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Ekonomi Matti Lappalaisen 
näyttelyssä ”Kohtalona kuvat”
Tämän kuun 3. päivä oli avajaiset
Matti Lappalaisen öljymaalauksis-
ta Galleria 4-kuus Helsingissä. Esil-
lä oli 17 työtä, joiden aiheet olivat
hänen kotipitäjästään Alajärveltä
Näyttelyn avasi kansanedustaja,
entinen kulttuuriministeri Suvi
Linden, joka tunnisti monet näyt-
telyn maisemat  Hänen äitinsä on
Alajärveltä. Pieni Galleria täyttyi
ääriään myöten monista julkiselä-
män kasvoista. Päätään pitempänä
muita oli kansanedustaja Raimo
Vistbacka, entinen Alajärven ni-
mismies, nykyisin Lapuan kihla-
kunnan poliisipäällikkö. 

Taiteilija kertoi, että kaikissa hä-
nen töissään on teema, ihminen ei
voi paeta kohtaloaan. Kuvien kaut-
ta hän hahmottaa ympäröivän
maailman muutoksia. Pohjalaistai-
teilijoille ladot tuntuvan olevan tär-
keitä. Lappalaisen maalauksissa ne
seisovat tyhjinä tehokylvetyn pel-
lon laidassa. Nämä aikanaan hyvin
tehtäväänsä hoitaneina ovat saa-
neet väistyä muovipaalien edestä.
Aivan samoin yhä useammin hyvin
työnsä tekevä ihminen on siirretty
syrjään tehotuottavuuden nimissä.
Maisemamaalauksissa vaihtelevat
eri vuodenajat. Joissakin teoksissa
yksinäisyys on hyvin voimakkaasti
läsnä. Teos ”loppua odotellessa”
esittää yksinäistä maitolaituria ky-
lätien varrella.

Vain kahdessa maalauksessa on
ihmisiä. Toinen on oma kuva ”elä-
män valttikortit”, joka on raju teos
elämän huuruisista päivistä. Toisen
teoksen nimi  ”vapautuksen päivä
on koittanut”. Lappalainen kertoo,
että” ihmisen on muuttuakseen va-
pauduttava kaikesta menneestä ja
haudattava ne”. Muutoksen riemu
loistaa maalauksesta. Näyttely oli
todella kiinnostava ja viisi taulua
myytiin jo avajaisissa.

Lappalaisen mietteet taitees-
taan:” Taiteilija on ihminen, joka

nostaa kuvan, sanan tai tapahtu-
man ajan tummasta virrasta elä-
mään ja estää sen katoamasta
unohduksen ikuisuuteen. Tekemäl-
lä siitä kuolemattoman, hän auttaa
ihmisiä ymmärtämään jokaisen
hetken ja ihmisen arvon.”

Juuret Pyhäjärvellä

Matti Lappalainen syntyi Raumalla
1963. Vanhemmat Sanelma Lappa-
lainen os. Uusitupa Alajärveltä ja
edesmennyt Lauri Lappalainen Py-

häjärven Vernitsalta. Ylioppilaaksi
tulon jälkeen hän valmistui ekono-
miksi Turun Kauppakorkeakoulus-
ta. Työelämä jäi muutaman vuoden
pituiseksi, sillä taide sai hänestä
yhä vahvemman otteen. Ekonomi-
na hän kuitenkin totesi, että taiteel-
la eläminen saattaa olla arvaama-
tonta ja hankki kuntosalin Alajär-
ven keskustasta. Samaan aikaan
hän vuokrasi Teerijärven koululta
ateljeetilat.

Lappalainen kertoi olevansa it-
seoppinut taiteilija, jolle piirtämi-

nen oli hauskaa jo lapsesta lähtien.
Yksin viihtyvänä hän  luki ja piirsi
paljon. Taidekirjoista tuli hänen in-
tohimonsa ja ensimmäinen taide-
näyttelyssä käynti oli suorastaan
dramaattinen kokemus. Näyttelyitä
hänellä on ollut Lapuan kulttuuri-
keskuksessa, Alajärvellä ja Järviseu-
dulla.

Isän synnyinjuuret ovat myös
kiinnostaneet ja kahdesti hän on
käynyt jo Vernitsallakin. Kokemuk-
sistaan hän lupasi lähettää leh-
teemme jutun. Ensi huhtikuussa on

taas tarkoitus lähteä serkusten Hel-
misen ja Tuomisen poikien kanssa
Karjalaan. Kuvamuistoja sieltä on
jo kehitteillä tauluiksi.

Matti Lappalaisen näyttely on
avoinna Helsingissä 29.10. asti Gal-
leria 4-kuus, Uudenmaankatu 4-6

Mikäli on kiinnostusta Lappalai-
sen taiteeseen, hän esittelee sitä
ateljeessaan Alajärvellä. Puhelin
044-5574601, kotiosoite Vimpelin-
tie 628, 62830 Luoma-aho. 

SALME RINTALA

Kansanedustaja Suvi Lindén avasi näyttelyn, vieressä taiteilija Matti Lappalainen.

Näyttelyvieraiden joukossa taiteilija tapasi sukulaisiaan. Oikealla Jaakko Helminen Tiina-vaimonsa kanssa.
Jaakko toimii Amerikan suurlähetystössä sotilasasiamiehenä. Molempien poikien isovanhemmat ovat Ma-
ria ja Aapro Lappalainen Vernitsalta.

”Kylätie”.
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Meillä jokaisella on omat harrastuksemme, 
saattaapa joillakin olla niitä useitakin. Leikillisesti
olemme kuulleet joidenkin mieli harrastusten
häiritsevän jopa tyîntekoa! Vuosien myötä harras-
tuksemme saattavat vaihdella, mutta jotkut niistä
kiinnostavat meitä jopa läpi elämän. Työ ja
elämäntilanteet sekä vuodenajat saattavat
rajoittaa tai ohjata harrastuksiamme. Joskus
saatamme tarvita kannustusta ja ohjausta aloittaa
kiinnostava ja mielekäs harrastus joko yksin tai
yhdessä muiden kanssa. Tähän kansalais- ja
työväenopistot tarjoavat nuorille ja aikuisille
monia mahdollisuuksia. Syyskuussa alkavat
ohjatut kokoontumiset eri puolilla maatamme
saavat liikkeelle satoja tuhansia ihmisiä. Ryhmät
kokoontuvat  kerran viikossa, joskus useam-
minkin. Alkuinnostuksen jälkeen edistyminen
harrastuksissa edellyttää säännîllisyyttä ja määrä-
tietoista pyrkimystä tavoitteisiin. Joskus käy niin,
ettei ole osattu varautua edellä mainittuihin
asioihin ja lopun voi lukija arvata.

Mitä ihmiset harrastavat? Selatessani kotikaupun-
kini Harjavallan kansalaisopiston esitettä suosik-
keja ovat tieto- ja viestintätekniikka, liikunta,
terveys ja tanssi. Kielet, kuvataiteet, musiikki ja
kädentaidot ovat säilyttäneet suosionsa vuodesta
toiseen. Lisäksi avoin yliopisto -opetus on ollut
valikoimissa jo pitkään. Vuodenaikoihin ja
teemoihin liittyvät kurssit ja luennot ovat tulleet
valikoimiin viime vuosina. Näistä mainittakoon
mm. puutarhan syksy, sieniretki, joulupaja ja
puutarhan kevät sekä matkailu- ja teatteriryhmät.
Viime vuonna järjestetyt toisen maailmansodan
luennot vetivät auditorion täyteen kerta toisensa
jälkeen. Kuulijoita kiinnosti mennyt historia.
Kysyntä ja tarjonta on pyritty saamaan tasapai-
noon alueellista yhteistyötä  laajentamalla.
Samalla on voitu tarjota harrastajille entistä
enemmän valinnan mahdollisuuksia.

Minun mielestäni jokaisella ihmisellä pitäisi olla
ainakin yksi mieliharrastus. Se tasapainottaa
elämää ja suo mieluisia hetkiä arkisen työn
lomaan. Ajatukset uusiutuvat ja mielemme
virkistyy. Joillekin nuorille harrastus on johtanut
jopa ammattiin tai sen hankkiminen on tullut
helpommaksi. Kieliopinnot päivittävät unohtu-
neen kielitaidon ajan tasalle ja saamme ulko-
maanmatkasta enemmän. Varttuneemmalle
väelle fyysisen kunnon ylläpito ja mielen vireys
jatkavat laadukasta ja ihmisarvoista elämää
pitempään. Harrastus voi olla myös koko perheen
yhteinen, jolloin lapset ja aikuiset saavat olla
enemmän yhdessä. Mahdollisuuksia kyllä on, 
jos halua ja yksimielisyyttä riittää.

Minullakin on monia harrastuksia.
Yhdistystoiminta on jatkunut yli kolme vuosikym-
mentä useallakin saralla. Kylätoiminta antaa
enemmän kuin ottaa. Liikunta eri muodoissa on
auttanut jaksamaan työssä paremmin. Puutarhan
ja metsän hoito tarjoavat mielekästä kuntoilua ja
alati ihmeellisen luonnon havainnointia. Talvi tuo
mukanaan hiihdon ja lumityöt sekä virkistävän
talviuinnin. Kädentaitojen ylläpito on sukuvika.
Karjala kiinnostaa edelleen ja matkat sinne ovat
avanneet minulle uuden ulottuvuuden.
Yhteistyötä muiden pitäjien edustajien kanssa
kehitellään edelleen. Sukututkimukseen ei vielä
ole riittävästi aikaa. Harrastuksissa hankittu
henkinen pääoma rikastuttaa työelämääkin.
Siispä rohkeasti harrastamaan! 

YRJÖ S. KAASALAINEN

Elämäniloa
harrastuksista

TYÖ 8.10.1917

Laatokan tapahtumia
Viime yönä ajoi muuan lai-
va ollessaan matkalla Venä-
jälle, ankaran sumun valli-
tessa matalikolle jonkun
matkan päässä Sortanlah-

desta. Sieltä lähetettiin toi-
nen laiva matalikolle joutu-
nutta pelastamaan ja pulas-
ta päästyään pääsi    haaksi-
rikkoon joutunut edelleen

jatkamaan matkaansa.
Samoin tänä aamuna klo

6 ajoissa ilmoitettiin Laato-
kalta Sortanlahteen että
siellä on höyrylaiva ”Georg”

ajautunut karille. Sortan-
lahdesta lähetettiin höyry-
laiva ”Sofia” alusta pelasta-
maan.

Tulipalo Sortavalassa Viljaa palanut suuri määrä

Viime lauantai-iltana pääsi
tuli irti Sortavalan maa-
seurakunnan pappilan rii-
hirakennuksessa, polttaen
sen lyhyen ajan kuluessa

poroksi. Riihessä säilytet-
tiin koko vuoden viljasato
eli noin 250 hehtolitraa, jo-
ka näin ahtaina viljan puut-
teen aikoina sai tuntuvan

vahingon. Ennestään ei
Sortavalan elintarviketoi-
mikunnalle ole kaikkina
päivinä jakaa viljaa kunta-
laisille.

Tulen irtipääsy toistaisek-
si tuntematon, mutta epäil-
lään murhapolttoa, koska
riihessä ei ole tulta käytetty
kahden viikon aikana.

Säätiöt koolla Helsingissä
Karjalaiset säätiöt ovat edus-
tajiensa välityksin vuosittain
koolla. Tällä kertaa kokoon-
tuminen tapahtui 14.10. Va-
lion pääkonttorissa Helsin-
gissä. Tilaisuuteen osallistui
lähes kaksikymmentä sää-
tiötä. Karjalan Liiton säätiiö-
toimikuntaan kuuluvat
Martti Talja Vuoksen säätiös-
tä, Jaakko Mäkelä Teri-Sää-
tiöstä, Antero Pärssinen Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiöstä ja Kaarlo
Kojo Kurkijoki-Säätiöstä.

Martti Taljan tervehdyk-
sen jälkeen isännän, Valion
puheenvuoron käytti hallin-
tojohtaja Heikki Halkilahti
esitellen Valion toimintaa
kautta vuosikymmenien.
Esityksestä todettiin myös-
kin Karjalassa olleen jo hyvin
varhaisessa vaiheessa meije-
ritoimintaa. Myöskin Pieta-
rin vientiä tapahtui ennen
ensimmäistä maailmanso-
taa. Tällä hetkellä Pietarin
vientiä on jälleen huomatta-
vassa määrin. Mielenkiintoi-
sessa esityksessä käytiin
myöskin läpi Valion tuotteet
aina viimeisimpiin uutuuk-
siin saakka.

Ylitarkastaja Mia Keskinen
selosti säätiöiden verotusta.
Hän totesi useimpien sää-

tiöiden hakeutuneen yleis-
hyödylliseksi yhteisöksi ja
näin ollen verotettavaa tuloa
onkin vain harvoilla säätiöil-
lä nekin elinkeinotoimin-
nasta.

Kahvitauon jälkeen OKO
Pankki Privaten edustajat
esittelivät pankin mahdolli-
suuksia auttaa säätiöitä va-
raojen sijoituksessa. Malli-
esimerkkinä oli Vuoksen sää-
tiö. Keskustelussa todettiin
sijoitustoiminnan vajaan
kahden vuoden ajalta onnis-
tuneen hyvin ja salkun tuot-
to oli n. 20 %. Tosin todettiin,
että Vuoksen säätiön sijoi-
tusvarat olivat myöskin kes-
kimääräistä suuremmat. 

Karjalan Liiton hallituksen
jäsen ja sääntötyöryhmän
puheenjohtaja Tapio Ikäval-
ko esitteli viimeisessä liitto-
valtuuston kokouksessa hy-
väksyttyjä liiton uusia sään-
töjä, jotka ovat parhaillaan
rekisteröitävinä. Säätiöt tu-
levat jatkossa saamaan sel-
keämmän edustuksen
myöskin liittovaltuustossa. 

Liiton toiminnanjohtaja
Hannu Kilpeläinen kertoi lii-
ton viimeisimmistä päivän-
polttavista asioista mm. Sor-
tavala-keskuksen tiimoilta.

Myöskin siviilihautausmai-
den suojeluhanketta ollaan
nyt viemässä eteenpäin suo-
raan Moskovan kautta. 

Antero Pärssisen puheen-
johdolla käytiin keskustelua
säätiöiden kokoontumista-
voista ja keskusteltavista
asioista. Kokousväki piti hy-
vinkin tarpeellisena vähin-
tään kerran vuodessa ko-
koontua käsittelemään ni-
menomaan säätiöitä koske-
vista asioista. Maittavan ilta-

palan yhteydessä käytti Kar-
jalan Liiton puheenjohtaja
Markku Laukkanen kiitos
puheenvuoron isännille ja
kertoili eduskunnan uutisia.

Vpl. Pyhäjärvi - Säätiöstä
osallistuivat kokoukseen
hallintoneuvoston puheen-
johtaja Antero Pärssisen
ohella hallituksen puheen-
johtaja Yrjö S. Kaasalainen ja
säätiön asiamies Reino Äikiä

REINO ÄIKIÄ

Vasemmalta: Martti Talja, Tapio Ikävalko, kulttuurisihteeri
Mervi Piipponen, Antero Pärssinen, Hannu Kilpeläinen ja
Jaakko Mäkelä yhteiskuvassa onnistuneen kokouksen
päätteeksi.

”Se on historiaa...”
Tuollaisen vastauksen mi-
nulle antoi pietarilaisten las-
ten kesäleirin valvoja istues-
samme Kiimajärven itäran-
nalla Konnitsan kylässä ran-
talaiturin lähelle rakennetun
telttasaunan vieressä viime
elokuussa. Näytin rantaa ja
kerroin miten tässä Likasen-
lahden (Tervahautien lah-
den) rannalla oli aikoinaan
isäni ja sukuni venevalkama.
Kerroin myös syntyneeni ta-
kana mäellä sijainneessa
Luukopoikien talossa. Valvo-
ja, naislääkäri Pietarista, ei
halunnut enempää jatkaa
keskustelua, sillä leiriä val-
mistelevien lukioikäisten
nuorten joukossa ymmärret-
tiin englanninkielinen kes-
kustelu. Me kotikyläretkeili-
jät palasimme maantielle Ai-
ri-serkun kotipihan kautta ja
poimimme heidän ( aikai-
semmin agronomi Huhtisen
) entisen puutarhan juuri-
versoista kasvaneista puista
maukkaita kirsikoita.

Entisen Konnitsan hovin
rinteen alapuolelle on muu-
tama vuosi sitten rakennettu
ortodoksinen tsasouna, jon-

ka  edessä virolaissyntyinen
ortodoksipappi keskusteli
kanssamme suomen kieltä
ymmärtäen. Paljon on vettä
virrannut Konnitsanjoessa
siitä ajasta lähtien (1700-lu-
ku), jolloin läheisellä kan-
kaalla sijaitsi hovin vallanpi-
täjien piiskapetäjä, minkä
runkoon sidottiin ruoski-
mista varten ropotista (ho-

vin päivätyöstä) kieltäyty-
neet tai muuten isäntävaltaa
vastustaneet talolliset.

Uuden ajan tuloa entiseen
kotikyläämme julisti nuori
Venäjän mestaruuden voit-
tanut trumpetin soittaja,
jonka puhaltamat klassiset
musiikkikappaleet kaikuivat
joen yli kylään asti. Emme
saaneet tietää oliko pojan ja

tytön koti Konnitsassa. La-
hoavien mökkien joukkoon
on rakennettu vasta pari
uutta asuintaloa. Tuntuu
kuin elämä kylässä elpyisi
vähitellen. Sitä ei kuitenkaan
todista joen sillan puuosien
loppuun lahoaminen tai
kansakoulun seinien pahvi-
tus ja ovien lukitseminen
retkeilijöiden tieltä. Yhtey-
denpito on nyt vaikeaa, sillä
hallinto on hajautettu, eikä
kylässä ole kyläpäällikköä,
eivätkä koululla enää asu Kä-
kisalmeen muuttaneet tutta-
vamme Sergei ja Juulia.

Elokuinen kotiseutumatka
oli tärkeä monille ensikerta-
laisille,  evakoiden lastenlap-
sille, sillä he näkivät nyt sen
kauniin Karjalan, josta olivat
aikaisemmin kuulleet vain
haikeita kuvauksia. Nyt he
saivat kuulla lisää tarinoita
menneestä elämästä, siitä,
josta kerrotaan myös Kon-
nitsan kyläkirjassa ja kohta
valmistuvassa valokuvakir-
jassa.

TOIVO LUUKKANEN

Vieraanvaraiset kesäleirin johtaja ja nuoret Kiimajärven
rannalla elokuussa 2005. Kuva T.Luukkanen.
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Alakylän ja Kahvenitsan koulupiirien kylähistoriaa
Kulumassa olevan vuoden
aikana on useasti noussut
esille näiden koulupiirien
kyläkirjan aikaansaaminen.
Onhan jo melkein kaikista
kylä-tai koulupiireista pyhä-
järveltäkin jo kyläkirjoja il-
mestynyt, toisista jo useam-
piakin.

Asiaa on tuotu monasti
esille, mutta puuhaan ei ku-
kaan ole ilmoittanut ryhty-
vänsä. Näihin koulupiiri
alueisiin kuulu  kuusi suurta
kyläkuntaa , Alakylä, Kahve-
nitsa, Puikkoinen, Passi ja
Hassinmäki, sekä Kalamaja,
Montrua ja Pölhölä. Näistä
kolmesta viimeksi maini-
tuista kylistä on 1997 julkais-
tu kyläkirja nimellä ”Tarina-
kivillä” joten niiden kylien
elämästä ja ihmisistä ei liene
tarpeen uudelleen kirjoittaa. 

Koulupiirin alueeseen
kuului osaksi myös Valkea-
mäki kylää (Pyhäjärven ase-
maseutu), sekä vielä Räisä-
län rajalla oleva osa Pyhäky-
lää (Heinoisten alueella). Ky-
lien rajat olivat hyvin sekavat
vaihdellen melkein taloit-
tain, joten talo-ja asukas
esittelyn pyrimme tekemään

koulupiiri rajoja käyttäen.

Kirjahankkeeseen
ryhtyminen

Viime kesänä tehty Alakylän
”Pyrintö” nuorisoseuran pe-
rustamisen 100-vuotis juhla-
matka antoi lopullisen pon-
timen tällaisen kyläkirjan ai-
kaansaamiseen. Katsottiin,
että ellei työhön nyt ryhdytä
niin kohta ei ole jäljellä ke-
tään, jotka omakohtaisilla
muistoillaan voisivat kylän
historiaa tallentaa jälkipol-
ville säilytettäväksi. Nuoriso-
seuran perinnetoimikunta
katsoi velvollisuudekseen
ryhtyä kirjaan aineistoa ko-
koamaan ja hanketta toteut-
tamaan. Kirjan ”teknilliseen
toteuttamiseen” on avuk-
semme lupautunut toimitta-
ja Niina Pitkänen. Hän on
työssä  paikallislehti Tyrvään
Sanomissa. Isovanhempan-
sa ovat kotoisin Pyhäjärven
Yläjärven kylästä.

Asian eteenpäin 
vieminen

Nyt tarvitaan  kaikkien alu-

eella asuvien yhteistyötä
asian onnistumiseksi. Toi-
vomme, että te kaikki alueel-
la asuneet ja jälkipolvenne
ottaisitte asiamme omak-
senne ja antaisitte apunne

tämän kirjahankkeen toteut-
tamiseksi. Siksi toivomme
saavamme teiltä kirjoituksia
alueen tapahtumista, ihmi-
sistä ja yhteistoiminnasta
kyläläisten kesken. Valoku-

vat juhlista, kuin myös arjen
askareista ja työstä ovat tar-
peen.

Kirjoitukset, tiedot ja valo-
kuvat tulisi lähettää ensiti-
lassa, tai viimeistään tämän

vuoden loppuun mennessä
jollekin toimituskunnan jä-
senelle osoitteisiin: 

Erkki Pärssinen, Ruotsi-
lankyläntie 239, 38300 Kiik-
ka. puh. 03-5135150 tai 0500-
755981, erkki.parssinen@
surfeu.fi  

Orjo Pärssinen, Sarkiantie
169, 38300 Kiikka, puh. 03-
5135294 tai 050-5994096 

Oiva Kaasalainen, Kannin-
tie 7, 38210 Vammala,  puh.
050-3550169, oiva.kaasalai-
nen@kopteri.net

Matti Ahvonen, Rinnekoi-
vistontie 68. 3270 Äetsä.
puh.03-5133421 tai 050-
5661523,  matti.ahvonen@
kolumbus.fi 

Arvo Pärssinen, Koivukuja
6 B 7, 38300  Kiikka, puh. 03-
5135028

Kalevi Lappalainen, Kan-
gasmaankuja 8, 38210 Vam-
mala, puh. 03-5141580 tai
040-7324410

Irma Pietilä, Napanpolku
2, 38300 Kiikka, Puh.
5135991.

Yhteydenottoanne toivo-
en.

KIRJATOIMIKUNTA

Alakylän kansakoulu. Koulupiirissä alkoi toiminta syksyllä 1903. Aluksi koulu toimi
vuokrahuoneistossa viisi vuotta. Kuvassa oma kansakoulu, mikä valmistui 1908.

Noitermaan koulupiiriläiset 
kokoontuivat Pyhäjärvi-juhlilla
Vaikka itse en ole syntynyt
Viipurin läänin Pyhäjärvellä,
on sillä aina ollut oma erityi-
nen paikka sydämessäni.
Lapsena istuin usein kuun-
telemassa äitini, tätini, eno-
jeni ja Pyhäjärvellä syntynei-
den serkkujeni kertomuksia
ja muisteloita rajan taakse
jääneestä kauniista kotiseu-
dusta. Silloin ajattelin, että
taitaa olla muistojen kultaa-
mia nuo puheet, mutta pääs-
tyäni itse käymään siellä,
huomasin, että totta oli joka
sana. Vaikka Pyhäjärvi ei 60
vuosikymmeneen ole ollut
omistuksessamme ja vaikka
siellä ei enää ole paljonkaan
entisestä jäljellä, ei sitä kau-
nista luontoa ole kukaan voi-
nut kokonaan tuhota ja hä-
vittää.  Olen käynyt esi-isieni
synnyinmailla useaan ker-
taan ja aina uudelleen sinne
mieli palaa. Koulu, koulutie,
äidin kotipaikka, Pikonjoki,
Kiimajärvi  ja monet muut
paikat tuntuvat niin tutuilta
ja rakkailta. Toissa kesänä
mukanani oli myös oma poi-
kani ja pojanpoikani. He
ovat useaan otteeseen kysel-
leet, että koska mennään
taas sinne Pyhäjärvelle. Ensi
kesänä mennään, sen olen
heille luvannut. 

Jo noin kolmekymmentä
vuotta sitten kävin ensim-
mäisiä kertoja äitini Annan
ja tätini Helvin, os. Musakka,
kanssa Pyhäjärvijuhlilla. Vie-
läkin on muistissa ne yhteis-
majoituksessa vietetyt haus-
kat hetket ja se nauru ja rie-
mu, kun entiset koulukaverit
ja nuoruuden ystävät tapasi-
vat toisiaan. Äidin veljistä ai-
nakin Arvo-eno Keuruulta
oli usein juhlilla. Tänä vuon-
na Pyhäjärvijuhlat vietettiin
kauniina kesäisenä viikon-
loppuna Ikaalisissa. Lähdin
serkkujeni Musakan Teuvon
ja Lauttamuksen Lauran
kanssa sunnuntaiaamuna
ajelemaan Ikaalisiin. Mat-

kalla kuuntelin serkkujeni
muisteluita entisestä koti-
seudusta ja sen ihmisistä.
Näin virittäydyimme muka-
vasti jo matkan aikana Pyhä-
järvijuhlien tunnelmaan. 

Ruokailun jälkeen Noiter-
maan koulupiiriläiset ko-
koontuivat yhteiseen tapaa-
miseen. Meidät muutama

toisen polven Pyhäjärveläi-
nenkin toivotettiin tervetul-
leeksi. Noitermaan koulupii-
riin kuului 7 kylää, Noiter-
maa, Jaama, Paarina, Miisua,
Porsaanmäki, Tolsterniemi
ja Kiimajärvi, johon kuului
Savimäen kylä. Lähes kaikki
kylät olivat edustettuna tässä
koulupiiriläisten tapaami-

sessa. Oli mukavaa kuunnel-
la entisten oppilaiden muis-
teluita opettaja Tyyne Kopo-
sesta. Pääsimme myös omin
korvin kuulemaan, kuinka
hyvin opettaja Koposen oppi
oli mennyt perille. Toini Pel-
konen luetteli meille ulkoa
runomuodossa kaikki Pyhä-
järven 44 kylää. Ne oli kuu-
lemma pitänyt osata etu- ja
takaperin ja voin todistaa,
että Toini Pelkonen oli var-
masti lukenut läksynsä, sillä
vieläkin hän luetteli ne ulko-
muistista kuin vettä vaan.
Kiitokset Anna-Liisa Heikki-
lälle tämän tapaamisen jär-
jestämisestä, toivottavasti
ensi kesänä Huittisissa meil-
lä on taas mahdollisuus ko-
koontua yhteen. Nämä ta-
paamiset ovat arvokkaita
meille toisen ja kolmannen
polven Pyhäjärveläisille, sillä
juuri Teidän  siellä syntynei-
den ja siellä nuoruutenne
viettäneiden muistelut ovat
erittäin tärkeätä perinnetie-
toa meille nuoremmille.  

LEA PIHO
Laura Lauttamus, Teuvo Musakka ja Saimi Pärssinen

Noitermaalaisia yhteiskuvassa Ikaalisissa 2005.

Jarin kaadot 
toivat kultaa

Jo otsake kertoo sen, että
kyseessä on urheilulaji ni-
meltään keilailu. Mutta ku-
ka on sitten Jari. Hän on
pyhäjärveläistä sukua ole-
va Jari Ratia ja hänen suo-
nissaan virtaa aitoa pyhä-
järveläistä verta, sillä isoäi-
ti on Toini Ratia os. Pärssi-
nen Saaprusta ja Lahdesta.
Jarin vanhemmat ovat reh-
tori Kari Ratia ja toimittaja
Sirpa Ratia. Myöskin van-
hemmat ovat aikoinaan ol-
leet kovia keilaamaan mut-
ta nyt pääpaino on golfissa.
Jarin sisar Riitta on myös-
kin keilailussa kovasti mu-
kana.

26-vuotias Jari kokeili
montaa urheilun lajia en-
nen kuin 14-vuotiaana kei-
lailusta löytyi se oikea laji.
Hän oli jo 17-vuotiaana Jari
pelasi hyvin maajoukkue-
karsinnassa aina finaaliin
saakka ja edellytyksiä olisi
pitänyt päästä mukaan
maajoukkueeseen mutta
jostain syystä valinta meni
ohi Jarin.

Sisua siis tarvittiin ja nyt
26-vuotiaana hän kuuluu
lajin eliittiin.

Moskovassa kesällä pela-
tuissa EM-kisoissa tuli val-
taisan hyvä menestys. Jarin
kaulaan pujotettiin peräti

kaksi kultaista mitalia toi-
nen parikilpailussa ja toi-
nen joukkuekilpailussa.
Parikilpailussa Jari Ratia ja
Petteri Salonen saivat tu-
loksen 2 788 ja se piti lop-
puun saakka. Voiton jäl-
keen ei ehtinyt paljon juh-
limaan, sillä edessä olivat
vielä joukkuekilpailut jois-
ta siis tuli toinen kultami-
tali. Kilpailuihin osallistui
26 maata. Kilpailujen jäl-
keen mieli oli tosi korkealla
kertoo Jari, jopa presidentti
Tarja Halonen lähetti on-
nittelusähkeen Mosko-
vaan.

Tavoitteet ovat kuitenkin
nyt asetettu ylöspäin. Maa-
joukkue ja EM-parikisa-
menestys ovat vasta alku.
Jospa  joskus olisi menes-
tystä EM ja MM tasolla
myöskin henkilökohtaises-
sa kisassa pohtii Jari. Kei-
lailulla on runsaasti harras-
tajia ja myöskin osanottajia
on paljon kilpailusarjoissa. 

Tällä hetkellä Jari Ratia
asuu Helsingissä ja on
oman liikkeensä hoitaja
mutta seurana on edelleen
Lahden Torpedos.  Onnit-
telut Jarille menestyksestä
ja hyviä 300 kaadon kisoja
edelleenkin.

REINO ÄIKIÄ

Kultapoika Jari Ratia.
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irkonsanomaK

Kuolleita

Meillä on lupa....

Oman alani tehtävät olen
saanut aloittaa Eurajoen
kristillisessä opistossa. Mi-
nut kutsuttiin taloon yleisai-
neiden opettajaksi ja vara-
rehtoriksi. Jo muutaman vii-
kon kuluttua työn aloittami-
sesta jouduin vt rehtoriksi.
Ensimmäisenä työvuotenani
siellä palveli viimeistä työ-
kauttaan  apulaisrehtorina
maisteri lempi Nevavuori.
Hän oli ollut opiston johta-
jattarena yli kolmekymmen-
tä vuotta. Siitä ajasta hän oli
sota-aikana toiminut myös
vt johtajana Miika Tarnan
palvellessa sotilaspappina
rintamalla. Osan sota-ajasta
opiston oma toiminta oli py-
sähdyksissä ja opiston tiloi-
hin sijoitettiin esimerkiksi
Inkerin suomalaisia, jotka
tulivat Viron kautta Han-
koon ja sieltä edelleen Eura-
joelle. Sieltä heitä sitten lähti
tai haettiin erilaisiin työteh-
täviin lähiympäristössä. 

Kun ensimmäinen Inkerin
suomalaisten ryhmä tuli
opistoon, oli sateinen syksyi-
nen päivä. Talon juhlasali oli
sisustettu suurilla laveri-
vuoteilla, jotka oli rakennet-
tu kahteen kerrokseen ma-
joitustilojen riittävyyden
helpottamiseksi. Muutakaan
yhtenäistä vapaata tilaa ei
ollut käytettävissä. Niinpä
johtajatar ajatteli, että hän
laulattaa ulkona virren ja

lausuu siellä lyhyesti terve-
tulosanat ja pitää pienen ru-
kouksen. Hetkestä tuli kui-
tenkin hyvin vaikuttava ta-
pahtuma. Lempi Nevavuori
kertoi jakaneensa muutamat
talosta löytyneet virsikirjat
sotilaille ajatellen, että sillä
tavalla hän saa ainakin soti-
laat mukaansa virren veisuu-
seen. Kirjoja ei ollut monia,
sillä Opistolla käytettiin 1701
virsikirjaa ja ns ”Achrenius-
ta” eli Halullisten sielujen
hengellisiä lauluja. Vieraat
eivät olisi niitä osanneet,
vaikka heille olisi nämä kirjat
jaettu.

Maisteri toimi etukäteen
suunnittelemallaan tavalla.
Hän sanoi virren numeron ja
aloitti laulun. Mutta vain hän
lauloi. Sotilailla oli kirjat,
mutta he eivät ehkä tunte-
neet kyseistä virttä. Inkerin
suomalaiset pälyilivät ja
tarkkailivat toisiaan ja soti-
laita. Toisen säkeistön alet-
tua kuitenkin koko joukko
yhtyi ulkoa menossa olevaan
virteen. Mahtava virren pau-

hu täytti pihan. Ihmisten
olemus huokui iloa: me
saamme laulaa ja kukaan ei
estä meitä. Nuo sotilaatkin
ovat aivan rauhallisia ja an-
tavat meidän jatkaa! Seurasi
pieni puhe. Sitten johtajatar
kehotti rukoukseen. Muuta
ei tarvittu. Koko vierasjouk-
ko painui polvilleen kurai-
seen maahan. Heidän koko
olemuksensa huokui kiitos-
ta: meillä on lupa laulaa,
meillä on lupa kuulla Juma-
lan Sanaa, meillä on lupa ru-
koilla! Kukaan ei estä meitä!
Opistossa oli totuttu polviru-
kouksiin. Seurojen aikana
saatettiin polvistua monia
kertoja. Mutta että nämä In-
kerin suomalaiset polvistui-
vat kuraiseen maahan ja te-
kivät sen täysin vapaaehtoi-
sesti, se jäi kaikkien mukana
olleiden mieliin.

Tämä tapahtuma sai sitten
monia jatkumoita ja myös
melkoisen määrän monia
surullisia seurauksia sodan
päätyttyä, kun Inkerin suo-
malaiset jouduttiin palautta-

maan takaisin lähtömaahan.
Eurajoelta heitä lähti syksyn
pimeydessä moottoriveneil-
lä pakoon kohti Ruotsia. Mo-
net selvisivät onnellisesti pe-
rille, vaikka veneiden meri-
kelpoisuus noinkin pitkälle
matkalle oli hyvinkin ky-
seenalainen. Ainakin joita-
kin veneitä upposi ja siinä
ollut väki hukkui. Nämä ih-
miset eivät kuitenkaan ha-
lunneet palata takaisin olo-
suhteisiin, joista he olivat jo
vapautuneet. Siellä heillä ei
ollut lupaa kokoontua juma-
lanpalveluksiin, ei lupaa vei-
sata, ei yhdessä rukoilla. Kir-
kot ja rukoushuoneet oli sul-
jettu ja otettu muihin tarkoi-
tuksiin.

Entä nyt, kun meillä on ol-
lut koko ajan ja on  edelleen
lupa? Ymmärrämmekö, mi-
kä suunnaton lahja meillä
tässä on? Meillä on jatkuvas-
ti  mahdollisuus tulla yh-
teisiin jumalanpalveluksiin
ja erilaisiin kristillisen seura-
kunnan kokoontumisiin. Sii-
hen meillä ei ole vain lupaa,
vaan meitä kehotetaan tule-
maan. Mutta tarvitsemmeko
me suuren Jumalan apua ja
hoitoa? Hän kutsuu ja kehot-
taa ja kehottaa uudelleen ja
uudelleen ja odottaa, että
me myös kutsuun vastaam-
me. Siihen meillä on lupa ja
etuoikeus.

VEIJO JÄRVINEN  

Reino-veljen muistolle
Kun sain tiedon Reino-veljen
kuolemasta syyskuun kuu-
dentena päivänä, se tuntui
epätodelliselta. Kun viimeksi
tapasimme ja erosimme, en
uskonut, että se olisi viimei-
nen kerta tässä elämässä.
Mutta jossain vaiheessa kun
muistelin Reinon elämän-
taivalta, tuli mieleeni erään
runon säkeet:

Lie ammoin jo määrätty
hetki, tään kukkivan kum-
mun mi rakkaamme suo-
jaansa peittää, ja hetki on
tullut jäähyväiset heittää . . .

Reino oli sodan kokenut
mies. Monesti hänen viimei-
nen leposijansa olisi voinut
olla meren helmassa, mutta
hänen kohdallaan oli toisin
määrätty; hänet oli valittu
siihen joukkoon, jonka teh-
tävänä oi sodan runteleman
isänmaan jälleenrakentami-
nen. Sen tehtävän Reino kii-
tettävällä tavalla osaltaan
suoritti.

Reino joutui jo nuorena
kosketuksiin sodan kanssa.
Hän oli 16-vuotias talviso-
dan syttyessä 1939. Elämä
muuttui merkittävästi noina
aikoina, olihan isämme rin-
tamapalveluksessa. Reino jäi
kotiin äidin, Väinön ja Ker-
tun kanssa. Reino joutui
kantamaan vastuun myös
talosta karjoineen päivi-
neen. Äidin lähdettyä evak-
koon jäi Reino vielä kotiin
hoitamaan karjaa ja teke-
mään talon askareita naapu-
rin pojan, Nikkasen Martin
kanssa. 5. 12. 1939 klo 8 illal-
la tuli tieto, että nyt on vii-
meistenkin lähdettävä, mu-
kaan otettavan karjan ja ta-
varoiden kanssa. Reino ja
Martti laittoivat tarpeelliset
tavarat hevosrekeen ja lähti-
vät lehmät mukanaan joulu-
kuiseen pimeään, nähden
sodan loimun kaakon puo-

Isoveljemme

Osmo Ylermi
E E V O N E N
(äiti Aili Mikontytär Karilainen
Vpl. Pyhäjärvi)

* 10. 7. 1935 Viipuri
† 13. 9. 2005 vaikean sairauden murtamana

kotonaan Luumäellä

”Soi huurteessa helinä huilun.
Niin kirkas on tähtinen yö.
Hän kulkenut on yli kuilun.
Maa taivaalle kättä nyt lyö.”

Osmoa kaipaamaan jäivät

siskot Virpi ja Varpu perheineen

Siunaus toimitettu 8. 10. 2005 Luumäen kotikirkossa.

Rakkaamme

Reino Antero
H A S S I
* 27. 10. 1923 Vpl. Pyhäjärvi
† 6. 9. 2005 Saarijärvi
Kauniina nauhana vuosien päivät
helmenä jokainen muistoksi jäivät.
Elämän päivien ketju on kallis,
helmist’ ei yhdenkään kadota sallis.
Kiittäen ja kaivaten
Anna
Raili ja Aulis

Mirva
Marja ja Lauri

Arto, Soile, Suvi ja Sami
Heli ja Ville

Kerttu ja Matti perheineen
ystävät ja muut sukulaiset

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Kiitokset osanotosta.

Rakas sisaremme ja tätimme

Liisa Mirjam
I N K I N E N
* 5. 3. 1927 Vpl. Pyhäjärvi
† 1. 9. 2005 Kokemäki

Kiitollisina kaivaten
Ester
Airi ja Yrjö

Jukka ja Taina perh.
Soile ja Petri perh.

Marjatta
Seija, Markku, Hillevi ja Mirva

Herra on minun paimeneni
ei minulta mitään puutu.

Ps. 23:1

Siunaus toimitettu 17. 9. 2005 Kiitos osanotosta.

Senja Kyyhkysen muistolle
Oli hyvä poiketa kyllä kun olit
lähellä Helsingin tietä. Mie-
heni vielä eläessä hän usein
ehdotti poikkeamista Senjan
luokse. Useimmiten Senja is-
tui keittiössä ikkunan ääressä
lukien sanomalehteä ja virsi-
kirja oli siinä myöskin pöy-
dälle. Nähdessään vieraat
saapuneen hän usein riensi
pihalla asti vieraita vastaan.
Sitten kiireesti kahvipannu
tulelle ja sitten alkoi kuulu-
misten vaihto. Senja oli hyvin
vieraanvarainen ja hänen
luokseen oli varsin muka aina
poiketa. Usein poikkesimme
ohi mennessämme   aivan yl-
lättäen mutta usein myöskin
soitimme etukäteen. Silloin
oli puurot ja sopat valmiina
pöydässä kun sovittuun ai-
kaan poikkesimme. Ei siinä
kieltelyt auttaneet vaan mait-
tavaan pöytään piti käydä.

Joskus aikaisempina vuosi-
na Senjan avuliaisuus tuli hy-
vin esille kun tuli puinti-aika

tai perunamaalle meno. Aina
oli Senja  Liisa ja tämän mies
meillä Huhtamossa autta-
massa.

Sen ja toivoi vanhuutensa
päivinä aina sitä, että saisi ol-
la mahdollisimman kauan
omassa kodissaan. Niin sitten
Taivaan isä antoikin hänen
olla viimeiseen asti kotonaan
tutussa ympäristössä. Joskus
ihmettelimme sitä, miten
Senja uskaltaa ajaa pyörällä
vilkasliikenteisellä valtatiellä.
Senja kertoi siunaavansa aina
itsensä ennen liikenteeseen
sekaan lähtemistään. Kyllä
Taivaan Isä minua varjelee
totesi Senja. Joskus lauloim-
me yhdessä tuttuja virsiä.

Nyt ovat poissa niin miehe-
ni Reino kuin hyvä ystävä
Senjakin. Muistelen aina hy-
viä ihmisiä.Toivon mukaan
tapaamme sitten aikanaan
taivaan kodissa. 

LILJA SALONEN

lella taivaanrannalla. Tavoite
oli Myllypellon asema, jossa
junaa odoteltiin 22 asteen
pakkasessa. Junaan lastattiin
karja ja tavarat. Siinä ase-
malla Reinon ja Martin tiet
erosivat. Reino tavaroineen
ja lehmineen joutui Virroille
tietämättä, että muu perhe
oli Alavudella. Kesti noin
kuukauden tuskaista aikaa
molemmin puolin. Elettiin
epätietoisina minne ja miten
Reino on joutunut. Sama
tuska Reinolla oli omaisista.
Vihdoin perhe pääsi yhteen
ja asettui Virroille. Talvisota
loppui, isä tuli sodasta per-
heen luo Virroille ja koko
perhe muutti hevospelillä
Punkalaitumelle, minne
myös meidän pappa on siu-
nattu.

Alkoi jatkosota, ja perhe
muutti takaisin kotiin Karja-
laan. Reino lähti edeltä käsin
viikkoa   ennenmuita laitta-
maan kodin asuttavaan kun-
toon, jotta sinne oli meidän
muiden hyvä tulla. Isä oli
taas rintamalla, ja Reino hoi-
ti työt kotona, kunnes 27. 10.
1942 oli Reinon vuoro lähteä

isänmaata palvelemaan so-
dan ehdoilla.

Kolmen kuukauden koulu-
tuksen jälkeen vannottiin so-
tilasvala. Reino oli saanut
meripioneerikoulutuksen,
erikoisalana oli miinojen
purku ja raivaaminen. Myö-
hemmin Reino joutui ilma-
torjuntakurssille Koivistolle
ja jatkoi palvelusta miinan-
raivausaluksen it-ampujana.
Kertoipa hän joskus yhteen-
otoista venäläiskoneiden
kanssa, kun varsinkin mii-
nanraivaajat tuntuivat ole-
van niiden suuren kiinnos-
tuksen kohteena. Erään tä-
mäntapaisen hyökkäyksen
yhteydessä Reinokin kun-
nostautui, mutta myös haa-
voittui. Hänet palkittiin va-
paudenmitalilla ja korpraa-
lin arvolla.

Reino pääsi siviiliin sodan
loputtua 1944. Hän saapui
Mahlulle Heinäniemen ta-
loon, johon muu perhe oli jo
saapunut. Heinäniemessä
hän tapasi myös talon tyttä-
ren, Annan, ja he päättivät
aloittaa yhteisen elämän
Saarijärvellä. Heidät vihittiin
Saarijärvellä, mutta hääjuh-
laa jatkettiin myös Mouhijär-
vellä, jonne muu perhe oli
muuttanut asumaan. Annan
kotitilalla oli myös toinenkin
niemi, Murtoniemi nimel-
tään. Sinne he Annan kanssa
rakensivat oman kodin ja pe-
rustivat perheen. Lapsia on
kaksi, Raili ja Arto. Lisäksi
lapsenlapsia on viisi: Railin
lapset Mirva ja Marja sekä
Arton lapset  Heli, Suvi ja Sa-
mi. Maanviljelys oli pääelin-
keinona, lisäksi metsätyöt
tarpeen mukaan. Me muut
sisarukset vierailimme kesäi-
sin Murtoniemessä niin kuin
paikkaa nimeltä kutsuttiin.
Vierailu oli yhtä juhlaa. Mur-
toniemeen oli aina hyvä tul-

la, se oli kuin toinen koti.
Siellä henki aina ystävällinen
vastaanotto ja vieraanvarai-
suus. Murtoniemestä kes-
kustelimme aina, kun tapa-
simme muiden sisarusten
kesken. Osa meidän Mouhi-
järven kotoväen sydämistä
tuntui asuvan Murtoniemes-
sä ja Heinäniemessä. Niin
uskon jatkossakin olevan.

Karjalan kaipuu oli mei-
dän koko suvun mielessä
voimakkaana. Teimme Rei-
non ja muiden Tiituan kylän
entisten asukkaiden kanssa
useita matkoja kotiseudul-
lemme. Reino halusi, että
myös minä jatkossa veisin
”nuoria”, varsinkin oman ky-
län jälkeläisiä juurilleen Py-
häjärvelle.  Hän selosti usein
hyvin yksityiskohtaisesti
menneitä asioita ajasta, jol-
loin vielä asuttiin Karjalassa.

Mutta varsinaisen elämän-
työnsä hän suoritti Anna-
vaimonsa kanssa Saarijärvel-
lä. Reino oli innokas kalasta-
ja, ja myös urheilu oli lähellä
hänen sydäntään. Saipa hän
olla kuljettamassa myös
olympiasoihtua kesällä -52.
Pesäpallo oli nuoruuden
harrastuksista se laji, missä
hän kunnostautui parhaiten.

Myös hengelliset juhlat
Mahlun rukoushuoneella
kuuluivat osana hänen elä-
määnsä.

Kerran Karjalan 
kunnailla alkanut tie
on kuljettu elämän iltaan.
Sait elää elämän antoisan
Rannalla järven 
kauneimman.
Sinä aina autoit ja ahersit
ja paljosta huolta kannoit.
Olet ansainnut 
unen rauhaisan
ja kiitoksen 
kaikkein kauneimman.

MATTI HASSI

Reino Hassi.
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Merkkipäiviä

Ylioppilaita

Valmistuneita

Hääiloa

Turun yliopiston humanisti-
sesta tiedekunnasta on val-
mistunut filosofian maiste-
riksi viime kesäkuussa Jenni
Lintula. Jennin vanhemmat

ovat Merja ja Raimo Lintula.
Merjan isä   Kauko Veikko
Koppanen ja isoäitinsä on
Anna Maria Koppanen o.s.
Talonpoika.

Kirsti Hirvonen 
tallentaa kotiseutuhistoriaa

75Kirsti Hirvonen os.
Seppä syntyi 29.
10. 1930 Pyhäjär-

ven Haapaniemessä. Kirsi
Hirvonen on tullut useille
pyhäjärveläisille tutuksi kol-
mesta romaanistaan, joissa
hän kertoo kotiseutunsa ih-
misistä sodan jaloissa ja eva-
kossa. Tänä kesänä ilmestyi
pyhäjärveläisen evakkotytön
tarina Pilvien takana aurin-
ko. Sydämelliset syntymä-
päiväonnittelut ahkeralle
kirjoittajalle Karviaan.

SALME RINTALA  

95Emilia Kaasalai-
nen, o.s. Kaasalai-
nen täytti 95 vuot-

ta 26. 9. 2005. Emilian kotiky-
lä Vpl. Pyhäjärvellä oli Jaa-
ma. 1938 hän solmi aviolii-
ton noitermaalaisen Väinö
Kaasalaisen kanssa. Elämän-
työnsä Emilia teki maalaista-
lon emäntänä Kauniaisten
kylässä Nokialla. Nykyisin
hän asuu nokialaisessa Vih-

nusrinteen vanhustentalos-
sa.  Vpl. Pyhäjärvi-lehden lo-
kakuun numerossa 2004 ker-
rottiin tarkemmin Emilia
Kaasalaisen elämänvaiheis-
ta.

Sukulaiset, naapurit ja ys-
tävät toivottavat sydämelli-
sesti onnea ja Jumalan siu-
nausta korkean iän saavutta-
neelle pirteälle pyhäjärveläi-
selle.

Rakkaat vanhempamme 
Aili ja Kaino Rastas
Luukas Kurosen ja Katri os.
Mörösen  tytär Aili Emilia
syntyi Kurkijoella 10.5.1917.

Aili oli perheen tyttäristä
vanhin ja joutui jo kansa-
kouluikäisenä huolehtimaan
sisaruksistaan, äitinsä kuol-
tua nuorimmaisen synny-
tykseen. Äiti oli saanut syn-
nyinlahjana kauniin ja kirk-
kaan laulunäänen, lapsena
hän lauloi kirkkokuorossa,
aikuisena naiskuorossa

Synnyinpaikkaansa Kurki-
jokea  äiti muisteli kaiholla
lapsuutensa käynneistä Väti-
kän kallioilla ja hietikoilla , li-
säksi käyntejään Valamon
luostarisaarella.     

Viipurissa äiti ehti viettää
parasta nuoruuttaan. Leipo-
mista rakastavana äiti sai
mieluisan paikan leipomos-
ta, jossa hän sai pyöritellä ja
paistella mm.Viipurin rinke-
leitä.

Viipuri kehittyi  moninais-
ten taiteiden  kaupungiksi,ja
oli  monien railakkaiden se-
kä haikeidenkin laulujen
kohde, vanha ja vehreä.
Torkkelin, Monrepoon ja Pa-
pulan kauniissa puistoissa
äiti viettikin paljon aikaa ys-
täviensä kanssa. Viipurista
äiti lähti  evakkoon, toimi so-
dan aikana muonituslottana
Mikkelin-Lappeenrannan
seuduilla, jonka jälkeen hän
tuli Teiskon kautta Tampe-
reelle tuttavaperheen luok-
se. Äidin sisaruksista on
elossa enää Saimi-sisko, joka
asuu Rovaniemellä lastensa
ja lastenlastensa lähellä. Hä-
nellä on 4 lasta, 5 lastenlasta
ja 2 lastenlastenlasta. Lasten
perheitä on myös Oulussa ja
Joensuussa.

Samuli Rastaan ja Kristii-
na os. Karosen  poika Kaino
Aukusti syntyi Raudussa
Kaskaalan kylässä 20.2.1914.
Kaino syntyi 4-lapsiseen per-
heeseen vanhimpana poika-
na. Kävi poikasena paime-
nessa, soitteli pajupilliä ja
lauleskeli. Isä oli innokas ka-
lastaja, kalastamaan hänet
opetti oma äiti,joka piti huo-
len, että kalaa syötiin mo-
nessa muodossa. Isän herk-
kuja olivat savustetut kalat ja
muikkukukko, niitä hän
opetti lapsenlapsensakin
syömään.

Rautu oli rajapitäjänä mo-
net kerrat joutunut sodan
jalkoihin. Marraskuun 30.
päivänä 1939 herättiin tyk-
kien jyskeeseen, sota oli al-

kanut. Vaikka Rautu oli rinta-
malinjan välittömässä lähei-
syydessä ,suuri osa palasi so-
dan hävittämään kotikylään-
sä, kun Karjala oli vallattu ta-
kaisin jatkosodan aikana.
Kesällä- ja syksyllä -41 rai-
vattiin ensin uudelleen pel-
lot ja kylvettiin vilja,sitten ra-
kennettiin poltetut talot uu-
delleen.  Kesäkuussa -44 oli
karjalaisilla edessään uusi
evakkovaihe, nyt jouduttiin
lähtemään kovalla kiireellä.
Isä lähti evakkoon Käkisal-
melta, toimi sodan aikana
invaliditeettinsä vuoksi esi-
kuntakirjurina Seinäjoella,
jonka jälkeen tuli  Alavuden
kautta Nokialle sukulaisiaan
tapaamaan.

Isän sisaruksista  on elossa
enää 87-vuotias  Hilma-sis-
ko, joka elelee Lahdessa ul-
koillen , luonnossa liikkuen,
lintujen ja oravien elämää
seuraten.  3 lasta, 7 lastenlas-
ta  ja 2 lastenlastenlasta pitä-
vät hänestä hyvää huolta. 

Vanhempamme tapasivat
kirjeenvaihdon kautta, avi-
oituivat syksyllä v. 1945.

Yhteinen koti perustettiin
Nokialle. Perhe kasvoi kah-
della tyttärellä Vuokko syntyi
v. 1946 ja Soile v. 1949.  v.
1956 hankittiin omakotitalo
Nokian Sarpatista.

Koska Isämme oli menet-
tänyt vasemman kätensä ta-
paturmaisesti Käkisalmessa
Waldhofin tehtaalla v. 1938,
hän  halusi olla mukana pe-
rustamassa Nokialle sivili-
invalidien yhdistystä, jonka
toimintaan jäsenet osallis-

tuivat koko perheen voimal-
la.

Jäätyään eläkkeelle No-
kian Kumitehtaalta vanhem-
pamme muuttivat kerrosta-
loon Tampereen Multisiltaan
v. 1981. He eivät enää jaksa-
neet hoitaa omakotitaloa,
puutarhoineen ja talviaikana
lumitöineen. Multisilta oli
hyvin luonnonläheinen
asuinalue , jossa isä teki päi-
välenkkinsä ja  pysähtyi len-
killänsä usein juttelemaan
leppoisasti naapureiden
kanssa.

Vanhempamme kuuluivat
aktiivisesti myös Tampereen
Seudun  Vpl. Pyhäjärviker-
hoon ja Eläkeliiton Tampe-
reen yhdistykseen.

Jäsenyhdistyksissä oli iloi-
nen ilmapiiri , laulettiin pal-
jon , kerrottiin hauskoja tari-
noita, viihdyttiin yhdessä,
tehtiin retkiä, ne auttoivat
jaksamaan arkista aherrusta.

Lapsuuden muistoissam-
me koti oli turvallinen paik-
ka, aina siisti ja lämpöinen ,
pullantuoksuinen karjalan-
piirakoineen ja paisteineen ,
jonne ystävät ja sukulaiset
olivat aina tervetulleita.

Omasta puutarhasta sato-
na korjattiin perunat , vihan-
nekset ja hedelmät. Metsästä
haettiin marjat ja sienet, kar-
jalaisella tarmolla ja ahke-
ruudella.

Pienet vastoinkäymiset ei-
vät lannistaneet vanhem-
piamme, vaan positiivinen
elämänasenne auttoi selviy-
tymään. Karjalaisten yhteen-
kuuluvaisuuden tunne oli

ihailtavaa, he olivat joutu-
neet selviytymään vaikeista
ajoista, aloittamaan elämän-
sä alusta uudessa ympäris-
tössä.

Huolehdittiin läheisistä
ystävistä ja sukulaisista, jaet-
tiin omia tuotteita, saatiin
vastalahjana muuta tilalle.
Toisen auttaminen ja huo-
mioonottaminen ja iloinen
elämänasenne ovat jääneet
meille  karjalaisuuden  pe-
rintönä.

Äitimme, tarmokas talous-
ihminen herkullisten ruo-
kien ja leivonnaisten laittaja,
kiltti ja antelias, omia voimi-
aan säästämättä, sydämellä
toista ihmistä ajatteleva,
nukkui pois  27.10.2000,  83-
vuotiaana, oltuaan viimeiset
kaksi vuotta sairaalan vuo-
deosastolla.

Isämme, ahkera ja sinni-
käs nikkaroija ja maalari,
räätälin poika, kerhoissa lau-
lattaja ja kronikoidensa kir-
joittelija ja kertoja, muutti
taivaan kotiin äkillisesti  9.
9.2004,  90-vuotiaana, lop-
puun asti kaikesta kiinnos-
tuneena .

Kiitollisuudella  tyttäret
VUOKKO PULKKINEN  

SOILE JÄRVINEN

Isän tekemä kronikka
omista lapsuusmuistois-
taan:

Niin usein kuljen vielä,
kunnailla Karjalan.
Mis lasna kotitiellä,
näen äidin astuvan.
Myös siskot , veljet siellä
näin, isäni nuoren 
pystypäin.
Kun paistoi päivä kirkas,
rannoilla Laatokan.
On pellot kaukaa tuolla,
veet välkkyy hymyillen.
Soi Konevitsan puolla ,
Valamo vastainen.
Oon lapsi laulun kauniin
maan, niin kukkivan 
ja kuulakkaan.
Vaan luottain luojaan
kauas, rannoilla 
Laatokan.
Nyt vasta vuotten mennen ,
ääneni teille soi.
Myös isät äidit ennen,
murheitten maljan joi.
Mä itkuvirren virittäin ,
se nousi maasta 
tähtiin päin.
Ja siksi kellot kaikui,
rannoilla Laatokan.

Linn von Weymarnin ja Taneli Laulajaisen hääjuhlaa vietet-
tiin 30.8. Paraisten Pensar Sydin jylhissä maisemissa. Vihki-
tuomarina toimi Jarmo Kallinen ja vihkipappina Jan Ce-
dercreutz. Taneli on nuorin Raijan ja Pekan neljästä lapsesta.

Serkukset Pauliina
(vas.) ja Johanna ovat
kuluneen kevään yli-
oppilaita. Pauliinan
vanhemmat ovat Juha-
ni ja Ruut (os. Kallio-
koski) Laulajainen, Tu-
rusta. Johannan van-
hemmat ovat Jarmo
Ketoja ja Jaana (os.
Laulajainen), Lapualta.
Juhanin ja Jaanan van-
hemmat ovat Raija (os.
Ojala) ja Pekka Laula-
jainen, joka on synty-
ään salitsanrantalai-
nen, Arvi ja Ida Laula-
jaisen vanhin poika.

Pauliinan vanhempi sisar,
Eveliina, sai valkolakin kak-
si vuotta sitten ja on nyt
vuoden reissulla Ranskan
maalla ranskan kieltä opis-
kelemassa.

Aili ja Kaino Rastas.

Aulis Airton täyttäessä 80 vuotta 23.8. juhlijoitten joukossa
oli myös pojan Mikko Airton perhe Rovaniemeltä.
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Torstai 21. 7.
– matkalla 
Pyhäjärvelle

Aikaisin torstaiaamuna ko-
koontui pieni joukko ihmisiä
Tampereen linja-autoase-
man ulkomaanmatkojen py-
säkille. Kello seitsemältä bus-
sia ei vielä kuulunut, mutta
odottajat eivät ehtineet huo-
lestua. Hetkisen kuluttua au-
to kaarsikin pysäkille. Bussis-
ta laskeutuivat Seija Lintula
ja Heimo Kemppi huolehti-
maan uusista matkalaisista.
Seija huolehti matkanjohta-
jan varmuudella tulokkaat si-
sälle bussiin ja Heimo sai
kuskin kokemuksella järjes-
teltyä uudet kapsäkit matka-
tavaratilaan. Autossa terveh-
deltiin puolin ja toisin, sekä
tuttuja että tuntemattomia ja
toivoteltiin hyvät huomenet. 

Tampereelta tie vei Toija-
lan ABC:lle, jossa munkit oli-
vat tuoreita kuljettajan lu-
pauksen mukaisesti. Aurinko
paistoi täydeltä terältä mat-
kan jatkuessa pikaisen kahvi-
tauon jälkeen Helsinkiin.
Kiasman edestä poimimme
mukaan pari reissuun lähti-
jää. Pysähdyimme myös Kei-
molan Nesteellä ottamaan
ihmisiä kyytiin. Helsingin jäl-
keen bussin nokka osoitti
kohti Hotelli Leikaria Hami-
nan tuntumassa. Matkalla
sinne Seija Hakanen laulatti

meillä maakuntalauluja. Ai-
nakin Hämäläisten ja Karja-
laisten laulut osattiin. Leika-
rissa vietetyn kahvitauon jäl-
keen alkoi taival kohti rajaa.
Rattoisa puheensorina täytti
auton. Ennen rajan ylitystä
suurin osa seurueestamme
tankkasi itsensä maistuvalla
ruualla Rajahovissa. Siellä oli
myös viimeinen mahdolli-
suus vaihtaa rahaa. Ruokajo-
nossa ihmiset puhuivat ym-
pärillä suomea ja venäjää, jo-
ten alkoi tuntea olevansa hy-
vin lähellä rajaa. Suomen ra-
javartiosto tarkisti vain pas-
simme ja pääsimme helposti
ja nopeasti ei-kenenkään-
maalle. Venäjän puolen vi-
ranomaiset hoitivat asiat hi-
taammin. Ensikertalaiselle
kaikki oli outoa ja ihmeellis-
tä. En ollut koskaan aikai-

semmin käynyt Venäjällä tai
Pyhäjärvellä ja jännitti hie-
man. Aluksi jouduimme
täyttämään lomakkeet, jois-
ta ei kunnolla saanut selvää,
mitä niissä haluttiin. Passin-
tarkastusjono onneksi sitten
eteni nopeasti, pienen odot-
telun jälkeen. Kaikesta sel-
vittiin kunnialla. Vielä kellot
esille ja aika siirtyi tunnilla
eteenpäin paikalliseen ai-
kaan.

Rajasta selviydyttyämme
pysähdyimme heti tien vie-
ressä olevalle kaupalle. Kau-
passa kävivät ruplat sekä eu-
rot ja saimme hyvin täyden-
nettyä matkavarastojamme.
Lopulta tie vei Viipuriin, jos-
sa tiputimme kaksi reissu-
miestä hotellin luo. Heti
aluksi saimme loistavan ku-
van venäläisestä autoilusta:
kolari melkein keskellä tietä.
Viipurissa emme pysähty-
neet sen kauempaa, sillä Vii-
purin tori ympäristöineen
oli päätetty jättää kolutta-
vaksi viimeiseen päivään.
Matka alkoi kohti Pyhäjär-
veä!

Matkan varrella täytyi kui-
tenkin pitää taukoa, koska
auto täytyi tankata. Saimme
myös maistuvat matkakah-
vit. Lisäksi muutamat tutus-
tuivat ”kauppa-autojen”
tuotevalikoimiin. Toinen
kaupustelijoista oli niin in-
nokas, että jaksoi seurata

bussia seuraavaankin pysäh-
dyspaikkaan. Kahvi oli kuu-
maa ja mieli korkealla. Tä-
mänkertaisen taukopaikan
vieressä, entisessä Muolaan
pitäjässä, oli ympyrässä pat-
saita, jotka esittivät erilaisia
horoskooppimerkkejä. Ute-
liaimmat kävivät katsomassa
lähellä olevaa vanhaa Man-
nerheim-linjan bunkkeria.
Se oli räjäytetty auki ja yh-
dellä seinällä luki venäläis-
ten kirjaimien keskellä suo-
meksi talvisota ja vuosiluvut
perässä. Kauppiaat saivat
tällä kertaa myös kahvia. 

Noin kello 21.30 paikallista
aikaa bussimme kaartoi Py-
häjärven Lomarannan pää-
rakennuksen eteen. Pihalla
odottikin jo Antti Musakka,
Lomarannan isäntä. Ulkona
selvitimme hänen johdol-

laan, minkälaisia huoneita
oli tarjolla ja mihin kukakin
haluaisi nukkumaan. Huo-
neiden jaon jälkeen matka-
laiset saivat ruuan, alkukeit-
toineen ja kahveineen, pää-
rakennuksen ruokasalissa.
Sauna odotti lämpimänä
ruokailun jälkeen ja uska-
liaimmat kävivät sateessa ui-
massa Pyhäjärvessä. Vesi ei
ollut sen kylmempää kuin
koti-Suomessa ja aallot oli-
vat ihania, sen kokivat mat-
kaseurueemme nuoriväki,
minä mukaan lukien.

Perjantai
– kotipaikkoja 
katsomassa

Perjantaiaamuna kutakuin-
kin kello 8.30 tarjoiltiin aa-
miaiseksi puuroa. Sää oli
hieman sateinen, mutta se ei
meitä lannistanut. Lähdim-
me bussilla kohti Konnitsaa.
Matkalla hämmästelimme
taas sitä ukonputki-metsik-
köä, mikä reunusti Pyhäky-
län teitä. Konnitsassa pudo-
timme tien viereen ihmisiä
kotipaikoilleen ja parkkeera-
simme bussin entisen rait-
tiusseuran talon eteen. Mi-
nusta tuntui mukavalta aja-
tella, että kohta olisin ”mel-
kein kuin kotona”. Vaarini on
kotoisin Pyhäjärveltä ja hän
oli kertonut ennen matkaa ja
matkan aikanakin monen-

laista entisestä kodistaan ja
sen pihapiiristä, kuten myös
yleensä pyhäjärveläisten elä-
mästä. Näkisin paikan, mistä
osa juuristani on lähtöisin! 

Seija jakeli meille vielä vii-
mehetkenohjeet, ennen
kuin kaikki hajaantuivat etsi-
mään omia kotikontujaan. 

Meidän sukulaisseuruee-
seemme kuului Näriäisiä,
Nykäsiä, Aholoita ja Äijöjä.
Me lähdimme ilman vaaria,
joka tuli vasta Antti Musakan
kanssa autolla myöhemmin,
kävellen kohti Äijöniemeä.
Siellä on asunut Äijöjä aina-
kin 1600-luvun lopulta alka-
en. Tie Konnitsan keskustan
ja Äijönniemen välillä oli lä-
hes ajokelvoton. Sen saimme
kävellessämme hyvin tode-
ta. Sadekuurot eivät suin-
kaan parantaneet asiaa.

Kotiseuturetkellä Karjalassa
Matkasta Äijönniemeen tuli
silti ikimuistettava. Olen ko-
ko lapsuuteni tiennyt, että
vaari on Pyhäjärveltä, Karja-
lasta. Nyt sain kokea ja näh-
dä vaarin kertomat paikat
todeksi, kun menimme käy-
mään vaarini syntymäkodin
mailla. Aikaisempien raken-
nusten paikalle oli rakennet-
tu mökki ja sen piha oli ai-
dattu. Korkean aidan takaa
oli hankalaa kurkkia, mutta
silti sain jonkinlaisen mieli-
kuvan ajasta, jolloin vaarini
perhe oli asunut tuolla pai-
kalla. Iso pihapihlaja oli kaa-
dettu. Ennen sotia saunan
päissä sijainneet koivut kas-
voivat edelleen vanhoilla
paikoillaan. Pelto ja metsä
olivat vielä samalla paikalla,
missä ne olivat olleet isoi-
soisäni Arvi Näriäisen ja
isoisoäitini Marian o.s. Äijön
eläessä. Otin muistoksi an-
gervon kukan muinaisista
pihapensaista.

Seuraavaksi menimme
naapuriin, Matti Tuomaan-
poika Äijön perheen entisel-
le asuinpaikalle, jossa tapa-
simme talon isännän. Seuru-
eemme ohitti vähän arkail-
len puomin, joka tukki tien
talolle. Pihassa oli irrallaan
kaksi koiraa. Toinen oli ko-
konsa ja äänensä puolesta
varsin kunnioitusta herättä-
vä, mutta onneksi Antti Mu-
sakka oli mukanamme ja sai

haukkuvan koiran hiljaisek-
si. Talossa vietti kesäänsä il-
meisesti pietarilainen mies,
joka katsoi mielenkiinnolla,
vaarini Ensio Näriäisen mu-
kanaan tuomia kuvia. Ne oli
otettu ajalta, jolloin isoisoäi-
tini setä Matti Äijö omisti
paikan. Mies kertoi, että pi-
harakennuksista olivat muu-
tamat vielä alkuperäisiä. Nyt
pihapiiriin kuului vanhempi
sekä ihan uusi kaksikerroksi-
nen asuinrakennus. Aluetta
olivat ensimmäisen kerran
katsomassa Matti Äijön tyt-
tären tytär Terhi Ahola ja po-
jan poika Voitto Äijö puoli-
soidensa kanssa. Antti tulk-
kasi puhetta puolin ja toisin.

Lähdimme kävelemään
takaisin Konnitsaan monta
kuvaa ja videon pätkää rik-
kaampana. Antti vei yhden

autollisen matkalaisia bus-
sille Konnitsaan ja tuli hake-
maan meitä kävelijöitä myö-
hemmin, ja se oli hyvä, koska
ainakin minun jalkani olivat
väsyneet kävelemisestä Kon-
nitsasta Äijönniemeen. 

Konnitsasta löytyi kauppa
ja pieni kioski, joiden palve-
luita käytimme lähtöä odot-
taessa hyödyksi. Kioskista
sai ihania rinkilöitä ja pikku-
leipiä vaikka kotiin viemisik-
si. ”Bussipysäkillämme” ta-
pasimme myös englantia
puhuvan venäläisen pojan.
Poika kertoili kuulumisia ja
näytti hienoa polkupyörään-
sä. Kotimatkalla poikkesim-
me katsomassa Räisälän
kirkkoa. Kirkko oli kaunis,
iso ja hyvässä kunnossa ai-
nakin päältä päin. Illemmal-
la ruokapöydän ääressä ker-
tailtiin kotitilojen kuntoja.
Halukkaat saivat lähteä vielä
ennen saunaa Käkisalmessa
käymään.

Joukko Näriäisen ja Nykä-
sen suvun jäseniä lähti käy-
mään vaarini isän kotona
Hassinmäellä.  Siellä asui
pietarilaisen Andrej Hramt-
sovin perhe, joka asui siellä
jo vuonna 1992.  He olivat
hirveän vieraanvaraisia ja
mukavia, käskivät heti pe-
remmälle, kun me Antin au-
tolla tupsahdimme pihaan.
Antti tulkkasi meille taas ja
oli mukava kuunnella pu-

heensorinaa. Rouva oli to-
della puhelias ja muisti vielä
hyvin vaarini edellisen vie-
railun kolmentoista vuoden
takaa, vaarini näyttämien
kuvien avulla. Mies näytti pi-
han perällä olevan saunan ja
kertoi miten hän oli tehnyt
maalattian päälle uuden lat-
tian, sauna kun oli vanhoja
rakennuksia myös. Heitim-
me hyvästit ja sanoimme kii-
tokset, kun saimme tulla
”kotirauhaa häiritsemään”.
Antti kyyditsi meidät takai-
sin Heinosten ja Pyhäkylän
vanhan asutusalueen kautta
Lomarantaan, jonne Käki-
salmen-porukka saapui
myös hetken kuluttua. Pyhä-
järven laineet olivat maail-
man parhaita myös sinä ilta-
na, sillä sauna kruunasi päi-
vän.

Lauantai
– käynti Sortavalassa 

Seuraavana aamuna pukeu-
tuivat melkein kaikki naiset
hameeseen. Lauantain koh-
dalla matkaohjelmassa luki:
retki Valamoon. Valamon
luostarissa vieraillessa nai-
silla pitää olla hame ja pääs-
sään huivi. Lähdimme Sorta-
valaan aikaisin aamulla, jot-
ta ehtisimme hyvissä ajoin
satamaan. Osan ihmisistä
piti jäädä kaupunkia kierte-
lemään retken ajaksi. Sorta-
valaan ajo kesti melkein nel-
jä tuntia tien huonouden
vuoksi. Välillä bussissa tun-
tui kuin olisi ollut vuoristo-
radassa, tien kiemurtelun ja
kuoppaisuuden vuoksi. Mat-
kalla pysähdyimme jaloitte-
lemaan Kurkijoen kirkon
raunioilla. Sortavalassa koh-
tasimme pienen yllätyksen.
Laatokalla tuuli kovaa ja aal-
lot olivat korkeita vaahtopäi-
tä. Odotellessamme kanto-
siipialusta, tuli mukava inke-
riläissyntyinen ja suomea
puhuva nainen kauppaa-
maan meille tuoreita karja-
lanpiirakoita. Isot, kotitekoi-
set karjalanpiirakat olivat
herkullisia. Nainen saikin
kaikki myytyä. Seuruetta
katsomaan tuli myös muori,
joka ei suostunut ottamaan
mitään syötävää. Kahvitte-
limme odotuksen lomassa.
Kun kantosiipialus saapui
vihdoin sataman vinolle lai-
turille, saimme kokea pienen
pettymyksen: aluksen kap-
teeni ei halunnut ottaa meitä
kyytiin, koska emme olleet
varanneet paikkojamme.
Vaikka alukseen asteli ohit-
semme jokin toinen turisti-
ryhmä, alukseen jäi silti
paikkoja. Kapteeni ei suostu-
nut ottamaan meitä mukaan
edes rahasta! Opimme, että
Venäjällä ei voi kaikki mennä
suunnitelmien mukaisesti.
Antti, joka oli onneksi lupau-
tunut mukaamme, ja Heimo
päättivät kysyä satamassa
olevasta kalastajalaivasta in-
foa muiden alusten suhteen.
Sieltä luvattiin, että kello kol-
me olisi kantosiipialus ran-
nassa. Päätimme odottaa.
Heimo ajelutti meidät torille
tekemään ostoksia. Kaupun-
kia katsomaan aikoneet ei-
vät olleet vielä ehtineet läh-
teä, joten hekin saivat kyy-
din. Pienemmällä ja isom-
malla torilla ruplat vaihtoi-
vat omistajiaan. Kellon lähe-
tessä kolmea lähdimme jäl-
leen satamaan. Tuuli oli
noussut tällä välin ja nyt aal-
lot löivät satamalaitureille.
Alusta ei näkynyt, eikä myös-
kään sitä kalastajalaivaa.
Heimo jututti hämeenlinna-
laista bussikuskia, joka ker-
toi odottaneensa ryhmäänsä
tulevaksi jo neljän tunnin
ajan. Uutinen laittoi vähän
miettimään, että meneekö-
hän Valamoon enää sinä päi-
vänä laivaa. Merenkäynti oli
jo niin kova, että aavalla Laa-
tokalla alusta ei enää var-
maan saanutkaan hallittua.
Päätimme käydä vielä kysy-
mässä kauempana olevasta
kantosiipialuksesta, että jos-
ko se lähtisi saaressa käy-
mään. Ei lähde, eikä lähde
varmana mikään muukaan,
Antti ja Heimo saivat tietää.
Heimo kertoi hämeenlinna-
laisten viisumin menevän
umpeen jo samana yönä.
Bussissa päättelimme, että
oli ehkä sittenkin hyvä, kun
emme päässeet kantosiipi-
alukseen, sillä olisimme jou-

Näriäisten talon paikalla oleva mökki. Kuvassa vasemmalta Soili, Heli, Irene os. Näriäinen ja Eero Nykänen.
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Suomen vaietut sotavainajat – Osa 2
Karjalankannaksella kesän
1944 torjuntataistelujen pai-
neessa karkasi tai ”harhau-
tui” joukko-osas-toistaan
valtaisa määrä sotilaita, run-
saasti toistakymmentä tuhat-
ta. Karkurit saatiin ennen pit-
kää kiinni ja useimmat palaa-
maan rintamalle. Heille teh-
tiin selväksi, että nyt ei muu-
ta vaihtoehtoa yksinkertai-
sesti ole. 

Kieltäytyneet passitettiin
Lappeenrannan Huhtinie-
messä toimineeseen salai-
seen kenttäoikeuteen, joka –
näin laajasti uskotaan – tuo-
mitsi satoja miehiä kuole-
maan. Ainakaan näiden soti-
laiden kohtalolle ei muuta
järkevää selitystä ole esitetty.
Teloitetut olisi myös haudat-
tu tuolloin armeijalle kuulu-
neeseen Huhtiniemeen. Tuo-
mioista ei kuitenkaan ole mi-
tään dokumentteja eikä asial-
le ole ilmaantunut avainto-
distajia. Virallisesti mitään
joukkoteloituksia ei edes ta-
pahtunut mutta käytännössä
asia oli yleisesti tiedossa. Se
vain unohtui julkisuudelta
pitkäksi aikaa.

Huhtiniemen
mysteeri

Joukkohautojen kysymys tuli
laajemmin julkisuuteen vasta
syksyllä 1971, jolloin Huhti-
niemessä aloitettiin leirintä-
alueen rakentaminen entisel-
le armeijan alueelle. Kaivuu-
töissä löytyi sattumalta 10
ruumista ja sotilastakin nap-
peja. Paikallinen Etelä-Sai-
maa uutisoikin asian teloitet-
tujen joukkohaudan löytymi-
senä. Kymmenen hengen
tuntematon joukkohauta ei
kuitenkaan yllättänyt paikal-
lista poliisia eikä johtanut li-
sätutkimuksiin! Sensijaan
poliisi toimitutti vainajat pois
ja vaikeni asiasta. 

Museoviraston kenttätut-
kija ehti kuitenkin tutkia hau-
dan ja vainajat sekä tehdä
asiasta raportin, jossa ruu-
miit määriteltiin viime sotien
sotilaiksi. Tuota raporttia ei
kuitenkaan enää löydy Mu-
seovirastosta. Lappeenran-
nan poliisin arkistoista ei lii-
oin löydy mitään merkintöjä
vuoden 1971 hautalöydöstä
eikä seurakunnan rekistereis-
tä tietoa siitä, mihin nuo
joukkohaudan ruumiit on
siirretty.

Vasta vuonna 1988 lap-
peenrantalainen kaupunki-
lehti nosti asian taas julki-
suuteen, mistä alkoi uusi yri-
tys selvittää joukkohaudan
mysteeri. Asiassa ei kuiten-
kaan päästy eteenpäin, koska
alkuperäisistä tapahtumista
ei edelleenkään löytynyt mi-
tään asiakirjoja ja nuo vuo-
den 1971 hautalöydön doku-
mentitkin olivat kadonneet.

Heinäkuussa 2004 julkaisi
Helsingin Sanomat näyttä-
vän artikkelin otsikolla: Kar-
jala-lehti hyllytti kirjoituksen
väitetyistä teloituksista. Kyse
oli Karjalan päätoimittajan
lehdessään ennakkoon tie-
dottamasta kirjoituksesta
”Lappeenrannan Huhtinie-
messä jatkosodan tarkimmin
varjeltu sotasalaisuus”. Lehti-
yhtiön johto kuitenkin kielsi
julkaisemasta jo luvattua ar-
tikkelia ”huhuihin perustu-
vana, jonka laaja hämmentä-
minen jälleen kerran ei ole
Karjala-lehden intresseissä”.

Nyt asia sai kuitenkin niin
laajaa julkisuutta, että kes-
kustelu ja kiinnostus alkoi vi-
ritä. Olihan juuri tuolloin ku-

lunut 60 vuotta noista vii-
koista, jolloin kansakuntam-
me kohtalo oli toistuvasti
veitsen terällä. Kesän 1944
ratkaisutaistelut saivatkin sil-
loin mediassa ansaitsemaan-
sa huomiota. Samaan aika-
jaksoon liittyvä Huhti-nie-
men mysteerikin levisi pian
kaikkiin merkittäviin tiedo-
tusvälineisiin. Yleisradion
TV2 kunnostautui esittämäl-
lä syksyllä asiasta Silminnäki-
jä-sarjan ansiokkaan doku-
mentin ”Huhu joukkohau-
doista”.

Asiaa vauhditti myös Heik-
ki Hietamieheltä samoin
vuonna 2004 ilmestynyt aika-
laistietoihin nojaava romaani
Sotatuomari. Sen nimihenki-
lö on Huhtiniemen erityis-
tuomioistuimen tuomarina
pidetty pankinjohtaja Toivo
Tapanainen, jonka Manner-
heim henkilökohtaisesti olisi
asettanut tehtävään. Saman
Tapanaisen kyvyt Manner-
heim oli oppinut tuntemaan
jo vuoden 1918 sodan jälkeis-
ten ”puhdistusten” armotto-
mana toimeenpanijana Lap-
peenrannassa.

Väitettyjen teloitusten ja
joukkohautojen todenperäi-
syys selviäisi vain tutkimalla
oletettu hauta-alue. Tarvitta-
vaa kaivauslupaa Lappeen-
rannan kaupungilta ovatkin
anoneet ainakin TV2 ja Lauri
Törnin Perinnekilta, jotka ha-
lusivat aloittaa heti keväällä
2005. Tehtävän edellyttämä
huolellinen suunnittelu ja or-
ganisointi siirsi kaivuut ensin
syksyyn. Lokakuun alkuun
mennessä kävi ilmi, että pe-
rusteellisten tutkimusten
vaatimaa rahoitusta ei olla
saatu kokoon, joten kaivauk-
set siirtyvät ainakin kesäkau-
teen 2006.

Salaamisen
perusteet

Koko asia on täynnä kysy-
myksiä ilman vastauksia. En-
sinnäkin, mikä oli tuo vuo-
den 1944 salainen kenttäoi-
keus, jonka jäljistä kaikki on
kadonnut: miksi ja kenen
asettama, jäsenet, syytetyt,
todisteet, tuomitut, täytän-
töönpanot, pöytäkirjat, ajat
ja paikat. Kaikki on hävitetty
ja salattu.

Tarvittiinko salaista tuo-
mioistuinta siksi, että nor-
maalin sotaoikeuden silmis-
sä harhautuneita, väärän pe-
rääntymiskäskyn Viipurin
edustalla saaneita, ehkä her-
monsa menettäneitä sotilaita
ei voitaisi kutsua karkureiksi
ja teloittaa sodan aikanakaan
noin vain. Juuri sellaisen
viestin armeijan ylin johto oli
kuitenkin halunnut joukoille
tuolloin antaa: on taisteltava
tai kuoltava! Tällainen eri-
tyisoikeus oli käytännössä si-
ten Suomen perustuslain
vastainen. Se olisi toiminut
itse itsensä asettaneena, jol-
loin sen tuomiot olisivat lait-
tomia, rikollisia oikeustoi-
mia.

Edellinen voisi olla selitys
kategoriseen vaikenemiseen
ja salaamiseen: sotaoloissa-
kin laittoman liikkeen takana
oli kenties armeijan ja valtion
ylin johto. Ajan pääministeri
Edwin Linkomies viittaakin
muistelmissaan Vaikea aika
(s.342) tällaisiin keskustelui-
hin rikosoikeuden professori
ja IKL:n kansanedustaja Bru-
no Salmialan kanssa. Paavo
Haavikon mukaan kyse on
täydellisestä rikoksesta, jon-
ka voikin tehdä vain valtio.

Mikäli asiassa on perää,
täytyy satojen miesten laiton
teloittaminen olla tiedossa
melko suurella aikalais-
joukolla. Todisteiden täydel-
linen katoaminen ja asiasta
vaikeneminen hautaan asti
on pitänyt silloin ankarasti
perustella. Valtion, viran-
omaisten sekä armeijan ohel-
la poliisin ja myös kirkon pit-
kään jatkunut kiinnostumat-
tomuus asiassa on merkille-
pantavaa. Kaikkien näiden
tahojen intresseissä voisi
olettaa olevan asian perus-
teellinen selvitys.

On näet jälleen tehtävä rin-
nastus rajan taakse sodassa
kentälle jääneiden etsintöi-
hin pienenkin vihjeen perus-
teella, missä ei olla vaivoja ja
aikaa säästetty. Nyt olisi ky-
seessä kotimaan puolella ja
tunnetussa paikassa olete-
tusti oleva suuri ”kentälle
jääneiden” eli virallisesti hau-
taamattomien sotilaiden
joukko. Ketään tai mitään vi-
rallista tahoa asia ei kuiten-
kaan ole kiinnostanut!

Tunnustettu sotahistorioit-
sija mutta myös ye-eversti
Sampo Ahto pitää ”mieliku-
vituksen tuotteina” väitteitä
Viipurin menetystä 1944 seu-
ranneista satojen miesten te-
loituksista (Sotilasaikakausi-
lehti 12/99). Kuitenkin ilman,
että olisi itse tutkijana ryhty-
nyt selvittämään näiden
miesten todellista kohtaloa.
Kysymys kuuluu, onko kom-
mentti tutkijan vai korkean
upseerin?

Totuus
kaivettava esiin

On vastaansanomattoman
selvää, että Huhtiniemen
haudat eivät ole vain vilkasta
karjalaista mielikuvitusta,
sen todistaa ruumislöytö
vuodelta 1971. Yhtä selvää
on, että kesällä 1944 jäi Kan-
naksen puolustajista suuren
miesjoukon kohtalo omaisil-
le epäselväksi ilman, että he
olisivat jääneet kentälle. Näi-
den sotilaiden kohtalo odot-
taa uskottavaa julkista selvit-
tämistä. Vaikka anonyymisti.

Tässä vaatimuksessa ei ole
kyse arvostelusta, osoittelus-
ta, saati tuomitsemisesta. On
kokonaan toinen asia arvioi-
da mahdollisten tuomioiden
oikeutusta. Aika oli 1944 ää-
rimmäisen vaikea ja toimen-
piteet harkittu silloisista läh-
tökohdista ja uhkakuvista.
Tällöinkään ei kukaan tai mi-
kään voi kestävästi perustella
mahdollisten omien sotilai-
den laajamittaisten teloitus-
ten loputonta salaamista.

Kyse on viime kädessä näi-
den sotavainajien ja heidän
omaistensa perusoikeuksis-
ta, ihmisiähän kuolemaan-
tuomitutkin kaikessa tapauk-
sessa olivat. Länsimaiseksi
oikeusvaltioksi itseään kut-
suva maa ei voi kollektiivisel-
la päätöksellä pitää historias-
saan valkeita sivuja näin
skandaalimaisen epäilyksen
suhteen.

Voisiko asian uusi julkisuus
tuoda todisteita tai avainto-
distajia viimein esiin? Entä
voisiko totuus olla ollut ”kor-
keiden tahojen” tiedossa ko-
ko ajan, vaikka julkinen Suo-
mi on turhaan yrittänyt sel-
vittää tapahtunutta?  Helpot-
tava tutkimustulos olisi
osoittaa huhut vääriksi. Sii-
hen saakka virallisessa histo-
riassamme on varjo.

TUOMO KUKKO

tuneet luultavasti olemaan
Valamossa yötä. Meidän vii-
sumimme olisi riittänyt jopa
kahdeksi viikoksi, mutta oli-
sikohan siellä ollut hauska
olla yötä täydessä majoitus-
tilassa? Pakkasimme siis
kimpsumme kasaan ja läh-
dimme pois keittämään ret-
kilounasta. Tie Sortavalaan
ei sekään ole parhaimmassa
kunnossaan. Saimme naut-
tia mukavista kuopista ja
ihanasta tärinästä – ilmaista
hierontaa, matkustajat ihas-
telivat. Pysähdyimme ate-
rioimaan Lahdenpohjan ja
Jaakkiman kirkolla. Odotel-
lessamme kävimme useim-
mat katselemassa C. L. Enge-
lin suunnitteleman ja vuon-
na 1977 palaneen kirkon
pystyyn jääneitä tiiliseiniä.
Seija teki upean ja maistu-
van aterian uusista peru-
noista, sillistä, tonnikalasta
sekä säilykelihasta. Ulkona
ruoka maistui, pienestä sa-
dekuurosta huolimatta. Kah-
vit nautimme jo auringon
paisteessa. Lähdimme Käki-
salmeen muutamia koke-
muksia rikkaampana. Seijan
johdolla kajautimme kau-
niisti Karjalaisten laulun
ajan kuluksi. Käkisalmessa
pysähdyimme kaupassa käy-
mään. Kuten kaikissa Karja-
lan kaupoissa täytyi osoitella
sormella tiskin takana seiso-
ville myyjille, mitä tuotteita
halusi ostaa. Palvelu pelasi
kuitenkin hyvin. Illalla oli
ruoka odottamassa Loma-
rannassa. Ruokailun yhtey-
dessä muistettiin kukkasin
Ensiota, joka täytti vuosia.
Myös Seija sai kukkasia kii-
tokseksi siitä, että jaksoi yhä
lähteä luotsaamaan meitä
Karjalaan. Virkeimmät pää-
sivät vielä löylyihin ja pulah-
tamaan Pyhäjärven aaltoi-
hin. Aallot olivat tällä kertaa
melkein yhtä isoja kuin Laa-
tokalla ja kuten arvata saat-
taa riemu oli ylimmällään,
nuorten keskuudessa aina-
kin, kun sai uida sellaisten
”jättiaaltojen” seassa. 

Sunnuntai 24. 7.
– kotimatkalle 

Sunnuntaina koitti lähtöpäi-
vä. Aamu oli aurinkoinen,
mutta hieman tuulinen. Ai-

kaisen aamupalan ja aamu-
uinnin jälkeen pakkasimme
tavarat kasaan ja otimme vii-
meiset kuvat. Kokoonnuim-
me koko ryhmä perinteik-
kääseen ryhmäkuvaan pää-
rakennuksen eteen ja Antti
pääsi kameramieheksi. Ka-
meroita kertyi kaikenlaisia,
jouduimme seisomaan jon-
kin aikaa, että kaikkiin saa-
tiin kuva muistoksi. Hyväs-
teltyämme henkilökunnan
ja kiitettyämme hyvästä
huolenpidosta Anttia ja mui-
ta, suuntasimme matkan
kohti Viipuria. Mieli oli ehkä
hieman haikea. Ensimmäi-
nen pysähdys oli jo heti kul-
man takana. Käväisimme
sankarihauta-alueella. Pertti
Hakanen muisteli menneitä
ja tulevia. Ennen kaikkea
hän puki sanoiksi varmasti
sen, mitä kaikki ajattelivat:
oli mukava tulla Karjalaan ja
ennen kaikkea Pyhäjärvelle.
Saamme olla kiitollisia kun
pääsemme käymään täällä.
Seija H. lauloi Oi katsohan
lintua oksalla puun. Yhdessä
lauloimme taas tuon tutun
Karjalaisten laulun. Matka
jatkui edelleen Kiviniemeen,
jossa pysähdyimme ihastele-
maan Vuoksea. Koski oli
mahtavan näköinen ilmes-
tys. Viipurin tien varressa
näimme paljon mustikan-
myyjiä istumassa sankojen-
sa kanssa. Myös metsäman-
sikoita ja -vadelmia oli
myynnissä. Pysähdyimme
kerran tiedustelemaan hin-
toja ja halukkaimmat käytti-
vätkin tilaisuuden hyödyksi
ja ostivat tämän kesän mus-
tikkansa sieltä. Minäkin sain
maistaa metsämansikkasa-
toa. Loppumatka ei ollut tyl-
sä, koska Heimo ja Hakasen
Pikku-Lotta kertoivat vitsejä
vuoronperään. Isolla Lotalla,
eli minulla, oli tällä kertaa
vitsit vähissä. Kaupungissa
nappasimme tutusta hotel-
lista tutun mieskaksikon
mukaamme ja päädyimme
Viipurin pyöreäntornin lä-
heisyyteen. Saatuamme tie-
tää hyvät toimintaohjeet ja
aikataulun, me itse kukin ka-
tosimme torille ja kauppa-
halliin. Ruplat ja eurot vaih-
toivat mukavasti omistajaa.
Kauppahallissa oli mahdo-
tonta olla huomaamatta ma-

keisten myyjiä. Ja portaita
yläkertaan, nehän olivat ai-
van vinot! Ulkona kaupan-
käynti oli myös vilkasta ja vä-
rikästä. Toimitettuamme os-
toksemme, takaisin jalkau-
duimme bussiin. Bussin ym-
pärillä parveilevat myyjät
olivat yksi vitsaus, mutta
niistäkin selvittiin. Ennen ra-
jalle lähtöä teimme pienen
kiertoajelun keskustassa.
Punaisen lähteen toria hal-
litsi Lenin edelleen tuimana
ja muhkeana. Saimme mah-
dollisuuden käydä myös pel-
lavakaupassa, jossa tuntui
olevan kaikki mitä pellavasta
voi vain tehdä. Kaupan jäl-
keen suunnistimme Monre-
poon portille. Bussin ikku-
nasta ehdimme vilkuttaa
tuolle kuuluisuudelle. Vaali-
maan raja-asemalle oli vielä
matkaa, joten emme pysäh-
tyneet edes valokuvaamaan.
Viimeisen kosketuksen ve-
näläiseen kaupankäyntiin
saimme kokea Sorvalin Va-
linnassa. Matkalla lauloim-
me muutamia lauluja. Vaali-
maalla odotimme noin tun-
nin ja kaksikymmentä mi-
nuuttia. Nopeammin se me-
ni kuin tullessa, vaikka raja-
viranomaiset vähän simput-
tivat. Venäjän rajan jälkeen
tien vieressä pilkotti verova-
paa-kauppa. Täydennetty-
ämme tuliaisiamme siellä,
menimme Suomen rajalle.
Kotimaani ompi Suomi, Suo-
mi armas synnyinmaa… kai-
kui monesta suusta.  Vaikka
koti on aina koti, mielissä
väikkyi jo varmasti seuraava
Karjalan reissu. 

Haastattelin paluumatkal-
la Ikaalisissa asuvia Vilho ja
Sanelma Pitkästä, jotka läh-
tevät aina mielellään Karja-
laan.

– Tämä on jo 13. kerta, kun
olemme käymässä, Vilho
kertoo. Vilhon koti oli Has-
sinmäellä, Väärälahden ran-
nalla vaarini mummolan ra-
janaapurina.

– Siellä on vanha kotitalo
vielä jäljellä. Entinen asukas
puhui suomea ja olimme
kerran yötäkin hänen luo-
naan. Nyt talossa on uusi
asukas. 

– Aiotaan mennä Karja-
laan niin kauan kuin terveys
kestää, Sanelma sanoo. Hän
ei itse ole kotoisin Karjalasta,
mutta muistaa hyvin, kun ta-
loon otettiin evakkoja.

– Ensin tulivat hiitolalaiset
ja sitten pyhäjärveläiset. He
olivat mukavia, opin karja-
lanpiirakoitakin tekemään.

Seuraava pysähdys oli vas-
ta Leikarissa, jossa jätimme
porukkaa pois. Söimme
myös vähän iltapalaa. Matka
jatkui Oulunkylän ja Mau-
nukselan kautta Keimolan
Nesteelle. Ihmisiä hajaantui
monelle taholle: osa yöpalal-
le ja osa omaan kotiin tai yö-
paikkaan. Tampereelle päin
mentäessä alkoi jo väsymys
painaa ja bussissa oli vähän
hiljaisempaa. Tampereen
linja-autoasemalla tyhjeni
matkustaja- ja kassimäärä
enää muutamaan. Hyvästel-
tyämme loput matkustajat ja
Heimon sekä Seijan, lähdim-
me me tamperelaisetkin
omiin koteihimme. Yöllä oli
mukava mennä nukkumaan
kun takana oli onnistunut
reissu. Selkeä ajatus oli aina-
kin: pakko päästä sinne uu-
destaan! Kiitos Heimolle ja
Seijalle ja kaikille matkalla
mukana olleille!

LOTTA NÄRIÄINEN

Artikkelin kirjoittaja Lotta Näriäinen Viipurin torilla.
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■ Suvannon Seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
lauantaina 18. 11. 2005 klo 14–17 Karjala-talolla
Galleria-salissa. Tervetuloa mukaan myös kaikki
pyhäjärveläisistä sukujuurista kiinnostuneet!
Esittely-vuorossa Vuoksela. Vetoryhmä klo 12.

■ Huittisten, Äetsän ja Vammalan  Karjalaiset
vietämme yhteistä Muistojen iltaa sunnuntaina 6.
11. kello 18.00 Vammalan seurakuntakeskuksessa.
Tervetuloa. Vammalan Karjala-Seura ry

■ Huittisten Karjalaiset ry Seuran 60-vuotisjuhlaa
vietetään osuuspankin kokoustiloissa sunnuntaina
30. 10. kello 14.00 alkaen. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa seuran jäsenet ja karjalaisuuden ystävät.
Hallitus

■ Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon marras-
kuun tapaaminen on Ravintola Wanhassa
Herrassa, Laaksokatu 17  Lahti,  torstaina  marras-
kuun 3. päivänä klo 13.00 alkaen. Joulukuussa
nautimme jouluaterian samassa paikassa torstaina
8. päivänä joulukuuta klo 18.00 alkaen. Kaikki
joukolla mukaan. Tervetulotoivotuksin
Johtokunta

■ Evakkolapset ry järjestää aluetoiminnan käynnis-
tämiseksi Pirkanmaalla tilaisuuden Tampereen
vanhalla kirjastotalolla torstaina 10.11.2005 kello
18.00. Illan teemana ”Murre kielemme rikkau-
temme ja osa meitä”. Murrejutusteluun johdattaa
opettaja Pekka Kuisma. Esillä evakkolapsia
koskevaa kirjallisuutta ja lyhyt esittely Evakkolapset
ry:n toiminnasta. Tilaisuuteen ovat kaikki tervetul-
leita. Muistat sie viel, ko myö oltii evakkotiel. Tule
muistelemmaa sattumuksii ja tappauksii tarinailtaan
Tilaisuus on maksuton.

Tilaan __ kpl Kuvataidetta Käkisalmesta
á 35 euroa + lähetyskulut.
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Kuvataidetta Käkisalmesta

- Menetetystä, Kaivatusta

on Käkisalmi-säätiön kunnian-

osoitus Käkisalmelle ja sitä

kuvanneille taiteilijoille.

Kirja on ensimmäinen

kuvataiteita esittelevä teos

Käkisalmesta. 120 s.

Kirjassa esitellään taideteok-

sia  1500-luvulta nykypäiviin.

■ Valtakunnallinen Kirkkoilta talvisodan
syttymisen muistoksi Tampereella 30.11. klo 18.00.
Tilaisuudet järjestävät: Karjalan Liitto, Karjalaisseu-
rojen Tampereen piiri, Tampereen tuomiokirkko-
seurakunta, Tampereen Ortodoksinen seurakunta.

■ Karjalaispukujen näytös Karjalatalolla 12.11.
Tilaisuus alkaa Karjalatalolla Helsingissä,
Käpylänkuja 1, klo 12 ja sen avaa Karjalan Liiton
liittovaltuuston varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Katri Komi. Pääsymaksu näytökseen 2 euroa.

■ Sankarivainajat kotiseudun multiin. Huittisten
seudun Kansalaisopistossa järjestetään to 3. 11. klo
18 esitelmätilaisuus, jossa everstiluutnantti evp
Jorma Inkinen esitelmöi sankarivainajien etsinnöistä
Karjalan kannaksella ja Laatokan Karjalassa.

Huittisten Karjalaiset juhlivat
Huittisiin oma karjalaisseura perus-
tettiin monen muun satakuntalaisen
kunnan tavoin vasta toisen evakko-
matkan päätyttyä 60-vuotta sitten. Pe-
rustamiskokous pidettiin 17.6.1945
osuuskaupan kokoushuoneistossa
Lauttakylässä. Karjalaiset Huittisista
ja Keikyästä olivat saapuneet runsas-
lukuisasti tähän kokoukseen.

Kokouksen avasi maanviljelijä Mat-
ti Viskari luoden katsauksen karjalais-
ten monivaiheiseen elämään. Samalla
hän ehdotti että paikkakunnalle kar-
jalaisten yhdyssiteeksi perustettaisiin
seura, joka pitäisi yllä Karjalaisten
henkistä vireyttä ja samalla myös pi-
täisi jäseniään ajan tasalla Karjalaisil-
le tärkeissä taloudellisissa kysymyk-
sissä. Avaajan ehdotuksesta valittiin
kokoukselle puheenjohtajaksi Heikki
Herra ja pöytäkirjan tekijäksi Heikki
Matikainen.

Kokouksen 3 §:ssä päätettiin perus-
taa Huittisten seudun Karjalaiset r.y.
niminen seura, jonka kotipaikkana
tulee olemaan Huittisten Lauttakylä.
Seuran johtokuntaan  valittiin seuraa-
vat jäsenet: Eino Kaasalainen (Pyhä-
järvi), Reino Tatti (Pyhäjärvi), Heikki
Herra (Pyhäjärvi), Arvo Hynni ( Kau-
kola), Veikko Pokkinen ( Kaukola), Ju-
ho Kiuru ( Kaukola, Toivo Kähkönen (
Kaukola), Lyyli Hintsanen ( Muolaa),
Heikki Matikainen (Pyhäjärvi), Helvi
Häkli ( Kaukola), Inkeri Lankinen (
Hiitola) ja Sulo Kontio ( Viipuri). Vara-
jäseniksi valittiin Antti Pohjolainen (
Pyhäjärvi), Jalmari Kalmi ( Pyhäjärvi)
Matti Paavilainen (Kaukola).

Huittisissa asui vielä perustamisai-
kaan runsaasti Kaukolan siirtoväkeä
ja olikin luonnollista, että heidän
edustuksensa näkyi johtokunnassa.
Myöskin Keikyä sai edustuksensa seu-
ran johtoon.

Koska liitosta ei vielä oltu saatu
mallisääntöjä päätettiin sääntöjen hy-
väksyminen jättää seuraavalle yleisel-
le kokoukselle, joka pidettiin 1 päivä-
nä heinäkuuta 1945. Hallitus piti jär-
jestäytymiskokouksensa 26.6.1945,
jossa puheenjohtajaksi valittiin Eino
Kaasalainen ja varapuheenjohtajaksi
Veikko Pokkinen, rahastonhoitajaksi
Heikki Herra ja sihteeriksi Lyyli Hint-
sanen. Päätettiin pitää kesäjuhlat
22.7.1945.

Jo syksyllä 1945 kuultiin Huittisten
ym. kuntain Maanlunastuslautakun-
nan jäsenen Armas Kaasalaisen selos-
tus maanhankinta-asioista. Hänelle
esitettiin myöskin runsaasti kysymyk-
siä. Jäsenten hermot olivat kireällä
kun maansaantiasiat ja korvausasiat
tuntuivat viipyvän luvattoman kauan.
Asiasta lähetettiin Pyhäjärven kunnan
hoitokunnalle Keuruulle jopa kirjel-
mä, jossa kiirehdittiin asioiden ripeää
hoitamista.

Varapuheenjohtajaksi valittiin ko-

kouksessa 25.11.1945 paikkakunnalta
poismuuttaneen Veikko Pokkisen ti-
lalle Jalmari Kalmi.  Seuran ensimmäi-
nen joulujuhla päätettiin järjestää
23.12.1945.

Kunnallisvaalien lähestyessä pää-
tettiin valita eri puolille pitäjää ”ää-
nestyskehottajat”. Vuoden 1946 kun-
nallisvaaleissa siirtoväki oli yhteisessä
vaaliliitossa porvareiden kanssa. Tau-
no Kaasalainen nousi valtuustoon en-
simmäisenä siirtoväen edustajana Ar-
mas Kaasalainen jatkoi edelleen
maanlunastuslautakunnassa ja nyt
hänen antamaansa selvitykseen oltiin
jopa tyytyväisiä. Ensimmäinen työ-
täyteinen ja toimintarikas vuosi seu-
ran toiminnassa oli nyt takanapäin.

Seuran puheenjohtajat vaihtuivat
alkuvuosina varsin tiuhaan tahtiin.
Vuoden 1946 yleisen kokouksen jäl-
keen hallituksen järjestäydyttyä pu-
heenjohtajaksi valittiin Jalmari Kalmi
hänen jälkeensä  puheenjohtajina
ovat toimineet Tauno Kaasalainen,
Reino Tatti, Uuno Ruti,  Kalevi Kaasa-
lainen, Vilho Luukkanen, Niilo Kulo-
nen, Arvi Savolainen, Ensio Pakari-
nen, Tauno Hongisto. Leino Rouvinen
valittiin puheenjohtajaksi  sitten 1980
luvulla ja hän toimi varsin pitkään
seuran johdossa , jolloin nykyinen pu-
heenjohtaja  Reino Äikiä aloitti vuon-
na  1999.

Karjalan Liiton välityksin jaettiin
uusien kotien rakentajille vuonna
1949 ja 1952 kunniakirjoja. Tällainen
lasilla varustettu kehystetty kunnia-
kirja on vieläkin useimmissa karjalais-
kodeissa seinällä kunniapaikalla. 

Varsin merkittävän aloitteen Huit-
tisten Karjalaiset tekivät v. 1953. Aloit-
teen perusteella ryhdyttiin hankki-
maan monen muun paikkakunnan
tapaa muistomerkkiä Karjalaan jää-
neille vainajille.  Seurakunta luovutti
parhaan mahdollisen paikan aivan
pääoven edessä olevassa kulmaukses-
sa ja muistomerkki pystytettiin ja vi-
hittiin käyttöönsä 1954.

Myöskin Satakunnan Karjalaisseu-
rojen piirin toimintaa osallistuttiin
piirin perustamisesta eli vuodesta
1945 lähtien. Kokouksiin lähetettiin
edustajat ja muiltakin osin pyrittiin
osallistumaan niin piirin kuin liiton-
kin esittämiin toimintamuotoihin.

Vuonna 1947 perustettiin pitäjäsää-
tiöitä toiminaan yhdyssiteenä eri
puolilla Suomea asuvien karjalaisten
keskuudessa. Huittisissa asuvat karja-
laiset ja Huittisten Karjalaisseura on
osallistunut aktiivisesti niin Pyhän -
Säätiön ( nykyisin Vpl. Pyhäjärvi - Sää-
tiö) kuin Suvannon Säätiön  (nykyisin
Sakkola - Säätiö) toimintaan. Niinpä
Vpl. Pyhäjärvijuhlien on järjestetty
seuran toimesta aina vuodesta 1949
lähtien noin kymmenen vuoden vä-
lein viimeksi 1997. Sakkola -juhlia on

järjestetty Huittisissa kahdesti vii-
meksi vuonna 2004. Pitäjäjuhlat ovat
saaneet paikkakunnalla ansaittua
huomiota ja lehdistö ja muut tiedo-
tusvälineet ovat auliisti esitelleen juh-
lia ja luovutettua Karjalaa.

Seuran toimintaa tehostettiin vuo-
sien mittaan erilaisten toimikuntien
valinnoilla. Yksi tärkeimpiä toimikun-
tia on ollut v. 1978 perustettu naistoi-
mikunta, joka monien karjalaisten pe-
rinnenasioiden ohella on vastannut
erilaisten myyjäisten järjestelyistä ja
monien juhlien tarjoiluista. Naistoi-
mikunnan puheenjohtajana toimi pe-
rustamaisesta aina vuoteen 1999 Hel-
vi Äikiä, sen jälkeen parin vuoden ajan
Senja Kiuru ja viime vuodet Ritva Vis-
kari.

Viime vuosikymmenien aikana on
Huittisten Karjalaiset ry toiminut kar-
jalaisen kulttuurin työsaralla. Niinpä
monin eri tavoin on niin ruokaperin-
nettä kuin tapakulttuuria tuotu esiin.
Karjalan piirakat ovat varsin kysyttyjä
myyjäisissä ym. julkisissa tilaisuuksis-
sa. Rotinat ja virpomiset  ovat myös-
kin tulleet tutuiksi monelle huittislai-
selle.

Viime vuosina on karjalaista kansal-
lispeliä, kyykkää, pelattu erialisten
haasteotteluiden muodossa useaan
kertaan kesä aikana. Perinteiseen
oman seuran pikkujoulujuhlaan on
aina osallistunut lähes 100 henkeä.
Myöskin yhteistoimintaa Vammalan
ja Äetsän seurojen kanssa on harjoi-
tettu niin onkikilpailujen, kyykän
mutta myös hengellisen  ”Muistojen
illan” merkeissä.

Seuran puheenjohtajana toimii täl-
lä hetkellä Reino Äikiä, varapuheen-
johtajana Paavo Punkari, sihteerinä
Merja Inkinen, rahastonhoitajana Jor-
ma Kuronen ja muina johtokunnan
jäseninä: Taina Pärssinen, Vilho Viska-
ri, Heikki Kiiski, Markku Evala, Maili
Huppunen, Jukka Naskali, Elli Marja-
mäki, Kristiina Kaasalainen  ja Pauli
Paukku. Naistoimikuntaan kuuluvat
puheenjohtaja Ritva Viskarin lisäksi
Taina Pärssinen, Helvi Äikiä, Aira Läh-
teenmäki, Senja Kiuru, Marja-Liisa
Heinonen, Elli Marjamäki,, Erja Kiiski
ja Raija Peltola.. . 

Seurastamme puheenjohtaja Reino
Äikiä ja valittu Karjalan Liiton liitto-
valtuustoon ja Satakunnan piirin va-
rapuheenjohtajaksi. Helvi Äikiä toimii
puolestaan piirin naistoimikunnan
sihteerinä.

Huittisten Karjalaiset kokoontuvat
viettämään seuran 60-vuotisjuhlaa
Huittisten Osuuspankin kokoustilois-
sa sunnuntaina 30. 10. klo 14. Run-
saan musiikkiohjelman lisäksi kuul-
laan piirin tervehdys ja juhlapuheen
pitää eversti Antero Pärssinen. 

REINO ÄIKIÄ

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry:n

Syyskokoukselle sääntöjen mukaan kuuluvien asioiden, joita ovat
mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio, johtokunnan jäsenten va-
linta erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valinta, käsitellään yhdis-
tyksen sääntöjen muuttamista.
Vuosikokousesitelmänä kuullaan teol.tri Juhani Forsbergin koke-
muksia Wittenbergistä, Lutherin kaupungista. Pikkujoulumieltä viri-
tellään joululauluin ja hyvä on ottaa pieni yllätyslahja pukin konttiin.
Arpajaisvoittoja otetaan kiitollisuudella vastaan.
Lämpimästi tervetuloa! Vpl. Pyhäjärvi-seura johtokunta

Sääntömääräinen SYYSVUOSIKOKOUS ja PIKKUJOULU
pidetään lauantaina 26. 11. 2005 klo 13.00 alkaen Karjala-talolla
Laatokka-salissa.

Lehtemme marraskuun numero tehdään 17. 11. 2005. 
Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on oltava 

toimituksessa 7. 11. 2005 mennessä.

Toimituksen osoite:
Reino Äikiä
Nokkamäentie 256, 32700 Huittinen
puh. (02) 566 213
matkapuh. 040 769 5775
fax (02) 566 218
reino.aikia@esanet.fi
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