan toi ihastuksensa pit-
kiin, hirsirakentamiseen
erittäin soveliaisiin Karjalan
mäntyihin. Erään peruna-
maan reunassa hän nosteli
isolla kourallaan multaa
useita kertoja todeten, ettei
sellaista multaa ole kuin Kar-
jalassa. Mies oli jo viidettä
kertaa Karjalan matkalla.

On karjalaisia, jotka ha-
luavat säilyttää mielessään
sotia edeltäneen ajan koti-

seutunsa ja kieltäytyvät siksi
kotiseutumatkoista. Toisille
taas on sisäänrakennettu
synnyinseudun kaipuu. He
haluavat palata sinne kerta
toisensa jälkeen huolimatta,
että uusien isäntien aikana
kaikki entinen on pahasti ra-
pistunut. Heistä on tärkeätä
viedä lapsensa jopa lastensa
lapset katsomaan, missä
ovat heidän juurensa.  

Oma ryhmänsä ovat venä-
läisiin varauksellisesti suh-
tautuvat ihmiset. Meidän ja
venäläisten välillä on kult-
tuurieroja. Ei voida kuiten-
kaan syyttää Karjalan ny-
kyisiä asukkaita siitä, että he
asuvat meidän kodeissam-

me. Vihanpito ei missään ta-
pauksessa kannata. Se rasit-
taa eniten omaa terveyttä,
sekä henkistä, että fyysistä.
Minun kokemukseni heistä
on perin myönteinen. Hei-
dän äärettömän ystävällisyy-
tensä vuoksi minulta katosi-
vat vuosikymmeniä vaivan-
neet sodan aiheuttamat pai-
najaisunet heti ensimmäi-
sen käyntini jälkeen. 

Kun haluamme esittää
oman kantamme lähim-
mäistemme Karjala-mat-
koista, muistakaamme ru-
noilijan sanat: Oi ihmiset
toistanne suvaitkaa…

Tervetuloa ottamaan avoi-
min sydämin vastaan ohjel-
mansuorittajiemme anti! 

Ikaalisten Karjala-seuran puheenjoh-
taja rehtori Pentti Inkinen.

Kutsuvieraita päiväjuhlassa: vasemmalla päätössanojen esittäjä Salme
Rintala, kaupungin tervehdyksen esittäjä Matti Äijö, varatuomari Antero
Rytkölä, Ritva ja Yrjö S. Kaasalainen, kansanedustaja Irja Tulonen, Ante-
ro Pärssinen, Lea Jokinen, Erkki Pärssinen, Silja ja Juhani Forsberg ja
Tuomo Nenonen.

Päiväjuhlan juontaja Min-
na Rintala.

Ikaalisten Nuoriso-Orkesteri INO
johtajanaan Antti Nissilä.
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Hyvät heimoveljet ja sisaret, arvoisat juhlavieraat!
Minulle on suuri kunnia saa-
da pitää juhlapuhe tässä juh-
lassa. Karjalaisuus on minul-
la syvällä sydämessä, ja miel-
lyttävämpää tilaisuutta
esiintyä en voisi kuvitella,
kuin oman heimon juhla.
Olen saanut monia mahdol-
lisuuksia puhua karjalaisille
iloisissa ja liikuttavissa juh-
lissa. On hienoa kerta toisen-
sa jälkeen todeta se, miten
ihailtavan aktiivisesti mei-
dän Karjala- ja pitäjäseurat
toimivat. Tämä ei tosin häm-
mästytä, sillä karjalaisethan
tunnetaan voimakkaasta yh-
teisöllisyydestään. Yhteen-
kuuluvuuden tunne ja hei-
momme jäsenistä välittämi-
nen, ja näiden tunteiden il-
maisu kulttuurin keinoin, on
aina ollut karjalaisille leimal-
lista. Karjalaisissa juhlissa on
tunteet pinnassa, enkä itse-
kään pysty laulamaan Karja-
laisten laulua kuivin silmin.

Minulle on erityisen suuri
ilo ja kunnia olla mukana
tässä juhlassa kunnioitta-
massa Pyhäjärven karjalais-
ten aktiivista ja mittavaa toi-
mintaa. Olen itse syntynyt
vuoden 1943 loppiaisen pak-
kasilla Lumivaarassa. Van-
hempani viljelivät tilaansa
Kalksalon kylässä Laatokan
rannassa, jonne Valamo nä-
kyi kirkkaalla säällä. Olin
pieni tyttö, kun vanhempani
toistamiseen joutuivat jättä-
mään kotinsa ja lähtemään
evakoiksi. Edesmennyt isäni
on sanonut: ”Karjalaiset ovat
lunastaneet Suomen itsenäi-
syyden kahteen kertaan.”
Hän kertoi meille lapsille mi-
tä itsenäisyys on juuri meille
karjalaisille merkinnyt.
Oman synnyinseudun luo-
vuttaminen on vapautemme
hinta meille. Synnyinseutu-
jemme muistojen riistämi-
nen meiltä ei ole kuitenkaan
onnistunut. Ne ovat syvällä
sydämissämme, murtees-
samme, kulttuurissamme ja
tavoissamme suhtautua elä-
mään. Karjalaisuus elää ja
voi hyvin vielä 2000-luvulla-
kin.

Pyhäjärven pitäjän histo-
ria on mielenkiintoinen ja
erityisen koskettava teille,
hyvät pyhäjärveläiset. Karja-
lan kannaksella, Laatokan
rannalla, tarkemmin Käki-
salmen kaupungin eteläpuo-
lella sijaitsi 44 kylän Pyhäjär-
ven pitäjä. Ikivanhalla karja-
laisella asumusalueella syn-
tyi vankka ja moninainen
kulttuuri. Pitäjän keskellä ol-
lut järvi oli hevosenkengän
muotoinen ja uskottavahan
se on, että sieltä lähtevää on-
nea teillä on ollut elämäs-
sänne mukana. Koulua käy-
tiin Käkisalmella yhteiskou-
lussa ja Räisälässä kansan-
opistossa. Vaatimattomuu-
teen ei ole ollut tarvetta, sillä
painiotteluihin ei tuntunut
löytyvän kunnon vastusta
koko Kannakselta Pyhäjär-
ven Kaiulle. Vankassa ja va-
kavaraisessa maatalouspitä-
jässä oli käsityöläisiä omasta
takaa, ja meille karjalaisille-
han käsityökulttuuri on hy-
vin ominaista. Molkki taikka
rääpys olivat Pyhäjärven tär-
keintä kalaa, joten ei var-
maankaan moni teistä van-
hemmista ole muikkuruoal-

ta välttynyt. Ja miksi olisi-
kaan välttynyt.

Pyhäjärvi oli vauras pitäjä
ja siellä asui rauhaa rakasta-
va kansa. Rauhan katkaisi
talvisodan syttyminen ja vä-
lirauhassa menetimme ko-
timme. Jatkosota salli osalle
pyhäjärveläisistäkin paluun
takaisin kotiseuduille, vaikka
vastassa saattoi olla vain so-
dan runtelemat rauniot koti-
talosta. Tämä kotiseudulla
vietetty aika oli korvaamat-
toman arvokasta. Silloin mo-
net saivat vielä omin silmin
nähdä kuinka ”Karjalan kun-
nailla lehtii puu”. Kuten mi-
nunkin perheeni, myös Py-
häjärven karjalaiset joutui-
vat jättämään kahdesti.

Nämä vanhat asiat ovatkin
monelle tuttuja, mutta niille,
jotka eivät itse ole lähemmin
Karjalan historiaan tutustu-
neet, nämä asiat ovat erityi-
sen kiinnostavia ja tuovat ai-
van uusia ulottuvuuksia
Suomen historiaan. Siksi
olisikin hienoa, jos jokaiselle
suomalaiselle, erityisesti
nuorille, tarjoutuisi mahdol-
lisuus tutustua Karjalan pe-
rintöön ja karjalaisuuteen.
Viime kädessä kyse on siitä,
että oppii tuntemaan omat
juurensa. Karjalan kielen säi-
lyminen on tärkeää ja mur-
rettamme pitää vaalia. Edus-
kunta myönsi ehdotuksesta-
ni rahaa tähän työhön.

Karjala herättää meissä
paljon nostalgisia tunteita.

Useimmat suomalaiset ovat
hyvin isänmaallisia suhtees-
sa Karjalaan. Muistoissa ra-
jan yli Suomeen mukana
tuotu Karjala näyttäytyy ro-
manttisena ja kauniina, niin
kuin mielestäni pitääkin. To-
dellisuus ja arki rajan takana
on kuitenkin paljolti toisen-
lainen: Paljon kaunista, iha-
naa ja villiä luontoa, mutta
valitettavasti myös surullista
laiminlyöntiä ja rappeutu-
neisuutta.

Karjalainen kulttuuri- ja
ruokaperinne elää nyky-
Suomessa, ja on ollut ilo
huomata, että niin moni
nuori on siitä aidosti kiin-
nostunut. Tämän kulttuuri-
perinteen taakse kurkistami-
nen on tärkeää ja kiinnosta-
vaa erityisesti nuoremmille
sukupolville. Nykysukupol-
ville ei Karjalan luovuttami-
sen kova hinta enää ole niin
itsestään selvää. Suomen
pinta-alastahan menetettiin
yli kymmenen prosenttia ja
sadat tuhannet ihmiset jou-
tuivat jättämään kotinsa. Us-
kon, että uusia sukupolvia
kiinnostaa tämä tieto. Suo-
malaiset nuoret ovat isän-
maallisia, maanpuolustus-
tahtoisia ja arvostavat sotien
aikaisten sukupolvien teke-
miä uhrauksia.

Karjalan tasavallan tule-
vaisuuteen vaikuttaa paljolti
se, mihin suuntaan Venäjä
kehittyy. Venäjällä on käyn-
nissä muutos, jonka loppu-

tulosta on vaikea ennustaa.
EU:n 10 uuden jäsenmaan
myötä Suomen ja Venäjän
raja ei ole enää ainoa EU:n ja
Venäjän välinen raja, vaikka
Suomella onkin erityinen
suhde Venäjään. Presidentti
Vladimir Putin on pannut
alulle vahvan länsisuuntauk-
sen, joka näkyy esim. Venä-
jän tiivistyneenä yhteistyönä
Yhdysvaltojen ja Naton
kanssa. Toisaalta maan sisäi-
nen kehitys, sensuuri ja ih-
misoikeuksien raju loukkaa-
minen eivät vie Venäjää koh-
ti länttä, vaikka Venäjä sinne
haluaisikin kuulua. Jo meille
rakkaassa Viipurissa tämän
näkee! Kansainvälistäkin
huomiota ovat saaneet katu-
lasten määrä ja heikko ase-
ma sekä järjestäytynyt rikol-
lisuus, jota kaduilla kohtaa.

Merkittävää on kuitenkin
se, että valtiollisten rajojen
luonne Euroopassa on
muuttunut. Rajat eivät enää
eristä valtioita toisistaan yli-
pääsemättömällä tavalla,
vaan yhdistyneessä Euroo-
passa rajat ovat avoimia.
Schengenin-sopimus on ol-
lut merkittävä askel kohti
entistä avoimempia rajoja
Euroopassa. Ihmiset voivat
liikkua vapaasti maasta toi-
seen, hakea työpaikkoja, os-
taa maata ja asuntoja, perus-
taa yrityksiä. Toimiva talou-
dellinen integraatio ja kan-
sainvälinen vapaakauppa
ovatkin maailmanrauhaa ja
vakautta edistäviä tekijöitä.
Tämä näkökulma sopii aina-
kin jollain tasolla myös Kar-
jala-kysymykseen. Uskon,
että taloudellisen yhteistyön
avulla luodaan tiiviimmät
suhteet valtioiden välille, ja
edistetään maanosan va-
kautta ja turvallisuutta. Siksi
on tärkeää olla mukana ke-
hittämässä Venäjää, yhdessä
Venäjän kanssa. EU antaa
meille arvokasta tukea tässä
yhteistyössä.

Suomen Karjala on jäänyt
ikään kuin heitteille. Olem-
me vierailleet Karjalassa etsi-
mässä sukulaisten hautoja,
ja järkytys on ollut suuri.
Olemme kunnostaneet niitä
ja jälleen palatessamme
hautoja on kohdeltu huo-
nosti. Suomen valtion ja Ve-
näjän välillä on päästy sopi-
mukseen hautarauhan nou-
dattamisesta. On erikoista,
ettei sopimuksen toimeen-
panossa ole onnistuttu. Jot-
kut sanovat jopa, että Venä-
jää uhkaa humanitäärinen
katastrofi. Karjalaiset tunte-
vat velvollisuutta huolehtia
menetetystä kotiseudusta.
Monien vapaaehtoishank-
keiden ohella Suomen val-
tion lähialuestrategian avul-
la halutaan vahvistaa ter-
veen valtion perustaa: de-
mokratiakehitystä, oikeus-
valtioperiaatetta, kansalais-
yhteiskuntaa, markkinata-
loutta ja toimivaa hallintoa.
Tärkeänä painopisteenä
Suomelle on myös EU:n
Pohjoisen ulottuvuuden oh-
jelman tukeminen sekä toi-
saalta Itämeri-yhteistyö.
Luovutettu Karjala osa Poh-
joisen ulottuvuuden aluetta,
ja sen kehitys olisi kytkettävä
tämän ulottuvuuden tarjoa-
mien mahdollisuuksien yh-

distämiseen ja pitkäjäntei-
seen hyödyntämiseen. Näis-
sä kaikissa kansainvälisissä
kehitystoimissa Venäjällä on
merkittävä rooli, vaikka tun-
tuu, että rahanaapurimme
on enemmän kiinnostunut
taloudellisesta tuesta, kuin
rakenteiden kehittämisestä.

Nyt, kun Venäjä alkaa lä-
hentyä Eurooppaan, on pi-
dettävä huoli siitä, että ta-
loudellinen yhteistyö Suo-
men ja Venäjän välillä koh-
dennetaan järjestelmällises-
ti myös Karjalaan. Suomen
itärajan tuntumassa eläville
ihmisille tarjoutuisi uusia ta-
loudellisia mahdollisuuksia
ja Karjalaan voitaisiin luoda
uusia palveluja, joita taas
esim. Venäjän ulkomaan-
kaupan keskukseksi kehitty-
vä Pietari voisi hyödyntää.
Venäjän läheisyys näkyy
kouluissa kielivalinnoissa ja
toisaalta kaupankäynnin
suuntautumisessa rajan
taakse. On ennustettu, että
Venäjän markkinat ovat yksi
kasvavimmista maailmassa.
Merkittävää on kuitenkin
maan korkea korruptioaste,
mikä on aiheuttanut suoma-
laisille yrityksille vaikeuksia.
Toisaalta se hidastaa Venäjän
talouskasvua. Kulttuuri on
sellainen, että pikavoittoja
etsitään välittämättä lain-
säädännöstä eikä venäläisis-
tä yrittäjistä suuri osa halua
maksaa veroja.

Suomen on oltava jatkos-
sakin aktiivinen toimija Eu-
roopan Venäjä-strategiassa
ja myös kahdenvälisten suh-
teiden ylläpitäminen on tär-
keää. Näin voimme sekä
edistää turvallisuutta ja va-
kautta Euroopassa, että
myös eri tavoin parantaa
olosuhteita, taloutta ja kult-
tuuria rakkaassa luovutetus-
sa Karjalassamme. Rajoja
emme varmaankaan voi
muuttaa, mutta se, minkä
voimme tehdä, on saada ra-
jat mahdollisimman avoi-
miksi yhteistyön ja kehityk-
sen avulla. Tämä on meille
karjalaisille vaikeaa.

Edelleen vaaditaan voi-
makkaasti menetetyn Karja-
lan palauttamista Suomelle.
Itse ottaisin sukuni alueen
vastaan milloin vaan, mutta
on huomattava, että men-
neisyyttä emme voi muut-
taa, vaan on katsottava tule-
vaisuuteen. Rajojen aukea-
minen on meille mahdolli-
suus viettää aikaa synnyin-
seuduillamme, vaikka aluet-
ta emme omaksi saisikaan.
Juuri lähialueyhteistyöllä
voimme edistää kotiseutum-
me kehittymistä. En silti us-
ko, että Karjalan palauttami-
nen on mahdollista nykypo-
litiikassa. Eduskuntaakin ai-
ka ajoin puhuttaa voimakas
Karjala takaisin -liike. Moni
on sitä mieltä, että Tarton
rauhansopimuksen mukai-
set rajat tulisi palauttaa ja
liittää Suomeen takaisin Kar-
jalan Kannas, Laatokan Kar-
jala, Sallan-Kuusamon alue
ja Petsamo. Karjalan Liiton
edustajina olemme käyneet
lukuisia kertoja presidentin
luona, aiemmin Ahtisaaren
ja nyttemmin Halosen luo-
na, ja pyytäneet, että presi-
denttimme ottaisi president-

ti Putinin kanssa asian käsit-
telyyn. Nyky-Venäjän johto
ei ole suostunut ottamaan
keskustelupöytään luovutet-
tujen alueiden palautusta.

Karjalainen kulttuuri on
mielestäni hiljaista tunnetta
siitä mitä karjalaisuus todel-
la on. Meitä ei tosin niin hil-
jaisina tunneta, vaan nauru
ja puhe herskyy, kun ta-
paamme. Sen olen täälläkin
tänään huomannut. Kult-
tuuri ja ihmisen identiteetti
kulkevat käsi kädessä. Kan-
sainvälistyvässä maailmassa
omien juurien tunteminen
on entistä tärkeämpää. Yhä
tärkeämmäksi korostuukin
aktiivinen ja historiaansa
vaaliva kylä- ja pitäjäseura-
toiminta. Vaikka meidän
Karjalan 2 polven ja 3 polven
karjalaisia kasvaa vuosi vuo-
delta, tieto ja tuntemus me-
netetystä Karjalasta vähe-
nee. Siksi on entistä tär-
keämpää tallettaa muistot ja
tieto kansiin, jotta ne säilyi-
sivät tuleville polville.

Karjalaisuuden tutuksi te-
keminen on myös Karjalan
matkailun edistämistä. Jo-
kainen, joka on edes kerran
käynyt Karjalassa tietää, että
se on ainutlaatuinen koke-
mus. Karjalaan voi tehdä to-
dellisen löytöretken, joka voi
erityisesti nuorelle olla elä-
mys, sillä Venäjältä löytyykin
Suomi! Rajan takana on pal-
jon historiallisia suomalaisia
muistomerkkejä ja raunioi-
ta, ja äärettömän kaunista,
kesytöntä luontoa, joka jää
pitkäksi aikaa mieleen siellä
käyneelle. Metsittyneet koti-
pihat viestivät, että alue tar-
vitsee huolenpitoa. Ja sitä
haluahan rajan tällä puolen
on.

Se, joka tämän luonnon on
nähnyt, ymmärtää viimeis-
tään tässä vaiheessa sen,
miksi Karjalaan on niin kova
kaipuu, miksi se herättää
niin voimakkaita tunteita ja
miksi puhutaan Karjalan pa-
lauttamisen vääryydestä, jo-
ta joudumme kärsimään.
Karjalan matkailuun liittyy
erittäin voimakas tunnela-
taus, jollaista ei koe muissa
matkakohteissa. Soisin tä-
män kokemuksen ja elämyk-
sen jokaiselle suomalaiselle.
Toivon, että Karjalan matkai-
lun mahdollisuutta käytet-
täisiin enemmän hyväksi,
sillä jokaisella suomalaisella
on oikeus oppia tuntemaan
maansa ja kansansa histori-
aa ja kulttuuria. Kaikesta
haikeudesta huolimatta
meidän on ajateltava niin,
että karjalaisuus on ihana ja
iloinen asia, jonka perinnet-
tä on mukava olla jatkamas-
sa. Kaiken ikäiset voivat osal-
listua itse haluamallaan ta-
valla. On meistä itsestämme
kiinni, mitä karjalaisuus tu-
levaisuudessa on. En kuiten-
kaan epäile hetkeäkään, et-
teikö karjalaisille luonteen-
omainen aktiivisuus ja yhtei-
söllisyys säilyisi vastedeskin.

Haluan toivottaa teille kai-
kille siunausta ja menestystä
tulevissa haasteissa, sekä
lämpimiä kesäpäiviä.

KANSANEDUSTAJA 
IRJA TULONEN

Kansanedustaja Irja Tulosta oli vastaanottamassa Pyhäjär-
visäätiön hallituksen puheenjohtaja Yrjö S. Kaasalainen ja
juhlatoimikunnan puheenjohtaja Lea Jokinen.

Päiväjuhlan yleisöä.

Pyhäjärvi-juhlat Ikaalisissa 16.–17.7.
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Tiituan poikien Karjalanmatka v. 1981
Mouhijärvellä vanhempani
kertoivat usein elämän-
menosta Pyhäjärvellä ja eri-
koisesti Tiitualta, jossa lap-
suuskotini Juho Hassin talo
sijaitsi. Useimmiten tarinoi-
dessamme istuimme isän ja
äidin kamarissa, jonka sei-
nällä oli suurennettu valoku-
va lapsuuskodista Tiitualla.
Siinä kuvassa ulkona ikku-
nan vieressä seisoo pieni 4,5
vuotias poika, joka hieman
hämillään katsoo valokuvaa-
jaa, naapurin sotilassetää
Heimo Nikkasta.(Heimo
kaatui sodan loppuvaihees-
sa.) Tuo vaaleatukkainen
poika valokuvassa olen mi-
nä, sisarussarjamme nuorin.
Sanoin usein vanhemmille-
ni." Kerran minä vielä otan
tuon alkuperäiskuvan mu-
kaani ja menen Karjalan ko-
tiini ja näytän kuvan talom-
me nykyisille asukkaille".
Tiesimme, että kotimme on
asuttu. Heikki -setä oli muu-
taman muun Tiituan ja Mu-
sakanlahden miehen kanssa
käynyt Hrustsevin aikana
50-luvulla entisillä kotipai-
koillaan salaa.

Aika riensi ja vanhempani
siirtyivät ajasta ikuisuuteen.
Valokuvasta annettu lupaus
jäi täyttämättä heidän elinai-
kanaan. Vuodet vierivät,
mutta voitin yllättäen mat-
kan Leningradiin touko-
kuussa  -81.Tapasin siellä
asuvan suomalaismiehen
"Leksan", joka tarvittaessa
lupasi järjestää matkan kiel-
letylle alueelle. Silloin pää-
tin, että nyt on aika hoitaa
vanhemmilleni annettu lu-
paus. Sovimme "Leksan"
kanssa, että elokuussa -81
tulen uudestaan ja silloin
käymme salaa Tiitualla.

Matkaan lähti 
muitakin

Olin juhannuksena Reino-
veljeni luona Saarijärvellä.
Hän on sotaveteraani. Ker-
roin hänelle tästä hieman ar-
veluttavasta matkasta. Reino
sanoi heti," mie lähen siu
kanssais, et sie sin yksinnäis
ossaa." Asia oli sovittu. Illalla
uistinta soudellessa alkoi
matkan suunnittelu. Reino
ehdotti, että pyydetään mu-
kaan vielä yhtä Tiituan mies-
tä, sodassa rajajääkäripatal-
joonassa Syvärillä taistellut-
ta Kukon Viljoa. Hän oli Rei-
non ikätovereita.

Esitin asiani Viljolle ja vas-
taus oli." Mie lähen mielel-
läin sellasel matkal, mie en
pelkää mittää." Tieto mat-
kastamme kantautui myös
veteraanin Johannes Pupu-
tin korviin, Hän tuli luokseni
Reino-poikansa kanssa ja
pyysi päästä mukaan. Epäi-
lin hänen terveyttään, mutta
Johannes sanoi totisella ää-
nellä. "Jos mie kuule siel
kuolen, ni etsi lapio ja hau-
taa miut sin Tiituan multiin."
Silloin tajusin tuon miehen
kotiseutukaipuun ja sanoin,
jos poikasi asian hyväksyy
niin laitahan passi kuntoon
heti.

Matka päätettiin toteuttaa
elokuun lopulla, silloin ome-
nat olisivat kypsiä. Ne tun-
tuivat olevan jokaiselle tär-
keitä. Olin Tampereella mat-
katoimistossa tilaamassa
matkaa, tuli sattuma mat-
kaan mukaan. Toimistossa
oli entinen poliisi Tampe-
reelta, Tiituan mies Erkki
Musakka. Hänen tytär oli
matkatoimiston virkailija.
Erkki sanoi tulevansa mu-

kaan juuri samalle matkalle
"oppaan" ominaisuudessa.
No sehän sopi meille.

Matka kohti 
Leningradia

Matkaan lähdettiin bussil-
la. Rajalla Neuvostoliiton
tullin tarkastus tähän päi-
vään verrattuna oli todella
tarkkaa. Bussi ajettiin sillalle,
jossa tarkastettiin auton
alusta Bussi tyhjennettiin ja
virkailijat astuivat sisään.
Kaikki paikat tarkastettiin.
Tullissa joutui Musakan Erk-
ki syyniin. Hänellä oli kolmi-
haaraisia ongenkoukkuja ja
siimaa tuliaisiksi Anatolille.
Rahat laskettiin, kellot ja ko-
rut kirjattiin tarkoin muistiin
tulotarkastusta varten. Ka-
merat ja erityisesti minun
kaitafilmikamera kiinnosti
tullia." Mitä aiotte kuvata,
kuinka monta tyhjää kasettia
on matkassa?"

Ennen Viipuria oli vielä
yksi tarkastus ja nimenhuuto
ja sitten olikin tie auki kohti
Leningradia. Matkalla Musa-
kan Erkki kertoi, että hänellä
on hyvät suhteet yhteen "
virkatoveriin", joka pystyy
pientä korvausta vastaan jär-
jestämään matkan Tiitualle.
Kumpikaan heistä ei lähde
näinkin hurjalle reissulle,
mutta rahalla kyllä kuski jär-
jestyy.

Perillä tämä miliisi tuli ta-
paamaan Erkkiä ja lähdin
mukaan ajelulle, jossa an-
noin tuliaisia Anatolille, T-
paitoja ja farkkuja. Samalla
sovittiin, että matka Kannak-
selle tapahtuu heti seuraava-

na aamuna aikaisin. Anatoli
näytti paikan, johon meidän
pitäisi tulla kahtena ryhmä-
nä

Ja niin lähdettiin 
kotiseudulle

Aamulla kello 7 olimme
valmiina kuin partiopojat.
Puputin Juholla oli mukana
ruskea nahkasalkku. Se tun-
tui hänelle olevan hyvin tär-
keä. Ajoimme noin puoli
tuntia kaupungin ulkopuo-
lelle. Victor puhui melko hy-
vää suomea. Hän selosti
tarkkaan asioita, mitä voisi
matkalla tapahtua, mutta
pelätä ei saa eikä puhua. Tu-
leva kuskimme Andrej osaa
Kiviniemen sillalle, mutta
siitä eteenpäin pitää itse osa-
ta. "Kyllä osataan vakuutteli-
vat veteraanit."

Meitä odotti alle 30 vuotias
nuorimies, jolla oli päällään
Nokian urheiluautoilijoiden
pusero. Lyhyen neuvottelun
jälkeen matka jatkui Andrejn
kyydissä. Saimme autoon
pari venäjänkielistä lehteä ja
muutaman rähjäisen puse-
ron mahdollista naamiointia
varten. Matka jatkui ja tuntui
jopa turvalliselta Andrejn
kyydissä, kunnes yhtäkkiä
kuski kääntyi oikealle pois
Käkisalmen tieltä tielle, mikä
johti selvästi sotilasalueelle.
Tartuin Andreja olkapäästä
ja kysyin potze nu tuda? -
miksi tänne? Andrej viittasi
päätielle ja sanoi MILIISI.
Mutta edessä oli puomi, joka
oli auki ja vieressä kaksi ar-
meijapukuista sotapoliisia.
Mutta ihme ja kumma, he ei-

vät pysäyttäneet meitä vaan
tervehtivät kuskiamme.

Kasarmialue oli hyvin laa-
ja, tuntui melkein loputto-
malta. Ajattelin, että jos tääl-
lä meidät tarkastetaan niin
kameroiden ja karttojen
kanssa olemme tosi liemes-
sä. Veteraanit olivat hiljaisia,
mutta ei minkäänlaista pa-
niikkia, hyvähermoisia "sis-
sejä" kaikki. Varuskunnassa
oli sotakalustoa tosi paljon.
Tuumattiin vaan, jos käry
käy, niin Siperia kukaties
kutsuu.

Matka jatkui ohi Lempaa-
lan, jossa kivitalon korkuiset

ja levyiset muistolaatat ker-
toivat:" Tähän puna-armeija
pysäytti fasistit vuosina 41-
44". Tykit, joiden vierellä
kukkien keskellä paloi ikui-
nen tuli, olivat suunnattuna
kohti Kannasta. Tuumimme,
että oikealla tiellä ollaan.
Tienviitat olivat vain vähän
järeän näköisiä, mutta hyvin
suuntaa antavia.

Matkalla nähtävää riitti,
kurjuutta, kurjuutta mutta
maisemat olivat kauniita.
Andrej ei osannut suomea
montakaan sanaa, mutta tai-
tava kuljettaja hän oli, ei
hoppuillut, ei hermoillut.
Sitten yllättäen tulimme
tienhaaraan. Toinen vei Kivi-
niemeen, toinen Viipuriin
päin. Jännitys tiivistyi, Kivi-
niemen silta, joka oli edessä
oli tarkoin vartioitu. Andrej
pysähtyi ja vaihtoi vartijan
kanssa muutaman sanan.
Me olimme vaiti ja teesken-
telimme olevamme pikku
hiprakassa nuhruisissa vaat-
teissa. Vartija viittasi kädel-
lään lähtöluvan, mutta meil-
lä ehti jo nousta hiki pintaan.
Andrej ei hermoillut, hymyili
vain meille.

Matka jatkui. Ohitimme
Kiviniemen kasarmit. Siellä
oli paljon uusia teitä ja vete-
raanit olivat tarkkana. Erään
oikealle risteävän ylikäytä-
vän kohdalla oli jotain tut-
tua. Käännyimme seuraa-
vassa tienhaarassa vasem-
malle. Tie oli uusi hiekka-
kuopan läpi tehty. Mutta sil-
loin veteraanit sanoivat yh-
teen ääneen, perillä ollaan
hiekanpäässä. "Vanha tie
männöö tuol harjul, näät sie

Matti Hassi 5-vuotiaana kotipihassaan Tiitualla.

Veljekset Reino ja Matti Hassi kotipihallaan 1981.

Matti." Samalla oikealla au-
keni Kiimajärvi ja sen kuu-
luisa hiekanpään lahti.

Ollaan matkanpäässä 
Tiitualla

Pysähdyimme Kiimajär-
ven rannalle. Otimme valo-
kuvia, pestiin kasvot kotijär-
ven kirkkaalla vedellä. Matka
jatkui. Siinä oli Matikaisen
Toivon talo, tultiin uutta tietä
Hiekanaholle, ohitimme tu-
tut talot. Tiituan tien vasem-
malla puolella Ondruskan,
Tuomas Puputin talo ja
Karppasten talot olivat pai-
kallaan ja asuttuja. Saavuim-
me Seuraintalon aholle. Rei-
no huomioi heti Paukun ta-
lon ja sen suuren jättikuu-
sen. Puusniekan entinen
kauppa ja seuraintalo joka ei
ollut meidän aikainen. Mat-
ka jatkui Musakanlahden tie-
tä kohti Viljon kotia, jossa
vierailimme. Talossa tuntui
asukkaita olevan enemmän-
kin. Vanha pariskunta oli he-
ti ajan tasalla ja otti meidät
ystävällisesti vastaan. Otim-
me valokuvia ja käsillä seli-
tettiin. Isäntä oli paikallisen
kolhoosin johtaja ja tarjosi
meille juotavaa. Kiitimme
kohteliaasti ja sanoimme ha-
luavamme vain kuvata. Sii-
hen ei ollut heidän puoles-
taan mitään estettä. He oli-
vat muuttaneet jostain Nov-
gorodin läheltä Tiitualle. Pu-
rasen talo ei ollut entisensä,
mutta paikalla oli talo, jossa
asuttiin.

Paluumatkalla poikkesim-
me katsastamassa Tamma-
lan Juttilan. Viljon veli am-
muttiin Tammalan pihassa
ollessaan sadonkorjuuporu-
kan mukana jatkosodan
alussa. Sitten seurasi Kupari-
sen ja Pärssisen talot. Pysäh-
dyttiin Tiituan sahan rau-
nioille. Seuraava vierailu teh-
tiin minun ja Reino-veljen
lapsuuskotiin. Rohkeasti
Reino edellä menimme sisäl-
le, välittämättä suuresta koi-
rasta. Tervehdimme ja yksin
kotona oleva emäntä oli hie-
man pelokkaan oloinen.
Näytimme hänelle valokuva-
ni ja selitimme, että olemme
tämän talon poikia ennen
sotia. Hän ymmärsi hyvin
nopeasti, risti kätensä ja sa-
noi jotain venäjäksi, jota
emme oikein ymmärtäneet,
Se selvisi, että mies ja poika
olivat töissä. Emäntä näytti
meille kaikki huoneet ja an-
toi ottaa valokuvia. Reino pa-
lasi ulos ja kiirehti puutar-
haan maistamaan jokaisesta
omenapuusta omenia ja ih-
metteli mehiläispönttöjen
määrää.

Kerttu-siskoni pyysi tuo-
maan pienen kiven rappujen
edestä tai pihapolulta. Sen
toiveen toteutimme. Otim-
me myös emännän luvalla
omenoita tuliaisiksi Suo-
meen. Hetken istuin pihaki-
vellä, kuuntelin ja katselin
herkistyneenä tätä vanhem-
pieni pihapiiriä ja muistelin
lapsuusaikaani, josta muis-
tin yllättävän paljon. Ja eri-
tyisesti erään heräämisen,
kun ikkunat tärisivät venä-
läisen pommikonelaivueen
jyristessä yli lähes loputto-
mana suurena massana,
Muistin myös naapurin po-
jan Nikkasen Pentin, jonka
kanssa leikimme monia leik-
kejä.

Matkan oli taas jatkuttava.
Hyvästelimme kotitalomme
emännän, Lähdössä oli jon-
kin verran katkeruuden ma-

kua, mutta olihan vanhem-
milleni antama lupaus nyt
täytetty, Se oli kieltämättä
herkkä hetki kun suljin kotini
portin. Seuraava kohde oli
mummola, isäni ja Heikki-
sedän entinen kotipaikka.
Reinolle tämä paikka oli eri-
tyisen tärkeä, sillä hän oli
syntynyt talon aittaraken-
nuksessa. Sielläkin oli ystä-
vällinen vastaanotto ja ome-
nia saimme mukaankin,
Mummola sijaitsi aivan Kii-
majärven rannalla ja vastak-
kaisella rannalla Kuisman ja
Vesikon mailla on Vladimir
Putinin kesäasunto.

Seuraava ja viimeinen
kohde oli Puputin Johannek-
sen paikka aivan Kiimajär-
ven rannan tuntumassa. Pet-
tymys oli suuri, Johanneksen
kotipaikan kaikki rakennuk-
set oli purettu. Vain vaivoin
maasta erottuva kumpu oli
talon kohdalla. Siinä tarinoi-
tiin murheisin mielin ja kat-
seltiin puiden läpi siintävää
järveä. Johannes kääntyi hil-
jaa pois ja tuli auton luokse,
joka oli pysäköity Sipiläisen
talon lähelle. Siitä oli näkö-
yhteys Johanneksen pihapii-
riin. Johannes katsoi hyvän
istumapaikan ja otti sen rus-
kean salkkunsa, avasi sen ja
otti sieltä kaksi pakettia. "Lii-
sa sano lähtiis, jos työ Tiitual
pääsette, nii syökää nää
miun munavoil varustetut
piirakat siel Tiitual." Täytyy
myöntää, että harvoin olem-
me nauttineet niin herkkää
ruokailuhetkeä luonnossa,
kuin silloin 4. 9. -81. Sitä
muistelee vieläkin lämmöllä.

Paluumatka tultiin 
vauhdilla

Vain yhtä ei tullut riittäväs-
ti matkalle mukaan ja se oli
vettä. Sanoin Andreille, että
pitäisi käydä ostamassa kau-
pasta juotavaa. Andrej totesi
okei ja ajoi Kiviniemeen kau-
pan eteen. Se oli suljettu ja
lähdettiin kohti Leningradia.
Sillalla ei tarvinnut pysähtyä
ja ajeltiin aika reipasta vauh-
tia. Ja taas poikettiin kuten
tullessakin samalle kasarmi-
alueelle, missä nyt oli hiljais-
ta. Andrej ajoi kasarmialu-
een keskipihalle, jossa ta-
kimmaisena oli iso suuri ki-
vestä tehty meijeriä muistut-
tava rakennus. Auto pysäy-
tettiin sen eteen ja Andrej
viittasi kädellään vasemmal-
le, drinkille, drinkille. Raken-
nus muistutti upseerikerhoa
kaikkine punatähtineen ja
portteineen.

Silloin tartuin lujasti And-
reita olkapäästä ja sanoin,
nyt Leningrad ja heti. Andrej
katsoi minua ja sanoi okei,
okei. Lähdimme ja pääsim-
me noin sata metriä, niin oi-
kealta ajoi maastoauto
eteemme ja sulki paluutien.
Autosta hyppäsi sotilas ulos
ja juoksi läheiseen raken-
nukseen. Mitäs nyt tuumim-
me? Andrej oli aivan rauhal-
linen ja hetken kuluttua
maastoauton kuljettaja pala-
si jokin vihko kädessään. Ter-
vehti kädellään, hymyili ja
hyppäsi autoonsa.

Niin lähdimme mekin
kohti Leningradia ja hotel-
liamme, jonne Andrej mei-
dät turvallisesti toi takaisin.
Kiitimme tietysti kuskiamme
hyvästä matkasta. Matka oli
tehty ja monet kummat ko-
ettu ja nähty.

Mouhijärvellä 14. 4. 2005

MATTI HASSI
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Kaasalaiset kokoontuivat

Hinkkaset kokoontuivat
sukukokoukseen Äetsässä

Kukkojen sukukokous
Ikaalisissa

Laulajaisten sukua Ikaalisissa

Hyvät sukuyhteyteen kuu-
luvat!

Nyt kun olemme koolla
täällä mieheni isän, Toivo
Laulajaisen raivaamalla tilal-
la, kerron tilan alkuvaiheista.
Kkertomus on koottu doku-
menteista ja muistitiedosta
sitä varten, että tieto ”isien
työstä” välittyisi myös nuo-
remmalle polvelle.

Toivo ja Eeva Laulajaisella-
han oli koti Pyhäjärvellä.
Lapsia heillä oli Airi, Aimo ja
Lauri. Kun talvisota syttyi
(marraskuussa 1939) perhe
joutui lähtemään evakkoon.
Evakkoreissun aikana syntyi
ensin kaksoset, Eero ja Pertti,
sitten  asemasodan aikana
Pyhäjärvellä Taisto. Evakko-
aika kesti yhteensä yhdeksän
vuotta ja käsitti kahdeksan
eri asuinpaikkaa.

Välirauhan jälkeen Suo-
messa oli n.430.000 siirto-
laista, joille kuului järjestää
pysyvät elinolot täällä ”Tyn-
kä-Suomessa.” Siirtoväen
asuttamista varten säädet-
tiin(1945) ns. maanhankin-
talaki, ja sen täydennykseksi
nippu muita lakeja. Näitten
lakien avulla asuttaminen
organisoitiin, jopa niin hy-
vin, että Suomi on saanut
kansainvälistä tunnustusta
siirtoväkensä hoitamisesta.

Onnistuneen asutustoi-
minnan ansiosta, monien
järjestelyjen ja  paperisodan
jälkeen  Toivo Laulajaiselle
järjestyi tämä tila. Tila oli
muodostettu kahden eri
omistajan maista, jotka Lau-
lajainen osti maaliskuussa
1947. Tilakaupan hän rahoit-
ti maanhankintalain mukai-
sella valtion lainalla. Tila sai
nimekseen Rantaharju. Ran-
taharju oli  ns. ”kylmä tila”,
rakentamaton ja raivaama-
ton metsäpalsta, jonne ei ol-
lut tietäkään.

Tilakaupan jälkeen huhti-
kuussa Laulajaiset ovat
muuttaneet Kyrösjärven toi-
selta puolelta Kallionkieles-
tä, tänne Karttuun, ja asumi-
nen on järjestynyt tähän lä-
helle, Sällin taloon. Airi oli
silloin lähes 17, Aimo13, Lau-
ri 12, Eero ja Pertti 7 ja Taisto
kolmevuotias. Elettiin so-
danjälkeistä pula-aikaa.
Elintarvikkeet oli kortilla, sa-
moin vaatteet ja kengät. Ta-
varaa ei ollut saatavissa. Ra-
kennustarvikkeista oli pula.
Koneita ei ollut, ei traktoreita
eikä kaivureita. Suurin osa
töistä oli tehtävä käsityöka-
luin ja hartiavoimin. Hevo-
sesta – kenellä oli -  oli suuri
apu.

Rantaharjun tulevasta pi-
hapiiristä on ollut asema-
piirros, jossa talon paikka ja
peltojen sijainti oli määritet-
ty, samoin ulkorakennusten
paikat. Rakennustyöt on
aloitettu jokseenkin heti, ra-
kennuspuitten kaatamises-
tahan se on alkanut. Ensim-
mäiseksi on rakennettu hir-
sistä sauna, navetta ja talli.
Kun ne on tulleet valmiiksi
syksyllä 1948, on perhe
muuttanut talliin asumaan. 

Pertti muistaa kuinka ra-
kennuspuita kaadettiin. Ne
sahattiin justeerilla, isä toi-
sessa päässä ja vuoroon Ai-
mo, vuoroon Lauri toisessa
päässä. Hirret veistettiin pi-
hassa kirveellä, isä teki sal-
vokset ja hirsikertojen väliin
tilkkeeksi aseteltiin metsästä
kerätyt sammalet. On myös
muistikuvia kattopäreiden
höyläyksestä.

Samaan aikaan rakentami-
sen kanssa on raivattu pel-
toa. Airi kertoi, että ensim-
mäisenä keväänä  - siis Sällil-
lä asuessa – perattiin rantale-
pikkoon perunamaa ja teh-
tiin tilapäinen perunakuop-

pa rantomäkeen. Lauri
muisteli, että ensimmäinen
pitkä peltosarka kylvettiin
ohralle seuraavana keväänä,
siis 1948.

Pellon tekeminen käsityö-
kaluin on ollut rankkaa työtä.
Ensin tietysti on kaadettu
puut joko rakennustarpeiksi
tai myyntiin. Sitten on puu-
kangilla väännetty kannot ja
juurenpätkät ylös ja kasattu
ne raivion reunalle. Pahim-
pia kantoja on pitänyt räjäyt-
tääkin irti. Sitten maa on
muokattu kuokkimalla ja
sarkaojat kaivettu lapiolla. 

Maaliskuussa 1950 Toivo
Laulajaiselle on myönnetty
asuttamislaina asuinraken-
nuksen rakentamista varten.
Asuttamislainojen laina-aika
oli pitkä, 31 vuotta, ne olivat
korottomia ensimmäiset 5
vuotta, sen jälkeen korko al-
koi juosta ja lyhennykset al-
koivat.

Talosta tulisi tyyppipiirus-
tusten mukainen, lautara-
kenteinen ja purueristeinen.
Puutavara oli jo ennalta kaa-
dettu ja sahautettu, samoin
hiekkaa oli ajettu hevosella
jo talvella jäätä pitkin.

Talonrakennus on aloitet-
tu keväällä 1950 montun kai-
vamisella. Lauri muistaa,
kuinka he Aimon kanssa kai-
voivat.  Maa oli kovaa savea,
oli kaivettava syvään, routa-
rajan alapuolelle ja kohtalai-
sen leveästikin, koska talon
alle tuli kellari.  Isä teki beto-
nilaudoitusta sitä mukaa,
kun he Aimon kanssa saivat
kaivettua monttua sopivaan
syvyyteen. Perustusten valu
tehtiin vähän kerrassaan, be-
tonimassa väännettiin puu-
laatikossa lapiolla. Salaojat
tehtiin puusta. Myös muu-
rauksen Lauri muistaa anka-
rana urakkana. Hän oli Ai-
mon kanssa hanslankarina,

kun kaksi rivakkaa naismuu-
raria teki töitä.

Kaikkia rakentamisen yk-
sityiskohtia ei kukaan voi
muistaa. Muistikuvien mu-
kaan Isä on rakentanut ja
perheenjäsenet ovat olleet
apuna siinä, missä kulloin-
kin on tarvittu. Talkoita ei ole
pidetty, pärekatotkin on na-
puteltu omalla porukalla.
Eeva-äiti ja Airi ovat hoita-
neet juoksevan huushollin,
pyykinpesut ja navettatyöt.
Syksyllä1951talo on ollut sii-
nä kunnossa, että perhe  on
päässyt siihen  asumaan kol-
men tallivuoden jälkeen.
Varmasti on tuntunut hyväl-
tä!

Rakentaminen ja raivaus
on jatkunut vielä pitkään sen
jälkeen kun talo on tullut val-
miiksi. Tallin päässä olevaa
suulia on laajennettu ja sa-
man katon alle on tehty aitat.
Lisää metsää on raivattu pel-
loksi. Sanomalehti Lallin
mukaan vuonna 1958, kym-
menen vuoden uurastuksen
jälkeen valmista peltoa on
ollut 5,5 hehtaaria ja lisää on
ollut tekeillä 

Rantaharjun uudisraivaus
synkästä korvesta vehmaaksi
viljelytilaksi on ollut valtava
urakka, kunnioitettava saa-
vutus ja tuntuu lähes usko-
mattomalta. Totta se kum-
minkin on. On siinä tarvittu
työtä, voimaa, uskoa ja sit-
keyttä!

Nyt Rantaharjua isännöi
Ari Hamari vaimonsa Aulikin
kanssa. Ari on Toivo Laulajai-
sen tyttärenpoika ja ensim-
mäinen Rantaharjussa syn-
tynyt lapsi. Toivo Laulajaisen
raivaama tila on edelleen
asuttu ja viljelty elävä tila.
Toivo Laulajaisen työ ei ole
mennyt hukkaan.Tuntuu hy-
vältä.

Pyhäjärvijuhlien yhtey-
dessä lauantaina 16.7.2005
oli Laulajaisten sukutapaa-
minen Ikaalisissa Kartun
Rantaharjussa. Kutsussa oli
mainittu Lauri s. 1873 ja Vap-
pu (os. Virolainen) s.1873
Laulajainen, jotka olivat tä-
män kertaisen tapaamisen
kantavanhemmat. Laulajai-

sen sukua on toki tutkittu
paljon laajemmin. Laurin ja
Vapun lapset olivat; Matti s.
1900, Toivo 1902, Aina 1904,
Siviä 1906, Lahja 1911, Arvo
1914, Saima 1917. Kaikkien
näiden lapset ja lastenlapset
asuvat ympäri Suomea ja osa
Ruotsissakin.

Osallistujia oli noin viiti-

senkymmentä, muutama
Ruotsistakin. Tarkoituksena
on jatkaa näitä tapaamisia
edelleenkin ja seuraavan
kerran kokoonnutaan ensi
vuonna Huittisissa Pyhäjär-
vijuhlien yhteydessä lauan-
taina. Toivotaan, että nuo-
remmatkin sukuyhteyteen
kuuluvat tulisivat tapaa-

maan toisiaan.
Ruokailun, seurustelun ja

muistelujen lisäksi Outi Lau-
lajainen kertoi Toivo ja Eeva
Laulajaisen perheen selviy-
tymistarinan todella vaikeis-
sa olosuhteissa sodan jäl-
keen Ikaalisten Kartussa.

Perinteiseen tapaan Kukko-
jen Sukuseura kokoontuu jo-
ka toinen vuosi pitämään
erillistä sukujuhlaa ja ko-
kousta  ja joka toinen  vuosi
kokoonnutaan Vpl. Pyhäjär-
vijuhlien yhteydessä. Viime
kesänä tehtiin onnistunut
kotiseutumatka Pyhäjärvelle
ja kirkonmäellä pidettiin
juhla ja sukukokous. Nyt ko-
koonnuttiin siis Ikaalisissa
heti päiväjuhlan jälkeen.
Osallistujia oli tällä kertaa 27
henkilöä.

Puheenjohtaja Jari Kukon
avattua kokouksen todettiin
se laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi. Sihteeri
Paula Latva esitteli vuoden
2004 toimintakertomuksen
ja taloudenhoitaja Reino Äi-
kiä esitteli puolestaan tilin-
päätöksen ja taseet. Kuultu-
aan tilintarkastuskertomuk-
sen kokous myönsi tilivelvol-
lisille vastuuvapauden vuo-
den 2004 tileistä ja hallin-
nosta.

Kokous hyväksyi vuoden

2006 toimintasuunnitelman
ja talousarvion.

Hallituksen jäseniksi seu-
raavaksi kolmivuotiskaudek-
si valittiin Reino Äikiä ja
Heikki Honkala ja uutena jä-
senenä Ruut Halonen. Tilin-
tarkastajina jatkavat varsi-
naisina Yrjö Kaasalainen ja
Asko Kukko sekä varalla Liisa
Kukko ja  Anita Jokinen. 

Todettiin, että suku-
seuraan kuuluu kaksi kun-
niajäsentä, 232 ainaisjäsen-
tä, 44 vuosijäsentä ja 60 per-
hejäsentä. Sukuseuran pu-
heenjohtajana toimii Jari
Kukko, sihteerinä Paula Lat-
va, jäsenrekisterin vastaava-
na Anse Kämäräinen ja ta-
loudenhoitajana Reino Äi-
kiä.

Vuoden 2006 sukukokous
ja juhla pidetään Äijälä-ta-
lossa Kangasalla 9.7.2005.
Kokouksen päätteeksi Heikki
Honkala kertoili viettämänsä
sapattivapaavuoden matka-
kokemuksia.

REINO ÄIKIÄ

Hinkkaset kokoontuivat su-
kukokoukseen 18. ja
19.6.2005 Kinnalan Koukun
maatilamatkailukohteessa –
satakuntalaisessa talonpoi-
kaisympäristössä - Äetsässä. 

Lauantaina 18.6. käynnis-
tyi kiertoajelu – paikallinen
kotiseuturetki - Vammalan ja
Äetsän matkailukohteisiin.
Ensimmäisenä oli vuorossa
Tyrvään Pyhän Olavin kirk-
ko, joka oli joutunut tuho-
polton kohteeksi vuonna
1997. Kohde on nyt kunnos-
tettu mittavan talkootyön tu-
loksena. Paanukatto on ra-
kennettu uudelleen. Kirkon
sisäosat on kaikilta osin
uusittu. Seuraavaksi on vuo-
rossa sisätilojen maalaus-
työt, joiden arvellaan kestä-
vän kaksi vuotta. Osanotta-
jilla oli onnea retken ajan-
kohdan valinnassa, sillä kirk-
ko suljetaan matkailijoilta
heinäkuun alussa. Taiteili-
joille jää näin työrauha maa-
laustöiden ajaksi.

Seuraavaksi oli vuorossa
Tyrvään museo. Täällä suku-
seuramme ensimmäinen
puheenjohtaja Toivo Hink-
kanen esitteli Vpl Pyhäjärven
osastoa. Mielenkiinnon koh-
teena olivat Pyhäjärven kir-
kon kellojen, alttaritaulun ja
krusifiksien evakkotaival se-
kä niiden nykyinen sijainti.
Saatoimme yhdessä todeta,
että ”kirkon kalleudet” olivat
saaneet arvoisensa loppusi-
joituspaikat.

Runoilija Kaarlo Sarkian –

runouden romantikon - koti-
museo oli mielenkiintoinen
nähtävyys. Saimme kuulla
oppaaltamme Marja Koukul-
ta koosteen Sarkian lyhyeksi
jääneestä elämänkaaresta. 

Vähähaara-Seuran koti-
seututalolla avautui Toivo
Hinkkasen ansiokas kotiseu-
tutyö, joka seuran kautta on
kanavoitunut jälkipolville.
Seura on toimittanut mm.
joka vuosi vuosikirjan, joista
toiminnan ohella on luetta-
vissa monipuolisesti kuvat-
tuna kansakuntamme vai-
heita - ”Menneisyyden pe-
rustalle tulevaisuutta raken-
taen”. Vähähaara valittiin
vuoden kyläksi vuonna 1989. 

Kiertoajelun päätteeksi
saimme nauttia päivällisen
karjalaiseen tapaan. Tämän
jälkeen tutustuimme Kaarlo
Koukun opastuksella suoje-
luskuntamuseoon, joka he-
rätti osanottajissa lukuisia
kysymyksiä sekä suojelus-
kuntien että lottien toimin-
nasta.

Sunnuntai 19.6. oli varsi-
nainen kokouspäivä. Suku-
neuvoston jäseniksi vuodelle
2006 valittiin uusina jäseni-
nä Eero Hinkkanen, Sanna
Hinkkanen ja Salla Kuisma.
Tuulikki Mäkelä, Tuomo
Hinkkanen ja Kauko Hinkka-
nen jatkavat entisinä jäseni-
nä. Kokouksen jälkeen olikin
vuorossa Marjan ja Kaarlon
tarjoama lounas satakunta-
laiseen tapaan. 

KAUKO HINKKANEN

Pyhäjärvijuhlien yhteydessä
Ikaalisissa lauantaina ko-
koontuivat myöskin Pyhäjär-
ven Kaasalaiset omaan suku-
kokoukseensa. Yrjö S. Kaasa-
lainen toivoteltua osanotta-
jat tervetulleeksi Sirkka Isola
os. Kaasalainen Hinnerjoelta
kertoili oman sukuhaaransa
sukututkimuksesta ja Antero
Pärssinen esitteli Suvannon
seudun sukututkimuspiirin
toimintaa. Todettiin, että in-
ternetistä on jo nyt saatavis-

sa arvokasta sukutietoutta,
joka mm. Pyhäjärven osalta
täydentyy kaiken aikaan.
Kaasalaisten suvun yhteys-
henkilöksi nimettiin Yrjö
Kaasalainen ( Konnitsa) Tu-
rusta. Yrjön yhteystiedot
ovat Jaakkiman katu 5 E 45
20740 Turku puh. 02-
2365072 ja matkapuhelin
0400-829776 sekä sähköposti
yrjo.kaasalainen@netsoni.

REINO ÄIKIÄ

Laulajaisten serkukset Ikaalisten Kartussa.
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Kinnarin mäellä oli kuhinaa
Montruan, Pölhölän ja Kala-
majan jakokunnan väki ko-
koontui heinäkuun 9. p:nä
Äetsän Keikyässä, Kinnarilla
kokouksen ja ohjelmallisen
tuokion merkeissä. Kauniin,
lämpimän ja kesäisen sään
myötä yli 60 henkilöä oli tul-
lut paikalle, kaukaisimmat
jopa Ruotsista saakka. Aloi-
timme maittavan ruokapöy-
dän antimia nauttien. Sen
kattamisesta huolehtivat ta-
lon tyttäret Kyllikki Hantell ja
Oili Liljeblad apulaisineen
sekä Lounaskahvila Herkku-
tupa Pirjo Järvinen Nokialta. 

Jakokunnan kokouksen
avasi Yrjö S. Kaasalainen.
Monesti on Kinnareilla ko-
koonnuttu vuosikymmenten
aikana. Kyösti Kinnarikin oli
vielä viime vuonna joukos-
samme...Yhdessä kunnioi-
timme hetken hiljaisuudella
niitä henkilöitä, jotka vuo-
den aikana ovat poistuneet
keskuudestamme. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi
Veikko Karvonen ja sihteeri-
nä Kirsti Toivonen. Pöytäkir-
jan tarkistajiksi valittiin An-
nikki ja Heikki Salli. Kokous
todettiin laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltai-
seksi. Käsiteltiin tilit, hyväk-
syttiin ne ja tilivelvollisille
myönnettiin vastuuvapaus.

Karjalaiset kesäjuhlat Lahdessa
Viikkoa ennen juhannusta kokoon-
tuivat karjalaiset ja heidän ystävän-
sä ympäri Suomen Lahteen viettä-
mään kolmena juhlapäivänä karja-
laisia kesäjuhlia. Perjantain oli se-
minaaripäivä, jolloin muisteltiin
karjalaisten tuloa jatkosodan jäl-
keen Lahteen. Lahteen eli pikku-
Viipuriin sijoittui  yli 10 000 karja-
laista pääosin juuri Viipurista. Li-
säksi lahti oli monien evakkojunien
läpikulkupaikka.

Lauantaina avajaisjuhlassa puhui
pääministeri Matti Vanhanen ja li-
säksi ohjelmaan kuului runsaasti
musiikkiohjelmaa. Lauantai oli
myöskin näyttelyjen avauspäivä ja
lisäksi ohjelmaan kuului monia kil-
pailuita. Pyhäjärveläisyyttä jälleen-
rakentamisnäyttelyssä edustivat
mm. Juho Äikiän työkalupakki, jon-

ka Yrjö Inkinen oli varustanut  jat-
kosodan jälkeisillä työkaluilla. Rei-
no Äikiä oli toimittanut kotoaan
kuokan ja rekvisiittana  vuonna
1947 veistettyjä oman kotitalon
asuinrakennuksen työmaalta  las-
tuja.

Sunnuntaina läpi Lahden kau-
pungin marssineessa juhlakulku-
eessa nähtiin useita pyhäjärveläisiä
osanottajia. Pitäjien osastossa
Pentti Musakka kantoi Pyhäjärven
nimikilpeä ja eri piirien osastoissa
samoin katujen varsilla tuntui ole-
van kymmenittäin pyhäjärveläisiä.

Pyhäjärven puku erottautui
edukseen monien satojen muiden
kansallispukujen joukosta. Monien
pyhäjärveläisten ohella mm. Flori-
dan Karjalaisten puheenjohtaja
koivistolaissyntyinen Marjatta Nie-

minen kantoi Pyhäjärven pukua .
Hänelle oli kerrottu puvun olevan
Kaukolan puvun mutta nyt hän sai
omistamastaan puvusta oikean
määritelmän. 

Sunnuntaina pääjuhla venähti
hieman aiottua pidemmäksi kol-
metuntiseksi juhlaksi. Karjalan Lii-
ton puheenjohtaja Markku Laukka-
sen avaussanojen ohella kuultiin
runsaasti musiikki -ja lausuntaoh-
jelmaa. Juhlapuheen piti Tasavallan
presidentti Tarja Halonen.

Presidentti Halonen samoin kuin
pääministeri Vanhanenkin toivat
esiin valtiovallan näkemyksen Kar-
jala-kysymykseen.

Kesäjuhlat ovat ensi vuonna Ha-
minassa.

REINO ÄIKIÄ

Jakokunnalla on hallussaan
kahvi- ja ruokailukalusto ja
”Tarinakivillä”- kirjoja. Tilin-
tarkastajiksi valittiin Annikki
Salli ja edesmenneen Kyösti
Kinnarin tilalle Raimo Kiiveri
sekä varalle Helka Moisio ja

Hilkka Kontturi. Jakokunnan
isänniksi valittiin edelleen
Yrjö S. Kaasalainen ja varalle
Pertti Pohjolainen. Muina
asioina ehdotettiin ja päätet-
tiin lahjoittaa jakokuntam-
me entinen paloruisku säily-

tettäväksi Yrjö S. Kaasalaisel-
le Äetsän Mäntysaareen. Pa-
loruiskun vapaaehtoisina
kunnostajina toimivat Esko,
Matti ja Pertti Pohjolainen.
Vilkkaasti kyseltiin jakokun-
tamme tarkoitusta ja toimin-

taa niin ”kotona Karjalassa”,
kuin täällä uusilla asuinsi-
joillakin. Yhteishenki elää
edelleen voimakkaana. Ensi
vuonna kokoonnumme Elvi
ja Esko Pohjolaisen kutsumi-
na Äetsän Keikyässä.

Ohjelmatuokion avasi ja
sen juontajana toimi Kyllikki
Hantell os. Kinnari. Yhteises-
ti lauletun suvivirren, kau-
niin kesäisen pihapiirin ja
yhteisten muistojen myötä
tunnelma kohosi huippuun-
sa. Kuultiin, että jo kesällä
1946 jakokunnan väkeä oli
kokoontunut tälle samalle
paikalle keskustelemaan ja
teetä eli ”sajua” juomaan.
Harri ja Airi Lammi os. Kin-
nari ja pojat kertoivat lähe-
tystyöstään ja elämästään
Afganistanissa. He aikovat
taas syksyllä lähteä Kabuliin
jatkamaan työtään kirkon
palveluksessa. Musikaalinen
perhe lauloi ja soitti lopuksi
kuulijoilleen. Helmi Pärssi-
sen runoja esitteli ja lausui
Matti Pohjolainen. Karjalais-
ten laulu on aina laulettu
juhlassamme. Sen säesti viu-
lullaan Janne Kiiveri Huitti-
sista. Vapaan sanan aikana
Yrjö S. Kaasalainen toi Vpl
Pyhäjärvi Säätiön tervehdyk-
sen juhlaan. Säätiön tarkoi-
tuksena on ensisijaisesti en-

tisten Pyhäjärveläisten ta-
loudellisen ja henkisen toi-
minnan kehittäminen. Sää-
tiö toteuttaa tarkoitustaan
kokoamalla yhteen Vpl. Py-
häjärvellä toimineiden ra-
hastojen, järjestöjen ja yhtei-
söjen varoja, jakamalla niistä
apurahoja mm. opiskelijoil-
le. Julkaisemme Vpl Pyhäjär-
vi lehteä, joka noin 2000 kpl
painoksena ilmestyy joka
kuukausi. Vpl Pyhäjärvi juh-
lat pidetään Ikaalisissa ensi
viikonloppuna.

Pituus, paino ja kappale-
määrä kilpailu käytiin juh-
lien aikana. Mielenkiintoi-
sen ja jännittävän kilpailun
tulokset muodostuivat seu-
raaviksi:

Taina Hurme 
Kirsti Toivonen 
Hannu Nieminen
Kaija Samula
Kalevi Lappalainen
Petra Hurme

Nopeasti vierähti iltapäivä
erilaisen ohjelman merkeis-
sä. Erityisesti lapsien ja
nuorten runsas mukanaolo
antaa kokoontumisille jatku-
vuutta.

YRJÖ S.  

Räisälä-juhlilla Säkylässä:

Aika itkeä 
ja aika nauraa
Kahden päivän ohjel-
missa oli aikansa sekä
vakaville että iloisille
asioille. Musiikillisesti
taitavat räisäläisisän
pojat Jussi ja Mikko Pel-
konen olivat mukana
useissa ohjelmaosuuk-
sissa, pianon ääressä,
puheissa ja laulussa.

Sankarihaudalla ja
Karjalaan jääneiden
vainajien muistomer-
killä pitämässään mie-
liä liikuttaneessa pu-
heessaan Jussi totesi
haudoissa lepäävistä
olevan joko omakohtai-
sia muistoja tai kerrot-
tuja.

- Meidän sodan jäl-
keen syntyneiden puo-
lesta vetoan vanhem-
paan sukupolveen. Ker-
tokaa meille tarinoitan-
ne, vaikkemme näyttäi-
si kiinnostuneilta. Pa-
kottakaa meidät muis-
tamaan tapahtuneita.
Vain siten muistot py-
syvät elävinä, vetosi
Jussi.

Tamperelainen sä-
veltäjä ja sanoittaja Toi-
vo Edvard Honkonen
lähetti aikoinaan neljä
säveltämäänsä ja sa-
noittamaansa ja Erik
Lindströmin sovitta-
maa Karjala-aiheista
laulua Säätiön käytettä-
väksi. Liitesanoissaan
hän kertoo vaimonsa
olleen syntyisin Hiito-
lasta, joten hän on ollut

lujasti kiinni Karjalan
heimossa. Hän toteaa
laulujensa syntyneen
karjalaisten ystäviensä
ja Karjalan Liiton toivo-
muksesta. Jenkka Räi-
sälän muistoissa, foxi
Kaipaan muistoin Kar-
jalaa, valssi Juureni on
Karjalassa ja humppa
Vanhan Viipurin muis-
toksi kuultiin nyt en-
simmäistä kertaa Räi-
sälä-juhlilla. Mikko Pel-
konen lauloi Jussin sä-
estäessä pianolla.

Paikallisista järjeste-
lyistä vastanneen Säky-
län Karjalaseuran nais-
toimikunta hääri totut-
tuun tapaan aamusta
iltaan. Puheenjohtaja
Ilmi Suutari kertoo, että
helteestä huolimatta
ruoka ja kahvi maittoi-
vat.

- Lauantaina on
yleensä ollut tarjolla
makkaroita, mutta me
päätimme valmistaa
talkoilla lauantaiksi
kinkkukiusausta. Hyvin
tuo kauppansa teki, jo-
ten oikea päätös teh-
tiin.

Maittavat ruoat ja
vaihteleva ohjelma yh-
dessä loistavan sään
kanssa tekivät viikonlo-
pusta antoisan sadoille
mukana olleille.  

KULLERVO
HUPPUNEN

Kyläjuhlan osanottajia Keikyässä.

Marjatta Nieminen Floridasta ja Reino ja Helvi Äikiä.
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Lehtemme elokuun numero 
tehdään 18. 8. 2005. 

Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on oltava 
toimituksessa 8. 8. 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

■ Vpl. Pyhäjärviseuran syyskauden avajaisia vietetään
Suomenlinnassa la  27.8.2005  Kokoontuminen
Järisevän tykillä Rannikkotykistömuseon edustalla n.
kello 13.30. Paikalle pääsee parhaiten Kolera-altaalta
lähtevillä JT-Linesin vesibusseilla kello 12.40 tai 13.00
vuoroilla. Ajetaan Kuninkaanportille, mistä 200 metrin
kävely tykille. Vesibussissa eivät valitettavasti kelpaa
HKL:n tai pääkaupunkiseudun seutuliput – edesta-
kainen matka 5,50e, mutta veneisiin myydään 10-
matkan sarjalippuja 16,80e, jolloin kimppakyytinä
kustannukset on mukavasti jaettavissa. Varsinainen
Suomenlinnan lautta lähtee presidentinlinnan tuntu-
masta (kellonajat samat, samoin vuoroväli 20 min),
mutta Suomenlinnan puolella tulee käveltäväksi n. 2
kilometriä.

■ Yhdessäolo jatkuu Airtojen pihapiirissä, missä viete-
tään PULA-AJAN PITOJA eli on pientä purtavaa
tarjolla. Riittävän tarjoilun varmistamiseksi osallistujien
toivotaan ilmoittautuvan joko puh. 044-0318 923/Irma
tai 044-304 3403/Anu tai sähköpostilla irma.airto@via-
pori.fi.  Mahdolliset tiedustelut  puheenjohtaja Kaarina
Päsrssiseltä  040 5193036.  Lämpimästi tervetuloa!

Valtakunnalliset
Evakkolasten päivät

Puhjonrannan kurssikeskuksessa Valkealassa 
26.-28.8.2005-07-20 05

Päivien suojelijana Pääministeri Matti Vanhanen.

Majoitus: 1-2- tai 4 hengen huoneissa, joissa suihku ja wc.
Kustannukset: Täysihoito koko ajalta 125 e sisältää majoituk-
sen, ruokailun, ohjelman ja saunan.
Vain ruokailu ja ohjelmaan osallistuminen 80 e, pelkkä osal-
listumismaksu 20e/päivä.
Maksu tilille: Evakkolapset ry 529700-249558 (Op).
Ilmoittautumiset: 12.8.2005 mennessä, 
Kouvolan kansalaisopisto, puh. 05-8296792.

Työpajat: valitse alla olevista työpajatyöskentelyryhmistä se-
kä ensisijainen että kaksi toissijaista vaihtoehtoa. Kerro valin-
tasi ilmoittautuessasi.
Hiljaisuuden paja: tunnemuistojen kuuntelua ja jakamista.
Tunnemuistoja kirjoittamalla: elämäntarinat ja runot.
Tunnemuistoista kuvia.
Tunnemuistoista draamaa.
Tunnemuistoja keskustellen.
Tunnemuistojen perintö: ll- ja lll-polven evakkolapset.
Tunnemuistot parisuhteessa: evakkolasten puolisot.
Työpajojen prosessiluonteen vuoksi ryhmät ovat suljettuja ja
edellyttävät osallistumista koko ajaksi. Ryhmäkoko 6-8 hen-
kilöä.

Puhjonrannan kurssikeskus,
Puhjonrannantie 80, 45370 Valkeala,
puh. 05- 3860591, fax 05-3860761.
Valtakunnalliset evakkolasten päivät toteuttavat yhdessä
Evakkolapset ry ja Kouvolan kansalaisopisto.

Juhlissa jaettiin 
myös apurahoja
Arvo Kukon rahaston apura-
hoja saivat tänä vuonna:
Pasi Mäkelä isovanhemmat
Onerva Koskinen os. Pelli-
nen synt. Musakanlahdessa
1934.

Anna-Riitta Simonen van-
hemmat Aija ja Timo Simo-
nen isovanhemmat Aino Eli-
na Simonen, jonka vanhem-
mat olivat  Elina ja Matti
Kuisma Matiskalasta.  

Perinnerahasto I:stä saivat
apurahoja tänä vuonna:

Mari Pitkänen, isä Ari Pit-
känen ja isoisä Pauli Pitkä-
nen Yläjärven kylästä.

Vilkka-Nuutti Wahl  isoisä
Seth J. Wahl eli Pyhäjärven
entisen kappalaisen Sem
Wahlin poika.

Maria Suokas Äiti Riitta-
Liisa Suokas ja isä Rosario di
Bella, isovanhemmat Toini
Suokas os. Kajander ja Yrjö
Suokas.

Anna-Riitta Simonen

Työkiireiden johdosta
henkilökohtaisesti paikalla
oli vain Anna-Riitta Simo-
nen.

Yksitoista paria härkiä
Aati oli arvostettu kyläräätä-
li, syntynyt 1882, sekä erin-
omainen laulumies. Hän oli
etevä myös laskennossa.
Lauluinnostus sai alkunsa,
kun Alakylään perustettiin
Nuorisoseura Pyrintö. Nuo-
risoseuran yhteyteen perus-
tettiin myös Pyrinnön Seka-
kuoro, jonka johtamiseen
Aati  paneutui tarmolla. Lau-
lu oli hänelle hyvin tärkeä ja
hän osallistui niin Sortavalan
kuin Viipurinkin laulujuhlil-
le. Matkat hän teki polku-
pyörällä ja eväänä  oli voita ja
pullaa.

Hän teki senaikaisesta las-
kuopista tuloskirjan. Ja kun
hänen lapsensa kävivät kou-
lua, hän tarkasti laskut, oli-
vatko ne oikein. Ei riittänyt,
että tulos oli oikein, vaan hän
tarkasti myös laskun tekota-
van. Kerran sattui niin, että
poika tuli koulusta ja sanoi
laskun olleen väärän. Vih-
kossa oli opettajan iso pu-
nainen V. Aati katsoi vihkoa
ja totesi, lasku on aivan oi-
kein. Hän oli luonteeltaan
peräänantamaton väittelijä
ja niin hän marssi koululle,
todeten, nyt on opettajalle
käynyt hairinko, tämä lasku
on ihan oikein. Opettaja an-
toi periksi ja Aati palasi tyy-
tyväisenä kotiin. Opettajana
ei silloin ollut vielä ”Teissi”,
vaan joku sijainen.

Kylän pojat kokoontuivat
usein Aatin kotiin, sillä hän
oli taitava tarinankertoja ja
humoristi. Hänellä oli saski-
peli eli tammilauta ja pojat
pelasivat sillä. Räätälintöi-
den lomassa hän antoi pojil-
le myös laskutehtäviä. Jos on
yksi toista paria härkiä, kuin-
ka monta  on sarvien kärkiä?
Pojat miettivät kysymystä.
Jos on ykstoista paria, se on
22 ja kaikilla kaksi sarvea, se
on yhteensä 44. Aati pyyhki
viiksiään, pojat, pojat vas-
taus on väärä. Kuulkaa nyt
oikein tarkasti, kun on yksi
toista paria. Pojat vastasivat
edelleen 44. Silloin Aati tote-
si, menkäähän nyt kotiinne
ja miettikää viikko, mikä vas-
taus voisi olla.

Viikon kuluttua pojat pala-
sivat. Me ollaan mietitty tätä
härkäjuttua. Voihan olla, että
joku häristä on pudottanut
sarvensa, jolloin niitä voi olla
vähempikin tai joku muu se-
litys. Aati alkoi selittää. Mie
en  ole sanont jot ykstoista
vaan yksi toista. Yksi pari on
kaksi härkää ja neljä sarvea.
Toista paria on vain yksi ja
sillä kaksi sarvea, siis yhteen-
sä kuusi sarvea. Pojat huoka-
sivat pettyneenä, eihä tuo
ole mittää laskentoo, vaan
vilunkii. Tähän Aati, todista-
kaa se.

LEPPOINMÄEN POIKA
Adam, Hilkka, Maria,Väinö ja Helmi Lamppu. Kuva vuodel-
ta 1926.

INO:n Markus ja  Anni Whiteland. Äiti Tuula os. Orpana, iso-
vanhemmat Leevi ja Terttu Orpana Äetsästä. Sukujuuret
Montrualla.

Luokanopettaja Päivi Nokelainen os. Paretskoi esitti kaksi
laulua päiväjuhlissa. Hänen sukujuurensa ovat Salmissa.
Valokuva: Raija Holma.


