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”Alakylän, Kahvenitsan ja Puikkosten kylien valistuneimman nuorison” jäljillä

Alakylän ”Pyrintö” Nuorisoseura ry 
juhli 100 vuoden täyttymistä
Alakylän ”Pyrintö” Nuoriso-
seura vietti 100-vuotisjuhli-
aan syntymäsijoillaan run-
saan 40 matkalaisen voimin.
Oli varsin ilahduttavaa, että
joukossamme oli vanhem-
man polven lisäksi useita alle
kolmikymppisiä, entisten
seuran aktiivien jäsenten lap-
sia ja lastenlapsia. Se luo us-
koa siihen, että paluumatkal-
la sovittu asia, jatkaa seuran
toimintaa nykyaikaan mu-
kautettuna, saa siivet alleen ja
kukaties juhlitaan vielä 125–
ja 150-vuotisjuhlia!

Tässä kerrotaan heinäkui-
sesta 100 v -juhlasta samoilla
silmin, joilla katseltiin hellun-
taina 1955 Kiikan Nuoriso-
seuran talolla pidettyjä nuori-
soseuramme 50-vuotisjuhlia.
Olin siellä alle 13-vuotiaana
seuran tanhuryhmän jäsene-
nä. Harjoittelimme ja esiin-
nyimme 1950-luvun puolivä-
lin paikkeilla monena vuon-
na, kävimme esiintymässä
mm. Lappeenrannassa ja Po-
rissa Nuorisoseurojen liiton
kesäjuhlilla. Tanhuryhmästä,
joka lienee viimeisin seuran
piirissä toimineista, lähes
kaikki taitavat olla  elossa.
100-vuotisjuhlamatkalle ei
erilaisista syistä muita sen
ajan tanhuajia lisäkseni läh-
tenyt.

Matka Karjalaan majoitus-
paikkaamme Käkisalmen
vanhaan sanatorioon taittui
ukkosta enteilleessä hyvässä
kesäsäässä. Innokkaimmat
jaksoivat pilvisen tuloillan
hämärtyessä  retkeillä tutki-
maan paikalliset, käkisalme-
laiset tanhuareenat ja kertoi-
vat sateen alkaneen heti au-
ringonlaskuajan jälkeen. Sitä
lotinaa riitti sitten juhlapäi-
väksemme sovitun perjantain
22. 7. illansuuhun saakka. Vä-

lillä satoi ja välillä satoi kaata-
malla kuin yleisurheilun MM-
kisoissa. Vähän parempaa il-
maa oli kolmantena matka-
päivänä kotikylillä retkeilles-
sämme.

Ensimmäinen muistelu-
päivämme kohde oli sankari-
hautausmaa muistomerkkei-
neen. Matkamme vetäjä, pu-
heenjohtaja Erkki Pärssinen
muistutti puheessaan meitä
nuorempia polvia isänmaa-
tamme ja meille kaikille ra-
kasta kotiseutua puolustetta-
essa kaatuneista pyhäjärve-
läisistä. Heidän joukossaan
oli lukuisia nuorisoseuran
toimintaan ennen sotia osal-
listuneita. Kahden matkalai-
sen, Niukkasten 11-lapsisen
perheen sisarusten, Alma Ve-
salan ja Tyyne Kokkolan, vel-
jistä yksi on kätketty tähän
sankarihautausmaahan. Al-
ma ja Tyyne yhdessä Yrjö S.
Kaasalaisen kanssa laskivat
sinivalkoisen kukkalaitteen
muistomerkille. Yrjön setä
Antti Kaasalainen ja eno Jo-
hannes Hietanen ovat saa-
neet viimeisen leposijan tässä
sankarihaudassa. Soittokun-
taakin nuorisoseuraan aikoi-
naan varmaan suunniteltiin,
kuoro toimi ja sen rippeet oli-
vat matkassamme, mutta
musiikkia ei sateen sattuessa
nyt kuultu. Niin hyvin kuin
musiikki olisi juuri tähän ti-
laisuuteen sopinutkin. Lyhyt
juhlahetki miltei marraskui-
sen hämäränä, sateisena hei-
näkuun aamupäivänä painui
lähtemättömästi mieleen
niillekin, joiden lähisukulai-
sia ei ole kätkettynä pyhäjär-
veläiseen sankareiden rivis-
töön.

Kävimme myös Lahjoitus-
maatalonpoikien muistomer-
killä, kirkon sijainnista kerto-

valla muistomerkillä ja va-
paussodan sankareiden
muistomerkillä. Varsinkin
juurillaan nyt ensi kertaa vie-
railleet viipyivät tovin ihaile-
massa Pyhäjärveen viettävää
jykevää hongikkoa. Maan-
tieteilijä, nuorisoseurassa ak-
tiivisesti vaikuttaneen, mo-
nen muistaman opettaja Dai-
sy Karilaisen poika, Urpo Ka-
rilainen avarsi tietämystäm-
me paikan luonnosta ja geo-
logiasta.

Varsinainen juhla oli sovit-
tu vietettäväksi Musakan lo-
mahotellin pihapaviljongissa.
Juuri tilaisuuden alkaessa sa-
toi kaatamalla ja niinpä siir-
ryimme hotellirakennuksen
ravintolaan ja terassille naut-
timaan juhlakahvit. Sitkeät
suomalaiset ovat kautta aiko-
jen viettäneet praasniekkansa
ilmoista riippumatta, niin
mekin. Kahviteltuamme siir-
ryimme kaatosateen lotistes-
sa ohjelmaa seuraamaan pi-
hapaviljonkiin. Suotta ei oltu
sinne asti matkustettu. Vettä
valuvat hiukset kammattiin,
shampanjat kilistettiin, ja ti-
laisuutta juohevasti juonta-
nut Maritta Kemppi hiljensi
sipinämme kuuntelemaan
juhlaohjelmaa.

– Yhteiskunnan kehitykses-
sä omaehtoisella harrastus-
toiminnalla, maaseudulla eri-
tyisesti nuorisoseuratoimin-
nalla, on ollut merkittävä pa-
noksensa. Yhteisöllisyys, yh-
dessä tekemisen halu ja tarve,
veivät nuoret yhteen. Niin Py-
häjärvellä Alakylän, Kahve-
nitsan ja Puikkosten kylillä
pontevasti toimineella nuori-
soseura Pyrinnölläkin. Kun ti-
loja harrastustoimintaan ei
ollut, ne hankittiin yhteisvoi-
min. Vastaavan kaltaista on
jälleen virinnyt suomalaises-

sa yhteiskunnassa maaseu-
dulla kylätoimikuntien ja
kaupungeissa kaupunginosa-
yhdistysten piirissä. Näin Or-
jo Pärssinen, juhlatoimikun-
nan sihteeri, tiiviisti terveh-
dyssanoissaan näkemyksen-
sä juhlittavan seuran merki-
tyksestä.

Historiikin esitteli Erkki
Pärssinen, jolle sama tehtävä
oli langennut myös seuran
50-vuotisjuhlassa ja huolelli-
sena miehenä asiakirjat olivat
tallella. Seuran 100-vuotisen
historian jälkimmäisestä
puolesta vuosisadasta todet-
takoon, että joskus 1980-lu-
vulla Yhdistysrekisteristä tie-
dusteltiin seuran toiminnas-
ta, nimenkirjoittajista jne.
Kun uutta puheenjohtajaa
sitten viimeksi tehtävään vali-
tun Erkki Pärssisen ei oltu va-
littu, ei muutosilmoitusta-
kaan tehty. Monet seuran jä-
senistä asuivat Kiikassa ja
osallistuivat Pyrinnön ohella
1950–1960-luvuilta lähtien
Kiikan Nuorisoseuran toi-
mintaan, mikä sopi hyvin
nuorisoseura-aatteen yhtei-
söllisyyteen ja nuorten yh-
teistoimintaan.

Historiikista kerrotaan toi-
saalla tässä lehdessä.

Runonlausunta ja kuoro-
laulu ovat aina kuuluneet Py-
rinnön juhlii.  Runonlausuja-
na nuoruudessaan usein
esiintynyt, edesmenneen
kansanedustaja Matti Pärssi-
sen tytär, Katri Vattunen lau-
sui meille vanhan Nuoriso-
seuralaismarssin. Kaikki kuo-
rolaulutaitoiset pääsivät
myös esiintymään. Kuoron-
johtajaksi ryhtyi Otto Ojansi-
vu, kiikkalaispoika ja kansa-
koulukaverini, joka ties mo-
nennenko kerran oli lähtenyt
tuttujensa seurassa Karjalan

maille.
Ehkä juhlan sävähdyttävin

tuulahdus nuorisoseuran
”kunnian päiviltä” koettiin,
kun Urpo Karilainen esitteli
mukanaan tuomaansa, van-
hempiensa, opettajaparis-
kunta Daisy ja Ville Karilaisen
jäämistöstä peräisin olevaa,
nuorisoseura Pyrinnön käsin-
kirjoiteltua ”Valo”-nimistä
lehtiä vuodelta 1942. Seuran
toiminnan alkuvuosista asti
ilmestynyt lehti vei meidät
konkreettisesti syvälle seuran
toiminnan juurille. Kiitos Ur-
po, kun toit lehden nähtäväk-
semme ja kerroit muutoinkin
vanhempiesi osuudesta Py-
rinnön alkuvuosikymmenien
toiminnassa, josta myös Impi
Wiika kirjoittaa Vpl. Pyhäjär-
vi-historiakirjassa.

Alakylän mäkisen maise-
man pellonläntit, datsojen
puutarhat, ikihongat, kaikki
ne kyynelehtivät rankkasa-
teen jäljiltä, kun saavuimme
Juho Heikinp. Pärssisen taloa
katsomaan. Tässä Juhon ta-
lossa ”Alakylän, Kahvenitsan
ja Puikkosten kylien valistu-
neimpaa  nuorisoa useihin
kymmeniin nouseva joukko”
-kuten Impi Wiika asian ku-
vaa – perusti 100 vuotta sitten
Pyrinnön. Siellä talo tönöttää
ryhdikkäänä mäen rinteessä
vanhalla paikallaan, aidan ta-
kana kuoputtivat kanat, lan-
takasa höyrysi, kasvimaa
näytti rehevältä ja hyvin-
voivalta. Nykyisiä asujia em-
me tavanneet. Läheisellä toi-
sella mäellä sijainnut Alaky-
län kansakoulu on viime vuo-
sien aikana palanut.

Jos oli perustamispaikka
jäljellä, toisin on nuoriso-
seuran toimitalon laita. Sillä
kohtaa Hiekkamäen rinteessä
on arviolta parin tuhannen

neliön suuruinen, avonainen
talousjätteiden kaatopaikka.
Rakennus lienee siirretty uu-
teen käyttöön jonnekin toi-
saalle 1940–50-lukujen vaih-
teen tienoilla, kokonaisena
tai osina, kuten tapahtui mo-
nille muillekin lähikylien ta-
loille.

Juhlassa oli epävirallisem-
pi, toinenkin osa: kaksi iltaa
Käkisalmen Kalliosaaressa.
Siellä, missä ennen ensim-
mäistä maailmansotaa oli
kylpylä ja Suomen itsenäisyy-
den aikana toimi kaksi kasi-
noa, kokoonnuimme nautti-
maan aurinkoiseksi käänty-
neestä heinäkuun illasta
Vuoksen rannalla. Vesi oli iha-
nan lämmintä uida, kaikki
kuin muistojemme Karjalassa
kuuluu ollakin. Tämä ranta-
juhla jatkui vielä matkan vii-
meisenä iltana, laulettiin yh-
teislauluja, tanhuamistakin
viriteltiin.

Juhlamatkan vaiheista ker-
rotaan kuvin internetissä
www.kopteri.net/koti/oiva.
kaasalainen -osoitteessa, jota
kautta pääset edelleen Oiva
Kaasalaisen avaamille nuori-
soseuramme kotisivuille. Oi-
va ansaitsee tästä toiminnas-
taan suurkiitoksen, tai jopa se
olisi prenikan väärti.

Suullisesti sovimme paluu-
matkalla, että yhteydenpito
jatkuu ainakin kirjeenvaihto-
na tavallisen ja sähköpostin
kautta. Näin pääosin ympäri
eteläistä Suomea asuvat, enti-
set nuorisoseuralaiset ja hei-
dän jälkeläisensä, voivat olla
rakentamassa yhteisöllisyyttä
meitä liittävien siteiden, py-
häjärveläisten juurien ja nuo-
risoseuran lujittamina.

TEKSTI JA KUVAT:
KAARINA PÄRSSINEN

Kuvassa juhlamatkan osanottajat 
kokoontuneena Sirkanmäenrinteellä.
Taustalla vas. Juho Heikinp. Pärssisen 

talo, jossa nuorisoseura on perustettu.
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Jokaisen yhtymän ja järjestön on välttämätöntä arvioida
säännöllisin väliajoin toimintansa tuloksia sekä laatia
suunnitelmia tulevaisuutta varten. Nykyisessä markkina-
taloudessa liikelaitokset julkaisevat katsauksia tuloksiinsa
ja tulevaisuuden näkymiinsä useita kertoja vuodessa.
Arviointien tulokset näkyvät heti maailmanlaajuisessa
pörssikaupassa. Saavutusten ja tulevaisuudennäkymien
arviointi on välttämätöntä myös ei-kaupallisille järjes-
töille, vaikka se luonnollisesti tapahtuukin yleensä
harvempaan tahtiin kuin liike-elämässä. Myös Pyhäjärvi-
säätiön on tarpeen suorittaa tällaista arviointia. Tämä
tehtävä ei kuulu vain säätiön hallintoelimille, vaan
jokainen pyhäjärveläinen on tervetullut arvioimaan
oman järjestönsä toimintaa. Lehtemme juhlavuonna
tämä on erityisen toivottavaa.

Miten voisimme arvioida yhteistyöjärjestömme
toimintaa asianmukaisella tavalla? Sehän ei voi olla
pelkästään eikä edes pääasiassa taloudellisten tulosten
mittaamista kuten voittoon tähtäävissä liikelaitoksissa on
välttämätöntä. Tosin voimme olla tyytyväisiä myös
siihen, että Pyhäjärvi-säätiö on jo usean vuosikym-
menen ajan saanut toimia suhteellisen terveellä talou-
dellisella pohjalla ja tarjota kohtuulliset edellytykset
pyhäjärveläisten keskinäiselle yhteydenpidolle. Erityisen
ilahduttavaa on, että olemme viime vuosina voineet
rahastoistamme jakaa apurahoja pyhäjärveläisten
nuorempiin sukupolviin kuuluvien opiskelua varten.
Apurahat eivät luonnollisestikaan ole olleet niin suuria,
että ne mahdollistaisivat pitempiaikaisen opiskelu- tai
tutkimusvapaan. Ne ovat kuitenkin luoneet siltoja koti-
seutumme nuorempiin jälkeläisiin, jotka eivät ehkä
muuten olisi tulleet tietoisiksi toiminnastamme.

Varsin merkittävänä saavutuksena on pidettävä yhteyk-
sien syntymistä ja vahvistumista entiseen kotiseu-
tuumme rajojen avauduttua itään. Olemme
määrätietoisella ja maltillisella toiminnallamme saavutta-
neet luottamukselliset suhteet entisen Pyhäjärven
nykyisiin paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin. Näkyvin
tulos tästä on Pyhäjärven kirkonseudun muistokoh-
teitten kunnostaminen ja suojelu. Valitettavaa tosin on,
että Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki on useiden
entisöimistoimenpiteiden jälkeen yhä uudestaan
joutunut ilkivallan kohteeksi. Harras toiveemme on, että
tänä kesänä suoritettujen kunnostustöiden jälkeen muis-
tomerkki saisi seistä Pyhäjärven kirkkoaholla rauhassa.
Meidän tulisi kaikissa yhteyksissä korostaa, että muisto-
merkki ei olemassaolollaan aja vain meidän entisten
pyhäjärveläisten asiaa. Sen sanoma rohkaisee jokaista
näkemään – maasta, kansallisuudesta tai poliittisista
katsomuksista riippumatta -, että toisen ihmisen tai
ihmisryhmän riisto ja orjuuttaminen on rikos ihmisyyttä
vastaan ja kääntyy lopulta aina myös rikoksen tekijää
itseään vastaan.

Karjalan Liitto on vuosikausien ajan tehnyt aloitteita
luovutetun alueen siviilihautausmaiden suojelemiseksi.
Kauan jäihin juuttunut aloite on äskettäin ottanut
askeleen eteenpäin. Nyt on vain ponnisteltava, että
uudet askeleet johtavat myös konkreettisiin tuloksiin.

Ehkä merkittävin mutta myös vaikeimmin mitattava
saavutus on pyhäjärveläisten keskinäisessä huolenpi-
dossa, jota varten myös Pyhäjärvi-säätiö on tarjonnut
toimintamahdollisuuksia. Sodan ja kotiseutumme mene-
tyksen aiheuttaman vamman hoitaminen on tapahtunut
paljolti yksityisissä kohtaamisissa tai sukulaistapaami-
sissa, mutta vuotuiset Pyhäjärvi-juhlat ja tämä lehti ovat
tarjonneet tälle huolenpidolle oman tärkeän fooruminsa.
Syvin kaipauksemme, oman entisen kotiseutumme
palauttaminen, ei ole toteutunut, mutta tämä vaje on
saanut yhteistyöstämme tärkeää korvaavaa hoitoa. Sitä
tarvitaan jatkossakin.

JUHANI FORSBERG

TULOKSIA
JA SAAVUTUKSIA

Kirsti Hirvoselta jo kolmas romaani
KIRJAT
Pilvien takana aurinko
374 sivua
Pilot-kustannus 2005
Kirsti Hirvoselta ilmestyi

heinäkuussa hänen kolmas
romaaninsa Pilvien takana
aurinko. Se on jatkoa hänen
aikaisempiin teoksiinsa Kal-
lis maa ja Isiemme maa. Teos
on täysin itsenäinen romaa-
ni, mutta mukana ovat aikai-
semmista teoksista tutut
henkilöt.

Nyt ilmestynyt kirja kertoo
Katrin vaiherikkaan elämän
alkaen kuusitoista vuotiaas-
ta kypsäksi naiseksi. Katrin
perhe on menettänyt isän,
joka oli perhettä koossa pitä-
vä voima ja turva. Perheenjä-
senet elävät sen jälkeen irral-
laan kukin omaa elämäänsä.
Toisiaan kannustava yhteen-
kuuluvuuden tunne on hy-
vin ohut. Henkisesti isän
menetys on Katrille raskas.
Äiti, henkisesti avuttomana
vaatii, että Katrin on elätet-
tävä heidät.

Tietysti nuoren tytön teh-
dastyöstä saadut tulot olivat
tarpeen, mutta Katrilla oli
omat suunnitelmat. Hän ha-
lusi saada oman ammatin ja
rakentaa omaa tulevaisuut-
taan. Äidin ja muiden suku-
laisten taholta haaveet
murskautuivat kerta toisen-
sa jälkeen. Katrilla on kui-
tenkin sisua ja niin hän irrot-

tautuu kodista. Hän on val-
mis tekemään mitä työtä ta-
hansa elättääkseen itsensä.
Työn raskaus ei häntä pelot-
tanut Ja niitä ammatteja elä-
mäkertaan löytyi tosi paljon,
karjakkona, rapparin apulai-
sena, sairaala-apulaisena,
taksikuskina , itsenäisenä
yrittäjänä ja monta, monta
muuta.

Katri 
ja miehet

Katrilla oli oma vahva mo-

raali. Tietysti nuorella nätillä
tytöllä oli  tanssittajia ja saat-
tajiakin niin kotikauppalassa
kuin maailmalla. Ja monen-
laisia vonkaajia matkan var-
relle ilmaantuikin. Katrin va-
kiovastaus oli: ”Vaikka olen
köyhä evakkotyttö, miesten
makuupatjaksi minusta ei
ole”. Varoittavana esimerkki-
nä oli myös Liisa-sisaren elä-
mäntapa.

Yksin maailmalla elävä pe-
rusturvaton Katri kohtasi en-
simmäisen miehensä. Suur-
ta tunteenpaloa ei ollut, ”oli
vain ihmisen ikävä toisen
luo.” Kaunishymyisellä, ki-
haratukkaisella, sodankäy-
neellä miehellä oli  omat
henkiset arpensa. Viina oli
perhettä tärkeämpi.

Toinen mies, henkisesti
sairaan äitinsä ja voimakas-
tahtoisen sisarensa alistama
reppana. Pienimmänkin ta-
loudellisen vaikeuden tai
muun vastuun ottamisessa
pakeni oitis päiväkausiksi
maisemista. Niin, että siinä
senkin miehen turva. 

Katrille oli tullut selväksi,
että ainoa johon hän voi
luottaa, on omat voimat ja
hyvät ystävät. Sukulaisista-
kaan ei ollut oikein apua. Lii-
sa sisarkin putsasi pikkusi-
sarensa rahat mennen tul-
len, jopa puukolla uhaten,
muista hänen aiheuttamista
harmeista puhumattakaan.

Hyvä
ajan kuvaus

Kirjailija on taidokkaasti ker-
tonut sotien jälkeisestä ajas-
ta, niin tehdastyöstä ja  silloi-
sesta työkulttuurista. Vai-
keasta asuntopulasta, jossa
oli vuokranantajien markki-
nat. Mukavuuksia vailla ole-
vasta huoneesta yksinhuol-
tajaäiti joutui pulittamaan
melkein koko palkkansa. So-
siaaliturvaa ei ollut ja sitä ei
Katrin luonteella olisi anot-
tukaan.

Liki 400-sivuinen teos
pulppuaa asioita runsaudel-
laan. Henkilökuvissa kirjaili-
ja muutamalla lauseella piir-
tää tarkasti ihmisen luontei-
neen. Välillä teosta lukee
kuin jännityskirjaa. Ihmisillä
on monenlaisia elämäntari-
noita, mutta Katrin kohdalla
se on ollut todella uskoma-
ton. Se on pienen, sisukkaan
ja peräänantamattoman
naisen elämänmakuinen
kirja.

Kirjaa voi tilata Kirsti Hir-
voselta puhelin 02-5443195
tai kännykkä 040 726 2495.
Sähköpostiosoite:
hirvonen.kirsti@luukku.com
Postiosoite: Haapasenkatu
4.B.7, 39930 Karvia.

SALME RINTALA

Sateen sattuessa
Kauniin kesäisen päivän ul-
kotyöt saattaa ohimenevä
sadekuuro toisinaan katkais-
ta. Näin kävi minullekin hei-
näkuun loppupäivinä. Oi-
keastaan olin tyytyväinen,
että jo muutaman helteisen
päivän jälkeen saatiin sadet-
ta. Mutta suojaan piti mennä
ja katonalustakin löytyi
omasta pihapiiristä vanhasta
navettarakennuksesta. Näin
edessäni pahvilaatikon ja
uteliaisuuttani ryhdyin se-
laamaan laatikossa olleita
vanhoja Vpl. Pyhäjärvi-leh-
tiä. Käteeni osui vuoden
1975 kesän lehtiä.

Toukokuun numerossa
annettiin ennakkotietoja
Kokemäellä 19.-20.7. pidet-
tävistä kesäjuhlista. Samalla
etusivulla oli maisteri Reino
O. Kukon pääkirjoitus käsi-
tellen lomamatkoja ja kesä-
juhlia. Kirjoitukseen Reino
O. Kukko loi lyhyen katsauk-
sen Pyhäjärvellä pidettyihin
kesäjuhliin ja totesi lopuksi
kuinka nyt  ( siis 1975) pyhä-
järveläisten tärkein kesäjuh-
la on oma kihupyhä Koke-
mäellä ja jo sitä ennen 13.-15
pidettävät Karjalan Liiton
kesäjuhlat saavat myöskin
monet pyhäjärveläiset liik-
keelle. 

Kääntäessäni lehden sivua
tulee eteen  Heikki Karttusen
” Talvisodan lottia” ansiokas
muistelu ja seuraavilla sivuil-
la Tuomas Karilaisen ” oi nii-
tä aikoja” ja Heikki Matikai-
sen  ”Muistelma kalarannoil-
ta” jatkoi muistelujen sarjaa.
Viimeisellä aukeamalla ni-
mimerkki K.H, joksi kirjoi-
tuksessa paljastuu silloinen
lehden vastaava toimittaja
Kauko Hämäläinen, muiste-
lee asukkaanottolautakun-
nan jäsenen ominaisuudes-

sa pika-asutuslain mukaisia
tilojen muodostamisia Mou-
hijärvellä, Laviassa ja Suo-
denniemellä.  Myöskin Tau-
bilan metsärautatiestä on si-
vulla seikkaperäinen selos-
tus. Tämänkin, kuten niin
monet muutkin siihen ai-
kaan ilmestyneiden lehtien
kuudennen  sivun yliö  ”Tä-
hyilijän” pakinointi kruunaa
lehden sisällön. Takasivulla
Eevi Könönen muistelee
omakohtaisesta Konevitsan
luostarin munkkien eva-
kuointia talvisodan aikana.

Sateen vielä ropistessa mi-
nulla on aikaa ottaa esille
myöskin seuraava eli kesä-
kuun lehti, jossa siinäkin on
useita mielenkiintoisia kir-
joituksia. Eino Peltola mm.
muistelee ” iloista 20-lukua
ja Sortanlahden nuoriso-
seuran 20-vuotisjuhlaa
5.7.1925”. Tähyilijä käsittelee
tässä lehdessä  Taubilaan,
jossa hän muistelee ensin ai-
kaa entistä eli Karl ja Bertha
Fazerin aikaa ja jatkaa 1935
edesmenneen Karl Fazerin
pojan,  vuorineuvos Svenin
ja pitkäaikaisen autonkuljet-
taja Hugo Rissasen henkilö-
kohtaisilla haastatteluilla ja
muistelmilla.

Sade on jo tauonnut mutta
en malta vielä lähteä piilo-
paikastani, vaan otan esille
heinäkuun numeron jossa
kerrotaan yksityiskohtaisesti
tiedotuksien, ilmoitusten ja
tervetulotoivotusten avulla
mitä Kokemäen juhlissa  ta-
pahtuu. Muistan hyvin nuo
juhlat ja niiden valmistelut
olinhan pari vuotta aikai-
semmin tullut lehden talou-
denhoitajaksi ja säätiön asia-
mieheksi. Juhlatoimikunnan
puheenjohtajana toimi sil-

loinen hallituksen puheen-
johtaja Eemil Hinkkanen.
Muistojen illassa alkuterveh-
dyksen esittää pastori Raimo
Vuoristo. Vp. Pyhän-Säätiön
lippu vihittään Kaarle Viikan
toimesta ja luovutetaan sää-
tiön käyttöön. Anni Poski-
parran kanteleensoiton
myötä siirrytään paneelikes-
kusteluun ” Karjalaisuus ei-
len-tänään-huomenna ”.
Useita vanhempia ja nuo-
rempia pyhäjärveläisiä on
lupautunut haastateltavaksi
aiheesta. Markku Tenkanen
on lupautunut esittämään
isänsä Martti Tenkasen ru-
noja.

Iltamat olivat jo silloin ki-
hujuhlien ohjelmistossa ja
niitä vietettiin Kokemäen
Seurojentalolla karjalaisen
kaskuilun ja huumorin mer-
keissä. Myöskin Kokemäen
Mieslaulajat esiintyvät. Lau-
suntaa tulee esittämään Aino
Simola ja väliajan jälkeen  ”
Antrean Marin alias Sinikka
Liljan esittää huumoria ja Ai-
no Simolan johtamana näh-
dään ja kuullaan musiikki -
iloittelu.

Sunnuntaina kirkossa
saarnaa Juhani Forsberg, li-
turgina on pastori Jaakko
Kentta ja uruissa  dir.cand
Toivo Tenkanen. Sankari-
haudoille ja Karjalaan jää-
neiden vainajien muisto-
merkillä puhuu opettaja Ju-
hani Kaatonen.

Urheilukentällä juostaan
Kaiun muistoviesti ja ruokai-
lutauon jälkeen juhla jatkuu
samaisella kentällä. Eemil
Hinkkasen esittää tervehdys-
sanat jonka jälkeen on luvas-
sa  Aino Simolan esittämän
lausuntaa. Kokemäen kaup-
palan tervehdyksen tulee
esittämään  kauppalanjohta-

ja Ilmari Rantanen. Juhlapu-
heen pitää hallintojohtaja
Nestori Kaasalainen. Kan-
santanhuja esittivät Kiikois-
ten  ns. tanhuajat. Päätössa-
nat esittää hallintoneuvos-
ton puheenjohtaja Erkki
Pärssinen.

Kaikki tämä voitiin  lukea
etukäteen siis juhlia esittele-
västä lehdestä. Juhlien jäl-
keen elokuussa sitten lehti
kertoi monella sivulla ja mo-
nin valokuvin onnistuneista
juhlista. Moni noissa 30
vuotta sitten pidetyissä juh-
lissa ohjelmansuorittajana
tai juhlavieraan ollut henkilö
on jo pois keskuudestamme
mutta moni on vielä jäljellä-
kin ja varmasti mukana Huit-
tisten juhlissa ensi kesänä.

Mutta tuossa samaisessa
heinäkuun numerossa ker-
rottiin myöskin Vpl. Pyhäjär-
vi-lehden saavuttaneen 20-
vuoden iän. Aivan oikein ja
siis tänä kesänä tuli kulu-
neeksi 50 vuotta siitä kun
Vpl. Pyhäjärvi-lehti julkaisi
ensimmäisen näytenume-
ronsa v. 1955  Keikyän juh-
lien yhteydessä. Säätiömme
hallitus ja lehden toimitus-
kunta on päättänyt juhlistaa
merkkipaalua siten, että
tammikuun numero 2006 on
lehtemme 50-vuotisjuhlanu-
mero. 

Vanhoja Vpl. Pyhäjärvi-
lehtiä on mahdottoman mu-
kava lukea. Aivan erityisesti
nuo aidot Pyhäjärven muis-
telmat ja erilaiset pakinat
tuovat monet suvut ja monet
ihmiset elävästi mieleen
vaikka kirjoittaja itse onkin
jo mennyt manan majoille.

REINO ÄIKIÄ 

Kirsti Hirvonen os. Seppä.
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Toivo Karttunen,
opettajasta kansakouluntarkastajaksi
Vpl. Pyhäjärven Noitermaan
kansakoulussa oli 1930-lu-
vun alussa viiden vuoden
ajan opettajana samanaikai-
sesti Tyyne Koposen kanssa
Toivo Karttunen. Hän oli ar-
vostettu opettajana ja hän
osallistui aktiivisesti koulu-
piirin nuorten harrastustoi-
mintoihin. Myös hänen
myöhemmät elämänvai-
heensa poikkeavat ”riviopet-
tajan” vaiheista. Tämä kirjoi-
tus on kunnianosoitus opet-
taja Toivo Karttusta ja hänen
elämäntyötään kohtaan. Tie-
tolähteet selviävät tekstistä.

Sortavalan 
seminaarissa

Opettaja Aino Sarvilinna, os.
Pelkonen jäämistössä ollees-
ta oppilasmatrikkelista löy-
tyvät opettaja Toivo Karttu-
sen henkilötiedot. Sen mu-
kaan Toivo Johannes Karttu-
nen syntyi Polvijärvellä. Van-
hemmat olivat maanviljelijä
Taavetti Karttunen ja Tilda
Kuokkanen. Pohjakouluna
hänellä oli kansakoulu ja
hän valmistui yläkansakou-
lun opettajaksi Sortavalan
seminaarista 1930. Seminaa-
riaikana Toivo Karttunen oli
Toverikuntalehden toimitta-
jana. Vpl. Pyhäjärven Noiter-
maan kansakoulun opettaja-
na hän oli vuodet 1930–36.
Viipurin kaupungin kansa-
koulun opettajana 1936–40
ja Tampereen kaupungin
kansakoulussa vuodesta
1940.

Lisäksi matrikkelissa mai-
nitaan 1930 tehty opinto-
matka Tarttoon ja Tallin-
naan, Suojeluskunnan esi-
kunnan jäsenyys 1933–36 (il-
meisesti Vpl. Pyhäjärvellä),
toimiminen Noitermaan
nuorisoseuran puheenjoh-
tajana sekä Voimistelujouk-
kueen johtaminen Noiter-
maassa.

Sotilasarvoltaan Toivo
Karttunen oli reservin vän-
rikki. Puolisonaan oli opetta-
ja Tyyne Murto, syntyisin
Ruotsinpyhtäältä. Matrikke-
lissa kerrotaan myös lisä-
opinnot, joista lähemmin
tuonnempana. Matrikkeli-
tiedot päättyvät vuoteen
1940.

Noitermaan 
kansakoulussa

Opettaja Karttusen ensim-
mäinen työpaikka oli siis
Noitermaan kansakoulussa.
Hän tuli virkaan Orimattilas-
ta kotoisin olleen Harald
Hännisen jälkeen. Koululla
asui opettaja Tyyne Koponen
ja miesopettajan asunto oli
vuokrattu  koulun lähellä ol-
leesta kauppias Wellingin ta-
losta. Elossa on enää muuta-
ma opettaja Kerttusen oppi-
laana ollut henkilö. sisaruk-
set Aura Soronen ja edes-
mennyt  Veikko Pulakka ovat
molemmat kiitelleet Kart-
tusta innostavaksi opettajak-
si. Varsinkin historian tunnit
olivat jääneet mieleen. Toini
Pelkonen muistelee opettaja
Karttusta näin: ”Opettaja tu-
li luokkaan hymyssä suin. Ei
tarvinnut pelätä, millaisella
päällä opettaja on. Luokalle-
ni hän opetti ainakin luke-
mista ja piirustusta. Esitim-
me vuorokeskusteluja, ja ai-
na halusimme hänen esittä-

vän jonkin osan. Hän opetti
esitelmien kirjoittamista ja
suullista taitoa, mikä oli ai-
van uutta ja ihanaa.

Tuure (Sipponen), Lauri
(Pelkonen) ja minä kirjoitim-
me eri uskonnoista. Hän an-
toi paksut kirjat, mistä saim-
me tiedot. Aivan ihmeellistä,
hän arvosteli esitelmäni
”buddalaisuudesta”, sanoi
hyväksi, mutta asiat hyppi-
vät. Järjestys säilyi luokassa
hyvin, vaikka ei komennet-
tu”.

Kerttu Niukkanen muiste-
lee, että Karttunen oli tarkka
arvostaan. Hänelle ei saanut
”huudella”. Kun yläluokan
tytöt tekivät kerran näin
erään liikuntatunnin jäl-
keen, ja Kerttukin pienem-
pänä yhtyi heihin, he joutui-
vat kaikki ”putkaan”, tuohon
koulun kuuluisaan rangais-
tuspaikkaan. Toivo Karttu-
nen oli virkaan tullessaan
varsin nuori, mutta oppilai-
den muistelun mukaan hän
pukeutui aina opettajan ar-
volle sopivasti elli puvun tak-
kiin, kauluspaitaan ja kravat-
tiin.

Koulupiirin 
nuorten harrastuksissa

Tuon ajan opettajat olivat lä-
hes poikkeuksetta paitsi
opettajia koulussa myös
”kansankynttilöitä” paikka-
kunnalla. Toivo Karttunen
joutui kohta Noitermaan
nuorisoseuran puheenjohta-
jaksi, ja tässä tarkoituksessa
innosti koulupiirin nuoria
näytelmäharrastukseen, mi-
kä sitten 30-luvulla ja Valis-
tustalon valmistuttua olikin
varsin voimakasta. Vanhem-
mat eivät alkuvaiheessa
osanneet antaa arvoa harras-
tukselle, tästä  kertoo Emilia
Kaasalainen, (94 v.), esimer-
kin: ”Kerra opettaja Karttune
tull polkupyöräll mei kesä-

majal Konnitsaa, se ol noi 25
kilometri pääs Noitermaast.
Mie oli siel Konnitsa niityll
äitii kansa kesäaikan lehmii
hoitamas. Opettaja pyys
minnuu yhtee näytelmä,
mutt äitii ei luvant. Hää sano,
jot Emiliaa tarvitaa työteos”.

Emilian Juhoveli kuitenkin
”jous” eli ehti opettaja Kart-
tusen ohjaamaan voimiste-
luryhmään. Ryhmässä oli
kahdeksan ryhdikästä nuo-
rukaista koulupiirin kylistä ja
se antoi taidokkaita voimis-
telunäytöksiä. Nuoriso-
seuran ja raittiusyhdistyksen
yhteinen opintokerho oli it-
seoikeutetusti opettaja Kart-
tusen ohjauksessa. Opinto-
kerhossa koulupiirin nuoret
saivat henkistä valmennusta
elämää varten. Kerhossa lue-
tuista kirjoista, em. Nuorison
käytös-nimisestä, suoritet-
tiin tutkinnot. Ajan tavan
mukaan opettaja Karttunen
kuului myös suojeluskunnan
paikallisosastoon.

Muutto Viipuriin
ja jatko-opinnot

Lukuvuodeksi 1935–36 Toivo
Karttunen sai virkavapaata
lykkääntyneen  asevelvolli-
suuden suorittamiseksi. Si-
jaisena hänellä oli pyhäjär-
veläinen opettaja Väinö
Luukkanen. Samoihin aikoi-
hin opettaja Tyyne Koponen,
silloin jo Immonen, jätti
opettajanviran Noitermaas-
sa. Hänen tilalleen tuli opet-
taja Karttusen serkku Annik-
ki Uusimaa, os. Kuokkanen,
ja hän oli virassaan talviso-
taan asti sekä sotavuosina
1942–44.

Armeijasta opettaja Kart-
tunen palasi reservin vänrik-
kinä. Näihin aikoihin hän in-
nostui jatko-opinnoista ja
hakeutui opettajaksi Viipu-
riin. Aiemmin mainitun mat-
rikkelin mukaan Toivo Kart-

tunen suoritti seuraavat tut-
kinnot: laudatur filosofiassa,
kasvatusopissa ja kansanru-
noudessa, cum laude appro-
batur sosiologiassa ja kan-
santaloustieteessä, approba-
tur Suomen historiassa, ylei-
sessä historiassa, valtio-
opissa, finanssiopissa ja rait-
tiusopissa.

Viipurissa ollessaan opet-
taja Karttunen avioitui ja pa-
riskunnalle syntyi yksi poika.

Talvisodan
raskaat kokemukset

1939 marraskuun viimeisenä
päivänä alkanut talvisota oli
opettaja Karttuselle kohtalo-
kas. Hän joutui ensimmäise-
nä sotapäivänä sotavangiksi.
Omaisilla oli se käsitys, että
hän oli jäänyt kaatuneena vi-
hollisen puolelle, ja tästä
johtuen hänestä oli kuolinil-
moitus lehdessä. Sodan lo-
puttua tapahtuneessa van-
kien vaihdossa hänet  palau-
tettiin Suomeen. Kuulin lap-
sena aikuisten puhuvat,
Karttusta tarkoittaen, millai-
seltahan tuntuu lukea omaa
kuolinilmoitustaan. Isämme
Pekka Pulakka, ja muutkin
Karttusen tunteneet ovat
kertoneet, ettei hän koskaan
sanallakaan puhunut sota-
vankikokemuksistaan.

Tampereelta
kansakoulun
tarkastajaksi

Talvisodan jälkeen Toivo ja
Tyyne Karttunen hakeutui-
vat opettajiksi Tampereelle.
Noin kaksi vuotta jatkosodan
päättymisestä, 1946 keväällä,
noitermaalaisia muutti Suo-
niemelle, nykyisin Nokiaa.
Elettiin vielä säännöstelyn
aikaa ja varsinkin kaupun-
geissa oli pulaa elintarvik-
keista. Mainitun vuoden ke-

sällä Toivo Karttunen kävi
kotonani, joka nyt oli Kuljun
perämaassa. Hän oli voin os-
tomatkalla, meillä kun oli jo
vähän karjaa. Huomasin, et-
tä heillä oli isän kanssa pal-
jon keskusteltavaa.

Karttusten Tampereella
olovuodet jäivät vähäisiksi,
sillä he muuttivat 1940-lu-
vun loppupuolella Kemijär-
velle, josta Toivo Karttunen
oli saanut kansakouluntar-
kastajan viran. Vuonna 1951
syksyllä pääsin oppilaaksi
edellisvuonna perustettuun
Kemijärven seminaariin.
Pääsykokeiden jälkeen sain
kutsun Karttusten kotiin.
Muistan vierailusta vain Toi-
vo Karttusen myhäilevän
olemuksen ja Tyyne Karttu-
sen touhukkuuden. Viimeksi
mainittu tuli lähemmin tu-
tuksi saman lukuvuoden ai-
kana, sillä hän opetti semi-
naarissa silloin virkaa teke-
vänä kemiaa ja fysiikkaa.

1950-luvun loppupuolella
Karttuset palasivat Tampe-
reelle, sillä nyt Toivo Kartu-
nen sai viran Tampereen län-
tisen kansakoulupiirin tar-
kastajana. Olin nyt opettaja-
na hänen piirissän eli Nokian
Linnavuoressa. Silloin oli ko-
evuoden jälkeen suoritettava
tarkastajalle suullinen tentti
kansakoulun hallinnosta.
Kävin tässä tarkoituksessa
hänen luonaan Tampereella.
Kysymykset olivat vaativat ja
tarkat. Koe meni läpi ja virka
vakinaistettiin.

Eräänä aamuna 60-luvulla
Toivo Karttunen ilmestyi yl-
lättäen koulullemme, kuten
siihen aikaan oli tarkastajien
tapa. Koulussa oli silloin yh-
deksän opettajaa, joten tar-
kastajalla ei ollut paljoakaan
aikaa yhtä opettajaa kohti,
niinpä hän keskittyi seuraa-
maan nuorempia opettajia.
Luokallani hän kuunteli ma-
tematiikan tunnin ja tietysti

Noitermaan koulun opettajat Tyyne Koponen ja Toivo Karttunen oppilaineen keväällä 1933.

kuulusteli kertotaulua siltä
heikommin osaavalta! Sil-
loin tarkastajan tuloa tietyllä
tavalla jännitettiin. Nykyisin,
peruskoulun aikana, tätä
koulutyön kontrollia ei enää
ole.

Noitermaan 
koulupiiriläisten 
tapaamisia

1960 Noitermaan raittiusyh-
distys, silloin jo  Suoniemen
Raittiusseuran-nimisenä
vietti 50-vuotisjuhlaa Suo-
niemen Kauniaisten koulul-
la. Juhlapuhujana oli kansa-
kouluntarkastaja Toivo Kart-
tunen. En ollut tilaisuudes-
sa, ja sitä olen myöhemmin
harmitellut, mutta juhlassa
olleet erikoisesti monet noi-
termaalaiset, olivat ilahtu-
neet Toivo Karttusen muka-
naolosta ja hänen lämmin-
henkisestä juhlapuheestaan.

Pyhäjärvikerhossa Helsin-
gissä oli muutama vuosi-
kymmen sitten tapana, että
eri kylät vuorollaan järjesti-
vät kerhon pikkujoulujuh-
lan. Toini Pelkonen muiste-
lee: ”Hän (Toivo Karttunen)
oli täällä noitermoisten pik-
kujoulujuhlassa ja teki kou-
lupiirien lämpimimmän jou-
lujuhlan. En unohda kos-
kaan, miten hän hyvästelles-
sä oli liikuttunut ja silitti kät-
täni, ääni vapisten sanoi:
”Toini, Sinut  Porsaanmäen
tytön, muistan aina”.

Lauri Felin kertoi, kuinka
hän ja Matti Karttunen, kaksi
nuorta perheenisää, kävivät
tarkastaja Karttuselle, enti-
selle kotikylän opettajalle,
kertomassa huoliaan lasten-
sa pitkästä koulumatkasta.
Silloin ei Suoniemen kunta
ollut vielä järjestänyt lapsille
koulukuljetuksia. Muitakin
tapaamisia koulupiiriläisten
kanssa lienee ollut. Ainakin
enoni Antti Ijas kävi Noiter-
maa-aikaista ystäväänsä
Tampereella tervehtimässä.
1960-luvun lopulla tapasin
Karttuset Pyynikin Kesäteat-
terissa. Tervehdimme ja ky-
selin heidän vointiaan. Suh-
tauduin tarkastaja Karttu-
seen kunnioittavasti kuin
alainen johtajaansa. En ollut
vielä ”herännyt” menetetyn
kotiseudun asialle, enkä
tiennyt oikeastaan mitään
hänen Pyhäjärvellä olostaan.

Vuosia myöhemmin luin
Opettalehdestä muistokir-
joituksen kansakouluntar-
kastaja Toivo Karttusesta.
Siinä kerrottiin muun ohes-
sa, että hänelle oli läheistä
myös Rajaseutuliitontyö ja
kansakoulun kerhotyö.
Myös mainittiin hänen saa-
neen ansioistaan  kouluelä-
män palveluksessa neuvok-
sen arvonimen. Sitä en
muista, oliko kyseessä kou-
lu- vai opetusneuvos, enkä
muista hänen kuolin-
vuoteeltaankaan. Toki nä-
mäkin tiedot olisivat tärkei-
tä, mutta tärkeintä on opet-
taja Toivo Kartusen elämän-
työ kokonaisuutena. Arvos-
tan sitä suuresti, ja toivon,
että tällä kirjoituksella, joka
ei tosin häntä itseään tavoi-
ta, myös hänen ensimmäiset
koulupiiriläisensä voivat
esittää kiitoksensa opettajal-
leen.

ANNA-LIISA HEIKKILÄ
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irkonsanomaK

Terveisiä Tiitualta

Jumala on ykkönenKatselin melko paljon MM-
kisoja. Huolella tehtyjä val-
misteluja varjosti kisojen al-
kupäivinä yksi asia, hallitse-
maton sää rankkoine sade-
kuuroineen .Kisojen vaiku-
telmat siirtyivät uniinikin.
Erään kerran heräsin kirk-
kaaseen ajatukseen: ”Jumala
on ykkönen.” Siihen sisältyi
jotain sellaista kuin ”Juma-
laa ei kukaan voita”, ”Juma-
lalle ei kukaan mahda mi-
tään”, ”Hän tekee mitä tah-
too”.

Tämä puhutteli minua
monin tavoin. Voimakkain
kirjaimin se kirjoitti sisim-
pääni asioiden tärkeysjärjes-
tyksen. Jos Jumala ja Hänen

Puhe 22. 7. 2005 
Vpl. Pyhäjärven sankarihaudalla
Olemme kokoontuneet py-
hälle paikalle. Tähän aidatul-
le mäntykankaalle on kätket-
ty maan poveen 102 viime
sodissa kaatunutta pyhäjär-
veläistä ja kolme sakkolalais-
ta sankarivainajaa, joiden ni-
met ovat tämän kiven taka-
osaan kiinnitetyssä marmo-
rilaatassa. Lisäksi maahan
on siunattu 28 saksalaisen
sotavainajan maalliset jään-
nökset. Kun neuvostovalta
noin 15 vuotta sitten romah-
ti ja suomalaiset alkoivat
päästä täällä käymään, niin
ensimmäisten asioiden jou-
kossa oli päästä näkemään
minkälaisessa kunnossa tän-
ne jääneiden omaisten hau-
dat olivat? Näky oli surkea.
Tuon tien toisella puolella
olevan niin sanotun vanhan
hautausmaan haudat ja hau-
tapaikat oli kokonaan hävi-
tetty ja venäläiset olivat hau-
danneet omia vainajiaan
suomalaisten hautojen pääl-
le. Tämä sankarihauta-alue
oli kokonaan metsittynyt,
mutta alueella näkyivät vielä
hautakumpujen paikat joista
alue voitiin tunnistaa. Mo-
nien yhteydenottojen ja
neuvottelujen kautta saatiin
lupa sankarihauta-alueen
kunnostamiseen ja tämän
muistokiven pystyttämi-
seen. V. 1994 saapuikin suo-
malainen talkooryhmä pai-
kalle, raivasi alueen ja pys-
tytti Hiitolan Kaarlahdessa
olevalta kiviveistämöltä tila-
tun muistopatsaan. Sen jäl-
keen melkein kaikki kymme-
net ja ehkä sadatkin täällä
vierailevat kotiseutumatkai-
lijat pysähtyvät tälle paikalle
osoittamaan  kunnioitus-
taan näille sankarivainajille,
jotka uhrasivat henkensä

tahtonsa on elämässäni en-
simmäisellä sijalla, olen par-
haimmassa hoidossa.  Mi-
nua koskevat kaikki Hänen
hyvät, isälliset lupauksensa.
Hän tietää, mitä tarvitsen.
Hän pitää minusta huolen.
Hän antaa anteeksi kaikki
syntini. Hän johdattaa mi-
nua. Ja mikä suurinta: Hän
on myös viimeinen. Jeesuk-
sessa Kristuksessa Hän lu-
paa: ”Minä olen ensimmäi-
nen ja viimeinen, iäti elävä.
Minä olin kuollut, mutta nyt
minä elän, elän aina ja ikui-
sesti. Minulla on kuoleman

ja tuonelan avaimet.” Yhteys
taivaalliseen Isään  ei katkea
kuolemassakaan. Uskonyh-
teys  on muuttuva vielä nä-
kemiseksi.

Kolme sanaa ”Jumala on
ykkönen” saivat ajatuksissa-
ni jatkoa: ”Jumala on ykkö-
nen ja minä olen kakkonen.”
Niin käsittämätöntä kuin se
onkin, minä saan lähestyä
pyhää, kolmiyhteistä Juma-
laa hänen rakkaana lapse-
naan. Kun Jumala saa olla
ykkönen ja minä vasta kak-
konen, minulla on rauha ja
lepo. Siitä huolimatta kiu-

saus päinvastaiseen arvojär-
jestykseen on aina olemassa.

Jos minä olen ”kakkonen”,
niin sitä ovat myös muut ih-
miset. Olemme tasavertaisia
Jumalan edessä Yksi on mei-
dän Isämme ja me kaikki
olemme sisaria ja veljiä. Ei
ole syytä itsensä korottami-
seen eikä  väheksymiseen
matkakumppanien rinnalla
Jumala on ykkönen ja me
kaikki olemme kakkosia. Ju-
malan armollisuuteen pe-
rustuvassa tasa-arvossa rat-
kaisevaa ei  ole, mitä ihmi-
nen tahtoo tai ehtii, vaan se,
että Jumala armahtaa,
Room. 9:16.

MIRJA TENKANEN

isänmaamme vapauden lun-
naiksi. Kun täällä on ollut ti-
laisuus käydä useasti niin
melkein joka kerta näkee
tuoreet kukat tällä hauta-
kummulla.

Kaikkiaan 168 pyhäjärve-
läistä nuorta miestä joutui
uhraamaan henkensä va-
pautemme lunnaiksi. Heistä
102 leposija on näiden kum-
pujen alla.

Nuorisoseuramme alueen
sankarivainajia on 15 kpl.
Heistä 8 on haudattuna tässä
vierellämme olevien kumpu-
jen alle. Kuudenkymmenen
kuuden sankarivainajamme
tai kadonneeksi julistetun
muistolaatat ovat Suomen
eri seurakuntien kirkkopuis-
toissa tai yhteisissä sankari-
haudoissa kuten Lappeen-

rannan ja Joensuun suurissa
sankarihaudoissa.

Hyvät ystävät!
Me tahdomme tänään ja

tältä paikalta osoittaa suuren
ja syvän kunnioituksemme
kaikkia niitä sankarivainajia
kohtaan, jotka sodissamme
antoivat kalleimman uhrinsa
uskonnon, kodin ja isän-
maan puolesta. Erikoisen
suurella kaipauksella me
muistamme nuorisoseuram-
me jäsenten antamia uhreja,
jotka monelle tässä mukana-
olevalle olivat hyvin läheisiä
sukulaisia.

Kukkien
lasku

Meidän kukkatervehdyk-
semme tälle kummulle laski-

vat Alma Vesala ja Tyyne Kok-
kola, heidän sankariveljensä
Jaakko Niukkasen viimeinen
leposija on näiden  kumpu-
jen alla. Kukkien laskijana oli
myös Yrjö S. Kaasalainen.
Hänen enonsa Yrjö Hietanen
ja setänsä Antti Kaasalainen
ovat siunattu tänne sankari-
hautaan.

Vietimme hiljaisen hetken
sankarivainajiemme ja kaik-
kien kotiseutumme tänne
Pyhäjärven kirkkomaahan
kätkettyjen esivanhempiem-
me ja omaistemme muiston
kunnioittamiseksi.

Päätökseksi veisattiin yh-
dessä virrestä 577 säkeet 1, 2,
3 ja 9.

ERKKI PÄRSSINEN

Terveisiä Karjalasta, kotoamme Tiitualta,
kävin siellä katsomassa, paikat tutut tutkimassa.

Kun käännyin Käkisalmen tieltä, niin en ollut varma viellä,
viekö tie tää Tiitualle vaiko Viiksanlahden maille.

Pian näkyi Kiiskinlahti, Kiimajärven selkäin mahti,
nosti korkealle mielen, siel siintää ranta Polviniemen.

Ajettiin me kylän tietä, heimo vieras liikkui siellä,
asukkaana monen kodin, nyt oli kansaa Novgorodin.

Tultiin luokse seuraintalon, pysähdyimme laitaan ahon,
veli siinä heti huusi, viel kasvaa Paukun suuri kuusi

Me alas käytiin tuttu mäki, siinä vihdoin pojat näki,
eessämme ol näky soma, meidän lapsuuskoti oma.

Nousin portaat astuin tupaan, vaik ei ollut mulla lupaa
sodan julman voittajalta, laulumaiden raiskaajalta.

Siel itseni mä esittelin, kuvin käsin selittelin
mä olin poika tämän talon, ajan suuren maailman palon.

Tuvan tarkkaan tutkistelin, kamareihin kurkistelin,
viel ol sama lämmön juuri, hellan liitta, tuvan uuni.

Istuin päällä pihakiven, itsekseni mietiskelin,
mitä kertoisin mä teille, tuliaisiks toisin meille.

Kaivoin kiven, taskuun laitoin, omenapuusta oksan taitoin,
myös omenia mukaan otin, tuliaiseks toin ne kotiin.

Katsoi silmät, korvat kuuli, kerro heille viesti suuri
tääl on meidän suvun juuri.

Kun lähdin pois niin käännyin viellä,
siel lapsuuteni pihatiellä

hetkeks viellä silmät suljin, kauas lapsuuteeni kuljin.

Muistin monet lapsuusleikit, käynnit luona setä-Heikin,
muistin kauniin sateenkaaren, yllä järven Pannusaaren.

Muistin myös, kun vaihtui valta, tuli lähtö pommein alta,
muistin äidin hädän suuren, mistä saamme kodin uuden.

Lähdin pois en voinut kestää, siel tunteitani enää estää,
kun kotiportin kiinni pistin, siel katkerasti silloin itkin.

MATTI HASSI 1981

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön apurahat
Apurahaa haetaan vapaa-
muotoisella hakemuksella.
Apurahan hakijan tulee
omata vähintään toisen esi-
vanhemman osalta pyhäjär-
veläiset ( Vpl. Pyhäjärvi) su-
kujuuret. Tämä tulee käydä
ilmi hakemuksesta mainitse-
malla kuka sukulainen on ja
milloin hän on syntynyt.
Myöskin selvitys siitä missä
ja mitä opiskelee ja missä
vaiheessa opiskelut ovat.

1.Tyyne Lehikoisen rahasto
Rahasto jakaa vuosittain

n. 1000 euron arvosta 200 eu-
ron arvoisia apurahoja opis-
kelijoille

Opiskelun laatua ei ole ra-
jattu.

2. Helmi Pärssisen rahasto
Rahasto jakaa   karjatalous,

maa-metsätalous tai puutar-
ha-alan oppilaitoksissa opis-
keleville vuosittain n. 1000
euroa.

3. Puualan käsityörahasto
Rahasto jakaa erilaisissa

käsityöalan oppilaitoksissa
opiskeleville vuosittain 1000

euroa apurahoja.
4. Arvo Kukon rahasto
Rahasto jakaa vuosittain

2000 euroa apurahoja huma-
nistisia tieteitä tai musiikkia
opiskeleville tai tutkiville
henkilöille.

5. Perinnerahasto I 
Rahasto jakaa vuosittain

2000 euroa apurahoina äi-
dinkieltä tai musiikkia opis-
keleville henkilöille.

Apurahoihin 1-3 hake-
mukset tulee lähettää vuo-
sittain helmikuun loppuun

mennessä. Apurahoihin 4–5
hakemukset tulee lähettää
vuosittain toukokuun lop-
puun mennessä.

Hakemukset tulee lähet-
tää osoitteella: Vpl. Pyhäjär-
vi-Säätiö, Reino Äikiä, Nok-
kamäentie 256, 32700 Huit-
tinen. Faksin numero on
(02) 566 218 ja sähköpostin
osoite on reino.aikia
@esanet.fi. tai reino.aikia
@dnainternet.net

Matti ja Reino Hassi Tiituan kotinsa uunin vieressä. Kuvas-
sa nykyinen omistaja venäläinen leskirouva. ”Viel ol´ sama
lämmön juuri, hellan liitta, tuvan uuni.”

Rakkaamme

Heimo Einari
J Ä P P I N E N
* 27. 11. 1923 Vpl. Pyhäjärvi
† 6. 8. 2005 Huittinen

Mun kanteleeni kauniimmin
Taivaassa kerran soi.
Siell’ uusin äänin suloisin
mun suuni laulaa voi.

Kiittäen ja kaivaten

sisarvainajan lapset
Jorma, Jouko ja Eila perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että Einari siunataan
Huittisten kirkossa lauantaina 3. 9. 2005 klo 14.00.
Muistotilaisuus seurakuntakeskuksessa.

Seppeltenlasku Pyhäjärven sankarihautausmaalla.
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Ylioppilaita

Hääiloa

Matti Ahvonen 75 vuotta
Äetsän kunnan merkittävim-
piin vaikuttajiin kuulunut
Vpl. Pyhäjärven Hassinmäel-
lä syntynyt Matti Ahvonen
täytti 22. heinäkuuta 75
vuotta Äetsän Pehulassa.

Sähköteknikko-suunnitte-
lija Matti Ahvonen on viime
vuosikymmenien aikana toi-
minut lukuisissa luottamus-
toimissa nykyisessä kotikun-
nassaan kunnan ja eri kansa-
laisjärjestöjen tehtävissä. 

Tehtävät ja toimet ovat ol-
leet niin lukuisia ja moni-
puolisia, ettei niiden kaik-
kien luetteleminen tässä ole
mahdollista, mutta eräitä
tärkeimpiä voi tässä mainita.
Toiminta näissä tehtävissä
on alkanut jo Keikyän kun-
nan aikana ja jatkuu nyt Äet-
sän kunnassa. Kunnanval-
tuustoon hän on kuulunut
12-vuotta, joista vuodet
2001–2002 toimi kunnanval-
tuuston puheenjohtajana,
kunnanhallituksen jäsenenä
hän on ollut 12 vuotta, josta
ajasta puheenjohtajana 8

vuotta. Vammalan seudun
ammatillisen koulutuksen
ky. Valtuuston puheenjohta-
jana hän on ollut  8 vuoden

ajan. Myös monien kunnal-
listen lautakuntien ja kunta-
yhteisöjen jäsenenä ja pu-
heenjohtajana hän on toimi-
nut vuosikymmenien ajan.
Monet seurat ja kansalaisjär-
jestöt ovat hänestä saaneet
osaavan puheenjohtajan tai
toimivan jäsenen. Äetsän
Karjalaseuran johtokuntaan
hän on kuulunut vuosikym-
menet ja ollut seuran pu-
heenjohtajana 5 vuotta ja työ
karjalaseurassa jatkuu edel-
leen.

Pyhäjärveläisyyden hy-
väksi hän on toiminut mm.
suunnittelemalla Vpl. Pyhä-
järven sankarihaudan muis-
tomerkin. Hän on ollut mel-
kein kaikilla pyhäjärvelle
tehdyillä talkoomatkoilla
mukana ja antanut asian-
tuntemuksensa ja työnsä yh-
teiseksi hyväksi.

Näistä monista tehtävis-
tään hän on saanut vastaan-
ottaa lukuisia kunnia- ja an-
siomerkkejä. Presidentti on
hänelle myöntänyt Suomen

Valkoisen Ruusun 1 luokan
mitalin kultaristein 6. 22.
1986 ja Suomen Ritarikun-
nan ansioristin 6. 12. 2004.
Kunnallisliiton hopeisen
kunniamerkin hän on saa-
nut 6. 12. 1987 ja Suomen
kuntaliiton kultaisen ansio-
merkin 30-vuotisesta työstä
6. 12. 1997 sekä saman yhtei-
sön kultaisen ansiomerkin
40-vuotisesta työstä 31. 12.
2004. Lisäksi hän on saanut
vastaanottaa lukuisia ansio-
ja kunniamerkkejä eri kansa-
laisjärjestöiltä.

Nyt Ahvonen on luopunut
jo melkein kaikista kunnalli-
sista luottamustoimista,
mutta työ eräissä kansalais-
järjestöissä jatkuu kuntalais-
ten hyväksi. On helppo ja
miellyttävä tehtävä toivottaa
onnea ja menestystä työn ja
toiminnan miehelle ja uskon
että näihin onnitteluihin yh-
tyvät monet yhteistyössäsi
mukana toimivat!

ERKKI PÄRSSINEN

”Joka miehel rahhaa on, harvalla hyvä hevonen”
Hevoskasvatta-
jana ja ravi-
miehenä tunnet-
tu Jouko Pakari-

nen täyttää 3.9.2005 pyöreitä
vuosia. Pakarisen miehet
ovat omistaneet hyviä hevo-
sia jo monen sukupolven
ajan. Hevospiireissä arvoste-
taan oman tallin kasvatusta
varsasta  tähtijuoksijaksi.
Jouko Pakarisella näitä itse
kasvatettuja tähtijuoksijoita
on useita. Puheessa vilahte-
levat nimet oriit, Aron-Usko,
Pelori, Riion, Ilonpito, Peetsi
ja tammoista Amoruus ja
Sallimus. 
Jouko kertoo hyvin eloisasti
hevosistaan, mutta kun ky-
symyksessä on Amoruus, ää-
ni lämpenee huomattavasti.
”Toista niin kaunista hevosta
ei ole eteeni tullut, vaikka
olen hevosia nähnyt paljon.
Kasvattajahan ei voi vaikut-
taa hevosen rakenteisiin. Se
oli rakenteeltaan niin sopu-
suhtainen, väriltään hieno,
kaunis katsella ja tähtijuok-
sijana keräsi ihailevia katsei-
ta, varsinkin naisilta.” 

Mutta hevoset eivät ole ol-
leet ainoa asia Joukon elä-
mässä. Maanviljelyksen
ohella hän on kalastanut ja
metsästänyt. Ja metsästyk-
sessä on mukana ollut Suo-
men pystykorvakoira Pyrre,
joka muotovaliokoirana on
palkittu useissa näyttelyissä.
Joukolle suomalaisuus on ai-
noa oikea asia ja niinpä hän
on vankkumaton Suomen

hevosen kannattaja ja koira-
kin on tietysti Suomen pysty-
korva.

Nyt eläimet ovat mennyttä
aikaa. Vuonna 2003 hän
päätti jäädä eläkkeelle. Hän

osti kauniin rivitalohuoneis-
ton Vammalasta. Hevoset ja
koirat ovat muistoina kau-
niisti kehystettyinä uuden
kodin seinillä. Kun eläimet
eivät enää sitoneet kotiin, jäi

Jyväskylän Cygnaeus-lu-
kiosta on kirjoittanut yliop-
pilaaksi Anna-Riikka Eräjär-
vi. Vanhemmat Tuula ja Juk-
ka Eräjärvi, Tuulan isovan-
hemmat Henny Nikki Pyhä-
kylästä.

Eurajoen lukiosta kirjoitti
ylioppilaaksi Viivi Emilia
Pärssinen. Viivin vanhem-
mat Timo Pärssinen ja Hele-
na Lähteenmäki. Isovan-
hemmat Arvo ja Eila Pärssi-
nen (o.s. Kalliokoski). Arvon
suku on Vpl. Pyhäjärven
Puikkosista.  Viivi, Timo ja
Arvo olivat mukana AlaKylän
Pyrintö Ns 100-vuotisjuhlil-
la.

Turun Luostarivuoren lu-
kiosta pääsi ylioppilaaksi 4.
6.2005 Aino Kalske. Van-
hemmat ovat Eila (o.s. Kuk-
ko) ja Ari Kalske Turusta, iso-
vanhemmat äidin puolelta
Helmi Kukko ja edesmennyt
Eino Kukko Hämeenkyröstä.
Aino aloittaa syksyllä biolo-
gian opinnot Turun yliopis-
tossa.

Nokian lukiosta kirjoitti yli-
oppilaaksi 4. 6. Jenni Puput-
ti . Isovanhemmat Toivo (Py-
häjärvi, Tiitua) ja Tyyne o.s.
Rastas (Pyhäjärvi, Noiter-
maa) Puputti sekä Kauko
(Pyhäjärvi, Noitermaa) ja Ee-
va (o.s. Kiiala)  Pensasmaa.

Matti Muli 80 vuotta
Syntymäpäivää nykyisessä
kotikaupungissaan Iisalmes-
sa viettäneellä Matti Mulilla
on takanaan kahdeksan vuo-
sikymmentä. Hän syntyi
maaliskuun 2. päivänä 1925
Matti ja Amalia (o.s. Vuohe-
lainen) Mulin perheeseen
Vpl. Pyhäjärven Rantakyläs-
sä.

Pitkään ikään sisältyy lap-
suus- ja  nuoruusvuodet ko-
ti-Karjalassa, lähes 4-vuoti-
nen armeija-aika, evakkoko-
kemukset sekä varsinainen

Kati Huovinen ja Ville Saukola. Vihitty sammaljoen kirkos-
sa 9. 7.-05. Vanhemmat Osmo ja Leena-Maija Huovinen.
Isovanhemmat Eino Ja Maria Huovinen, Tielammilta. Ku-
vassa myös kaksoispojat Aatu ja Eetu Saukola.

aikaa muille harrastuksille.
Hän lähti käymään kotiky-
lässään Pyhäjärven Keljassa.
Syntymäpaikkaa katsellessa,
mielessä oli monia ajatuksia.
Aikoinaan hyvin hoidettu
vauras maalaistalo viljelyksi-
neen oli järkyttävää nähtä-
vää. ”Ei ole kotiemme ryös-
täjillä minkäänlaista käsitys-
tä maanviljelystä, eikä pal-
jon muustakaan”

Jouko on viimeinen ikä-
luokka, joka kutsuttiin so-
taan. Nyt hän on käynyt ve-
teraanikuntoutuksessa niin
Suomessa kuin Virossakin.
Mieskuoro Aikapojat Vam-
malassa sai Joukosta uuden
jäsenen ja sen harjoitukset
ovat kerran viikossa. Kuoro
on suosittu ja sillä on usein
esiintymisiä Ja tietysti hevos-
miesten kanssa pidetään yh-
teyttä ja käydään raveissa,
viimeksi Seinäjoen kunin-
kuusajoissa.

Jouko toteaa, ettei tässä
mitään kummempaa, ele-
tään päivä kerrallaan ja vaik-
ka eläkkeellä ollaan, niin oh-
jelmaa tuntuu olevan ihan
riittävästi. Sydämelliset on-
nittelut tulevan merkkipäi-
vän johdosta.

Jouko Pakarisella on synty-
mäpäivän vastaanotto
Vammalan Seurahuoneella
sunnuntaina 4.päivä syys-
kuuta kello 12.00.

SALME RINTALA

elämäntehtävä liikenteen
palveluksessa, myös liiken-
neopettajan ammatissa. Elä-
kepäiviään Muli viettää har-
rastusten parissa, joita ovat
lukeminen, mökkeily ja mat-
kustelu.

EM

Lapion lainaus
Aatia oli jo pitemmän ai-
kaa moitittu siitä, että
mies ei saa aikaan kuop-
paa eli kellaria, johon
voisi viedä perunat, juu-
rekset, mehut ja hillot.
Syyspuolella Aati sitten
päätti tehdä kuopan. Hä-
nellä oli vain puulapio,
jossa tasakärki ja siinä se-
pän takoma rautakärki.
Sillä sai kyllä kaivettua
niin kauan kun pinnassa
oli multaa, mutta kun tu-
li kovempaa maata, työ
oli yhtä jukertamista.
Herjalaine, tää tulis kai-
vettuu iltaa männes, ku
ois kunnon lapio.

Aati muisti, että Matilla
oli lapio, jospa lainaisin
sitä niin saisin kuopan
valmiiksi. Hän lähti 200
metrin päähän Matille.
Matti käppäili pihalla ja
teroitti viikatetta. – Kuu-
leha sie Matti, et sie lai-
nais miul lapioo iltaa ast,
jot mie saisin kuopan kai-
vettuu. Matti raapi kor-
vallistaan ja ja näytti
miettiväiseltä. –Vai että
lapioo tarvitset? Missä-
hän minä näinkään oi-
kein hyvän lapion, se oli
varmaankin Osuuskau-
passa? Matti ei lainannut

lapiota. – No, pittää lähtii
kysymää Osuuskaupast,
jos hyö vaik lainaisiit
muutamaks tunniks.

Aati tuli kotiin ja sano
tuppaa päästyään, ei pa-
halaine lainant lapioo.
Pittää koittaa jukertaa
vaa tuol omal. Aati meni
vesiämpärille ja juo vettä
koussikasta ja katsoo sa-
malla ikkunasta ulos. –
Mihi tuo Mari lehestää
nii kiirel, ko ois tuli hännä
al? Ja mikä ihme sil on
olal, onks se hanko vai la-
pio? Mari oli Matin vai-
mo. Mari astuu tupaan ja
laskee lapion olkapääl-
tään. – Mie toin Aatil la-
pion. Se meijä uko rutja-
ke ei raatsint lainata lapi-
oo, jot tää muka kulluu.
Miu pit häntä muistuttaa,
jot mitä kaikkii myö Aatilt
ain lainaillaa. Käyvää viel
lukemas Aatil tulevaa
Käksalme Sanomaa. Aati
kiitteli ja sano, et mie
tuon sen takasi iltasel. Voi
hyvä mies, pijä nii kaua
ko tarvitset. Naapurisopu
oli näin sovittu.

LEPPOINMÄEN
POIKA

Jouko Pakarinen ja osa ravikilpailujen palkinnoista.

Päivänsankari Matti Muli.

Matti Ahvonen.

80
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Aikaa on kulunut 100 vuotta
Vpl. Pyhäjärven Alakylän
Nuorisoseuran perustamises-
ta. Aikakirjat kertovat asiasta
näin:

”Heinäkuun 23 pv. 1905 ko-
koontui Alakylän, Kahvenit-
san ja Puikkoisten kylien va-
listuneempaa nuorisoa
useisiin kymmeniin nouseva
nuorisojoukko Juho Heikin-
poika Pärssisen taloon (lauta-
miehe Juho) yhteiseen neu-
vonpitoon jossa katsottiin, et-
tä osa nuorisosta oli luopunut
hyvistä tavoistaan ja vietti va-
paa-aikaansa ala-arvoisella
tavalla. Katsottiin tarpeelli-
seksi perustaa nuorisoseura,
mikä ohjaisi pois turmiolli-
selta tieltä ja innostaisi hyviin
harrastuksiin. Kokous päätti
yksimielisesti perustaa nuori-
soseuran minkä nimeksi tuli
Alakylän Pyrintö Nuoriso-
seura”.

Nuorisoseuran 
perustamisen taustaa

Kansamme eli viimevuosisa-
dan loppupuolella vaikeata
valtiollista sortokautta. Maan
ja kansan tulevaisuus näytti
synkältä. Kansallinen herän-
neisyys sai yhä laajempia
kannattajajoukkoja. Yhtenä
esteenä puolustautua sen ai-
kaista sortovaltaa  vastaan oli
nuorisomme keskuudessa
vallitseva valistuksen puute.
Etenkin maaseudulla oli nuo-
risomme keskuudessa pääs-
seet vallalle suurta kuritto-
muutta harrastavat ainekset.
Silloin heräsi maan valistu-
neimman väestön keskuu-
dessa kysymys  keinoista mil-
lä tätä sisäistä kurittomuutta
pystyttäisiin hallitsemaan ja
samalla tukemaan niitä ai-
neksia, jotka puolustivat lail-
lisuutta ja järjestystä.

Etelä-Pohjanmaa lienee ol-
lut se seutu, jossa kansaam-
me repivät kurittomat ainek-
set lienevät saaneet suurim-
man vallan. Kaikillehan ovat
tuttuja kertomukset ”puuk-
ko-junkkareista ja härmän
häijyistä. Täältä nousee en-
simmäinen vastamyrkky tätä
kurittomuutta vastaan ja se
vasta-aine on vapaaehtoinen
kansanvalistus, jota silloin
ruvettiin ajamaan. Tätä tar-
koitusta varten ruvettiin pe-
rustamaan nuorisoseuroja.
Ensimmäisten nuorisoseuro-
jen perustamisesta tulee ensi
vuonna kuluneeksi 175 vuot-
ta. Täältä aate levisi vähitel-
len koko maahan.

Oma seutukuntamme

Nuorisoseuramme perusta-
misen aikana elivät sen seu-
tukunnan talonpojat vaikeis-
sa oloissa, melkein maaor-
juuteen verrattavaa aikaa.
Raskaitten maaverojen lisäksi
oli kannettavana venäläisten
ylimystilojen, joiden hallin-
nassa maat vielä silloin olivat,
laiton ryöstö ja kiristys, niin ei
liene vaikea arvata, että kansa
oli valmis vastaanottamaan
pienenkin keinon, jolla olisi
mahdollisuus helpottaa tuka-
laa tilannetta. Ja yksi tie tilan-
teen parantamiseksi näytti
sielläkin olevan yhteistunnon
ja valistuksen lisääminen, se-
kä sisäisen kurittomuuden
lannistaminen. Näin oli ikään
kuin tilaus tällaisen  nuoriso-
seuran toiminnan aloittami-
seen olemassa.

Seuran toimintaa

Niltä seuran alkuvuosien ker-
tyviä pöytä- ja asiakirjoja ei
ole paljoakaan säilynyt, asia-
tiedot perustuvat suurelta
osin Etelä-Karjalan Nuoriso-
seuraliiton ”Nuorisoseura”-

lehdessä julkaistuihin asiatie-
toihin ja siinä julkaistuun
seuramme 30-vuotishisto-
riikkiin, minkä oli laatinut
seuramme kasvatti, seutu-
kuntamme suurmies, edes-
mennyt kansanedustaja Mat-
ti Pärssinen. Minulla on ollut
vuosien saatossa myös aikai-
semmin mahdollisuus tavata
ja haastatella niitä harvoja
elossa olevia senaikaisia nuo-
risoseura aktivisteja, jotka
ovat kertoneet omakohtaisia
muistojaan aina seuran alku-
vuosilta asti.

Seuran toiminta lähti var-
sin ripeästi alkuun. Ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi
tuli valituksi kauppias Mikko
Lappalainen, minkä puheen-
johtajakausi kesti ensimmäi-
set viisi vuotta. Muiksi johto-
kunnan jäseniksi tulvat
maanvilj. J.A. Lindroos, lii-
keapulainen Tuomas Orpana,
mv. Juho Hp. Pärssinen,
emäntä Maria Lappalainen,
työmies Heikki Orpana ja nei-
dit Sohfia Pärssinen (sittem-
min Hietanen) ja Helena
Pärssinen (sittemmin Kaasa-
lainen). Kokouksessa oli valit-
tu huvitoimikunta ja kirjasto-
valiokunta, perustettu käsin
kirjoitettu seuralehti ”Valo”,
perustettu lauluseura ja sille
ohjaajaksi valittu Adam
Lamppu.

Kokonaista neljä ensim-
mäistä vuotta näyttää seuran
toiminta kulkevan myötätuu-
lessa ja monipuolista toimin-
taa on ylläpidetty, mutta 14.
3. 1909 pidetyssä jäsenko-
kouksessa on seuran esimies-
tä huolestuttanut nuoriso-
seuran jäsenten käyttäytymi-
nen siinä määrin, että hän on
katsonut velvollisuudekseen
herättää siitä yleisen keskus-
telun, jonka tuloksena on
pöytäkirjaan tehty seuraava
päätös: ”Seuran esimiehen
ehdotusta nuorisoseura-
jäsenten käyttäytymisestä,
kuin myöskin nuorisoseura-
jäsenen velvollisuudesta va-
roittaa toveriaan iltama- ym.
tilaisuuksissa, että käyttäytyy
siivosti, kannatettiin täydelli-
sesti, jota vastaisuudessa ko-
etetaan myöskin toteuttaa”.

Vastatuultakin koetaan

Näihin aikoihin nousee esiin
uusi yhteiskunnallinen voi-
matekijä puoluejärjestelmä,
joka pyrkii sekoittamaan rau-
hallisen kehityksen nuorison-
kin keskuudessa. Seura päät-
tää kuitenkin, ettei se sekaan-
nu puoluepyyteisiin vaan py-
syy puolueettomana. Myös

paikkakunnalle levinnyt
osuustoiminta-aate jakaa
kansalaisia eri leireihin.
Osuustoiminnan ja yksi-
tyisyritteliäisyyden ristiaal-
lokko heiluttaa silloin vaka-
vasti vapaaehtoisen valistus-
toiminnan purtta. Silloin
nousee seuran johtoon
maanvilj. Heikki Kaasalainen,
jonka vakaalla johdolla seu-
ran toiminta voi jatkua jopa
entisestä tehokkaammin.
Seuran ensimmäisen pu-
heenjohtajan eroamisen ja
monien johtokunnan jäsen-
ten vaihtuminen aiheuttaa
kuitenkin levottomamman
ajan toimintaan. Tähän epä-
vakaisuuteen on osasyynä
myöskin, että paikkakunnalle
on alettu rakentaa rautatietä
ja tämän työmaan mukana
tuli paikkakunnalle monen-
laista maankiertäjää. Myös-
kin silloin alkuun päässyt työ-
väen yhdistystoiminta ei kai-
kinosin hyväksynyt nuoriso-
seuratoimintaa ja vastakkain
asettelulta ei voitu täysin vält-
tyä. Tätä aatteellisen taka-tal-
ven aikakautta on myös nimi-
tetty koivukangen ja parta-
veitsen aikakaudeksi ja tällä
tarkoitettu lähinnä sitä, että
sen aikainen ”hulinasakki”,
mikä nimi hyvin sopii sille
kurittomuutta ja terroria har-
rastavalle joukkiolle. Tieto
näistä kurittomuuksista levisi
ympäri Kannasta ja ympäri
Suomea. Selvimmin siitä sa-
noi seutukunnalle laajasti le-
viävän sanomalehden Käki-
salmen Sanomien lauluveik-
ko eräässä viikon viestissään,
joka lienee jäänyt sen aika-
laisten mieliin lähtemättö-
mästi ja kuului näin.

”Rotjanlahden kyläs” vielä
auttaa koivukanki, mut´jos
aiot Alakylään niin partaveitsi
hanki”. 

Tämän seuratoimintaa
kohdanneen levottoman ajan
seuramme esimiehistä tul-
koot tässä  mainituiksi mv.
Antti Kaasalainen ja Aatu
Pärssinen, ensiksi mainittu
pitkän ja monipuolisen päi-
vätyön tehnyt nuorisoseura-
mies.

Vapauden aika

Kansamme historiassa koit-
tava vapauden aika ja itsenäi-
syyden ajan koitto pyyhkisi
vähitellen pois nämä ikävät
ajat ja levottomuudet tuli
eteen uusi pulma. Moni asetti
kyseenalaiseksi tarvitaanko
enää tällaista nuorisoseuraa?
Asiasta on keskusteltu mo-
nessa eri kokouksessa, mutta

enemmistö on ollut seuran
toiminnan jatkamisen kan-
nalla. Silloin on noussut esiin
rohkeasti neiti Eva Pärssinen
ja hän on, että näin suuri
nuorisojoukko tarvitsee seu-
raa ja hänet valitaan seuran
ensimmäiseksi naispuheen-
johtajaksi. Tästä alkaakin sit-
ten seuran monipuolisen toi-
minnan kukoistuskausi. Pu-
heenjohtajan ovat toimineet
v. 1920–28 maanvilj. Matti
Pärssinen, mies joka on suo-
rittanut pitkän ja tulokselli-
sen työn seuramme riveissä.
Hänen jälkeensä puheenjoh-
tajaksi nousi maanvilj. Viljo
Pärssinen, joka Suomen Nuo-
riso-opiston käyneenä toi
paljon uusia aatteita ja herät-
teitä käytännössä toteutetta-
vaksi. 1931 tuli puheenjohta-
jan paikalle Tuomas Karilai-
nen, hoitaen tätä tehtävää
tunnollisesti neljä vuotta.
Väinö Pärssinen oli vuoden
puheenjohtajana ja vuodesta
-37 nousi puheenjohtajaksi
kaupanhoitaja Antti Äijö toi-
mien tässä aina talvisodan
jälkeiseen aikana asti, mies
joka myöhemmin sai uhrata
henkensä isänmaan vapau-
den puolesta. Vielä näistä
nuoriso-opiston kasvateista,
jotka ovat antaneet suuren
työpanoksen seuran toimin-
nan hyväksi mainitsen seu-
ramme sihteereinä toimineet
Maikki ja Elina Pärssinen, se-
kä pitkäaikainen seuran sih-
teeri Väinö Lappalainen. Eri-
koisella kiitoksella on tässä
mainittava se ulkoapäin tul-
lut voimakas apu, jota ovat
antaneet paikkakunnalla toi-
mineet monet opettajat.
Opettaja Alfret Salmela
(myöh. kouluneuvos) ja opet-
tajat Anni ja Alpo Suomalai-
nen, sekä opettajat Daisu ja
Ville Karilainen ja opettaja
Väinö Räty, jotka uhrasivat
työtään seuramme opinto-
kerhojen hyväksi, toimihan
alueellamme kaksi opinto-
kerhoa, joiden kasvattavalla
ja kehittävällä toiminnalla on
ollut varsin myönteinen vai-
kutus jäsenistöömme.

Seuran muista toiminta-
muodoista mainittakoon lau-
lukuoro, minkä itseoppinee-
na johtajana toimi pitkään
Adam Lamppu. Kuoroa johti
myöhemmin asemapäällikön
rouva Larinen, jonka musi-
kaalisuus kehitti kuorosta vä-
hitellen pidetyn ja paljon käy-
tetyn esiintymiskuoron.

Seurassa harrastettiin
myös näytelmätoiminta aja
useisiin kymmeniin nousee
se näytelmien lukumäärä,

mitä näytelmiä esitettiin. Ul-
kopuolista ohjaaja apua antoi
taiteilija  Paula Paatero Viipu-
rista. Hänen johdollaan seu-
ran riveistä kohosikin monia
kyvykkäitä näyttelijöitä, joista
mainitsen mv. Heikki p. Pärs-
sisen, hän ohjasi myöhem-
min monia näytelmiä.

On kuitenkin tuotava esille
vielä yksi seuran menestyk-
sellinen toiminnan ala, se on
urheilu.  Kesällä seuralaiset
harrastivat monipuolista
yleisurheilutoimintaa. Siihen
tarjosi hyvät mahdollisuudet
lähellä oleva luonnon muo-
dostama tasainen kenttä.
Hiihto oli se lajiurheilu, missä
seuramme jäsenet menesty-
vät. Naishiihtäjiemme viesti-
joukkue Sirkka Määttänen,
Annikki Kaasalainen, Bertta
Pärssinen ja Lahja Niukkanen
toivat kotiin monia viesti- ja
henkilökohtaisia voittoja. Ta-
samaahiihto oli urheilulaji
missä kunnostautui piirimes-
tariksi saakka Tuomas Karp-
panen, pyöräilijänä oli tun-
nettu nimi Aatu Pärssinen ja
keskimatkojen juoksijana
kunnostautui Heikki J. Pärssi-
nen.

Seuran monipuolinen ja
vilkas toiminta loi myös vähi-
tellen mahdollisuudet oman
toimitilojen hankkimiseen.
Seura sai 1920 ostaa omistuk-
seensa ja hallintaansa jo
kymmenen  vuotta aikaisem-
min hankitun talon lisätilat.
Talo vaati paljon varoja ja
ponnisteluja kunnostukseen
ja v. 1926 valmistui uusittu
seuratalo, josta myöhemmin
muodostui aatteiden ja toi-
minna viihtyisä toimitila.

Edessä vaikeat vuodet

Talvisodan syttyminen syk-
syllä -39 keskeytti seuran toi-
minnan ja väestö muiden
karjalaisten tavoin joutui jät-
tämään kotinsa ja kotiseu-
tunsa. Sinne jäivät seuran ar-
kistot, palkinnot ja muu irtain
omaisuus. Jatkosodan aikana
alue saatiin takaisin. Talo oli
säilynyt, mutta kaikki muu
omaisuus oli hävinnyt. Taloa
siivottiin, puhdistettiin ja
kunnostettiin talkoovoimin,
vaikka monet seuran miehet
ja naiset olivatkin siellä jos-
sain rintamilla. Vähäistä seu-
ratoimintaa kuitenkin viritel-
tiin käyntiin. Tuli kevät ja al-
kukesä -44, jälleen oli pakko-
lähtö edessä ja seuran toi-
minta katsottiin päättyneek-
si. Sota oli vaatinut raskaat
uhrit, 15 seuran jäsentä oli
joutunut uhraamaan hen-

kensä vapautemme lunnaik-
si. Osalla heidän viimeinen
leposijansa on kotiseutumme
sankarihaudoissa ja suurin
osa on saanut leposijan täällä
säilyneen Suomen sankari-
haudoissa. Kunnia heidän
muistolleen.

Toimintaa
uusissa oloissa

Pyhäjärveläiset joutuivat jat-
kosodan jälkeen evakkoon
pääasiassa Keuruun ja lähi-
kuntien alueelle. Lopullinen
sijoitussuunnitelma määräy-
tui sitten Itä-Satakuntaan.
Kahvenitsan ja Puikkoisten
kylien sijoituspaikaksi oli
määrätty Kiikan kunta. Alaky-
läläisten sijoituskunnaksi tuli
Karkku. Kun koitti vuosi 1946
oli karjalainen väestö silloin
jo saanut suurelta osaltaan
tiedokseen tulevan sijoitus-
paikkansa. Pöytäkirja kertoo,
että syyskuun 29. -46 oli Kiik-
kaan Jalmari Pärssisen kotiin
kokoontunut entisiä seuran
jäseniä pariinkymmeneen
nouseva joukko ja lähiaikoina
oli yhä lisää tulossa, niin pää-
tettiin seuran toimintaa jat-
kaa täällä uusissa oloissa.
Myöhemmin kävi selville, et-
tä  seuran entinen jäsenistö
joutui sijoittumaan moneen
eri kuntaan, suurimman yh-
tenäisen ryhmän jäädessä
edelleen Kiikkaan. Seuran jä-
senistön jouduttua näin ha-
jalleen oli itsestään selvää, et-
tei toiminta näissä uusissa
oloissa voinut jatkua entises-
sä laajuudessaan.

Toimintaa pidettiin kuiten-
kin yllä. Työ keskittyi etupääs-
sä karjalaisten perinteiden
vaalimiseen.  Kuitenkin saa-
tiin kokoon voimistelu- ja
kansantanhuryhmä ja käytiin
Etelä-Karjalan Nuorisoseuran
liiton kesäjuhlilla vuosittain
vuodesta -48 Helsingissä aina
vuoteen -54 Porissa.  Myös
hiihtokilpailut kuuluivat oh-
jelmaan. Viimeisimmät hiih-
tokisat pidettiin talvella 1979
Lauri Pärssisen lähimaastos-
sa. Kilpailuissa oli aina run-
saasti osanottajia. Näytelmä-
toiminta lähti käyntiin ja
useita kokoillan näytelmiä
esitettiin. Tehtiin näytemä-
vierailuja lähikuntiinkin.
Useana vuotena järjestettiin
joulun edellä kuusijuhla yh-
dessä Kiikan Karjalaisten ja
Kiikan Marttojen kanssa.

Seuran ensimmäisenä pu-
heenjohtajana toimi Kiikassa
vuoteen 1950 saakka Heimo
Hietanen, seuraavana
puh.johtajana toimi kahden
vuoden ajan Heikki Jalma-
rinp. Pärssinen ja siitä lähtien
on nuija liimautunut allekir-
joittaneen käteen. Sihteerei-
nä ovat täällä pidempään ol-
leet Irma Pärssinen (nykyisin
Pietilä), Helmi Äijö ja Helena
Pärssinen.

Kun seuran toiminnalle ei
enää näyttänyt olevan toi-
minnan edellytyksiä, toimin-
ta vähitellen hiipui ja se puto-
si pois seurarekistäristä. Pe-
rinnetoimikunta sai toimeksi
nuorisoseuramme alueen ky-
läkartan laatimisen, minkä
työn toteutti kartoittaja Aimo
Kalenius.

Nykyiseen perinnetoimi-
kuntaan kuuluvat Arvo Pärs-
sinen, Oiva Kaasalainen, Ka-
levi Lappalainen ja Irma Pie-
tilä, sihteerinä Orjo Pärssinen
ja kokoonkutsujan Erkki
Pärssinen. Tehtävänämme oli
juhlamatkan järjestely ja
työmme jatkuu pyrkimyksellä
aikaansaada kylähistorian ai-
kaansaaminen alueelta. Tä-
hän työhön saanen kutsua
Teidät kaikki mukaan!

ERKKI PÄRSSINEN

Alakylän ”Pyrintö”
Nuorisoseuran historiaa 1905–2005

Pyrinnön juhlaväkeä seuran 50-vuotisjuhlassa Kiikassa 1955.
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Se taistelu, mitä 1700-luvun
viimeisellä ja 1800-luvun en-
simmäisellä neljänneksellä
käytiin Karjalan talon-
poikien ja venäläisten aate-
lisherran kesken maan omis-
tuksesta, kuvastuu selväpiir-
teisimmin Pyhäjärven pitä-
jässä sijaitsevan Touvilan
(Taubilan) hovin alustalais-
ten vaiheissa.

V. 1734 lahjotettiin kreivi
Pietari Soltikowille elinajaksi
mainitusta pitäjästä 52 8/9
3/6 aaterin suuruinen alue,
jota jo Ruotsinvallan aikana
muodostuneen kantatilan
mukaan ruvettiin  nimittä-
mään Touvilaksi tahi Touvi-
lan vallaksi.

Kreivin kuoltua jäi lahjoi-
tus hänen vaimolleen ja tä-
män kuoltua heidän tyttärel-
leen, kreivitär Scherniseville,
joka sen 1774 möi 25,000
ruplasta hovipankkiiri paro-
ni Juhana Freederickszille.

Touvilan joutuessa Solti-
kowille oli talonpoikien vel-
vollisuudet lahjoitustilojen
haltioihin nähden suurim-
massa osassa Karjalaa mää-
ritelty n. s. 1728:n revisionis-
sa. *) Näihin tyytyivätkin lah-
joitustilojen haltiat pää-
asiassa koko 1700-luvun al-
kupuolen. Mutta kun haltija-
oikeudet kaupan ja perintö-
jen kautta alkoivat siirtyä rik-
kailta ylhäisaatelisilta, jotka
eivät kovinkaan paljon välit-
täneet venäläisiin oloihin
nähden pienistä ja köyhistä
suomalaisista alueistaan,
köyhimmille ja alemmille
aatelismiehille sekä porva-
reille, puhkesi sillä taholla
tyytymättömyys piankin il-
moille. Lahjoitustilain isän-
nät siirtyivät joko koko vuo-
deksi tahi osaksi vuotta asu-
maan suomalaisille lahjoi-
tusalueilleen, rakennuttivat
sinne itselleen ”hovin” ja
muodostivat sen ympärille
talonpoikain tiloista suuren
”hovileirin”, s. o. kantatilan.
Mutta hovileirin hoitoon tar-
vittiin enemmän työväkeä
kuin 1728:n revisioni oli
myöntänyt. Uusien isäntien
ensimäisenä pyrkimyksenä
oli siksi saada alueensa ta-
lonpojat lisäämään päivä-
työvelvollisuuttaan isäntien
ja talonpoikien välisillä väli-
kirjoilla. Tämä yritys onnis-
tuikin monella lahjoitustilal-
la (etupäässä niillä, jotka oli
lahjoitettu ikuisiksi ajoiksi,
mutta muutamilla, niinkuin
juuri Touvilassa, rupesivat
talonpojat sitkeään vastarin-

taan.
Touvilassa oli nim. Juhana

Frederickszin poika Andreas
isännäksi päästyään 1785
esittänyt talonpoikien hy-
väksyttäväksi välikirjan, jos-
sa muiden pienempien
muutosten lisäksi päivätyö-
velvollisuus korotettiin kym-
menkertaiseksi. Kun tätä,
hovinhoitaja Ersbergin mie-
lestä mitä helpointa ja talon-
poikien hyväksi tarkoitettua
välikirjaa ei yksikään allekir-
joittanut, vetosi Ersberg ali-
maaoikeuden ”oikeuden
mukaiseen” apuun ja haas-
tatti talonpojat kirkonkuulu-
tuksella käräjiin. Heinäkuun
3 p. mainittuna vuonna oli
sitten välikirja-asia oikeuden
käsiteltävänä. Talonpojat se-
littivät, etteivät he tee päivä-
töitä enempää kuin mitä re-
visionikirjan mukaan ovat
velvolliset. Mutta alimaaoi-
keus oli toista mieltä. Se kat-
soi paroni Freederickszin
vaatimukset oikeutetuiksi ja
kehoitti talonpoikia ne hy-
väksymään; jos eivät hyväk-
syisi, olisi heidän laillisen
muutto-ajan kuluttua läh-
dettävä tiloiltaan.

Siitä huolimatta pysyivät
talonpojat kannallaan, eikä

muutostakaan tullut mitään.
Sen sijaan esitti paroni Free-
dericksz vuoden perästä ta-
lonpojille uuden välikirjan,
hiukan edellisenä vuotena
esitetystä eroavan. Tätäkään
eivät talonpojat hyväksy-
neet, ja taasen heidät haas-
tettiin käräjiin samalla taval-
la kuin edelliselläkin kerral-
la. Sekä ali- että ylimaaoi-
keus tekivät talonpojille vel-
voittavia päätöksiä, mutta
nimiään eivät nämä vain vä-
likirjoihin panneet.

Asia kulki sitten useam-
missa oikeuslaitoksissa ja sai
talonpojille suopean kään-
teen. Kun juttu tuli hallitse-
van senaatin tutkittavaksi, ei
se siihen ruvennut käsiksi,
vaan määräsi kenraalikuver-
nöörin, kameraalihovin, ku-
vernementin hallituksen ja
tribunaalit sitä tutkimaan. Ja
nämä tulivatkin tutkimuk-
sissaan siihen tulokseen, et-
tei paroni Freederickszillä,
enempää kuin muillakaan
lahjoitusmaaisännillä Viipu-
rin läänissä ollut oikeutta ot-
taa alueillaan olevilta talon-
pojilta muuta kuin revisio-
nissa määrätyt verot.

Tämä talonpoikien voitto
toiselta puolen joudutti hei-

dän tulevaa, vieläkin kovem-
paa kohtaloaan. Mainittu oi-
keus- ja hallintolaitosten
päätös tuntui hallitsevasta
senaatista mahtavien venä-
läisten tilanhaltijain pyy-
teisiin ja lahjoituskirjojen sa-
nanmuotoihin nähden liian
jyrkältä. Senaatti rupesi ha-
kemaan kärjistyneelle lah-
joitusmaakysymykselle uut-
ta ja parempaa ratkaisua ja
muutaman vuoden tutki-
musten perästä luuli se sel-
laisen löytäneensäkin. Verra-
ten Ruotsin lakeja venä-
läisiin ja ottaen huomioon
Uudenkaupungin ja Turun
rauhojen määräykset Van-
han Suomen erikoisoikeuk-
sista se päätti, että siksi, kun-
nes uusi asetus talonpoikien
veroista saataisiin, ne oli
määrättävä alioikeuksissa,
jolleivät talonpojat sopineet
niistä muuten herrojensa
kanssa. Tämän senaatin
päätöksen vahvisti keisari
helmikuun 12 p. 1798 päivä-
tyllä ukaasilla.

Touvilan talonpojat olivat
saaneet jo pari vuotta mak-
saa 1786 määrättyä pakkove-
roa, ennenkuin vapauttava
päätös tuli, ja tultuaankaan
ei se näytä kyenneen heitä
täydelleen suojaamaan her-
ransa tahdolta. V. 1798 valit-
tavat nim. erään kylän talon-
pojat kihlakunnanoikeudel-
le, että heiltä on kannettu lii-
koja veroja jo 13 vuotta, aina
”Hesperin ajoista asti”.

Kun paroni Freederickszin
ei ollut onnistunut saada ta-
lonpoikia joukkosopimuk-
seen, koetti hän heitä yksi-
tyisesti sitoa välikirjoilla
mahdollisimman monta.
Sellaiset talonpojat, jotka ei-
vät kyenneet maksamaan re-
visionissakaan määrättyjä
veroja ajatti hän 1681 anne-
tun talonkatselmusohje-
säännön perustalla ”kelvot-
tomina” pois tiloiltaan ja an-
toi sitten näiden tilat niille,
jotka suostuivat tekemään
välikirjat. 1785:n ja 1788:n
välillä siirtyi täten tietääk-
semme 6 talonpojan kontua
vuokrasopimuksen varaan.
Mutta aina ei tämä paroni
Freederickszin toimenpide
onnistunutkaan. Köyhtyneet

Touvilan (Taubilan) hovin päärakennus.

Miten Touvilan hovin talonpojat muuttuivat lampuodeiksi
talonpojat koettivat myydä
talopahasensa varakkaam-
mille naapureilleen, **) ja
vuokrasopimus meni siten
tavallisesti myttyyn. Niinpä
v. 1789 teki eräs talonpoika
tällaisen tilakaupan, mutta
saman tilan antoi paroni
Freedericksz myös vuokralle.
Asia jäi oikeuksien selvitettä-
väksi ja kulkikin useimmista
sen aikuisissa oikeuslaitok-
sissa. Kihlakunnanoikeu-
denpöytäkirjoissa olemme
tavanneet piirioikeuden
päätöksen, mikä tuomitsee
paroni Freederickszin teke-
män vuokrasopimuksen mi-
tättömäksi ja vahvistaa kau-
pan, huomauttaen samalla,
ettei vuokrasopimuksia
maan lakien mukaan saa
lahjoitusherrojen ja talon-
poikien kesken tehdä. V. 1798
annetun ukaasin jälkeen tar-
vittiin taasen paroni Freede-
rickszin tahi hänen edusta-
jansa hyväksyminen kaikkiin
Touvilan alueella tehtyihin
tilankauppoihin.

Jo kahden kuukauden pe-
rästä siitä, kun hallitsija vah-
visti äsken mainitun päätök-
sen, pyysi Touvilan hovin-
hoitaja Ivan Schdanwsky,
herransa puolesta kihlakun-
nanoikeutta määräämään
päivän, jolloin mainitun ti-
lan alustalaisille määrät-
täisiin uudet, sanotun pää-
töksen edellyttämät verot. Ja
seuraavan kesäkuun 12–14
päivänä oli sitten veroasia
välikäräjillä esillä.

Nyt eivät paroni Freede-
ricksziä tyydyttäneet enää
1786 ehdottamansa veroko-
rotuksetkaan. Vilja-, heinä-,
voi-, liha- ja rahaveroja vaati
hän tuntuvasti korotettavak-
si ja päivätyövelvollisuuden
kokonaan alustalaisten hen-
kilöluvusta riippuvaksi.

Kihlakunnanoikeus hy-
väksyi paroni Freederickszin
muut vaatimukset, mutta ei
päivätöitä eikä matkoja kos-
kevia. V:n 1728 revisionin
määräämiä päivätöitä lisäsi
sanottu oikeus kuitenkin
tuntuvasti. Asia meni laa-
mannioikeuteen, missä päi-
vätyövero vieläkin korkeni.
Laamannioikeuden päätök-
sen vahvisti senaatti 1801. Jo

laamannioikeuden päätök-
sen perästä otti paroni Free-
dericksz sen määräämät
arentimaksut käytäntöön.

Talonpojat turvautuivat
vielä keisariin, mutta 1806:n
alussa julisti oikeusasiain
ministeri keisarin nimessä
heidän valituksensa aiheet-
tomiksi.

Tällä tavoin tuli voimaan
n. s. Touvilan kontrahti, ***)
jonka mukaan seuraavina ai-
koina järjestettiin melkein
kaikkien lahjoitustilojen
alustalaisten verot Karjalas-
sa.

Kun Touvilan talonpojat
eivät saaneet oikeuslaitok-
sista hakemaansa oikeutta,
päättivät he sen ottaa omin
käsin. He kieltäytyivät mene-
mästä työhön. Jo 1798:n syk-
syllä valittaa paroni Freede-
ricksz talonpoikiensa up-
piniskaisuuden tähden jää-
neen lumen alle kaurapel-
lon, josta arviolta olisi pitä-
nyt saada 70 kulia kauroja. Ja
samasta syystä sanoo hovin-
hoitaja Kruse samana vuon-
na rukiinleikkuun myöhäs-
tyneen kuusi viikkoa ja viljan
suurimmaksi osaksi karis-
seen maahan, sekä 1801 jää-
neen 8000 päivätyötä teke-
mättä. ****) Uskalsivatpa
muutamat rohkeimmat kiel-
täytyä maan tavan mukaan
lähtemästä riiheen puolen
yön aikana selittäen, ettei
ukaaseissa mainita mitään
yötyöstä.

Niskoittelevat pakotti kih-
lakunnanoikeus raippojen
uhalla taipumaan, ja jos ku-
ka yritti käyttää viimeistä
keinoa: laiskottelua työmail-
la, teki tarkastusmiehen kep-
pi siitä pikaisen lopun. Saipa
samasta selkäsaunasta sivul-
linenkin osansa, sillä päivän-
pitkään pieksi vouti useam-
pia keppejä palasiksi.

Mutta vähitellen palasikin
järjestys ja rauha hovin alu-
eelle. 1800-luvun ensimäisi-
nä vuosina ei vouti uskalta-
nut liikkua missään ilman
asestetun sotilaan turvaa, pi-
dettiinpä Touvilassa silloin
tällöin useampiakin sotilaita
vartiona, kymmenkunnan
vuoden perästä ei enää sel-
laisia tarvittu. Kunhan vain
”kaikkein kovimala tavala
tuli tygösanotuksi” – niin-
kuin eräässä nimismiehen
kuulutuksessa vuodelta 1816
sanat kuuluvat, että sen ja
sen kylän miehet silloin ja
silloin ”varhain mahtavat
löyvytä itsens kyndämäsä”
tahi muussa työssä, niin tot-
teli jokainen ja saapui, jos
kykeni.

Viimeiset suuremmat rii-
taisuudet johtuivat kasken-
kaadannasta. Tätä vanhaa
viljelystapaa vastusti paroni
Freedericksz jo 1790-luvun
puolivälissä pyytäen m. m.
kihlakunnanoikeudelta lu-
paa kieltää talonpoikia sitä
tekemästä. Kun hänen val-
tansa 1801 laajeni tuntuvasti
entuudestaan, rupesi hän ta-
lonpoikia tässäkin kohden
ankarasti kovistelemaan.
Kesti kuitenkin tavattoman
kauan, ennenkuin mainittu
viljelystapa kokonaan lakka-
si. Vuosina 1813, 1814, 1815
ja 1816 sakotettiin vielä kol-
mattasataa talonpoikaa Tou-
vilan alueella kaskenkaadan-
nasta.

Karjalan kirja, painettu v 1910 Porvoossa
WSOY:ssa. Tämä kirjaharvinaisuus löytyi
DI Yrjö Junkkarin hyllystä sydäntalvella
alkuvuodesta. Kirjan on toimittanut Iivo
Härkönen Paavo Ahavan, J.R. Aspelinin,
HJ Basilierin, Yrjö Blomstedt-Ojoisen
ym.avulla. Pyhäjärveläiset juuret äidin
puolelta omaava Yrjö Junkkari otti löydet-
tyään kirjan sivuilta artikkelin Taubilasta
eli Touvilasta yhteyttä ja kyseli, kiinnostai-
sikohan Pyhäjärvi-lehteä julkaista tämä
artikkeli. Näin Antti Komosen kirjoittama
"Miten Touvilan hovin talonpojat muut-
tuivat lampuodeiksi" löytäisi  varmasti
vielä lähes 100 vuotta julkaisua myöhem-
min asiasta kiinnostuneen lukijakunnan.

Yrjö Junkkarin äiti on Hilkka o.s.
Pärssinen (1921-2000) Pyhäjärven
Puikkosista, vanhemmat Aatu (Aatami)
1892-1960 ja Maria o.s. Kaasalainen 1900-
1987. Hilkka avioitui ensimmäisen evak-
komatkan aikana Käkisalmen mlk

Marjalanniemestä kotoisin olleen Arvi
Junkkarin kanssa ja he asettuivat evakko-
matkojen jälkeen loppuelämäkseen
Anjalankosken Ummeljoelle, missä
Yrjökin vietti lapsuus- ja kouluvuotensa.
Nykyisin Karjalasta niin äitinsä kuin isän-
sä juurien vuoksi hyvin kiinnostunut Yrjö
asuu Nurmijärven Rajamäellä.
Kirjaharvinaisuus on päätynyt hänen vai-
monsa äidin eli Yrjön anopin Kirstin o.s.
Myyryläinen, joka oli Viipurin maalais-
kunnan papin tytär, ja Yrjön appiukon,
majuri evp Heikki Aittolan,
Suomenlinnassa asuneen, innokkaan
suomalaisuusmiehen perintönä Junk-
karin Yrjön perheen kirjahyllyyn. Karjalan
kirja on Touvilasta kertovan artikkelin
lisäksi tulvillaan viime vuosisadan alun,
Venäjän vallan aikaisen Suomen Karjalaa
kuvaavia artikkeleita.

KAARINA PÄRSSINEN

Taubilan historiaa kirja-aarteen sivuilla

Jatkuu takasivulla
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Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on oltava 
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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
Ruotsilankyläntie 239
38300 Kiikka
puh. (03) 513 5150
erkki.parssinen@surfeu.fi

Salme Rintala
Korkeemäenkatu 26 A 26
37100 Nokia
puh. (03) 341 0551
salme.rintala@netti.fi

Toimituksen osoite:
Reino Äikiä
32700 Huittinen
puh. (02) 566 213
matkapuh. 040 769 5775
fax (02) 566 218
reino.aikia@esanet.fi

Sivunvalmistus:
Oy Tyrvään Sanomat
Painopaikka:
Satakunnan Painotuote Oy,
Kokemäki

Julkaisija: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

■  Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi - kerhon syyskuun
tapaaminen on torstaina  1. 9. klo 17 alkaen Antero
ja Seija Pärssisellä  Kiviniementie 424, 17120
PAIMELA. Lähtö Marolan kadun pysäkiltä klo 16.30.
Omilla autoilla ehtii myöhemminkin.Tervetuloa!

■  Vammalan, Äetsän ja Huittisten  Karjalaisten
perinteinen kyykkäkisa tiistaina 23.8. kello 18
Huittisissa, ympäristöpuistossa (kirkon takana).
Tervetuloa myös huutosakit mukaan. Huittisten
karjalaiset ry.

■  Vpl. Pyhäjärvi -seuran jäsenten tapaaminen
Suomenlinnassa la 27. 8.2005. Kokoontuminen
Järisevän tykillä Rannikkotykistömuseon edustalla 
n. kello 13.30. Paikalle pääsee parhaiten Kolera-
altaalta lähtevillä JT-Linesin vesibusseilla kello 12.30
tai 13.00 vuoroilla. Ajetaan Kuninkaanportille, mistä
200 metrin kävely tykille. Suomenlinnan lautta lähtee
presidentinlinnan tuntumasta, lähdöt 20 min. välein,
mutta Suomenlinnan puolella tulee käveltäväksi n. 2
kilometriä. Isäntäväen kutsusta yhdessäolo jatkuu
Airtojen pihapiirissä, missä vietetään pula-ajan pitoja
eli on pientä purtavaa tarjolla. Riittävän tarjoilun
varmistamiseksi osallistujien toivotaan ilmoittautuvan
viimeistään to 25. 8. joko puh. 044-0318 923/Irma
tai 044-304 3403/Anu tai sähköpostilla
irma.airto@viapori.fi. Mahdolliset tiedustelut seuran
puheenjohtaja Kaarina Pärssinen 040-519
3036.Katso myös heinäkuun Pyhäjärvi-lehti!
Lämpimästi tervetuloa!

■  Tampereen Seudun Vpl. Pyhäjärvikerho.
Aloitamme syyskauden toimintamme poikkeukselli-
sesti vasta sunnuntaina 18. 9. 2005 klo 13 Vanhalla
Kirjastotalolla. Johtokunta kokoontuu tuntia ennen
eli klo 12. Suunnittelemme syyskauden ohjelmistoa.
Kerhon syysretki tehdään Tammelaan Lounais-
Hämeen pirttiin lauantaina 1. 10. 2005. Ohjelmasta
vastaavat ”Jermut”. Tarkemmin retkestä syyskuun
kokoontumisessa, jossa voit ilmoittautua mukaan.
Pyhäjärveläiset Tampereen seudulta, olette tervetul-
leita mukaan tarinatuokioihimme, ja tietenkin myös
retkelle. Voit tiedustella ja ilmoittautua myös puheli-
mitse, Laila Innanen 040 504 9135.

■  Suvannon seudun sukututkimuspiirin seuraava
kokous pidetään pyhäjärveläisten isännyydessä
Karjatalon Sortavala-salissa Helsingissä lauantaina 
17. 9.2005 klo 14.00–17. Ohjelmassa mm. Reino
Tenkasen sodanajan filmeistä koottu lyhytelokuva
”Muistojen järvi”, jonka ensiesitys on pidetty
12.11.1977 elokuvateatteri MAXIM 2:ssa.
Kokouksen kahvitusvuoro on meillä pyhäjärveläisillä.
Mukaan tulevat ottakaapa yhteyttä Antero
Pärssiseen, os. Kiviniementie 424, 17120 PAIMELA
puh 050-5706575, sähköposti: antero.parssinen
@phnet.fi. Tervetuloa!
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Viimeisen asteen Touvilan
talonpoikain itsenäisyydestä
vei sitten 1826 annettu ase-
tus, joka teki melkein poik-
keuksetta kaikki lahjoitus-
maiden talonpojat lampuo-
deiksi. Touvilan talonpojille
ei tuo muutos kuitenkaan ol-
lut enää muuta kuin muo-
dollista laatua. Heidän
”kontrahtinsa” oli jo entuu-
destaan niin kova, ettei suuri
osa kyennyt sitä täyttämään.
Jo kymmenenä ensimäisenä
vuotena välikirjan voimaan
tultua joutui Touvilan alueel-
la kolmattakymmentä taloa
(4 aateria) autioksi, eikä tä-
mä luku seuraavina vuo-
sinakaan pienentynyt. Kun
sen lisäksi Touvilan omistaja
ei lampuotiasetuksen voi-
maan tultua koettanutkaan
arentia korottaa, pysyivät
alustalaiset rauhallisina. He
olivat taistelunsa jo taistel-
leet.

ANTTI KOMONEN

*) 1728:n revisionin mukaan oli

lahjoitusmaatalonpoikien makset-

tava isännilleen vuosittain aaterilta:

2 r 56 kop. rahaa, 4 tynn. rukiita, 2

tynn. ohria, 1 tynn. kauroja, 20 puu-

ta heiniä, 10 naulaa voita, 3 naulaa

villoja 1 1/3 lammasta, 5 kanaa ja

100 kananmunaa sekä tehtävä 60

päivätyötä puolittain jalan, puolit-

tain hevosella.

**) Hinta vaihteli 6–15 ruplan vä-

lillä.

***) Touvilan kontrahdin mukaan

täytyi talonpoikien maksaa Freede-

rickszille aaterilta: 4 kulia rukiita, 2

kulia ohria ja 2 kauroja, 30 puutaa

heiniä, 20 naulaa voita, 5 kanaa, 2

lammasta, 100 kananmunaa, 3 rup-

laa rahaa sekä tehdä 326 päivätyötä

puoleksi jalan, puoleksi hevosella ja

vedättä kaikki hovin maalla kasva-

neet viljat, olet ja heinät joko Pie-

tariin tai johonkin Viipurin läänin

kaupunkiin, jos hovinomistaja niin

tahtoi.

****) Kaikkiaan oli tehtävä noin

13,000 päivätyötä.

Marjaana Pajunen 
onki mestariksi
Huittisissa 7.8. järjestetyissä
valtakunnallisissa rannalta
ongintakilpailuissa  hyvin
sateissa olosuhteissa naisten
sarjassa mestaruuden voitti
Marjaana Pajunen. Tulos oli
3503 grammaa. Marjaana on
mennyt työn perässä Tur-
kuun ja edustaa Teijon Nors-
sit seuraa mutta hän kotoisin
Vammalasta ja hänen van-
hempansa ovat Rauno Paju-
nen ja Katri os. Pakarinen.

Voitto Marjaanalle oli täy-
sin selvä sillä seuraavat sijat
Sinikka Mäkinen Teljän Ka-
lastajista sai 2244 ja kolman-
neksi sijoittunut Paula Etelä-
Aho  Lakeuden UK sai puo-
lestaan 1790 grammaa.

Miesten sarjassa voiton vei
Kari Sunikka Sääksjärven
Urh.kal. 5284, 2. Markku Sa-
loranta Kiskon Kalakerhosta
3812 ja 3. Tauno Laakso Kaa-
rinan Uk 3514.

Veteraanimiehissä voiton
vei Mauno Nieminen  Kan-
kaanpään Kalasääsket 2555,
2. Reino Asikainen Kan-
gasalan Kalaveikot  2050 ja 3.
Markku Kortelainen Kaluk-
kalan Kalstuskerho 3004.

Naisveteraaneissa voiton
vei Aira Huttunen Pogostan
Nykyttäjät 4692, 2. Eeva
Huhtala Vammalan Urh.kal.
4331 ja 3. Kerttu Pietilä Koke-
mäen Kalakerho 4130.

Lisäksi kilpailtiin nuorten
sarjoissa ja perhesarjoissa.
Kilpailuihin osallistui pitkäl-
ti toistatuhatta onkijaa jotka
olivat selvittäneet tiensä kar-
sintojen kautta itse kilpai-
luun. Useita Vammalan, Äet-
sän ja Huittisten alueen kala-
miehiä osallistui itse kilpai-
luun vaikkakin suurin osa oli
talkootehtävissä  kilpailun
järjestelyissä.

REINO ÄIKIÄ

Ko maito tullou 
se on syötävä sieni
Näin neuvoi oma isäni mi-
nua kun aloitin  sienien ke-
räämistä joskus nuorena
poikasena. Niinhän se oli en-
nen vanhaan. Eihän meistä
useimmat hyväksyneet ke-
rättäväksi sieneksi muuta
kuin karvarouskun, kangas-
rouskun ja haapasienen. No
kantarelli oli tietysti asia
erikseen. Sehän oli mahta-
van herkullinen sieni vaikka
maitoa ei tullutkaan. Kovin
paljoa ei perustettu erilaisis-
ta haperoista, tateista puhu-
mattakaan. Korvasieni kier-
rettiin keväisin hyvin kaukaa
eikä syksyn nykyisiä herkku-
ja suppilovahveroita tiedetty
olevan olemassakaan.

Viime syksynä metsät ovat
sieniä täynnä.  Alkamassa
olevan syksyn sienisato on
vielä suurelta osin arvailujen
varassa. Sienivalistus  kurs-
sien ja hyvien sienioppaiden
avulla on aikaansaanut sen,
että syötävien sienien luku-
määrä on kasvanut tavalli-
senkin sienestäjän  kohdalla.
Jopa omassa pihapiirissä
saattaa kasvaa useitakin hy-
viä ruokasieniä. Itse olen
löytänyt mm. koivun punik-
kitattia, lehtikuusentatteja,
koivunkantosieniä sekä kar-

varouskuja omalta tontilta.
Toki tontilla kasvaa syksyisin
lukuisa määrä myrkyllisiä
kärpässieniä ja pulkkosieniä
mutta ne osaan kiertää kau-
kaa. Virallisesti vahvistettuja
kauppasieniä on kolmisen-
kymmentä. Nämä ovat sie-
niä joita keräilyliikkeet osta-
vat sienipoimijan tutkinnon
suorittaneilta kerääjiltä.

Sieninäyttelyissä ja erilai-
silla kursseilla kannattaa
kartuttaa sienitietoutta. Hy-
vät sienikirjat auttavat paitsi
selkein valokuvin ja tunnus-
merkein tunnistamaan eri
sieniä myöskin ohjeita sie-
nien käyttöominaisuuksista
ruuanvalmistukseen. Toiset
sienet, kuten haapasieni ja
kangasrousku, ovat hyviä
suolasieniä toiset kuten kan-
tarellit, tatit ja suppilovahve-
rot voi paistaa pannulla
omassa liemessään ja vaikka
ylimääräiset pakastaa. Nyky-
aikaisella sienikuivurilla on
helppo myöskin kuivata sie-
niä. Eri tavalla säilyttyjä sie-
niä on mukava käyttää tal-
ven mittaan sellaisenaan tai
eri ruokiin yhdistettynä.

Ei muuta kuin metsää kori
ja sienipuukko mukaan.

REINO ÄIKIÄ

Syksyn kanttarellisatoa on jo kerättävissä.

Jorma Kuronen 
ja Anu Karvonen 
Huittisten kyykkämestarit 
Huittisten kaupungin kyyk-
kämestaruudet ratkottiin
ympäristöpuistossa 15.8. pi-
detyssä kilpailuissa.

Naisten sarjaan osallistui
neljä kyykkää ja tulokset
muodostuivat seuraaviksi: 1.
Anu Karvonen -60 pistettä, 2.
Sanna Saariniemi – 70 pistet-
tä 3. Seija Jokinen -72 pistettä
ja 4. Mirja Puntala -80 pistet-
tä.

Miesten sarjaan osallistui

12 kyykkääjää ja parhaiten
osalta pelattiin jo miltei tyh-
jälle kentälle. 

Tulokset: 1) Jorma Kuronen
1 piste, 2) Aimo Äikiä 7 p., 3)
Heikki Inkinen 8 p, .4) Pekka
Tatti 12 p, 5) Antti Kaskinen
20 p, 6) Simo Riuttamäki 28 p,
7) Pertti Tiuttu 29 p, 8) Risto
Viljanen 33 p, . Reino Äikiä 33
p, 10) Veikko Nurminen 48 p,
11) Rauno Huppunen 57 p.

REINO ÄIKIÄ

Kyykkäottelun mitalistit ja osallistujat yhteiskuvassa.

Valtakunnalliset Evakkolasten päivät
Puhjonrannan kurssikeskuksessa Valkealassa 26.-28.8.2005


