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Aikaisemmat matkat ovat
Tulemajoen/Pohjois-Laato-
kan melonta ja Vienan-Karja-
lan melontaretki Kostamuk-
sesta Vuokkiniemeen.

Tällä matkalla oli tarkoitus
meloa Käkisalmesta  vanhaa
vuoksea pitkin Räisälän, Ki-
viniemen ja Taipaleenjoen
kautta Laatokalle ja sieltä Ko-
nevitsaan ja palata sitten Kä-
kisalmeen takaisin. 

Pyhäjärvi ja Salitsanranta,
mistä Sirpan isä (Sulo Rouvi-
nen) on syntynyt,  jäi tämän
kierroksen sisäpuolelle.

Matkamme alkoi 16.7. Jy-
väskylästä aamulla ja saa-
vuimme illalla myöhään Kä-
kisalmeen, josta melontaret-
kemme alkoi. 

Paikallinen väestö on to-
della ulkoilma- ja retkeilyvä-
keä ja saimme illan jo hämär-
tyessä meloa  kymmenkunta
kilometriä, jotta löysimme
edes kohtuullisen yöpymis-
paikan Ristiniemestä.

17.7. matkamme jatkui
Vuoksea pitkin vastavirtaan
kohti Räisälän kylää, jota en-
nen käännyimme Helisevän
järvelle. Viitisen kilometriä
ennen Matikkalan kylää
saimme oivan leiripaikan
Pikkusiili -nimisestä saares-
ta. Nimen olivat paikalliset
oikein kirjoittaneet saaren
kallioon.

18.7. Matkamme jatkui au-
rinkoisessa säässä Helise-
vänjärveä pitkin. Järven jäl-
keen joki olikin lähes kuiva ja
vedimme kajakit muutaman
kilometrin matkan, osin kei-
notekoisesti tehtyä kanavaa
pitkin, puoliväkisin Möm-
mömsalmeen, josta saimme-

kin hienon suistomelonnan
jälkeen oivan leiripaikan.

Iltalenkin jaksoimme vielä
tehdä muutaman kilometrin
päässä olevan Tiurinlinnan
raunioille, joka oli 1100-1400
–luvuilla ollut merkittävä
vartiointi ja kauppapaikka.
Ruotsalaiset hävittivät sen
vuonna 1411 niin perusteel-
lisesti, ettei linnasta kovin
paljon ollut näkyvillä. Iltaret-
kemme saimme tehdä todel-
lisessa ikimetsässä, johon voi
Suomessa päätyä vain ehkä
luonnonpuistossa.

19.7. Melontamme jatkui
epävakaisessa säässä  kohti
Torhonjärveä ja Kiviniemeä,
jossa kävimme täydentämäs-
sä ruokavarastojamme. Us-
kaliaammat laskivat Kivinie-
men kosken kaatumatta, in-
nokkaammat saivat ”uhrau-
tua” useampaankin laskuun,
koska osalle riitti kun katseli
kosken kuohuja rannalta.

Yövyimme Röykkylän ky-
lää lähellä olevassa niemessä
yhdessä venäläisen perheen
kanssa.

20. 7. Matkamme jatkui su-
vantoa järven eteläpuolelle.
Sinne oli rakennettu vertaan-
sa vailla olevia datshoja.
Näistä selvisi maallikollekin
aika pian, että köyhyys oli ai-
nakin joiltain hävinnyt kauas
menneisyyteen.

Kävimme patoniemen lin-
nakkeessa, jossa Sirpan isä
palveli talvisodan. Linnak-
keen rauniot ovat vielä sel-
västi nähtävänä ja paikka oli
vaikuttava, olihan Sulo ker-
tonut minulle talvisodan ai-
kaisista tapahtumista.

Myös yhden melojan, Jou-

ko Ahtikallion, pappa  oli me-
nehtynyt  venäläisten hyökä-
tessä Kirvesmäkeen.

Näihin maastoihin pysty-
timme leirimme ja vietimme
melojakumppanimme Rai-
jan syntymäpäivät.

21.7. Aamulla taipaleenjo-
elle poikkesimme välillä
Metsäpirtin kylässä ja saa-
vuimme Laatokalle, joka
avautuikin meille lähes tyy-
nenä. Matkamme jatkui Järi-
sevänniemen raunioiden
kautta eteenpäin Laatokan
norppien seuratessa uteliai-

na jatkoimme matkaamme
sopivaa leiripaikkaa etsien.

Laatokan rannat olivat
näillä main kuitenkin vaikeat
leiriytyä, joten suuntasimme
ilmojen hyvin salliessa  kajak-
kimme kohti Konevitsaa. Kos-
ka oli jo myöhäinen ilta, tar-
koituksenamme oli rantautua
luostarin rauhaa häiritsemät-
tä saaren eteläkärkeen. Tästä
suunnasta saarta vartioi kui-
tenkin satoja lokkeja,  joten
tunnin konsertin jälkeen ja
meidän kadottua näköpiiristä
nämä rauhoittuivat.

22.7 Käytiin hyvin opastet-
tu kierros Konevitsan luosta-
rista läpi. Kaksi munkkia lau-
loi meille kirkossa todella
hienosti. Hieman surullisin
mielin katselimme kuinka
paljon oli luostarista päässyt
rapautumaan. Matkamme
jatkui vasta illan suussa taas
mantereelle päin.

Ukkospuuska kuitenkin yl-
lätti ja kerkesimme saaren
länsiosaan hiekkaniemeen
suojaan, sen jälkeen kohta-
laisessa aallokossa Varanie-
meen Sortanlahden pohjois-

puolelle. Nyt ei ollut enää lei-
ripaikoista pulaa, sillä pitkiä
hiekkarantoja riitti vaikka
muille jakaa

23.7 Aaltoja riitti vielä aa-
mulla, mutta luottavaisin
mielin lähdimme kohti Käki-
salmea. Sinne saavuttuam-
me selvisi että hotellissa, jon-
ka olimme varanneet,  oli hy-
gieniaongelma eivätkä he
voineet majoittaa meitä. He
olivat varanneet meille 10 km
päästä leirintäalueen mökit!

Selvisikin, että ongelma
olimme me, koska hotelliin
ei haluttu melontaporukoita
häiritsemään! Ymmärsimme
yskän ja neuvotteluiden tu-
loksena saimmekin ihan kel-
po palvelun leirintäalueella-
kin.

Illalla kävimme vielä syö-
mässä kaupungissa. Ravinto-
lassa oli paikallinen porukka
viettämässä merkkipäiviä,
heidän kanssa laulettiin ja
tanssittiin. Loppuilta sujui
perinteisin menoin.

24.7 kotimatka sujui ongel-
mitta.

Lopuksi: matka oli onnis-
tunut, mutta jotta näin oli,
niin kiitokset vielä Vesalle ja
Joukolle etukäteisjärjeste-
lyistä.

Myös venäjälle lähtiessä
pitää kiire ja tiukka pipo jät-
tää kotiin. Ihmettelemistä
maassa riittää niin hyvässä
kuin pahassakin, mutta
maassa maan tavalla.

Matkaamme osallistui:
Jouko, Anu, Vesa, Eila, Merja,
Niilo, Martti, Raija, Pentti
Risto, Olavi, Markku ja Sirpa
Arvonen (os. Rouvinen).

MARKKU ARVONEN

Kajakeilla Karjalassa
Jyväskyläläinen melontaseuramme kävi melomassa Venäjällä. Tämä oli kolmas kerta,
kun suuntasimme kajakkiemme keulat itärajan taakse.

Sirpa Arvonen, Raija Höök ja kirjoittaja Markku Arvonen Patoniemen sulkulinnakkeen
raunioilla.
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Meillä on neljä vuodenaikaa: kevät, kesä, syksy
ja talvi. Takanamme on säätieteilijöiden mukaan
poikkeuksellisen lämmin ja kostea kesä. Olemme
onneksemme säästyneet suurilta luonnonka-
tastrofeilta hirmumyrskyiltä, tuhotulvilta, jotka
ovat monin paikoin maapallollamme saaneet
hirvittävää tuhoa aikaan.

Ei kuitenkaan ole vähättelemistä niissä luonnon
myllerryksissä, myrkyissä ja sähkökatkoissa mitä
meilläkin vuosittain sattuu ja joiden kohdalle ne
osuvat. Se on kuitenkin jälleen todettavissa, että
ihminen kaikessa viisaudessaan ja teknologian
kehityksenkään myötä ei pysty näitä luonnon-
voimia ohjaamaan tai hallitsemaan eikä estä-
mään, eikä myöskään riittävästi niitä
ennustamaan ja varoittamaan.

On nähtävä vain, että kaiken varalta on oltava
valmiutta kohtaamaan mahdollisia vaikeuksia
mitä luonnonvoimat eteemme tuovat ja valmis-
tautua siihen, että vauriot jäisivät mahdolli-
simman vähäisiksi.

Syksy koetaan monesti kaiken katoavaisuuden
ajaksi. Kesän vihreys häviää, kukkien loisto luon-
nossa katoaa, puut varistavat lehtensä ja
harmaus peittää tienoot alleen kunnes se saa
lumivaipan ylleen. Syksy on kuitenkin myös
tärkeää uudistumisen aikaa. Kun lehdet varisevat
ja ruoho sekä muu kasvillisuus alkavat maatua,
luo se hyvän kasvualustan seuraavan kesän
vehreydelle. Tämä kuuluu tänne meidän pohjo-
laamme luontomme välttämättömään kiertokul-
kuun.

Syksy on kuitenkin monen nuoren kohdalla
varsin ratkaisevaa aikaa. On valittava jo entistä
aikaisemmassa vaiheessa opintosuunnat mihin ja
mille elämänuralle aikoo suuntautua ja tulevai-
suudessa keskittyä. Yliopistoihin ja ammatillisen
koulutuksen opinahjoihin on edelleen enemmän
pyrkijöitä kuin opiskelupaikkoja on tarjolla. Moni
on joutunut jännittämään pääseekö haluamal-
leen alalle opintojaan jatkamaan, ja mikä silloin
vaihtoehdoksi jos tässä asiassa toive ei toteudu?
Yrittää kuitenkin aina kannattaa ja sanonta ”yrit-
täjää ei saa moittia” pitänee paikkansa vieläkin.
Nykyisillä nuorilla on kuitenkin paljon mahdolli-
suuksia kouluttautua eri ammatteihin ja vastaan-
ottamaan tulevia työelämän haasteita kunhan
voimia ja uskallusta riittää. Tulevaisuutemme ja
hyvinvointimme rakentuu koulutuksen ja
ammattinsa osaavien ihmisten varaan. Toivotan
menestystä tähän päämäärään pyrkiville.

Syksyisin kuuluu jopa valtiovallan, kuntien ja eri
yhteisöjen tehtäviin tarkastella kulumassa olevaa
toimikautta, tehdä suunnitelmia ja laatia talous-
arvioita seuraavaa toimikautta varten. Myös Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiö  ja lehden toimitusneuvosto
kokoontui viime viikolla yhdessä lehden valmis-
tajan Tyrvään Sanomien johdon kanssa keskuste-
lemaan lehtemme toimittamista ja tulevaisuutta
koskevista kysymyksistä. Erikoista huomiota ja
pikaista korjausta pyritään aikaansaamaan
lehden jakelun epätasaisuuteen. Ei voi olla
oikein, että lehden tilaajalle tulo vaihtelee jopa
5–6 vuorokautta. Asiaan tulee korjaus lähiai-
koina.

Myös lehden ulkoasun vähäinen muutos saata-
neen aikaan.  Tarkoituksena on saada parempia
ja selkeämpiä mustavalko- ja värikuvia
lehteemme. Asioita tutkitaan ja tavoitteenamme
on entistä paremman lehden tekeminen niin että
se tavoittaisi myös uudet ja nuoremman lukija-
polven.

ERKKI PÄRSSINEN

Syksyn saapuessa

Helsinki 6-14.8.2005

Osa yleisurheilun 
MM-kilpailuiden urheiluperhettä
Raitiovaunu pysähtyy kes-
kustan ytimessä Nordensjöl-
dinkadun ja Mannerheimin-
tien risteyksessä. Kävelen
akreditointikortti kaulassa
kohti olympiastadionia ja se-
koitun muuhun MM-kilpai-
luiden urheilukansaan. Vas-
taan tulee Puman punainen
kaksikerroksinen bussi, jon-
ka kylkiä koristaa etiopialais-
ten kestävyysjuoksijoiden
kuvat. Kilpailut starttaavat
käyntiin torstaina ja ensim-
mäinen finaali on naisten 10
kilometrin  juoksu. Voittajan
loppukirissä olisin pysynyt
täydellä vauhdilla lähes 250
metriä matkassa. Ennen ava-
jaisia kuunnellaan Etiopian
kansallislaulua kolmoisvoi-
ton kunniaksi. Avajaiset ovat
sateisesta pelottavuudes-
taan huolimatta valoefek-
teillään kiehtovat. Aikakone-
teema pyörittää yleisön
muistoja vuosikymmeniä
taaksepäin MM-kilpailujen
huippuhetkiin ja stadionin
mondolla näemme entisten
tähtien - Jonathan Edward-
sin, Mike Powellin ja Valentin
Konosen- urheilijaesittelyt.
Median edustajille Helsin-
gissä on varattuna katso-
mosta yli 30 000 kamera-
paikkaa ja tutustumme ohi-
mennen myös kuvaajien
työtekniikkaan: ”Me kuva-
taan koko maailmalle.”

Päivän urheilija Justin Gat-
lin pyytää minulta vettä.
Tuon kaksi ja saan palkaksi
halauksen finaalin jälkeen.
Satasenjuoksijat poistuvat
Markus Pöyhösen vielä jää-
dessä availemaan piikkareita
ja spekuloimaan starttiaan.
Näytän työpisteessäni Post
eventissä ranskalaisurheili-
jattarelle Cristine Arronille
Epson-näytöllä tuloksia ja
järjestelen loppupäivän vaa-
tekoreja paikoilleen. Venäjän
aiturinaiset juovat teetä ter-
mospulloistaan ja muille tar-
joilemme urheilujuomia.
Hienointa oli, että tapasin
pikajuoksija-idolini Cristian
Malcomin ja pika-aituri Al-
len Johnsonin, joiden kanssa
rupattelin kaikennäköistä

”smaltookia” paremmalla tai
huonommalla menestyksel-
lä. Joka tapauksessa loppu-
tulos taisi jäädä plussalle,
koska sain irrottaa Allenin
numeron hikiseltä paidalta.
Odotamme taas pimeneväs-
sä illassa raitiovaunua ja elä-
keikäinen jenkkimies kysyy
milloin menee 3T. Kyseinen
henkilö kertoo olleensa töis-
sä vuoden 1984 Olympialai-
sissa Los Angelesissa ja toi-
votan hänet tervetulleeksi
sateiseen Helsinkiin kuvaa-
maan jenkkien maajoukkue-
urheilijoita. 

Seuraavana päivänä tulvii
stadionin sisätiloissa. Meillä
on apunamme italialainen
matontekijä ja Länsi-Uu-
denmaan pelastusyksikkö,
muttei siivoojia. Lanaamme
lattialta vettä pois yhtä no-
peasti kuin sitä valuu. Nyt
tiedän miksi ISS on yksi kil-
pailuorganisaation pääyh-
teistyökumppaneista. Kaikki
käsipyyherullat ja tartanma-
tot ovat oven edessä tukkee-
na, kisat keskeytyvät kah-
deksi tunniksi ja niitä pääs-
tään jatkamaan kymmenot-
telua lukuunottamatta vasta
yhdeksältä. Siivousurakka
saadaan valmiiksi ja saam-
me Helsingin Sanomissakin
maininnan. Enää puuttuu
Mertarannan kommentti.

”Se on siinä” ja kohta Antero
saapuukin pyyhkeitä hake-
maan. Kysyn onko tällaista
ollut ennen arvokisoissa.
Mertarannan uutistoimisto
toteaa Suomelle punaista.
Myös Justin Gatlinin fysiote-
rapeutti kysyy meiltä Suo-
men elokuisesta ilmastosta,
mutta meillä ei ole Maol-
taulukkokirjaa mukanam-
me, jotta voisimme muuttaa
lämpötilat fahrenheit-astei-
kolle.

Tamperelainen Tommi
Evilä leiskauttaa pituuden
karsinnoissa 8.18 ja mitätöi
70-luvun vauhtipoikien Ste-
niuksen sekä Kärnän SE-lu-
kemat. Media pauhaa ja Kär-
nä uhoaa lyövänsä uimahyp-
pääjää, jos lukemat vielä kas-
vavat finaalissa. Teemme en-
nustuksen: Tomppa hyppää
huomenissa kaksi yliastut-
tua ja 8.05 varmistaakseen
jatkopaikan. Olen väärässä.
Alku alkaa kahdella yliastu-
tulla mutta tulos 8,16 kertoo
Mansen hiekannielijän edis-
tyneen rap-tasolta mesta-
ruusluokkaan. Neljännellä
hypyllä pidätetään 15 sekun-
tia jännitystä ja pronssimita-
lin arvoinen myötätuuliluke-
ma 8.25 ilmestyy valotaulul-
le. Mustamakkarassa on voi-
maa! Evilää ylistetään voi-
tonjuhlalauluin jopa ”Stadin
spårassa” ja ehkäpä iltaleh-
den lööpit iskevät vielä teks-
tillään: ”Tommin suhde kes-
tää pronssivuoden.” 

Japanilaiset lahjoivat mi-
nua aamulla Osaka 2007-
olympiapinssillä, sillä otin
heidän marathonareistaan
kuvan futuristisella japani-
laisella teknologiaihmeellä.
Nyt minulla on pinssin ohel-
la muistona ainakin USA:n
maajoukkueen lippalakki,
Francis Kirwan fanikortti,
Epsonin jämerä kynä ja Jus-
tin Gatlinin puhelinnumero.
Miesten 50 kilometrin käve-
lyn aikana käytiin kansan-
edustajien sadan metrin
ATG-kilpailu, jossa juoksivat
Sari Essayah ja havutyttö
Marjo Matikainen-Kalls-

tröm. Illalla Teksasin poika
Jeremy Wariner nousi pal-
kintopallille ensimmäisenä
valkoisena alle 44 sekunnin
varttimailerina. Sysimustat
pilvet vaelsivat Warinerin
juoksunopeutta kovempaa
taivaalla, ja virne paistoi po-
jan kasvoilta yhdysvaltain
kansallislaulun aikana. Mie-
tin mitä Wariner ajatteli, kun
liberaalivaltioiden tähtilip-
pua hinattiin salkoon. Ehkä
hän vaan virnuili lipunpitä-
jille, joiden takkien selässä
olevat maapallot muistutti-
vat enemmän tikkatauluja.
Näky oli katsomosta käsin
koominen ja televisio antoi
vain mitaliseremonioista
painotetun kuvan, sellaisen
mitä se halusi maailmalle
kertoa. Me näimme enem-
män.

Seiväspaikalla käveli IVY:n
mahtimies Sergei Bubka
nostattamassa vanhoja fiilik-
siä ja neuvoi kilpailua ennen
suojattiaan Jelena Isinbaje-
vaa, joka omassa viidenmet-
rinkerhossaan pelaa senteil-
lä miljoonapotista. Niin me
muutkin tekisimme, mutta
ensi vuonna IAAF varmaan
muuttaa rahanmaksupykäli-
ään. Tällä hetkellä minulla
on jo joukko mielenkiintoi-
sia työkokemuksia näistä
kansainvälisistä kisoista ja
kädessäni englanninkielinen
diplomi, jonka alalaidassa
lukee Ilkka Kanervan nim-
mari sekä IAAF:n puheen-
johtajan käsialaa. Kilpailut
olivat hienot ja antoisat vai
mitä Paula? Radcliffekin
nyökyttelee jo marathonin
loppumetreillä. Viimeisen
päivän Ilotulituksen loput-
tua stadion hiljenee ja ihmis-
massaa valuu pimeään yö-
hön. Yli 200 maajoukkueen
urheilijoiden ja vapaaehtois-
ten työntekijöiden koke-
mukset heijastuvat enää fil-
minauhoilta ja lehdiltä.
JOHANNA KAASALAINEN

Kirjoittaja on tämän ke-
vään ylioppilas ja oli töissä
vapaaehtoisena Helsingin
MM-kilpailuissa.

Orava
Konevitsan saaren eläimis-
töstä puuttui 1930-luvun
alussa muun muassa orava,
joka oli aikaisemmin ollut to-
dennäköisesti hyvinkin ylei-
nen. Siitä oli todisteena ha-
vupuiden juurilla näkyvät kä-
pyjen ”ruodut”, joista sieme-
net oli syöty pois. Kanta oli
kuitenkin jostain syystä saa-
relta hävinnyt. Häviämisen
syytä en tiedä. Metsästys sitä
ei kuitenkaan aiheuttanut.
En kuullut kenenkään kerto-
van, että oravia olisi Konevit-
sassa koskaan metsästetty.
Syynä saattoi osaltaan olla
saaressa muuttomatkoillaan
liikkuvat petolinnut, joita
esiintyi syksyisin varsin run-
saasti.

Konevitsassa toimiva ran-
nikkotykistön kantahenkilös-
tö perusti 1930-luvun alku-
vuosina metsästysseuran ja
vuokrasi Konevitsan luosta-
rilta koko saaren käsittävän
metsästysoikeuden. Seura
päätti pian perustamisensa
jälkeen palauttaa saarelta hä-
vinneen oravakannan. Seura

anoi valtiovallalta lupaa siir-
tää Valamosta muutamia ora-
via Konevitsaan. Lupaa ei
myönnetty. 

Todennäköisesti Konevit-
sassa varusmiehinä palvele-
vat olivat saaneet tietoonsa,

että Konevitsan metsästys-
seura olisi halukas ostamaan
muutaman elävän oravan.
Pian tulikin Vernitsan kylä-
läisiltä ilmoitus, että sieltä
olisi saatavissa seuran ha-
luamat eläimet. En muista il-

moittajien nimiä, mutta seu-
ra ilmoitti olevansa halukas
ostamaan 10–15 täysikas-
vuista oravaa. Tarjouksia tuli
heti ja niin Vernitsan asuk-
kaat toimittivat pyydetyt eläi-
met muistaakseni syksyllä
1933. Oravista maksettiin sil-
loin olleen oravan nahan hin-
ta kolminkertaisena. 

Oravat ottivat Konevitsan
myönteisesti uudeksi asuin-
paikakseen. Tämä oli todet-
tavissa ennen sodan alkua
1939 lukuisista näköhavain-
noista. Oravien pyydystämi-
nen siirtoa varten, toimitta-
jien kertomana, varsin yksin-
kertaisesti. Orava ohjattiin
pelottamalla johonkin pie-
neen puuhun ja sitä ravista-
malla se saatiin putoamaan
maahan. Sen päälle painet-
tiin tiheäsilmäinen verkko-
haavi ja rukkaskätinen haavi-
mies suoritti huostaanoton.
Kuljetus Konevitsaan tapah-
tui pyydystäjien toimesta
metalliverkosta valmistetus-
sa häkissä.

EINO LEHTONEN

Konevitsan luontoa.

Johanna Kaasalainen.
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Muistikuvia Taubilasta
25. 4. 1938 muutti Taubi-
laan puutarhuri Oscar
Suominen perheineen.
Perheen poika P. O. Suo-
minen oli vasta pieni poi-
ka mutta muutamia muis-
tikuvia hänellä Taubilan
ajoilta on jäänyt. Hän ker-
too kirjeessään muista-
vansa kuinka kartanon
laiturilla istui rullatuolissa
talon tytär tai miniä, joka
ammuskeli savikiekkoja
varsin huonolla osuma-
tarkkuudella ja niinpä
puutarhurin lapset myö-
hemmin keräilivät ehjiä
savikiekkoja leikkiastioik-
si järven pohjasta.

Suomisen kertoman
mukaan puutarhuri ei tie-
tenkään ollut kovinkaan
paljon tekemisissä karta-
non väen kanssa. Kerran
kuitenkin n. 6-vuotias tyt-
tö kutsui puutarhurin lap-
set syömään ohukaisia
leikkimajaan, joka oli rin-
teessä vähän matkan
päässä päärakennuksesta.
Majassa oli sisäpuhelin,

jolla tyttö tilasi ohukaisia.
Hetken päästä tuli hovi-
mestari ja toi ohukaisia ja
mehua valkoiset sormik-
kaat käsissään. Se oli heis-
tä kovasti juhlavaa.

Puutarhurin perhe asui
lähellä rantaa kahden per-
heen talossa. Kerran nousi
kova ukonilma. Yksi rajuil-
ma kiersi Pyhäjärven län-
nen ja toinen idän puolel-
ta ja kolmas tuli suoraan
yli järvenselän. Silloin äiti
vei meidät suojaan kella-
riin ja sinne tulivat myös-
kin naapurin perhe. Kun
ukkonen oli sitten ohi tuli
naapurin rouva kertoen
salaman tuhoista, joita
sitten kävimme itsekin
tutkailemassa. Salama oli
heittänyt säpäleiksi kaikki
astiat kaapista ja irrotta-
nut sähköjohdot, muttei
kuitenkaan ollut sytyttä-
nyt tulipaloa.

Meiltä näkyi yli lähden
yli kirkolle. Siskoni joka oli
juuri aloittanut koulun-
käynnin, näki kuinka kou-

lu paloi. Nuorempi veli-
poika muistaa hyvin kuin-
ka sisko järkyttyi niin, että
oksensi eikä voinut lähteä
koululle.

Paljon myöhemmin
Suominen kertoo matkus-
taneensa joskus 1970-lu-
vulla junalla Haapamäeltä
etelään. Oriveden jälkeen
hän oli mennyt tupakalle
toiseen vaununosastoon.
Käytävän toisella puolella
istuivat siviilimies ja vir-
kapukuinen upseeri. Kes-
kustelussa tuli ilmi Karja-
lan Pyhäjärvi ja niinpä
Suominenkin oli osallistu-
nut keskusteluun kertoen,
kuinka evakkoon lähtö ta-
pahtui niin nopeasti, että
hillopurkitkin jäivät kella-
riin. Upseeri mainitsi ar-
meijalla olevan esikunnan
Taubilassa ja sillä alueella
olevan esikunnan väkeä.
Upseeri nousi miltei ylös
ja kiitti hyvistä hilloista,
joita armeija hyväkseen.
Silloin tuntui, että maail-
ma on joskus pieni.

Pyhäkylän koulupiirin kotiseutumatka Pyhäjärvelle
Matka tehtiin 4.–7. 7.
2005Matkanjärjestäjänä toi-
mi Elsa Kaasalainen ja hie-
noa, että mukaan mahtui
myös  muista lähikylistä
”koululaisia”. Mukana oli ai-
nakin  Salitsanrannalta ja
Montrualta kotoisin olevia
henkilöitä ja heidän jälke-
läisiään.    Musakalla yövyt-
tiin ja rinta rottingilla rotinat
jaettiin. Kyllä oli pieni ja nät-
ti Leenan ja Antin  tyttövau-
va. Tippatäti  Airi  ( os.Kinna-
ri) sai antaa vauvanhoito-
ohjeita onnellisille vanhem-
mille.

Matkalaisemme olivat
laajalta alueelta. Linja-auto
tuli Naantalista  ja  ensim-
mäinen matkustaja tuli Piik-
kiöstä. Pitkin matkaa sitten
linja-auto täyttyi niin, että
Orimattilasta poimittiin lin-
ja-autoon viimeiset matka-
laiset. Harvalla kotiseutu-
matkalla on henkilöitä nel-
jässä polvessa. Meidän mat-
kaamme  osallistuivat Kaler-
vo Roininen poikansa, pojan
poikansa ja pojan pojan poi-
kansa kanssa.  Hienoa näh-
dä, että nuorisoa kiinnostaa
isovanhempien lapsuusajan
leikkipaikat.

Kiurun Pentti ja hänen vai-
monsa olivat myös saaneet

nuoren matkaseuralaisen,
lukioikäisen Helmin tutustu-
maan Karjalaan.

Tällä matkalla oli mukana

hyvin eri-ikäisiä ja eri paik-
kakunnilla asuvia  karjalaisia
tai heidän jälkeläisiään. Mu-
kaan mahtui yhtä hyvin pal-

jasjalkainen hämäläinen
kuin satakuntalainenkin.
Oli hienoa huomata kuinka
nopeasti olimme aivan yhtä

perhettä. Karjalaisuus  yh-
distää ja Karjalan lähimen-
neisyys kiinnostaa meitä.
Yleensä kotiseutumatkoilla
on henkilöitä, jotka ovat käy-
neet siellä matkustusvapau-
den alettua  useita kertoja.
Useiden matkojen määrä ei
himmennä kaipuuta nähdä
kotiseutua pian uudestaan.
Ensi kertaa matkalla olevat
pursuavat aivan pohjatonta
intoa nähdä vanhempiensa
ja isovanhempiensa kotitan-
tereet. Evakkotie, Pyhäjärvi,
Lahnavalkamasta avautuva
maisema...Laatokka   ja mo-
net, monet rakennukset, kir-
kon, hautausmaan ja sanka-
rihauta-alueen paikat   nämä
kaikki voi ymmärtää parem-
min ja asiat elävät mielessä
erilailla,  kun on saanut itse
käydä kyseisillä alueilla.  

Meitä  oli serkkutyttöjä
kuusi  (Kinnarin ja Musakan
jälkeläisiä) , jotka lähdettiin
yhteistuumin käymään
”mummolassa” Montrualla
eväät maistuivat  raikkailta
Kinnarin maiden kivijalko-
jen paikkeilla, kosteiden sa-
niaisten ja mesimarjojen
tuoksussa. Saipa Kirsti näh-
dä elämänsä ensimmäisen
kerran käärmeen ...ja kyllä
meitä tyttöjä vietiin vähän

aikaa. Toinen kotikylä Salit-
sanranta  tutkittiin tarkasti
Antin avustuksella.

Aamu-uinnit ja iltakävelyt
oli rentouttavia ja muistoista
lataamme akkumme pitkälle
talveen.

Konevitsassa kävimme yh-
tenä päivänä ja sekin oli mo-
nelle meistä ensimmäinen
kerta.

Antti on hyvä opas ja osaa
hienosti kertoa alueen histo-
riasta. Saari on kiehtova ja
pikkuhiljaa siitä saadaan toi-
von mukaan sellainen kuin
se on parhaimpina hetki-
nään ollut.

Laivamatka  Konevitsalle
meni hyvin. Onneksi ei käy-
nyt kova tuuli ja  voitiin olla
kannella. Sisätiloissa olisi lie-
vä hajuhaitta ja ahtaus  teh-
nyt matkasta varmaan ikä-
vämmän. Onneksi  meillä  oli
mukana komeita miehiä ,
joiden avulla nuori kippari
sai  aluksen tasapainoon.

Lämpöisin ajatuksin muis-
telen hyvin onnistunutta
matkaamme ja toivon, että
tulette kaikki katselemaan
matkamme valokuvia  Huit-
tisten Karhiniemelle Kylä-
kartanoon 29. 10. 2005 alka-
en klo 13.

SIRPA KOTIRANTA

Koulupiiriläiset Musakan Lomarannassa.

Puutarhuri Suomisen perhettä Taubilassa.

Kirjatoimikunnan kuulumisia
Kesä on mennyt voimia

kootessa, mutta myös tietoja
kerätessä ja kirjatessa.

Kirjatoimikunta kokoon-
tui Karppasella Vammalassa
4. 9. Kartoitettiin tapahtu-
nutta. Tavoittamatta on vielä
n. 40 taloutta ja täydennyk-
siä tarvitaan yli 100 taloudel-
ta.

Toimikunta totesi, että li-
sätietoja on mahdollisuus
saada monelta taholta.

Lähiaikoina matkaavat
Kauko Hinkkanen, Antti
Kaasalainen, Reini Kukko ja
Eija Kuusisto Mikkeliin Maa-
kunta-arkiston tietoja pen-
komaan.

Valokuvia on jatkuvasti
saatu lisää ja tallennettu,
mutta runsaasti on vielä per-
heitä, joista kuvat puuttuvat.
On luonnollista, että vanho-
jen kuvien henkilöiden tun-
nistamisessa on vaikeuksia.
Mutta ei uudempienkaan
kuvien tietoja aina tahdo
löytyä. Todettakoon vielä
kerran, että tietojen lisäksi
myös kuvia toivotaan ny-
kyisistä oloista, eikä vain Py-
häjärven ajalta.

Seuraavan kerran toimi-
kunta on koolla 20. 11.-05
Pentti Kiurulla Punkalaitu-
mella. Jaostojen tehtäväksi
annettiin siihen mennessä

selvittää monia käytännön
asioita, joita kirjahankkkeel-
la on edessään.

Kirjatoimikunta toivoo
kaikilta asianosaisilta tieto-
jen ja valokuvien toimitta-
mista mahdollisimman no-
peasti. Kaiken aineiston pi-
täisi olla koossa viimeistään
kesäkuussa 2006. Silloin on
vielä edellytykset saada kirja

painosta ulos syksyllä 2007,
jolloin tulee kuluneeksi 130
vuotta koulutyön aloittami-
sesta Pyhäkylässä ja 70 vuot-
ta uuden koulun käyttööno-
tosta.

Virkistävää syksyä ja aktii-
vista tietojen lähettämistä
toivoen

PYHÄKYLÄN KOULUPII-
RIN KIRJATOIMIKUNTA

Urheiluväki huomio. Pekka Pusan lähettämässä kuvassa
Urheiluseura Kaiun perustajajäseniä ja ensimmäisiä ur-
heilijoita. Vas. kolmas Jalmari Pusa ja oik. reunassa vaattu-
ri Leino Pennanen. Kuka tuntee muita? Tieto Toivo Hinkka-
selle, osoite Koskisentie 6, 38300 Kiikka, p. 050 3425 027 tai
03-5135616, larjava@kopteri.net.

Kirjatoimikunnalle tuli kuva sodan jälkeiseltä ajalta. Hautajaisväkeä, joista suurin osa lie-
nee  evakkoja?, kuvattuna luultavasti Tyrvään Roismalan hautausmaalla. Mutta kuka on
kätketty maan poveen? Tieto ja ketkä ovat saattamassa, Toivo Hinkkaselle.
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Jeesuksen joukkueessa

Joukkuepeli, jota nuorena
katselin ja vähän pelasinkin,
oli pesäpallo. Laakalyönnit,
kopit, haavoittumiset ja koti-
pesät tulivat tutuiksi asioiksi.

Kyykkää olen nähnyt elä-
mäni aikana vain kahdesti,
kerran Vampulassa ja kerran
Huittisten luontopuistossa.
Siinäpä mielenkiintoinen
peli, joka on tuotu Karjalasta
rikastuttamaan elämääm-
me. Tulkoon tutuksi monel-
le!

Opimme, että pelatessa
tärkeää on oman joukkueen
sisäinen henki. Niinhän se
on Lauri Pohjanpään runos-
sakin: ”Me vedämme suun-
taan samaan, kun käymme
rakentamaan.”

Kristittyinä me olemme

Jeesuksen joukkueessa. In-
nostamme ja rohkaisemme
toinen toisiamme, kompas-
televiakin autamme. Hyvä
valmentaja, apostoli Paavali,
neuvoo: ”Auttakoon rakkaus
teitä tulemaan toimeen kes-
kenänne. Pyrkikää rauhan si-
tein säilyttämään Hengen
luoma ykseys.” Ef. 4:2,3.

Joskus urheilukentillä nä-
kee ja kuulee raivoisia ki-
rouksia ja nyrkkitappeluita-

kin. Se ei todellakaan ole rei-
lua peliä. Kristitty ei ole huli-
gaani. Hänen käytöksensä
on rakastettavaa ja iloista
vastoinkäymisissäkin. ”Iloit-
kaa aina Herrassa! Sanon
vielä kerran: iloitkaa! Tul-
koon teidän lempeytenne
kaikkien ihmisten tietoon.
Herra on lähellä.” Fil. 4:4,5.

Milloin vain oma joukkue
voittaa, tulee sanomattoman
lysti olo. Varmaa on, että Jee-

suksen perustama joukkue
perii voiton kaikkien taiste-
luiden, hien ja veren jälkeen.
Yksi, pyhä, yhteinen (eli ka-
tolinen) ja apostolinen Kirk-
ko käy maailmassa kohti
suurta voitonjuhlaa. Hallelu-
ja!

On innostavaa kuulua
kristittyjen sukuun. Sunnun-
tain pyhässä messussa näen
joukkuetovereitani, joilla on
sama mieli. Heidän kans-
saan pyhä pyhältä osallistun
ehtoollisateriaan. Se valaa
olemukseemme pyhyyden
voimia, tulevan voiton esi-
makua.

EINO LEHTISAARI
rovasti Huittisista

Raili Kaarina Rajala o.s.
Paussu s. 20.10.1945 kuoli
2.8.2005 Helsingissä. Siunat-
tu 27.8.2005 Honkanummen
kappelissa. Railin Vanhem-
mat olivat Lahja ja Vilho
Paussu Vernitsalta.

Selma Varpu Maria Ahlholm

89(o.s. Kilpeläinen)
täyttää 19.9.2005
89 vuotta Storfor-

sissa Ruotsissa (Ylläppää).
Onnittelumme Selma-sis-

kolle! Lilja Salonen, Ritva
kummitädille, Markun pojat
ystävineen, Mervi perhei-
neen tädille, Anja ja Paavo
perheineen tädille.

Virsi 341. Taivaan Isän siu-
nausta siskolle.

Paljon on sinun kohdallasi
tapahtunut kymmenessä
vuodessa. Silloin täytit 79
vuotta kun miehesi otettiin
Taivaan kotiin 15.|9. 1995. Sit-
ten tyttäresi Laina otettiin
Taivaan kotiin, neljä vuotta
sitten, sairasti syöpää omassa
kodissaan.

Mutta neljä vuotta sitten
saimme sisko olla yhdessä
täällä Huittisten Kaariran-
nassa. Kaksi viikkoa olit luo-

nani kun tyttäresi perheet oli-
vat Suomessa käymässä koti-
puolessaan Pihtiputaalla. Sen
aika näyttää näemmekö kos-
kaan enää täällä toisiamme.
Ei meitä enää ole elossa kuin
vain me kaksi, sinä kaukana.
Kyllä olisi ollut hyvä kun asui-
sit lähempänä. Silloin Reino-
kin vielä työnnettiin pyörä-
tuolissa ja käytiin kylässä. Nyt
Reino on poissa. Tuli yksi
vuosi kun jäin yksin, 11.|8.
2005. Itkin, olin sairas, kuten
edelleen, mutta jaksoin aut-
taa Reinoakin, minkä vain
voin. Mutta nämä virren sa-
nat ovat auttaneet aina! Yksin
en kulje, en hetkeäkään, vie-
relläin aina mä Jeesuksen
nään. Suojellen, varjellen,
nostaen, auttaen. Kanssain
Hän käy kautta maailman
tään. Näin pääsen aina
eteenpäin.

SISKOSI LILJA

Einari Jäppistä muistellen
Huittisissa kuoli 6. 8. maan-
viljelijä Einari Jäppinen. Hän
oli syntynyt Vpl. Pyhäjärven
Saaprun kylässä 27. 11. 1923.
Pyhäjärvellä vietettyjen nuo-
ruusvuosien jälkeen hän
evakkovaiheensa päätteeksi
sijoittui Huittisten Sorvolan
kylään. Jo talvisodan jälkeen
Einarin setä oli saanut pika-
asutustilan Huittista mutta
suku palasi takaisin Karja-
laan monen muun tavoin ja
osin rakennettu tila jäi val-
tion omistukseen.

Toiseen evakkovaiheen
jälkeen Jäppisen suku sai lu-
nastettua tilan jälleen itsel-
leen. Aikoinaan Einari Jäppi-
sestä tuli kyseisen maatilan
omistaja. Hän solmi aviolii-
ton pyhäjärveläissyntyisen
Irja Pärssisen kanssa ja nuo-
ret ryhtyivät innolla laajen-
tamaan tilansa rakennuksia
ja viljelyksiä.

Einari oli erittäin kätevä
käsistään ja aivan erityisesti
paja ja siellä tehtävät työt tu-
livat hänelle varsin tutuiksi.
Moni naapuri sai pikaisen
avun rikkoutuneen maata-
louskoneen korjauksessa.

Tekipä hän usein työkaluja ja
kokonaan uusia koneita itse-
kin. Rauta taipui Einarin tai-
tavissa käsissä ja hitsattu
sauma piti vaikeissakin olo-
suhteissa. Vaikka uusia ystä-
viä löytyi runsaasti Huittisis-
sa Karjala ja karjalaisuus oli-
vat hyvin lähellä Einarin sy-
däntä. Mielellään hän ker-
toili lapsuudestaan ja nuo-
ruudestaan Saaprun kylässä.
Hän teki useita kotiseutu-
matkoja menetettyyn Karja-
laan.

Aikuisiällä Einarin harras-
tuksiin liittyi läheisesti mu-
siikki ja erikoisesti laulu. Hän
esiintyi Lauluyhtye Kylän-
miehissä aina sairastumi-
seensa saakka. Monet karja-
laiset kansanlaulut tulivat Ei-
narin myötä lauluyhtyeen
ohjelmistoon. Muutama
vuosi sitten poisnukkuneen
perheen ainoan tyttären
myötä Einarin lauluihin tuli
syvää kaipausta. Tänä vuon-
na maaliskuussa kuolleen
vaimonsa Irjan poismenon
jälkeen  elämän ehtoo lähes-
tyi alkoi saavuttaa Sorvolan
tutun pihapiirin tienoita.
Vaikea sairaus oli jo ainakin
osittain voitettu kun hal-
vauskohtaus vei Einarin sai-
raalahoitoon, josta ei enää
ollut paluuta Sorvolaan.

Herkistynein mielin Einari
sai vielä kuulla hänen ja vai-
monsa lahjoitusten turvin
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön toteu-
tuneen viimeisen entisen ko-
tiseudun muistomerkin kor-
jaustyön. Tältä matkalta
otettuja valokuvia hän ei
enää kyennyt näkemään.

Einari osallistui Huittisten

Karjalaisten toimintaan ja
samoin oman kyläkuntansa
tapahtumiin. Hänellä oli tai-
to keskustella naapuriensa
kanssa niin ammattiasioista
kuin muistakin päivän polt-
tavista tapahtumista. Jos oli
hänen pajassaan tekemä hit-
sisauma kaunista ja kestävää
myöskin ihmissuhteiden
hoidossa hänen taitonsa oli
kaunista ja pitävää.

Einarin siunauksen vii-
meiselle matkalla Huittisten
kirkossa 3.9. suoritti pastori
Pete Hokkanen, muistellen
lämpimin sanoin vainajan
elämäntyötä. Omaisten ja
ystävien laskivat kukkansa
arkulle ja varsin liikuttavaa
oli nähdä jatkosodan aikais-
ten aseveljien viimeinen ter-
vehdys. Muistotilaisuudessa
seurakuntakeskuksessa pas-
tori Hokkanen puhui, Vete-
raanien Lauluveljet ja  Laulu-
yhtye Kylänmiehet esittivät
useita lauluja ja naapurin
puheenvuoron käytti Heikki
Hakuni muistellen autta-
vaista ja hyvää naapuriaan
Einaria.

REINO ÄIKIÄ 

Maija Helmisen muistolle
Pyhäjärven Vernitsalla 18.
12.1930 syntynyt Maija Tel-
lervo Helminen os. Lappalai-
nen nukkui pois 6. 9.2005
Porissa. Vanhemmat olivat
Maria ja Aapro Lappalainen.

Maija aloitti oppikoulun
Käkisalmessa 1943 ja jatkoi
sitä evakkolasten tapaan eri
paikkakunnilla, Orivedellä ja
sitten Raumalla, jonne van-
hemmat olivat asettuneet
pysyvästi

Koulunsa päätyttyä hän
sai libristin paikan Kauhajo-
en kirjakaupassa. Jo kouluai-
kanaan hän oli innostunut
voimistelusta. Niinpä hän
suoritti Helsingissä Kisakal-
lion liikunnanohjaajakurs-
sin ja vapaa-aikoinaan ohja-
si naisten voimistelua Kau-
hajoella.

Mieli paloi kuitenkin toi-
senlaiseen voimisteluun.
Hän haki Helsingissä tapah-
tuvaan lääkitysvoimistelu-
koulutukseen, joka toimi In-
validisäätiön yhteydessä.
Valtion ylläpitämä opistota-
soinen koulutus oli kaksi-
vuotinen, niin kuin sairaan-
hoitokoulukin. Hyväksytyn

tutkinnon jälkeen oppilas
saa lääkintöhallitukselta lää-
kintävoimistelijan toimin-
taan oikeuttavan laillista-
miskirjan.

Maija suoritti tämän kou-
lutuksen erinomaisin arvo-
sanoin. Valmistuttuaan hän
sai välittömästi työpaikan
Helsingin kirurgisesta sai-
raalasta. Työsuhde jäi kui-
tenkin lyhytaikaiseksi. Opis-
keluaikanaan hän oli tutus-
tunut jo opiskelunsa päättä-

neeseen dipl.insinööriin
Mikko Helmiseen. Heidät vi-
hittiin 1961. Mikolla oli työ-
paikka Porissa ja hän toivoi,
että Maija jäisi kotirouvaksi.
Perheeseen syntyi neljä lasta
Juho, Elina, Jaakko ja Mikko.

Lasten vartuttua Maija pa-
lasi työelämään. Hän toimi
Porin Sairaanhoitokoulussa
opettajana. Hän oli myös
asiantuntijana perustettaes-
sa Luvian Kuntohoito-laitos-
ta.

Maijalta lapsuuden koti-
seutu ei unohtunut koskaan.
Hän oli vakituinen Pyhäjär-
vi-juhlien kävijä ja avusti Py-
häjärvilehteä. Hän piti tii-
viisti yhteyttä sukulaisiin ja
halusi aina kuulla myös mui-
den vernitsalaisten elämäs-
tä. Iloisena ja seurallisena
hän valloitti meidät sukulai-
set niin nuoret kuin vanhat-
kin. Hänen lähellään oli
mutkattoman hyvä olla.

Mikko-puoliso nukkui
pois kuusi vuotta sitten. Su-
run keskellä Maijan omakin
terveys alkoi horjua. Muuta-
ma vuosi sitten hänelle ase-
tettiin sydämen tahdistin.

Liikkuminen oli hieman
hankalaa, mutta puhelimes-
sa hän vaikutti aina iloiselta.
Ja maijamaiseen tapaan
omat murheet ja sairaudet
eivät olleet päällimmäisenä
esillä.

Jokin aika sitten Maijan
syntymäpäivänä, vanhin
poika Juho piti äidilleen kau-
niin puheen, kiittäen turval-
lisesta ja rakkaudentäyttei-
sestä lapsuudesta. Muistissa
hänellä oli  myös äidin opet-
tama kaunis iltarukous. 

Maijaa ei nyt enää ole. Hän
nukkui rauhallisesti pois
omassa kodissaan. Vain Ju-
malalla on tiedossa sydä-
memme viimeisen lyönnin
hetki. Meille on kuitenkin
annettu toivo,” elämä ei pää-
ty kuolemaan.” Tämän toi-
von kiteyttäisin tutun lau-
lumme sanoin,”Herra kädel-
läsi, uneen painan pään, kut-
sut ystäväsi lepäämään. Siel-
lä kaikki saavat, uuden sydä-
men, rauhan annat, haavat
sitoen.”

Maija Helminen siunattiin
Porin kappelissa 16. 9. 2005.

SALME RINTALA  

Einari Jäppinen.

Maija Helminen.

Vasemmalla Selma Ahlholm, vieressä Lilja-sisko, takana
Selman siskontytär Anja ja miehensä Paavo Pasanen sekä
heidän tyttärensä Jane.

SANAN LENNÄTIN 12.4.1856

Onnettomia
tapauksia
Äsken kuluneen Maa-
liskuun alkupuolla on
seuraavia merkillisem-
piä tapauksia läänissä
ilmoitettu Herra Kuper-
nyörille täällä, nimit-
täin:

1:o koska lois-vaimo
Agnetta Jannutar( Jan-
tuisen tytär) Metsäpir-
tin Sakkolan pitäjästä ja
Helena Mikontytär
Vuohelatar, Värnitsän
kylästä Pyhäjärven pi-
täjästä, jälkeen puolen
päivän 11:nä Joulukuu-
ta viime vuonna olivat
viimeksi mainitusta ky-
lästä lähteneet käy-

mään jäitse Konevitsan
monasteriin, joka on
saarella Ladokassa
(Aaltokas järvessä) 7
virstaa mantereesta,
upposivat he, ehditty-
änsä 30 syltää liki mai-
nitun salon rantaa, jos-
sa jää oli huono ja rikki.
Muutamat monakot
luostarista tulivat, hei-
dän huutaessaan,
avuksi ja saivatkin Ag-
netta Jannuttaren ylös
hengissä, vaan Helena
Vuohelatar hukkui ja
hänen ruumiinsa löy-
dettiin vasta seuraava-
na päivänä.

Lämmin kiitos 
Teille kaikille, jotka 

kunnioititte rakkaamme

Einari Jäppisen
muistoa ja otitte osaa 

suruumme.

Omaiset
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Merkkipäiviä

Ylioppilaita
Camilla Lindfors pääsi yli-
oppilaaksi 17.|6. 2005 Fuen-
girolan ruotsalaisesta lukios-
ta Espanjassa, jonne hänen
perheensä muutti 10 vuotta
sitten. Hän aloittaa syksyllä
laki- ja taloustieteiden opin-
not Granadan yliopistossa.
Vanhemmat Heidi, o.s. Ris-
sanen (kuollut v. 2003) ja
Måns Lindfors, isoisä Paul
Rissanen Taubilan kartanos-
ta.

Juuret Pyhäjärvellä Erkki Pärssinen

50Lautamiehen Tuo-
maan Laurin pojan
syntymäpäivää

juhlittiin heinäkuun helteillä
lapsuusmaisemissa Iitissä.
Helteinen oli päivä silloinkin
kun Erkki syntyi sisarussar-
jamme kuopuksena.

Isä syntyi Alakylässä

Lauri-isämme (s.1908) tie
kulki Alakylästä kauppa-alal-
le Metsäpirttiin ja Sakkolan
kautta myymälänhoitajaksi
Osuusliike Oma-Pohjaan Iit-
tiin. Poikamiehen huoleton
elämä muuttui kun talvisota
alkoi. Seurasi jatkosota,
avioliitto ja neljä lasta. Myy-
mälänhoitajan raskaat työ-
päivät sotien jälkeen sekä
oman kodin rakentaminen
uuvuttivat perheenpään par-
haassa iässä. Erkki oli vain
kuusivuotias kun isä kuoli.
Karjalaisuus eli kuitenkin
vahvana Karkun mummon,
tätien ja setien kautta. Puik-
kosissa syntynyt reipas Ma-
ria-mummomme (o.s. myös
Pärssinen) eli 93 vuotiaaksi,
isoisä-Tuomas kuoli 1941 Vä-
häkyrössä ja haudattiin
omasta toivomuksestaan Py-
häjärven hiekkaiseen kirkko-
maahan.

Humanisti
ja toimitusjohtaja

Erkki kirjoitti ylioppilaaksi Ii-
tin lukiosta, kävi RUK:n 1976-
1977, opiskeli historiaa Hel-
singin Yliopistossa valmis-

tuen filosofian maisteriksi
1981 ja perusti perheen lää-
käriksi opiskelevan Reetta
Nopolan kanssa. Parin vuo-
den opettajauran jälkeen Erk-
ki siirtyi Amer Yhtymä Oy:n
omistaman Weilin+Göösin
tietokirjaosastolle toimitta-
maan 8-osasista Suomen his-
toria kirjasarjaa. Varsin pian
Amer Yhtymä kuitenkin lait-
toi nuoren, markkinoinnista
kiinnostuneen humanistin
liikkeenjohdon koulutukseen
ja niinpä Erkki sain ensin vas-
tattavakseen tietokirjaosas-
ton, sitten oppimateriaalilii-
ketoiminnan johtajaksi. Kym-
menen vuoden työrupeaman
jälkeen Erkki siirtyi vuonna
1993 lähinnä postimyyntiä
harjoittaneen Suomen Luon-
nonsuojelun Tuki Oy:n toimi-
tusjohtajaksi. Jälleen kului
kymmenen vuotta ja edessä
oli aivan uudet haasteet hä-

nen tultua valituksi Espoon
Yrittäjien toimitusjohtajaksi.
Erkki on nostanut lyhyessä
ajassa Espoon Yrittäjät Suo-
men suurimmaksi yrittäjäyh-
distykseksi, kun jäsenmäärä
on noussut parissa vuodessa
1.300: sta 2000:een. Espoon
Yrittäjien toimitusjohtajuu-
den ohella Erkki on nykyisin
myös Pääkaupunkiseudun
Yrittäjien toimitusjohtaja.
Nykyinen tehtävä on avannut
mahdollisuuden kehittää
oman kotikaupunkinsa es-
poolaisten yrittäjien toimin-
taa. Espoo onkin tunnettu
menestyvistä yrittäjistä. Bis-
neskärpänen on puraissut
myös lapsia, Roopea (23) ja
Nooraa (18), jotka molemmat
opiskelevat Helsingin kaup-
pakorkeakoulussa.

Mitä olisikaan 
elämä ilman urheilua

Isä Lauri oli innokas penk-
kiurheilija ja sama kärpänen
puraisi myös perheen kuo-
pusta. Erityisen innokkaasti
Erkki on toiminut jalkapallon
parissa juniorivalmentajana,
erotuomarina ja luottamus-
tehtävissä. Hän on myös aut-
tanut erityisesti nuorta, ny-
kyisin 18 -vuotiasta Jami
Puustista, jonka kanssa hän
vieraili huippuseurojen har-
joitusleireillä Englannissa.
Pari vuotta sitten Jami solmi
sopimuksen Manchester Uni-
tedin kanssa ja harjoittelee
tänä päivänä yhdessä maail-
man kuuluisimpien huippu-

pelaajien kanssa. Nykyisin
koko perhe viihtyy viheriöllä,
Iitti Golf antaa vapaa-aikana
siihen mainion mahdollisuu-
den.

Juhlien kesä

Erkin perheessä kesä alkoi
Roopen valmistumisella
kauppatieteen kandidaatiksi,
jatkui Nooran lakkiaisilla ja
huipentui suurella sukulais-
ja ystäväjoukolla vietettyihin
iloisiiin 50-vuotisjuhliin not-
kuvine pitopöytineen Iitti
Golfin Niskaportissa. Niska-
portti on ollut paikallaan jo
vuodesta 1638. Illan päät-
teeksi vielä tanssittiin elävän
orkesterin säestyksellä kau-
niissa rantamaisemassa golf-
kentän vieressä olevassa Ra-
dansuun Kartanohotellissa.
Juhlien liikuttavin hetki oli
Alzheimeria sairastaneen
Hilkka-äitimme saapuminen
onnittelemaan Erkkiä halaus-
ten kera. 

Ensi kesänä 
Pyhäjärvelle

Päällekkäisten juhlien joh-
dosta osallistuminen Nuori-
soseura Pyrinnön 100-vuotis-
juhlille jäi valitettavasti toteu-
tumatta. Sisarusten, serkku-
jen ja monien sukulaisten in-
noittamana Erkin ensimmäi-
nen matka isän synnyinseu-
dulle toteutetaan ensi kesänä.

ISOSISKO  EILA INKERI

Erkki Pärssinen.

Aulis Airron, juurevan karjalaismiehen elämän ilonlähteinä isyys ja isoisyys

80 Iloinen kohtaami-
nen Pyhäjärven
historiaan kun-

niakkaalla tavalla liittyvällä
Järisevän tykillä oli lähtölau-
kaus juhlinnalle. Sen  keski-
pisteenä oli elokuun 23.päi-
vänä 80 vuotta sitten Sakko-
lassa syntynyt, mutta nuo-
ruutensa Pyhäjärvellä elänyt
Aulis Airto. Hän perheineen
oli kutsunut ystävänsä ja su-
kulaisensa merkkipäivää seu-
raavana lauantaina Suomen-
linnaan juhlimaan merkki-
päiväänsä. Me seuratoverit
VPL Pyhäjärvi –seurasta aloi-
timme juhlat kokoontumalla
Järisevän tykille, Rannikkoty-
kistömuseon museon edus-
talle, lähelle Kuninkaanport-
tia.

Järisevän tykillä isänmaa-
tamme puolustettiin Laato-
kan rannalta sodan kiihkeinä
päivinä ja öinä. Mukana tyk-
kipatterilla muisteltiin olleen
talvisodassa taistelemassa
mm. Nestori Kaasalaisen, sa-
moin Väinö Kaasalaisen. Täl-
lä tykillä oli kunniakas tehtä-
vä ja aikoinaan se pääsi täy-
sinpalvelleena jälkipolvien
ihasteltavaksi Suomenlin-
naan perustetun Rannikkoty-
kistömuseon kokoelmiin.
Kun Pyhäjärvi-juhlia on vie-
tetty Helsingissä, on juhliin
sisällytetty muisteluhetki Jä-
risevän tykillä. 

Lämpimässä tuulessa vesi-
bussilla tahi lautalla Helsin-
gin Kauppatorilta taittunut
matka oli hieno alku meidän
runsaan kymmenen osallis-
tujan retkellemme ja sinäl-
lään elämys varsinkin meille
sisämaassa asuville. Vastassa
Järisevän tykillä olivat Aulis ja
Irma lapsineen ja lastenlapsi-
neen, joista kauimpana asu-

vat olivat saapuneet edel-
lisyönä junalla Rovaniemeltä
saakka perheen kantaisää
juhlimaan. .

Airtojen koti  Suomenlin-
nassa sijaitsee vanhasta vilja-
varastosta asunnoiksi muo-
katussa muurissa, lähellä Te-
nalji von Fersenin juhlahuo-
neustoa. Kaariholvikattoisen
kodin takaseinänä on 3 met-
riä paksu muuri, joka laskeu-
tuu suoraan kuivatelakalle.
Jatkoimme Auliksen synty-
mäpäivän viettoa hänen ko-
dissaan, jonne kokoontui il-
tapäivän mittaan runsaat 60
vierasta. Sakkolalaisten ja py-
häjärveläisten elävänä yh-
dyssiteenä vuosikymmeniä
toiminut Aulis vakuutti häntä
juhlimaan saapuneille ol-
leensa aina kumpaakin, niin
sakkolalainen kuin noiter-
maalainenkin, karjalainen
isänmaan ystävä. Työural-
laan hän eteni Pääesikunnas-
sa kopiointilaitoksen esimie-
heksi. Aulis oli runsaat 48
vuotta sitten perustamassa
VPL Pyhäjärvi –seuraa ja on
aikoinaan toiminut useita
vuosia johtokunnassamme.
Vapaa-ajan toiminnoissa tär-
keä on hänen uransa myös
Sakkolaseurassa ja Sakkola-
säätiössä, Suomenlinna-
seurassa, Rintamamiesten
asuntoyhdistyksessä ja useis-
sa kuoroissa, vain muutamia
mainitaksemme. Mutta anta-
kaamme hänen itsensä jat-
kaa, syntymäpäivän tienoilla
asiat merkitsi muistiin hänen
Viipurin maalaskunnasta ko-
toisin oleva Irma-vaimonsa:

Matka Sakkolasta Voloskan
lammen rannalta Pyhäjär-
velle Kiimajärven rannalle on
näin jälkikäteen tutkaillen
melko pitkä. Tie kulki läpi

kultakylkisen männikön. Kii-
majärven rannalla Vesikon
tuvassa pidettiin kiertokou-
lua, mihin isosiskoni Aune
joskus vei minut mukanaan.
Niin minusta tuli vähitellen
noitermaalainen.

Myöhemmin muutettiin
isän työn myötä ensin Pura-
sille ja sittemmin omaan pik-
ku mökkiin Noitermaahan.
Sieltä käsin aloitin kouluni ja
juurruin Pyhäjärvelle entistä
vahvemmin. Sieltä löysin par-
haat kaverini ja tunsin hai-
keutta, kun taas tuli aika
muuttaa Sakkolan puolelle.
Osuuskaupan harjoittelijan
paikka löytyi ensin Sakkolan
Kasarmilasta ja sittemmin
Räisälästä. Sieltä lähdin ensi
kertaa evakkoon. Talvisodan
ajan työskentelin Kestilän pu-
kimon mainososastolla Tu-
russa.

Iloni oli suuri, kun pääsim-
me palaamaan Sakkolaan.
Rakensimme sinne – aseman
viereen, muutaman sadan
metrin päähän syntymäko-
distani - talon ja elämä oli hy-
vällä mallilla. Sodan aikana
toimin paikallisesikunnan

lähettinä ja aikanaan sain
kutsun rintamalle. Venäläis-
ten vallatessa Viipuria olin
yksi niistä, jotka kiirehtivät
sen kautta pois venäläisen tu-
livoiman alta. Taisin olla vii-
meisiä sillanylittäjiä.

Rauhan tultua jouduin –
kuten muutkin varttisataset
eli 1925 syntyneet  – suoritta-
maan varusmiespalvelua Vi-
rolahden Ravijoelle. Silloisten
tupakavereiden kanssa olem-
me pitäneet yhteyttä jossain
muodossa kaikki nämä vuo-
det, kokoontuneet vaimoi-
nemme silloin tällöin muiste-
lemaan ja kannustamaan
toinen toistamme kestämään
uudet tuulet.

Tuskin siellä Voloskan lam-
men rannalla koskaan kuvit-
telin muuttavani Helsinkiin,
mutta niin vain minä – kuten
moni muukin sodassa päte-
vöitynyt karjalaispoika ja
mies -  sain työtä puolustus-
voimilta. Minustakin tuli
aluksi kantapeikko. Muutin
Suomenlinnaan.

Musiikki ja kuvataiteet
ovat aina olleet rakkaita har-
rastuksiani. Niinpä jo var-

hain vaihdoin sarkatakin si-
viilivetimiin ja jätin sotilas-
tehtävät. Toimin piirtäjänä ja
kuvittajana ja lopuksi kopio-
laitoksen esimiehenä Pääesi-
kunnassa. Siinä sivussa olen
sitten tehnyt kaikenlaista
pientä. Olen osallistunut kar-
jalaisseurojen ja asukasyh-
distysten toimintaan, laula-
nut yksin, yhtyeissä, joista
tunnetuimmat ovat Kylänpo-
jat ja Pitäjän Pojat, sekä kuo-
roissa. Ihan tuonne vuoteen
2003 osallistuin säännöllises-
ti Helsingin sotaveteraani-
kuoron harjoituksiin ja esiin-
tymisiin. Kuoron puheenjoh-
taja on pyhäjärveläinen  Pek-
ka ’Jalmarin poika’ Pusa.

Nyt on tullut aika antaa ti-
laa nuoremmille niinkuin
hienosti sanotaan. Tosiasias-
sa kivut ja kolotukset ne hil-
litsevät menohaluja. Tässä
kotipiirissä ja lastenlasten
touhuja tutkaillessa aika ku-
luu ihan mukavasti. Kaikki
kolme lapsistamme Antti,
Anu ja Mikko  ovat asettuneet
elämään puolisoineen tavan-
omaista suomalaista elämää
– pätkätöitä ja jatkuvia opin-

Paikalla olleista kuvassa Kaisa-Liisa Korhonen, Meeri Kuusisto, Eeva-Liisa Mikkola ja Kaa-
rina Pärssinen onnittelivat Aulis Airtoa yhdessä Eero Sirkiän, Arja Hiiren ja Juhani Fors-
bergin kanssa VPL Pyhäjärvi -seuran puolesta.

toja. Jokaisella on peruskou-
lutus ammattiin, josta itse
iloitsevat. Antti tietotekniikan
AMK-insinöörinä Lahdessa,
Anu autistien koulutukseen
erikoistuneena sosionomina
Vantaalla ja liiketaloustrade-
nomi Mikko valmistui kasva-
tustieteiden maisteriksi Rova-
niemellä huhtikuussa, toimii
aikuisopettajana ja suorittaa
nelilapsisen perheen isän teh-
tävien ohella jatko-opintoja.

Vanhinta poikaa Anttia on
hänen vaimona  tuuppinut
tutustumaan karjalaisuu-
teen. Anu- tytäremme lienee
saanut yliannoksen, kun on
joutunut useimmin toimi-
maan kuskina ja matka-
kumppanina kokous- ja pitä-
jäjuhlamatkoilla. Nuorin po-
jista Mikko on aidosti kiin-
nostunein karjalaisista juu-
ristaan. Erityisesti hänen esi-
koistaan, viisivuotiasta Altti-
poikaansa  kiinnostavat  pa-
pan lapsuusmuistot, joita nyt
on aloitettu kokoamaan en-
sin kuvakirjaksi ja tullaan
sittemmin, jos elonpäiviä riit-
tää, kirjoittamaan  ihan oi-
keaksi Papan kirjaksi.

Suuri joukko  pyhäjärve-
läisiä, meidän juhlissa muka-
na olleiden lisäksi haluaa
näin jälkikäteen yhtyä onnit-
telijoiden joukkoon. Ja me
Suomenlinnaan vieraaksen-
ne saapuneet kiittelemme
Teitä Irma ja Aulis lapsinenne
mukavista juhlista. Olkoot
suotuiset tuulet myötä niin
Teidän kuin lastenne ja las-
tenlastenne matkoilla!

Teksti
KAARINA PÄRSSINEN 

ja kursivoidut osat 
IRMA AIRTO.

Kuva
ANTTI AIRTO

Pöksyjen teko
Aati oli kyläräätäli ja hauska
humoristi. Eräänä alkukesän
päivänä hänen luokseen tuli
mies, sanottakoon vaikkapa
”Antti”, sarkapakka kainalos-
sa. Antti oli hyvänlainen
mutta hieman yksinkertai-
nen. Hänellä oli lievä puhe-
vika. Hän ei osannut ääntää
ää:tä vaan siitä tuli aa eikä
öö:tä, siitä tuli oo. Tänä päi-
vänä tämä puhe vastaa jo-
tain nettiä, jossa ei myös-
kään tunneta näitä kirjaimia.
Antti oli siis aikaansa edellä.

-Tekisit sie Aati miul täst
sarast” poksut”? Vai pöksyt
pittää saaha, no mikäs siin.
Tehhääks suorat vai pussi-
pöksyt? Sellaset suorat vaa.
No, nouseha seisomaa, ni
otetaa mitat. Siinä mittoja
otettaessa Antti kertoili. –
Kuuleha Aati mie makkaan
jo ulkohuonees. – Vai nii, vaik

on viel näi kolakat yöt? -Hol-
molaine, eha mie sitta huusis
makkaa, ku oikias huonees.
Aittaa sanottiin huoneeksi.

Aati alkoi myös kysellä
kuulumisia. Antin koti-
puolessa oli pari- kolme viik-
koa sitten vietetty häitä ja
häävieraat olivat ajaneet
vanhan hevosen kuoliaaksi.
– Näit sie Antti sitä hevosta,
minkä ne aijoit henkilt siel
teipuole häis? – Kyl mie nain
sitä siel talli takan. –Vai oikei
sieki näit sitä? – Kyl mie nain,
toisti Antti. Nyt Aati pääsi sii-
hen, mihin oli pyrkinyt.
Naisväkeä alkoi hymyilyttää,
peräti naurattaa. Aatin suu
alkoi vetäytyä myös kohti
korvia. Hän oli  osannut aset-
taa kysymykset siten, että sai
mieleisensä vastaukset.

LEPPOINMÄEN POIKA
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Evakkolapset koolla Valkealassa
Vuonna 2002 Vihdissä perus-
tettu Evakkolapset ry vietti
tänä vuonna Valtakunnalli-
sia Evakkolasten päiviä nel-
jättä kertaa. Päivien suojeli-
jana toimi pääministeri Mat-
ti Vanhanen.

Sodan päättymisestä on
nyt kulunut runsaat 60 vuot-
ta. Puhjonrannan kurssikes-
kuksessa Valkealassa, Kou-
volan kupeessa, 26.-
28.8.2005 järjestetyt Evakko-
lasten päivät olivat jälleen
sekä sodan 

päättymisen muistojuhla
että kunnianosoitus sotiem-
me uhreille ja sankareille.
Evakkolapset ry nostaa toi-
minnallaan esille niitä sotien
seurauksia, jotka tähän asti
ovat jääneet huomiotta ja
osin myös tiedostamattakin.

Evakkolapset ry:n puheen-
johtaja Iris Salorannan ker-
toi: ”Tavoitteenamme on
saada lapsen ääni kuuluville:
Lapsen oikeudet ja tarpeet
huomioivassa maailmassa ei
sodita. Rauhan ajan Hyvin-
vointi - Suomessakin monet
lapset voivat huonosti ja ovat
ahdistuneita. Heitä ei kuulla.
Heidän tarpeensa jäävät
huomioimatta. Näiden las-
ten elämä muistuttaa meitä,
evakkoajan kokeneita omas-
ta lapsuudestamme. Osak-
semme saamasta rakkaudes-
ta huolimatta jätti tuo aika
mieliimme lähtemättömät
jäljet. Monen lapsen herkkä
mieli haavoittui, kun sota
häiritsi kasvua. Menetimme
kotimme, kotiseutumme ja
osa myös läheisensä. 

Sukuyhteyksien turva-
verkko hajosi. Vanhempiem-
me oli keskitettävä huo-
mionsa ja voimansa käytän-
nön toimenpiteisiin, talou-
delliseen selviämiseen ja jäl-
leenrakentamiseen. Lasten
järkkyneet mielet, pelot ja
ahdistus jäivät kohtaamatta
ja käsittelemättä.

Valtakunnallisilla Evakko-
lasten päivillä perehdyttiin
vertaistukiryhmissä työs-
kennellen niihin erilaisiin
keinoihin, joiden avulla me
käsittelimme lapsen mielelle
ja ymmärrykselle ylivoimais-
ta tuskaa ja hätää.”

Vertaistuen avulla päivän

osanottajat etsivät vastauk-
sia vastauksia kysymyksiin:

– Mitä olivat ne mielestä ja
muistista torjutut tunteet ja
kokemukset, jotka oli pakko
kieltää, että lapsen mieli py-
syi ehyenä.

– Miten tämä torjunta ja
vaikenemisen vuodet ovat
vaikuttaneet, olemmeko siir-
täneet osan menetyskoke-
muksen aiheuttamasta taa-
kasta seuraaville sukupolvil-
le.

– Miten lapsuuden koke-
muksemme ovat näkyneet
vanhemmuudessamme ja 

kasvatustyössämme voi-
mavaroina ja puutteina.

Edelleen puheenjohtaja
Saloranta totesi, että selkiy-
tetty identiteetti ja yksilölli-
nen mielenrauha ovat osa
maailmanrauhaa. Tutkimal-
la sotien seurauksia kasva-
tustyön ja lasten mielenter-
veyden näkökulmasta Evak-
kolapset ry on mukana rau-
hantyössä.

Selviytymiskeinot

Otsikon alla oli kolme erilais-
ta kertomusta. Pentti Korte-
lainen kertoi Sallan tiettö-
män taipaleen takaa lähte-
neen evakkolapsen koke-
muksia. Eero Voutilainen

kertoi hiljaisuuden merki-
tyksestä. Vladimir Sobolev
kertoi siitä, millaisen matkan
hän on kulkenut täysorpona
Hyrsylän mutkasta venäläis-
ten vankina, myöhemmin
elämäntyönsä Venäjällä ja
viimein päässyt paluumuut-
tajana Suomeen 12 vuotta
sitten. Nämä kertomukset
eivät jättäneet ketään kyl-
miksi.

Evakkokertojaäänet

Säkkijärveläissukuinen tut-
kija Terhi Willman käsitteli
lauantaisessa esityksessään
selviytymiskeinoja. Terhi
Willmanin esityksen jälkeen
evakkolapset siirtyivät en-
nakkoon nimettyihin työ-
ryhmiin valintansa mukaan.
Sunnuntaisen ohjelman ai-
heina Terhi Willmanilla oli-
vat Työpajojen anti ja jaka-
minen sekä Tunnemuistojen
kanssa eteenpäin.

Tutkija Terhi Willmanin
Selviytymiskeinojen käsitte-
lyn pohjalla oli Karjalasta
siirtokarjalaisiksi-aineisto,
jonka hän oli koonnut Hel-
singin Yliopiston tutkimuk-
sessa vv. 2000-2005. Tutkija
jakoi Evakkojen kertojaäänet
-aineistonsa viiteen ryh-
mään: selviytyjä-lapsisanka-
ri, mystifioijat, vaikenijat,
menettäjät ja uhatut. Vaike-
nijoista Terhi Willman tote-
aa: ”Eivät puhu omista sota-
aikaisista kokemuksistaan
mielellään esimerkiksi omil-
le lapsilleen. Kokemukset
voivat olla niin vaikeita, että

Pyhäjärveläinen Maija-Liisa Jokisalo oli
mukana päivillä.

Terhi Willman esitelmöi Evakkopäivillä.

Isäni kotona kylässä ja lasten koulutiellä
Heinäkuussa toteutui pitkä-
aikainen haaveeni päästä
kulkemaan niitä samoja teitä
ja metsäpolkuja, joita isäni
Tauno ja äitini Vappu kulkivat
lapsina ja nuorina muiden
mukana aikoinaan Vpl.Pyhä-
järvellä. Olin huolellisesti val-
mistautunut matkalle niin
sää kuin muidenkin seikko-
jen varalle. Sää oli kuitenkin
suosiollinen ja aurinko pais-
toi ja lämmitti lähes hellera-
joilla. Vasta linja-autossa sel-
visi, että ajamme ensin Pyhä-
järven rautatieasemalle. 

Mikä vapaus ja odotus val-
tasikaan mieleni, kun lähdin
määrätietoisesti askeltamaan
asemalta kohti Pölhölän ky-
lää. Tätä tutkimusmatkaa en
kertakaikkiaan ole aikaisem-
min voinut toteuttaa. Osuus-
kaupan avonainen ovi ei saa-
nut minua pysähtymään,
koska juotavaa ja evästä olin
varannut tarpeeksi tätä kol-
men tunnin kävelyäni varten.
Hetkessä olin Koivuojan sil-
lalla, josta Pölhölän kylä al-
kaa. Kaikenlaiset autot kulki-
vat Pietari Käkisalmi tiellä.
Tervehdin suomalaisen re-
kan kuljettajaa, joka ajoi Kä-
kisalmen suuntaan. Olin
muutaman kerran pikaisesti
käynyt isäni kotona Hoikka-
lan ”kartanolla”. Kun nyt yk-
sin nousin ylös mäelle, suuri
musta koira seurasi minua
muutaman askeleen päässä
punainen kieli ulkona läähät-
täen. Vielä hetken kuljettuani
saavuin mäelle, jossa isoisäni
”pitkän Yrjön” suuri perhe
asui. Isot männyt ja koivut se-
kä valtava ruusupensas ovat
vielä jäljellä. Äskeinen musta
koira livahti kuin varkain

ohitseni ja meni menojaan.
Asumaton ympäristö viesti
luonnon rauhaa. Vuosisatoja
on isäni suku asunut täällä ja
viljellyt ympärillä olevia pel-
toja. Hevosten kasvatus ja
karjanhoito antoivat toi-
meentulon. Vankien kuljetus
ja majoitus antoivat lisätuloja
ruokakunnalle. 

Kuivuudesta huolimatta
kasvillisuus oli rehevää.
Suunnistin ”Mykkä-Martin”
eli Lappalaisten  asumuksia
kohti. Talon tytär Esteri ja
miehensä Esko Purra järjesti-
vät kahdesti jakokuntamme
kesäjuhlan pihapiirissään.
Paikallisia asukkaita näkyi ar-
kisissa puuhissaan kun jat-
koin matkaani kohti Mont-
ruan kylää ja Pikomyllyä.
Mustikoita oli runsaasti pol-
kuni varrella ja poimin niitä
syödäkseni. Vilkaisin välillä
peruskarttaani vuodelta –39.
Miten kiinnostavaa oli askel-
taa seuraavasta risteyksestä
”Herratielle”! Tarkkailin valp-
paasti ympärilleni, mutta
sain kulkea yksin kangastietä.
Ahmin kesän tuoksuja ja
metsän ääniä. Kaukaa kuului
vaimea autoliikenteen melu.
Hetken kuljettuani tulin sille
Montruan ja Kalamajan tiel-
le, jota lähes joka kesä olen
linja-autolla ajanut. Viime
kesänäkin kahdesti. Uteliai-
suuttani kuljin sen sahan pai-
kalle, jossa vuodesta toiseen
oli ollut venäläinen Zil kuor-
ma-auto. Nyt se oli tullut
matkansa päähän. Auto oli
täysin purettu ja sen osia oli
heitelty ympäriinsä. Tuollai-
sella autolla ajoin armeijassa
Hämeenlinnassa ja Parolassa
40 vuotta sitten. Otin valoku-

päästä tulisi olla Alakylän
koulun tiehaarassa. Tarkistin
kartasta tulevan reittini ja
nousin. Helposti löysin tie-
uran, josta ennen ovat ihmi-
set kulkeneet Alakylän, Pöl-
hölän, Asemanseudun ja
Konnitsan suuntaan. Lapset
kouluun ja talolliset mylly-
kuormineen.

Kulkiessani poimin suuria
mustikoita ja nautin niiden
miedosta täyteläisestä maus-
ta. Käännyin oikealle Van-
hankylän suuntaan, jossa tie-
dän ”Rikkaan-Juhon” asu-
neen. Pyylevä nainen tuli koi-
ransa kanssa vastaan. Koira
tuli kutsusta luokseni ja hei-
lutti häntäänsä tuttavallises-
ti. Kimmoisa hiekkatie oli ke-
vyt kulkea ja hetkessä olin
Kaasalaisten ”kartanolla”, jo-
ta asuttiin edelleen. Viimeksi
olin käynyt siellä 3 vuotta sit-
ten. Miten koristeelliset räys-
täslaudat ja ikkunapuitteet

ovat edesmenneen venäläi-
sen opettajan talossa. Suun-
tasin alamäkeen lasten kou-
lupolulle Pahalammen suun-
taan. Uusia kesäasuntoja on
rakennettu Pölhölänlammen
rantaan. Nousin rinnettä ylös
ja pysähdyin kuvaamaan
lammen suuntaan. Kuinka
mielenkiintoista maasto on-
kaan! Vuosisatoja ovat ihmi-
set ja eläimet näitä teitä ja
polkuja kulkeneet. Hämmäs-
telin miten hyvin kartta ja
maasto pitivät vieläkin yhtä!

Vielä muutaman kymme-
nen metriä. Siinä se on! Va-
semmalla puolella näin kos-
kematonta sekametsää, jota
hallitsivat kuningaspetäjät
valkokylkisten koivujen lisäk-
si. Arvioin niiden iäksi noin
300 vuotta. Voi ihme, mikä
tunne! Aluskasvillisuus oli
kostean maaperän vuoksi
niin rehevää, että metsässä
kulkeminen olisi lähes mah-

dotonta. Niinpä suuntasin
askeleeni polulle Koljonmä-
en vierestä ja ihmettelin oi-
kealla olevaa suota ja kartan
tarkkaa informaatiota. Sitten
oikealta alkoi näkyä Alakylän
aukeata ja kauempana tun-
nistin Sirkanmäen rinteen.
Vasemmalla oli vanha puinen
pystyaita. Olin kulkea ohi! Pa-
lasin muutaman askeleen ta-
kaisin ja samassa tunnistin
Hietasen talon, josta äitini on
kotoisin. Pihapiiri näytti au-
tiolta, mutta asutulta. Uusia
rakennuksia oli kaksi, mutta
harmaa talo on kartan osoit-
tamassa paikassa. Otin valo-
kuvan aidan raosta ja tarkkai-
lin ympärilleni. Viimeksi olin
vieraillut tällä paikalla 11
vuotta sitten. 

Jatkoin vaellustani. Sahan
äänet voimistuivat. Näkyviin
tuli sahalaitos, jossa lauantai-
nakin oli työpäivä. Miehet sa-
hasivat ja tapuloivat lautoja.
Kauempana oli uusi hirsira-
kennus valmiina. Tiesin, että
Alakylän kansakoulua ei enää
ole. Koulurakennus paloi
noin 3 vuotta sitten ja se on
purettu pois. Minulla oli vielä
varttitunti aikaa. Niinpä is-
tuin  kivelle ja nautin loput
evääni. Annoin ajatukseni
laukata. Koulua ja koululaisia
ei ole, mutta vanhaa koulu-
tietä oli mahdollista vielä
kulkea.  Mieleeni muistui
syksy –80 Hämeenlinnassa ja
opettajaopiston rehtori Mar-
kus Saurin lausuma runo;
....”.oi jospa aina minäkin,
koulutietä kulkea saisin”.    

Harjavallassa 2. elokuuta
2005

YRJÖ S. KAASALAINEN  

on haluttu katsoa eteenpäin.
Kompensaatio on voitu ha-
kea menestyksestä työssä.
Taustalla saattaa olla myös
häpeää tai pelko vähättelystä
tai myös halu suojella lapsia.
Hyvä esimerkki on 1918 ta-
pahtumat ja sen niistä syste-
maattinen vaikeneminen.
Pahuus, joka kumpuaa ihmi-
sestä sodassa, on vaikeaa
myöntää edes itselleen.
Taakka halutaan kantaa yk-
sin. Saattavat kertoa koke-
muksista ulkopuolisille ku-
ten tutkijalle.

Terhi Willman totesi, että
menettäjät ovat sodassa me-
nettäneet läheisiään tai
oman terveytensä. He ovat
voineet menettää myös yh-
teisön hyväksynnän sota-ai-
kaan tehdyn rikkeen vuoksi
(esim. järjestörike). Joukossa
voi lla mukana myös vaike-
nijoita, koska heidän on vai-
keaa saada tukea kokemuk-
silleen yhteisöltä.

Päivien anti

Päivien annissa koottiin se,
mitä osanottajat saivat ja
minkä kanssa jaksavat
eteenpäin. Päivien anti voi-
taneen kiteyttää Eero Vouti-
laisen sanoihin, kun hän ker-
too kokeneensa jotakin uu-
destisyntymisen tapaista tu-
tustuessaan karjalaisiin to-
vereihinsa.

- Se on sitä, että toisessa
on jotakin ihan tuttua. Tut-
tuus paljastuu heti, kun kuu-
lee evakon puhuvan.

P.P.

van Pohjolaisen Antin har-
maasta talosta. Taustalla oli
Pietarin rahapajan johtajan
taloryhmä aitauksineen.  

Jo näkyi Pikojoen veden-
pinta. Kävelysilta kaiteineen
oli rakennettu rikkinäisen
patosillan päälle. Jotakin
edistystä oli siis tapahtunut!
Joen vesi oli noussut havait-
tavasti, koska yksi tukkipuu-
kerros on laitettu veden vir-
tausta estämään. Istuin pa-
don reunalle ja otin evääni
syödäkseni. Nuori äiti lap-
sensa kanssa kulki ohitseni.
Tarkkailin Pikojokea ja sen
kirkasta vedenpintaa. Kalat
uivat virrassa. Paikka muis-
tutti paratiisia. Vain alueen
hoitamattomuus häiritsi
mieltäni. Muistan ystäväni
Matti Pohjolaisen sanoneen:
”Pidetään talkoot ja laitetaan
tämä mylly kuntoon”! Havah-
duin mietteistäni ja vilkaisin
kelloani. Kahden tunnin

Montruan ja Kalamajan  vaiheilla. Vasemmalle kääntyy tie Pikojoelle ja Pikomyllylle.

6
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Evakkomatka Karjalasta päättyi Huittisiin
Vpl. Pyhäjärveltä muuttivat
jatkosodan jälkeen Huittisiin
Taavetti ja Anna-Maria Tatti
kolmen lapsensa kanssa.
Taavetti Tatin elämäntarina
alkoi Inkerin Lepaalasta, jos-
sa hän syntyi 3.3.1893. Vai-
monsa Anna-Maria os. Ras-
tas oli puolestaan syntynyt
21.2.1897 Raudun pitäjässä.
Taavetti Tatti muutti vaino-
jen takia salaa Suomen puo-
lelle 1918. Asuinpaikaksi tuli
Raudun pappila, josta löytyi
työpaikka. Taavetti ja tuleva

vaimo Anna-Maria kohtasi-
vat. Nuoret rakastuivat, me-
nivät avioliittoon  ja aloitti-
vat yhteisen elon taipaleen-
sa. Raudussa oloaikana per-
heeseen syntyi poika Reino
Tatti 1920 ja tytär Aili 1924.
Taavetti sai Suomen kansa-
laisuuden hakemuksensa
perusteella 26.8.1927.

Vuonna 1930 Vpl. Pyhäjär-
vellä aloitettiin valtion toi-
mesta Taubilan kartanon si-
vutilan Kallenkartanon uu-
disasuttaminen. Raudusta

muutti useita perheitä Pyhä-
järvelle. Niinpä myöskin
Taavetti ja Anna-Mari lapsi-
neen tulivat pyhäjärveläisek-
si. Kartanon vanhoista ra-
kennuksista saatiin tarvitta-
vat asuintilat ja myöskin kar-
jankasvatukseen soveltuvat
tilat. Peltoa lohkaistiin yli 10
ha ja metsää saman verran.
Perheeseen syntyi vielä Aune
tytär v. 1937. Jatkosodan ai-
kana Reino Tatti löysi itsel-
leen puolison Hilkan miltei
naapurista Pyhäjärven Ala-
kylästä. Hilkka os. Pitkänen
muutti yhteiseen talouteen.
Myöskin Aili tytär avioitui
naapurin pojan Selim Lehti-
sen kanssa ja muutti mie-
hensä taloon naapuriin.
Lehtiset olivat myöskin Kal-
lenkartanon uudisasukkaita.
He olivat puolestaan muut-
taneet Nastolasta.  Sodan
päätyttyä Tatit ja Lehtiset
muuttivat monen mutkan
kautta Huittisiin. Raijalan
kylästä Soron maista Taavet-
ti  Tatin perhe sai uuden
maanhankintalainmukaisen
tilan. Aili oli miehensä Seli-
min kanssa muuttanut
omiin oloihinsa. Aune tytär
avioitui huittislaisen Erkki
Lähteenmäen kanssa ja
muutti myöhemmin Säky-

lään. Yhteisiä juhlia vietettiin
edelleen kuitenkin Raijalas-
sa.

Reino Tatista tuli v. 1947
kuolleen isän työn jatkaja.
Reinon ja Hilkan perheeseen
syntyi 10 lasta. Perheen pää
Reino kuoli vain 39 vuoden
ikäisenä  1959. Mummo An-
na-Maria kuoli 1975 ja Hilk-
ka Tatti 1994 ja Lapset
avioituivat aikanaan osan
muuttaessa pois Huittisista.

Elokuun  27  päivänä Tattin
suku kokoontui Karhinie-
men kyläkartanoon. Sukuun
kuuluvasta 125 henkilöstä
paikalla oli 79. Kokouksessa
suvun vanhimpana oli nyky-
ään Huittisissa asuva Aili
Lehtinen ja nuorimmainen 3
kk ikäinen Sofia otti valoku-
vauksen aikana päiväunia
auton takapenkillä. Päivän
aikana maittavan sukuate-
rian lomassa sukulaiset esit-
telivät omia sukuhaarojaan.
Osa sukulaisjoukosta oli
myöskin käynyt kotiseutu-
matkoilla Karjalassa ja Pyhä-
järvellä.

Parin vuoden päästä ko-
koonnutaan uudelleen.

REINO ÄIKIÄ

Tatin suku oli noudattanut juhlakutsua aina ulkomaita myöden. Paikalla oli 79 sukulaista. Kuva Kyläkartanon aurinkoiselta pihalta. Valokuva Reino Äikiä.

Suomen vaietut sotavainajat – osa 1
Sodassa kaatuneiden saatta-
minen kotiseudulleen hau-
dattaviksi on ollut kantava ja
eettisesti kunnioittava suo-
malainen periaate. Tähän
pyrittiin sota-aikana kaikin
keinoin ja vielä vuosikym-
meniä sodan jälkeenkin, kun
kentälle jääneitä on etsitty ja
tunnistetut saatettu kotiseu-
dun multiin tuoden lopulta-
kin tieto omaisille. Kaikkien
sotavainajien kohdalla näin
ei ole kuitenkaan haluttu toi-
mia.

Vaikeiden
tapahtumien
tausta

Kesällä 1944 Suomi taisteli
olemassaolostaan. Neuvos-
toliiton strategisen iskun ta-
voitteena oli maamme no-

pea miehittäminen ennen
Keski-Euroopassa odottavaa
suursodan loppuratkaisua.
Josif Stalinin mitta oli täytty-
nyt vähäväkisen Suomen
nöyryytettyä puna-armeijaa
Talvisodassa, siihen astises-
sa Jatkosodassa sekä vii-
meistään Suomen kieltäy-
dyttyä käytännössä antautu-
miselta keväällä 1944. Suo-
men lopulliseen nujertami-
seen oli Leningradin rinta-
malle koottu kesäkuun alus-
sa niin massiivinen voima-
ryhmä, ettei kamppailun
lopputuloksesta voinut tai
pitänyt olla epäselvyyttä.

Valtaisa suurhyökkäys
Karjalankannaksella johtikin
vihollisen nopeaan läpimur-
toon ja joukkojemme pe-
rääntymiseen Viipuri-Ku-
parsaari-Taipale –linjalle.
Viipuri menetettiin 20. kesä-

kuuta, minkä jälkeen puo-
lustuksemme Kannaksella
alkoi kuitenkin pitää johtaen
loistaviin torjuntavoittoihin
Viipurinlahdella, Tienhaa-
rassa, Ihantalassa ja Vuosal-
mella. Näiden sekä myö-
hempien Nietjärven ja Ilo-
mantsin torjuntavoittojen
ansiosta olemme ylimalkaan
kansakuntana olemassa ja
valtiollisesti itsenäinen.

Kannaksen
kadonneet
puolustajat

Viipurin menetystä edeltä-
nyt välillä paonomainen ja
sekasortoinenkin vetäytymi-
nen johti kuitenkin mitta-
vaan rintamakarkuruuteen.
Sotaväsyneiden joukkojen
henkinen kestokyky oli kär-

sinyt ja monen taistelijan
kohdalla itsesuojelutahto sai
tuossa äärimmäisessä tilan-
teessa yliotteen. Yhteensä
lasketaan 12.000-20.000
miehen ”harhautuneen” eri
syistä joukko-osastoistaan
kesäkuun 1944 aikana. Mää-
rä on valtava, suuruusluok-
kaa silloinen jalkaväkidivisi-
oona. Puhuttiinkin ”Sai-
maan divisioonasta”, koska
suuri osa karkureista piiles-
keli Viipuri-Lappeenranta
välillä tai Saimaan saarissa.

Sotapoliisi tavoitti karkurit
ennen pitkää ja valtaosa pa-
lasi kuulustelujen jälkeen ta-
kaisin rintamalle. Kaikki ei-
vät kuitenkaan suostuneet
palaamaan. Kieltäytyneiden
määrästä arviot liikkuvat
useasta sadasta yli tuhan-
teen mieheen, joiden kohta-
lo on jäänyt dokumen-

toidusti selvittämättä.
Keskeinen epäselvyys liit-

tyy Viipuria puolustanee-
seen 20. prikaatiin. Sen yli 2
500 miehestä kaatui tai haa-
voittui alle sata mutta vain
runsaat 1100 miestä saatiin
taistelun jälkeen koottua ta-
kaisin vahvuuteen. Oleellista
on, että Viipurista ei käyty
veristä tai pitkällistä taiste-
lua, jossa suuri joukko suo-
malaisia olisi voinut jäädä vi-
hollisen puolelle. Kaupun-
kiin arvioidaan jääneen kaa-
tuneina, haavoittuneina tai
vangiksi joutuneina arviolta
100, korkeintaan 200 miestä.
Selvittämättä on siten jopa
tuhannen miehen kohtalo.
Missä he ovat?

Heidän ei koskaan rapor-
toitu kaatuneen, haavoittu-
neen, joutuneen vangiksi tai
kadonneen. Sen sijaan näi-

den ”viidenteen kategori-
aan” kuuluneiden miesten
omaiset saivat armeijalta
seuraavan viestin: ”Teidän
pojallenne sota kävi valitet-
tavasti liian raskaaksi, mutta
emme pysty toimittamaan
hänen ruumistaan kotiin,
vaan hänet on haudattu so-
tatoimialueelle.”

Ilmaisu on mielenkiintoi-
nen: ”sota kävi liian raskaak-
si” voisi viitata psyykkiseen
murtumiseen tai itsemur-
haan. Edelleen muotoilu
”mutta emme pysty toimitta-
maan hänen ruumistaan ko-
tiin” herättää kysymyksiä.
Alussa mainitulla tavalla
Suomen armeijassa oli Talvi-
sodasta lähtien ylitsekäyvä-
nä periaatteena sodassa kaa-
tuneiden toimittaminen

Jatkuu takasivulle

Aili Lehtinen os. Tatti ja Aune Lähteenmäki os. Tatti edusti-
vat suvun vanhinta polvea.

Reino Tatti, Aune Tatti ja Aili Tatti kuvattuna Kallen-
kartanossa 1942.
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Karjalaisseurat kyykkäsivät
Vammalan. Äetsän ja Huit-
tisten Karjalaiset kohtaavat
vuosittain kyykän joukkue-
pelissä. Tällä kertaa 23. 8. pi-
detyn kilpailun järjestelyvas-
tuussa oli Huittinen. Ympä-
ristöpuistossa käytiin tällä-
kin kertaan varsin tiukat ot-
telut. Useimmiten voittajak-
si on selviytynyt Äetsän jouk-
kue ja niin kävi tälläkin  ker-
ralla. Joukkue Juhani Virta-
nen, Reino Ahvonen, Juha
Tanninen ja Paavo Pohjolai-
nen voitti koko turnauksen 4
pisteellä, sillä se pelasi varsin
tiukan ottelun  ensin Huittis-
ta vastaan voittaen Aimo Äi-
kiän, Heikki Kiisken, Paavo
Pärssinen ja Jorma Kurosen
muodostaman joukkueen.
Äetsän sai -16 pistettä Huit-
tisten joukkueelle jäädessä -
19 pistettä. Seuraavaksi aset-
tui Äetsän vastustajaksi
Vammalan joukkue Janne
Mikkola, Jorma Pihlajamäki,
Kauko Rekola ja Kari Pakari-
nen.  Nyt Äetsällä jäi kentälle
ainoastaan viisi kyykkää ja
pisteitä kertyi näin -10. Vam-
mala pääsi -24 pisteeseen.
Hopeaottelussa Huittinen -8
pisteellä peittosi Vammalan,
sillä heille jäi – 26 pistettä.
Näin turnauksessa Huittinen
selvisi toiseksi 2 pisteellä
Vammalalaisten jäädessä
pronssille 0 pisteellä. Kyy-
kässä jokaisesta kentällä jää-

neessä kyykästä saa -2 virhe-
pistettä paitsi jos kyykkä on
jäänyt ”papiksi” viivalle siitä
saa yhden –pisteen. Käyttä-
mättä  jääneistä heittoväli-
neistä ” sauvoista” saa jouk-
kue puolestaan yhden + pis-
teen.

Joukkuepelissä kyykkiä
asetetaan 5 x 5 metrin suu-

ruiselle pelialueen uloim-
malle viivalle 20 pari eli 40
kpl. Jokainen pelaaja heittää
kaksi sauvaa kerrallaan ja yh-
teensä pelaajaa kohden 8
sauvaa. Joukkueessa on neljä
pelaajaa ja  aloitusheitto ta-
pahtuu 10 metrin päästä.
Saatuaan yhden kyykän pois
5 x 5 metrin pelikentältä siir-

tyvät pelaajat heittämään 5
metrin päästä. Sateisella
säällä hiekkakenttä helposti
muuttuu märäksi jolloin hei-
ton tulee olla todella voima-
kas. Joukkuepelissä heite-
tään kaksi kokonaista kier-
rosta joten pelaajilla on yh-
teensä 80 pois heitettävää
kyykkää.

Kolmen seuran kyykkäjoukkueet pelin jälkeen, edessä äetsäläiset.

omaan kotikuntaansa hau-
dattaviksi. Vaikka kuinka
pienet jäännökset mutta ai-
na, kun vainaja vain voitiin
tunnistaa! Miksi ruumista ei
nyt olisi voitu toimittaa ko-
tiin, jos kuitenkin ”hänet on
haudattu sotatoimialueelle”.
Siis haudattu, ei jäänyt ken-
tälle eli kadoksiin.

Missä nuo sotatoimialu-
eella olevat haudat voisivat
olla? Kesällä 1944 Kannaksen
sotatoimialueeksi määritelty
alue ulottui rintamalta Lap-
peenrantaan asti.

Täydellinen
salaaminen

Faktaa asiassa on toistaiseksi
vain se, että kesällä 1944
Kannaksen puolustajista jo-
pa tuhannen miehen kohta-
losta ei ole tietoa. On vain ar-
vailuja ja koko sodan jälkei-
sen ajan kestäneitä puheita
sekä huhuja karkureiden
joukkoteloituksista. Mitkään
dokumentit eivät kuiten-
kaan vahvista asiaa . Tuorein
sodan ajan kuolemanran-
gaistuksia käsittelevä tutki-
mus on Jukka Lindstedtin
väitöskirja vuodelta 1999.
Sen mukaan kesällä 1944 te-
loitettiin vain 58 karkuria tai
niskoittelijaa, mistä löytyy
tarkat tiedot eri arkistoista.

Miksi paraskaan tutkimus
ei siten löydä selitystä suu-
reen määrään kadonneita
sotilaita, jotka eivät ole voi-
neet jäädä kentälle tai van-
giksi. Tämä on mitä kiintoi-
sin kysymys ottaen huomi-
oon, miten tarkasti yli puoli
vuosisataa sitten kentälle
jääneitä sankarivainajia on
sittemmin etsitty ja pyritty
tunnistamaan. Historiantut-
kimuksen osalta syy on sel-
keä: kirjallisten todisteiden
ja avaintodistajien puute.
Tieteellinen tutkimus ei voi
perustua kuin näyttöihin,

muu on tutkimuksen kan-
nalta spekulaatiota.

Miksi todisteita ja doku-
mentteja ei sitten löydy? Ei-
hän satojen miesten mah-
dollinen teloittaminen ole
voinut jäädä vaille mitään
todisteita. Tämä on avainky-
symys, johon ei ole kiistaton-
ta vastausta. Todisteiden
puuttuminen asiassa on niin
systemaattista, että siitä on
muodostumassa itsessään
todistus: tyhjää ei kannata
kätkeä.

Viipurin-Lappeenrannan
välisen alueen valvonnasta
kesällä 1944 vastanneen 7.
sotapoliisikomppanian sota-
päiväkirja ja muut asiapape-
rit ovat juuri tältä ajalta selit-
tämättömästi kadonneet.
Viipurin eteläistä kaistaa
puolustaneen pataljoonan
sotapäiväkirja on kyseiseltä
jaksolta kirjoitettu jälkikä-
teen uudelleen eli väären-
netty. Sodan päätyttyä syys-
kuussa 1944 päämajasta läh-
ti armeijan yksiköille ja esi-
kunnille käsky kaiken ns.
kompromettoivan aineiston
tuhoamisesta. Siihen kuului
erilaista salaiseksi määritel-
tyä aineistoa, jonka ei halut-
tu joutuvan oman maan jul-
kisuuden tai rauhanteossa
vastapuolen käsiin.

Lappeenrannan
salainen kenttäoikeus

Laajasti uskotaan – käytän-
nössä tiedetään – että Lap-
peenrannassa toimi kesällä
1944 erityistuomioistuin, sa-
lainen kenttäoikeus, jonka
toiminnasta ei kuitenkaan
ole löydetty mitään asiakir-
joja. Paavo Haavikon mu-
kaan salaaminen johtui siitä,
että ko. erityistuomioistuin
oli perustuslain vastainen.
Tämä salainen kenttäoikeus
olisi perustettu ”ylimmän ta-
hon” käskystä, minkä joh-
dosta salaamisen oli oltava
täydellistä kaikilla tasoilla.
Tämän mukaisesti kaikki

Äetsän, Huittisten 
ja Vammalan karjalaiset 
onkikilvassa
Kilpailu pidettiin 3. 9. Äet-
sässä  Kokemäenjoen ran-
nassa.

Vaikka osallistujien määrä
olikin yhteensattumien joh-
dosta tavanomaista hieman
vähäisempi kalaa nousi silti
lähes 20 kiloa.

Tulokset:
Miehet: 1) Leevi Orpana,

Äetsä 4370 g, 2) Aulis Ra-
peli, Äetsä 2240, 3) Martti
Lotsari, Vammala 1205, 4)
Toivo Mustonen, Vammala
1185, 5) Timo Mäkelä, Vam-

mala 1170, 6) Kalle Lehtimä-
ki. Äetsä 875, 7) Rauno Hup-
punen, Huittinen 535.

Naiset: 1) Annikki Rapeli,
Äetsä 1505 g, 2) Terttu Orpa-
na,Äetsä 1265, 3) Elvi Puput-
ti, Huittinen 1085, 4) Mimmi
Kankare, Huittinen 940, 5)
Seija Lehtimäki, Äetsä 870, 6)
Aili Haapanen, Vammala
750.

Nuoret: 1) Petteri Palonen,
Äetsä 1215 g, 2) Samuli Palo-
nen, Äetsä  670.

tuomittujen käsittelyyn osal-
listuneet olisi valaehtoisesti
vannotettu vaikenemaan eli-
niäksi.

Kenttäoikeus istui Lap-
peenrannan Huhtiniemessä,
nykyisessä Karelia-talossa,
joka tuolloin oli suojelus-
kunnan esikuntarakennus.
Oikeuden puheenjohtajana
toimi tiettävästi viipurilai-
nen varatuomari ja pankin-
johtaja Toivo Tapanainen se-
kä syyttäjänä Viipurin polii-
sipäällikkö Emil Kokko.
Vuonna 1918 sama Tapanai-
nen johti todistettavasti Lap-
peenrannassa punaisia te-
loituttanutta kenttäoikeutta.
Molempien henkilökohtai-
nenkin arkisto näiltä osin
puuttuu kokonaan. Lisäksi
Lappeenrannassa tuolloin

ollut suurehko rakennus,
jossa säilytettiin rintamakar-
kureina pidätettyjä vankeja,
paloi heti kohta sen jälkeen,
kun sen seiniin raapustetuis-
ta nimistä ja päivämääristä
oli julkaistu valokuvia.

Teloitetut rintamakarkurit
väitetään myös haudatun
Huhtiniemeen, joka tuolloin
kuului armeijalle. Edelleen
ilman mitään asiakirjoja.
Syksyllä 1971 Huhtiniemen
leirintäalueen kaivutöissä
löytyi toistakymmentä vai-
najaa sisältänyt joukkohauta
ja sotilastakin nappeja, jotka
eivät ole vuodelta 1918. Vi-
ranomaisten määräyksestä
hauta peitettiin ja asiasta
vaiettiin. (Jatkuu seuraavas-
sa numerossa.)
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Ikaalisten juhlatoimikunta ja Säätiön edustaja yhteisessä
päätöskokouksessaan. Kuvasta puuttuvat Markku Karkiai-
nen, Sirpa Kuivalainen ja Minna Rintala.


