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Huittisten Karjalaiset ry. 60 vuotta
Huittisten Karjalaiset viettivät seuransa 60-vuotisjuhlaa arvokkain
juhlallisuuksin 30. lokakuuta. Juhlapäivän aamuna seuran johto-

kunta kävi viemässä kukkalaitteen kirkkopuistossa olevalle
Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille osoittaen näin 

kunniaa menneiden sukupolvien työlle.

Varsinainen juhla vietettiin
Huittisten Osuuspankin ko-
koustiloissa. Juhlaan oli saa-
punut runsaasti kutsuvierai-
ta ja seuran jäseniä. Alkuun
saatiin nauttia maukkaista
kahvipöydän antimista ja yh-
teisesti laulettu Karjalaisten
laulu viritti mielet juhlatun-
nelmaan. Seuran puheen-
johtaja Reino Äikiä toivotti
vieraat tervetulleiksi ja esitti
samalla katsauksen seuran
toimintaan. Hän kertoi, että
kun seura 60 vuotta sitten
perustettiin, oli sen tehtävä
neuvoa ja opastaa karjalaisia
uuden elämän alkuun. Edes-
sä oli tilojen perustaminen,
rakennustoiminnan aloitta-
minen sekä korvaus- ja lai-
noitusasioiden hoitaminen.
Nykyinen toiminta keskittyy
pääasiassa perinteen vaali-
miseen ja karjalaisen kult-
tuurin säilyttämiseen, sanoi
Äikiä. Hänen mukaansa ruo-
kaperinnettä ja tapakulttuu-
ria on tuotu esille monien ta-
pahtumien kautta.

Esimerkkinä karjalanpiira-
kat, joita nautitaan melkein
jokaisessa kodissa. Seuralla
on tällä hetkellä noin parisa-
taa jäsenperhettä. Jäseniä on
melkein kaikista luovutetun
alueen kunnista, vaikka suu-
rimman joukon muodosta-
vatkin pyhäjärveläis- ja sak-
kolalaissukujuuriset jäsenet.
Seuraan on voinut liittyä ja
on liittynytkin puhtaasti pe-
russatakuntalaisia perheitä.
Heitä kiinnostaa erikoisesti
kotiseutumatkailu, ovathan
monet huittislaisetkin mie-
het olleet mukana siellä maa-
tamme puolustamassa.

Sukututkimuksella
on tärkeä tehtävä

Juhlapuheen pitäjäksi oli saa-
tu Pyhäjärvellä syntynyt
eversti evp. Antero Pärssinen.
Hän on elänyt nuoruutensa
ja käynyt koulunsa Huittisis-
sa asuen, armeijauransa jäl-
keen Lahdessa. Hän on har-
rastanut sukututkimusta ja
kertoili asiasta näin: 

Sukututkimuksella on tär-
keä tehtävä karjalaisuuden
säilyttäjänä. Meille karja-
laisille sukujen tutkiminen
on paljon helpompaa kuin
esimerkiksi satakuntalaisille
johtuen lähinnä siitä, että
siellä ihmisillä oli selkeät su-
kunimet, kun taas täällä käy-
tettiin asuinpaikkaan perus-
tuvia nimiä. Kun asuinpaikka
vaihtui nimi muuttui usein
sen mukaan, esimerkiksi Mä-
kisistä voi asuinpaikan mu-
kana tulla Järvisiä jne. Nykyi-
sin on avuksi tullut tietotek-
niikka, internet ja muut tie-
tojen käsittelyvälineet. Suku-
tutkimuksessa pääsee par-
haiten alkuun liittymällä jä-
seneksi johonkin sukututki-
musseuraan.  Antero Pärssi-

nen toi juhlaan Vpl. Pyhäjär-
vi Säätiön onnittelut ja kii-
tokset. Hän kiitti seuraa mo-
nien Pyhäjärvi-juhlien järjes-
tämisestä ja toivotti edelleen
menestystä seuran työlle ja
ensi kesänä Huittisissa pidet-
täville Pyhäjärvi-juhlille.

Ohjelmaa ja 
tervehdyksiä

Osana juhlan antia vieraat
saivat nauttia monipuolises-
ta ohjelmasta. 10-vuotias
Saana Naskali soitti taidok-
kaasti huilulla kappaleen
”Tuulen värit”. Harri Kiiski
lauloi kauniisti veljensä Pet-
rin säestyksellä kaksi hengel-
listä laulua. Harri opiskelee
Helsingin Yliopistossa teolo-
gisessa tiedekunnassa. Suo-
men ja Skandinavian kirkko-
historiassa hän on tekemäs-
sä pro gradu -työnään tutki-
musta Konevitsan luostarin
vaiheista 1920- ja 30-luvuilla.
Jos jollakin on mielessä ta-
pahtumia tai kertomuksia
niiltä ajoilta, hän toivoi saa-
vansa haastatteluja tai muita
yhteydenottoja niiltä henki-
löiltä. Harri ja Petri ovat jo
nuoresta pitäen olleet muka-
na karjalaisten toiminnoissa.
Sanoivat olleensa mielestään
etuoikeutetussa asemassa,
kun ovat vanhemmiltaan
saaneet niin paljon tietoa

Karjalaan liittyvistä asioista
ja saaneet käydä paikanpääl-
lä tutustumassa menetettyyn
kotiseutuun.

Lausuntaa esitti tunnetulla
taidollaan Elli Marjamäki.

Sakkola-Säätiön terveh-
dyksen toi juhlaan Matti

Naskali. Hän on viettänyt
nuoruusvuotensa Huittisissa
edustaen Lauttakylän Luja
urheiluseuraa. Hän juoksi
silloisen piiriennätyksen 400
metrin matkalla. Hän kiitteli
kovasti hyvästä yhteistyöstä
pyhäjärveläisten kanssa ja

Antero Pärssinen. Saana Naskali. Harri ja Petri Kiiski.

muisteli, että täällä oli hyvä
elää ja harrastaa. Hän toivoi
miellyttävän yhteistyön edel-
leen jatkuvan.

Ahkeria uurastajia 
palkittiin

Satakunnan Karjalaseurojen
piirin puheenjohtaja Jouko
Hämäläinen toi juhlaan piirin
tervehdyksen ja kiitti Huittis-
ten karjalaisia vireästä ja tu-
loksellisesta toiminnasta.
Hän sanoi: ”Täällä on tekemi-
sen ja osaamisen meininki
työssä, työtä on tehty raken-
tavassa ja tulevaisuuteenkin
suuntautuvassa hengessä.
Täällä on saavutettu menes-
tystä niin piirin kuin Karjalan
liitonkin järjestämissä valta-
kunnallisissa kilpailuissa”.
Hän toivoi työlle menestyk-
sellistä jatkoa ja jakoi Liiton ja
piirin myöntämät ansiomer-
kit seuraaville henkilöille:

Hopeisen ansiomerkin sai-
vat Merja Inkinen, Kristiina
Kaasalainen, Heikki Kiiski,
Senja Kiiski, Aira Lähteen-
mäki ja Ritva Viskari.

Pronssiset ansiomerkit:
Pauli Paukku, Mailis Huppu-
nen, Marja-Liisa Heinonen,
Erja Kiiski ja Yrjö Inkinen.
Pienen muistolahjan saivat
jo aiemmin hopeisen ansio-
merkin saaneet Helvi Äikiä,
Taina Pärssinen, Vilho Viska-
ri ja Elli Marjamäki.

Työ jatkuu

Juhlan päätössanat esitti
seuran varapuheenjohtaja
Paavo Punkari. Hänen synty-
mäpaikkansa ja sukunsa juu-
ret ovat Jaakkimassa. Hän to-
tesi mielihyvällä, että vaikka
tänne Huittisiin on sijoittu-
nut monen luovutetun alu-
een evakkoja, niin yhteisten
kohtaloiden myötä yhteis-
työmme täällä on sujunut
hyvin ja toivoi näin edelleen
jatkuvan.

ERKKI PÄRSSINEN
VALOKUVAT: 

KULLERVO HUPPUNEN

Huittisten Karjalaiset ry:n johtokunta 30. 10. 2005. Henkilöt istumassa vasemmalta: Elli Marjamäki, Kristiina Kaasalai-
nen, Merja Inkinen, Taina Pärssinen ja Maili Huppunen. Seisomassa takana vasemmalta: Jukka Naskali,Vilho Viskari, Jor-
ma Kuronen, Pauli Paukku, Heikki Kiiski, puheenjohtaja Reino Äikiä  ja varapuheenjohtaja Paavo Punkari. Kuvasta puut-
tuu Markku Evala.



Nuoren evakkotytön usko-
maton elämäntarina,

Kirsti Hirvosen teos  
Pilvien takana aurinko

Sopiva lahjaksi 
itselle ja ystäville.

Kirjan hinta 28 euroa 
+  postituskulut

Tilaukset Kirsti Hirvonen
puh. 02-544 3195 tai

040-726 2495 sähköposti
hirvonen.kirsti@luukku.com
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Jo toisen kerran toteutetaan Karjalan Liiton
järjestäminä karjalaiset kirjamessut 2.–3. 12
Karjalatalossa Helsingin Käpylässä. Vuoden 2004
huhtikuussa pidetyt ensimmäiset karjalaiset kirja-
messut onnistuivat erittäin hyvin. Niin karja-
laisten kirjojen esittelijöitä kuin yleisöäkin oli
mukana varsin kiitettävästi.

Tänä vuonna on ilmestynyt useita muistelemia ja
kyläkirjoja luovutetun alueen eri pitäjistä. Niihin
ja muihin viime vuosina julkaistuihin teoksiin on
koottuna runsaasti arvokasta ja ainutkertaista
karjalaista kulttuuriperintöä. Kirjamessuilla voi
tutustua tälläkin kertaa karjalaisiin pitäjä-, suku-,
kylä- ja koulupiirikirjoihin sekä henkilökohtaisiin
muistelmiin, karttoihin ja muuhun laajaan
Karjalasta kertovaan kirjallisuuteen  Mukana on
vanhaa ja uutta kirjallisuutta.

Kahden päivän aikana ohjelmassa on karjalai-
suutta käsittelevien kirjailijoiden esittelyä, kirjan-
kustantajien kokemuksia ja vinkkejä julkaisujen
tekijöille. Kirjamessuilla julkistetaan myöskin
Vuoden karjalainen kirja 2005; A.V. Ervastin ”
Muistelmia matkalta Venäjän Karjalassa kesällä
1879”. Kirjan tulee esittelemään teoksen toimit-
taja professori Pekka Laaksonen. 

Tänä vuonna kirjamessuilla on vahvasti esillä
myöskin lasten sota-ajan kokemukset.
Evakkolapset -kirjan toimittaja Iris Saloranta
kertoo kirjan tekemisestä ja omista kokemuksis-
taan muutamien muiden kirjoittajien kanssa.
Kirjamessujen ohjelmaan sisältyy molempina
päivänä perjantaina kello 14–18 ja lauantaina
11–18 myöskin monia muita asuntuntijaesi-
tyksiä, haastatteluja ja karjalaista oheisohjelmaa.

Useastakin  yhteensattumasta johtuen tällä
kertaa Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön esittelypöytää ei
ole messuilla. Koulupiiri -ja kyläkirjojen  ilmesty-
misen osalta  meillä on välivuosi, mutta pinnan
alla kuohuu,  eli lähivuosina on tulossa
Pyhäkylän, Alakylän -Kahvenitsan ja Konnitsan
koulupiireistä omat kirjansa. Kaikkia jo aikai-
semmin ilmestyneitä kirjoja voi tiedustella
säätiön asiamieheltä. Eräiden osalta valitettavasti
painokset ovat loppuneet ja eräiden osalta
viimeiset kappaleet ovat menossa. Karjalaista ja
pyhäjärveläistä romaanikirjallisuutta on ilmes-
tynyt tämänkin vuoden aikana  kiitettävästi.

Koulupiirikirjojen tekijät tarvitsevat edelleen
tietoja ja tarkennuksia kirjoihinsa. Kun koet
tietäväsi ja omaavasi tietoja oman kylän tai
koulupiirin asioista kerro niistä kirjan tekijöille
hyvissä ajoin kirjan tekovaiheessa. Monet
osaavat tehdä kirjoja ja arvostella kärkevästikin
muiden tekemiä kirjoja vasta sen jälkeen,  kun
kirja on jo valmiina.

Karjalainen ja pyhäjärveläinen kirjallisuus on
tärkeätä perinteen tallentamista. 

Reino Äikiä

Karjalaiset kirjamessut

Kalevalaseura palkitsi
Kalevalaseura-säätiö myönsi
tänä vuonna kekrin päivän
tunnustuspalkintoja seitse-
mälle henkilölle, joukossa
myös Raahessa asuva pyhä-
järveläinen Aura Soronen.
Palkintojen jako tapahtui
28.10. Tieteiden talolla Hel-
singissä. Soroselle myönne-
tyn ”Perinteen taitajien ja
tallentajien tunnustuspal-
kinnon” perustelut kuuluivat
seuraavasti: ”Kotiavustaja
Aura Sorosen (s. 1919) tie Py-
häjärven Noitermaan kyläs-
tä Pohjois-Pohjanmaalle tal-
tioitiin Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran Kansanru-
nousarkistoon vuonna 1984
Karjalaiset elämänkerrat-
keruun yhteydessä. Joitakin
vuosia myöhemmin häneltä
saatiin kuvauksia ja valoku-

via kotiseutumatkoilta van-
hoille asuinsijoille. Aura So-
ronen on kirjoituksissaan
yhä uudelleen tehnyt paluun
Karjalan Kannakselle. Jo
500-sivuiseksi karttunut ai-
neisto kuvaa rikkaasti 1920-
1930-lukujen Noitermaata,
sotavuosia ja monivaiheista
siirtolaisemännän taivalta.
Tekstejä täydentämässä ovat
olleet valokuvat, joskus myös
päinvastoin. Lisärikkautta
aineistolle antaa sujuvasti
kerrottu murre.”

Vpl. Pyhäjärvi-lehtemme
lukijoille palkittu on tullut
tutuksi nimimerkistä ”Aura
Maria”, jolla hän on kirjoitta-
nut muistojaan. Sydämelli-
set onnittelut palkitulle!

MIKA PURANEN

Elämä vaatii uhrinsa
Sulo Rampa
Ulkoasu Mika Rampa
Kustantaja Pilot-kustan-

nus Oy 2005
224 sivua
ISBN952-464-394-4
Äskettäin julkistettiin Sulo

Rampan uusin romaani Elä-
mä vaatii uhrinsa. Teos on
hänen kolmas kirjansa. Ro-
maanissa eletään sodanjäl-
keistä aikaa maalaiskylässä
nimeltä Eräjärvi. Keskeisenä
kirjassa on Tuomen perhe ja
heidän lastensa elämänkoh-
talot. Vauraaseen Tuomen
taloon on sijoitettu Könösen
evakkoperhe. Niin Tuomen
emäntä kuin Könösen Emi-
liakin ovat molemmat sota-
leskiä. Kylän aikuiset miehet
ovat kaikki kokeneet sodan,
kuka millaisin mielen haa-
voin, fyysisistä vammoista
puhumattakaan. Sodan ai-
heuttamia aineellisia ja hen-
kisiä menetyksiä on koettu
monella tasolla ja melkein
jokaista koskettavasti.

Elämä ei ole kuitenkaan
valittelua ja ruikuttamista.
Kirjailija kuvaa hienovirei-

sesti ihmisten tahdon voi-
maa. Kaikesta huolimatta
elämän on jatkuttava. Jokai-
nen rakennettu uusi koti,
lasten selviytyminen työelä-
mään, nuorten rakastumi-
set, häät ja lasten syntymät
siirtävät yhä kauemmaksi
sodan aiheuttamia varjoja.
Toisia sota ei ole vieläkään
jättänyt rauhaan. Tuttu
kauppias pelkää rotunsa
vuoksi siirtoa Saksaan. Inke-
riläismies kipuilee perheen-
sä kanssa Valvontakomission
kurimuksessa hyvin kohta-
lokkain seurauksin.

Henkilöiden tarinoista

heijastuu myös sodanjälkei-
sen vaikean talouselämän
hienoinen kasvu. Perheisiin
hankitaan radioita. Mootto-
ripyöriäkin on jo kaupoissa.
Sotaveteraani hankkii kylän
ensimmäisen taksin. Hevos-
ten sijaan ihmiset menevät
jo taksilla häihin ja hauta-
jaisiin.

Rampan kerronta on suju-
vaa. Tapahtumat ja henkilöt
on sijoitettu yhteen kylään ja
sen lähikaupunkiin. Romaa-
ni pysyy tiiviisti koossa ja on
helppolukuinen. Kirjailija
kuvaa ihmisiä lämmöllä jopa
heidän heikkouksiaan ym-
märtäen. Tästä on kosketta-
va tarina Tuomen Vilhosta,
joka invalidisoituu vaikeasti
sodassa ja alkoholi tuo sitten
enää lohtua elämän petty-
myksiin. Kaikkien henkilöi-
den tarinat ovat totta ja niitä
tarinoita on runsaasti. Vain
nimet ja paikat ovat fiktiota.

Yhdessä tarinassa siirry-
tään jo kauemmaksi kylästä.
Evakkopoika Heikki Könö-
nen, joka on rakastunut Tuo-
men Marjaan, joutuu sota-
väkeen. Senaikainen armei-
jakoulutus tuntuu täysin kä-
sittämättömältä simputuksi-
neen ja nöyryyttävinä vaati-
muksina. Tämän päivän lu-

kijasta se tuntuu todella us-
komattomalta. Nykyisin vas-
taavanlaiset tapahtumat  kä-
siteltäisiin oikeudessa. Hei-
kin ja Marjankin romanssi
saa hyvin surullisen lopun
juuri armeija-aikana.  Vaikka
teoksessa on monia surulli-
sia tarinoita, niin sen vasta-
painona on paljon iloa ja
huumoria. Kaikissa Rampan
teoksissa luonto on osa ih-
misen elämää, niin tässäkin
kirjassa.

Onnittelut Yläjärven po-
jalle Laviaan todella mielen-
kiintoisesta kirjasta.

SALME RINTALA

Kirjaa on saatavilla hintaan 27 euroa tekijältä Sulo Rampa,
puhelin 02-557 4110, tai kännykkä 050-308 6390 , osoite Kivijärventie 378 , 38600 Lavia.

Paluu Pyhäkylään
Pyhäjärvi, Pyhäkylä, kirkko,
kilpa-ajot jäätiellä jouluaa-
mun jumalanpalveluksen
jälkeen, karjalaiset sukuni-
met… kaikki toistui vanhem-
pieni kertomuksissa. Nyt toi-
von, että olisin kuunnellut
tarkemmin.

Synnyin Pyhäkylän sota-
sairaalaksi muutetussa kan-
sakoulussa kolme kuukautta
ennen viimeistä evakkoon
lähtöä. Lapsuuteni ja nuo-
ruusvuoteni asuin Tyrvään Il-
lossa. Kotini oli kylän keskel-
lä. Seurustelimme vilkkaasti
sekä paikkakuntalaisten että
karjalaisten kanssa. Äiti ja isä
“haastoit”, itse puhuin ympä-
ristön murretta. Minusta kas-
voi satakuntalainen.

Olen kuitenkin aina ollut
kiitollinen karjalaisista suku-
juuristani. Veren perintönä
olen saanut laulun, itkun ja
naurun lahjan. Positiivinen

elämänasenne ja lämmin
suhtautuminen toisiin ihmi-
siin ovat karjalaisia ominai-
suuksia, samoin kuin kyky
havaita hauskoja asioita ja
ilon aiheita tavallisessa ar-
kielämässä. Joskus voi nau-
raa vaikka itselleenkin. Aito-
na satakuntalaisena olisin
kai pikkuisen pidättyvämpi,
pikkuisen ylpeämpi.

Yli 60 vuotta syntymäni
jälkeen jouduin taas tekemi-
siin pyhäjärveläisten kanssa.
Ensin sisareni Eila sai kir-
jeen, jonka puhuttelu kuului:
Hei, Pyhäkylän tyttö! –Koulu-
piirikirjaan kyseltiin tietoja.
Muutaman päivän kuluttua
hänelle soitti joku tuntema-
ton henkilö, joka sanoi mah-
dollisesti olevansa sukulai-
nen. Selvisi, että soittajan
isoisän isoisän isoisä oli sa-
ma henkilö kuin meidän
isoisämme isoisä! Ja sitten

huomasimme ilmoituksen
Turun seudun pyhäjärveläis-
ten kokouksesta. Tuntui kuin
kohtalo olisi puuttunut pe-
liin Pakkohan sinne kokouk-
seen oli mennä! Paikalla oli
toistakymmentä henkilöä ta-
rinoimassa. Tuntui hyvältä
kuulla juuristaan. Kartasta
oli mukava etsiä omien su-
kulaisten entisten talojen si-
jainteja ja vielä mukavampaa
oli kuulla Pyhäkylässä asu-
neiden ihmisten kertovan
muistojaan.

Juurien etsimisessä yksi
asia johti toiseen. Osallistuin
sisareni kanssa Pyhäjärvi-
juhliin ensi kertaa lapsuus-
vuosien jälkeen. Kävimme
myös kotiseutumatkalla Py-
häjärvellä. Sankarivainajien
muistomerkki, kirkon paikka
ja vanha hautausmaa herät-
tivät kaipauksen. Seisoimme
maaperällä, jota sukumme

oli monien sukupolvien ajan
kulkenut kirkkoon, kirkko-
maalle ja ystäviä tapaamaan.
Kansakoulu näytti hylätyltä
Sen seinät olivat kuulleet en-
simmäisen parkaisuni. Ko-
timme kivijalan löysimme
sadekuuron alkaessa Itkikö
taivas menetettyä Karjalaa
vai itkikö se kanssamme ilos-
ta, kun olimme päässeet ta-
kaisin sinne, mistä kerran oli
pakko lähteä?

Illalla saunoimme ja uim-
me Pyhäjärven uskomatto-
man kirkkaassa vedessä. Tai-
vaalta pilvenhattaran takaa
isä ja äiti katselivat varmasti
hymyillen, kun heidän tyttä-
rensä vilvoittelivat muistojen
järvessä. Elimme todeksi
vanhempiemme haavetta.
Olimme löytäneet kotiin.

HELVI WILKKO 
(o.s. Ahokunnas)

Turku

Sulo Rampa

Aura Soronen

Kirjat

Elämä vaatii uhrinsa
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Vuoden maatilaksi valittiin 
lavialainen Satakunnan Taimitukku
Viime kesäkuun lehdessä
esittelimme Tiina ja Juha
Rampan omistaman Sata-
kunnan Taimitukun. Tämän
kuun alkupäivinä heille luo-
vutettiin Helsingin Säätyta-
lolla vuoden parhaimman
maatilayrityksen palkinto.
Tämän vuoden maatila-kil-
pailun taso oli kaikkien aiko-
jen kovin, mutta voittajayri-
tys ylsi pistemäärällään kirk-
kaasti yli muiden.

Kilpailun faktat

Neljättä kertaa järjestetyssä
kilpailussa pyrittiin löytä-
mään Suomen parhaiten
johdettu tila. Kilpailun ta-
voitteena on korostaa laatu-
työn ja maatilayritysten kil-
pailukyvyn kehittämisen
merkitystä.

Kilpailijat arvioitiin maa-
tilan kilpailukykymittareilla,
jotka on kehitetty ProAgria
Maaseutukeskusten Liiton
innovaation Networkes Oy:n
yhteistyönä

Pisteiden maksimimäärän
arvioinnissa on tuhat. Pis-
teytys on rakennettu niin, et-
tä maksimipisteiden saami-
nen on äärimmäisen vaike-
aa. Vastaavilla malleilla ar-
vioitaessa maailman par-
haimmat yritykset pääsevät
noin 900 pisteeseen.

Kilpailun neljän finalistin
pistemäärien keskiarvo oli
noin 360 pistettä. Rampan
yritys ylsi 450 pisteeseen.

Kilpailun yhteistyökump-
paneita ovat MTK, Elintarvi-
keteollisuusliitto ja Tapiola-
ryhmä.

ProAgria Maaseutukes-

kuksen laatujohtaja Pirjo Jo-
kipii totesi kilpailusta: ”Vuo-
den maatilaksi 2005 on valit-
tu Tiina ja Juha Rampan
omistama Satakunnan Tai-
mitukku. Voittoisan yrityk-
sen vahvuuksia ovat erityi-
sesti markkinamuutoksia
ennakoiva strateginen suun-

nittelu ja tulokselliset johta-
miskäytännöt Esimerkiksi
johtamisen osa-alueella
voittajayritys yltää yhtä hy-
viin tuloksiin kuin missä ta-
hansa muulla toimialalla.
Satsaamalla markkinatilan-
teen analysointiin ja pitkän
aikavälin suunnitteluun yri-

tys saavuttaa myös taloudel-
lisesti hyvää tulosta”.

Yhteistyössä on voimaa

Tiina ja Juha toteavat, että
osaavat työntekijät ovat tär-
kein voimavaramme. ”Yh-
dessä keskustelemalla toi-
mintatapoja voidaan kehit-
tää parhaiten, sillä moni uusi
ajatus on peräisin työnteki-
jältä. Heillä on lupa myös
epäonnistua uuden kehitte-
lyssä. Jos uuden kehittelyssä
yksikin kokeilu jää elämään,
epäonnistumisilla ei silloin
ole merkitystä.”

Palkintotilaisuudessa
etenkin johtamisesta ja
suunnittelusta saadut run-
saat kiitokset yllättivät yrittä-
jät.” Emme me ole varmaan
missään vaiheessa mietti-
neet, että nyt pitäisimme
strategista suunnittelupala-
veria. Krooninen rahapula
on pakottanut meidät elä-
mään asiakkaan ehdoilla.”

Kilpailun yhtenä osa-alu-
eena arviossa oli tilinpäätös
ja myös henkilökuntaa haas-
tateltiin ilman, että Tiina ja
Juha olivat läsnä.

Juha pitää maksuvalmiu-
den hallitsemista suurimpa-
na haasteena alkavassa yri-
tyksessä. ”Uusi yritys pystyy
laskemaan vielä tulonsa,

mutta menojen laskeminen
on hyvin vaikeaa. Meilläkin
alkuvaiheessa menot usein
tuplaantuivat ennakoidusta,
sillä tuotanto, rakennukset ja
työnteko huusivat jatkuvasti
rahaa.”

Taimitukun päätuote ovat
perennat ja niiden valikoima
300-400. Taimia lisätään pe-
rinteisten menetelmien
ohella mikrolisäyksellä
omassa kasvilaboratoriossa.
Tehokkaan lisäystoiminnan
ansiosta 95 prosenttia tai-
mista on omaa tuotantoa.
Vain erikoisuudet ostetaan
muualta.

Tänä vuonna tilalla on in-
vestoitu uusiin tiloihin. Nyt
on valmistunut lähettämöti-
lat ja ruukutuslinja sekä uut-
ta kasvihuonetilaa. Näiden
avulla pystytään lisäämään
tehokkuutta ja kilpailukykyä
edelleen. Yritys työllistää
omistajaparin lisäksi kah-
deksan vakituista työnteki-
jää ja viisitoista kausityönte-
kijää.

Satakunnan Taimitukku
valittiin myös tänä vuonna
Lavian Vuoden yrittäjäksi.
Onnea ja menestystä edel-
leenkin tarmokkaalle yrittä-
jäpariskunnalle Tiinalle ja
Juhalle Laviaan.

SALME RINTALA

Kodin kivijalkoja etsimässä Pyhäjärvellä
Keskikesän kotiseutumat-
kalle Pyhäjärvelle 4.–7. 7. -05
lähdettäessä tietääkseni en-
simmäiset aamuvirkut mat-
kalaiset nousivat bussiin jo
aamuyöstä Porista. Tampe-
reen ja Helsingin kautta tu-
limme Vaalimaalle, josta
saimme kyytiin viimeiset
matkalaiset. Yhteensä meitä
oli 37 henkeä, kuljettajamme
Hannu Sorvalin lisäksi.

Seuraava aamu valkenikin
jo Antti Musakan Lomaran-
nassa. Tarkoitus oli lähteä
katselemaan meille uusia pi-
täjiä Kannaksella Antti-isän-
tä oppaanamme. Ensimmäi-
nen pysähdys tehtiin jo Tau-
bilan kartanon mailla, jossa
suuret, jalosukuiset lehti- ja
omenapuut olivat vain kal-
pea aavistus sen historian
havinassa. Siitä jatkettiin
matkaa Vuohesaloon, jonka
kaunis, pitkä hiekkaranta ja
mahtavat männikkökankaat
jäivät päällimmäisinä mie-
liimme. Jotkut uskaliaat kä-
vivät jopa uimassa Laatokan
laineilla. Naisten mielipai-
kaksi ilmeistä päätellen
osoittautui Käkisalmen
markkinat, joilla tavaroita
löytyi aina vanhoista sohvis-
ta uusiin kalsareihin: Tyyli oli
hyvin alkukantaista, puuttui
vain se väärä vitonen. Kau-
kolan kirkkomäellä törrötti-
vät ankean näköiset punatii-
limuurit ilman ovia ja ikku-
noita. Kirkon pihalla kasvoi
pitkä heinikko. Mäen alla
virtasi vuolas, kirkasvetinen
joki kohti Laatokkaa. Har-
maista taloryhmistä huoli-
matta se oli luonnonkaunis
paikka. täällä pidimmekin
kahvitauon yhteisin eväin.

Räisälä oli värikkäämpi pi-
täjä; siellä oli enemmän va-
kituista asutusta, useita
kauppoja ja torikin löytyi.

Sen punertavan harmaa kivi-
kirkko näytti ulkoapäin kat-
sottuna hyvin säilyneeltä. Se
lieneekin yksi parhaiten säi-
lyneitä vanhoja kirkkoja
Kannaksen alueella, nyt to-
sin elokuvateatterina.

Sakkolan taajamassa oli

useita neuvostoaikaisia, an-
kean näköisiä kerrostaloja,
mutta sen kuuluisista por-
saista ei nähty jälkeäkään.
Kirkon rauniot sen sijaan
löytyivät koivikon keskeltä
muistolaatan kera. Nämä
alueet eivät näytä olevan Ve-

näjälle kovin merkittäviä
alueita, ei taloudellisesti eikä
sosiaalisesti, geopoliittisesti
kylläkin. Mielestäni paikal-
listen asukkaiden vaikutus-
mahdollisuuksien huutava
puute ja polarisoitunut eri-
arvoisuus ovat johtaneet sii-

hen, mikä on Kannaksen
kohtalo tänä päivänä.

Illalla jaksoimme nauttia
vielä yhdessäolosta illanvie-
ton merkeissä. Ohjelma oli
nyt vapaamuotoinen. Kukin
esitteli itsensä, juurensa ja
elämänkertansa lyhyesti. Il-
lan parhaat hetket koettiin,
kun veljeni Keijo ja Reini
Kiiski esittivät yhteislauluja
ja heittivät läppää, syntymä-
humalassa. Niin persoonal-
lista hauskaa harvoin näkee
ja kuulee. He todella nautti-
vat siitä ja niin myös me ko-
ko rinnan mitalla, Lailan ja
Anjan lauluja unohtamatta.
Hauska, ratkiriemukas ilta
päättyi tanssahteluun elävän
musiikin tahdissa.

Toisena matkapäivänä
poikkesimme juurillemme,
kotikonnuille. Hellä Tuomi-
saaren, Lailan ja Keijon kans-
sa teimme eräänlaisen kor-
pivaelluksen Yläsahalle Lo-
hijoen varrelle. Lähdimme
matkaan äitimme Tyynen
(o.s. Ukkonen) kotiraunioil-
ta, jossa olemme Keijon
kanssa syntyneet. Entisestä
polusta ei ollut hajuakaan.
Paikallisten itikka- ja kärpäs-
parvien saattelemina har-
hailimme korvessa ilman
karttaa, kompassia ja paniik-
kia. Yllätys, lopulta se löytyi:
Kodin kivijalka. Täältä ovat
perinteet, tunteet, aistit ja
lapsuuden jalanjäljet kotoi-
sin. Pihapensaat olivat levin-
neet pitkin metsiä, pellot ja
ojat kasvaneet umpeen. Tän-
ne isämme Anselmi teetti
perheelleen uuden hirsiko-
din, jossa ehdimme asua
vain rapiat puolitoista vuot-
ta, kun tulivat uudet isännät
ja valtasivat Kannaksen. Lai-
la ehti syntyä täällä. Keijo
kertoi muistavansa vielä sen
päivän, kun pelonsekaisin

tuntein lähdimme talviso-
dan jaloista pommitusta kar-
kuun hevospelissä. Täältä se
evakkotaipaleemme alkoi.
Helläkin muisti käyneensä
Ylläppäästä tyttönä täällä
meitä tapaamassa. Sitten tu-
likin jo kiire Lohijoen ran-
taan autolle. Reini toivotteli
vaeltajat tervetulleiksi kyse-
lemällä: ”Missäs se Keijo on,
missä se Pauli on, eivätkö he
ole vielä tulleet?” Näin hän
hehkutteli naisten suulla.
No, se siitä huumorista. Päi-
vän kokemukset ja muistot
kristallisoituivat illalla Antin
uuden rantasaunan löylyissä
ja yöllä unissa.

Paluupäivänä poikkesim-
me vielä hiljentymässä san-
karivainajien muistomerkillä
Raimo Honkasalon lausues-
sa muistosanat. Lopuksi vei-
sasimme joukolla suvivirren.
Kävimme myös katsomassa
Lahjoitusmaatalonpoikien
patsaan kunnostustöitä, jot-
ka olivat juuri lopuillaan.
Lähtölauluna kajautimme il-
moille ”Arvon mekin ansait-
semme”, minkä jälkeen olim-
me valmiit kotimatkalle.
Uusien kokemusten ja ko-
lehtien keruun saattelemina
tuli kiitosten aika. Niitä kuu-
limme useiden matkalaisten
suulla ja myös matkanjohta-
jan Lailan välittämänä.

Savonlinnassa Pihlajave-
den rannalla 20. 8. 2005

Pyynnöstä
PAULI INKINEN

Omasta halusta, laivasto-
termiä käyttäen, kiitokset
koko laidalta mukanaolleille!
Oli ilo jakaa matkan koke-
mukset kanssanne.

”Muistot ovat ainoa para-
tiisi, joista meitä ei voi kar-
kottaa!”

Matkalaiset Vuohensalon hiekkarannalla.

Vuoden maatila -kilpailun voittajat Tiina ja Juha Rampa.
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irkonsanomaK

Kuolleita

Kiitos

Pyhä ja lempeä Jumala

”Katso, kuninkaasi tulee.
Hän tulee luoksesi lempeä-
nä, ratsastaen aasilla, työ-
juhdan varsalla.” Matt.21:5

Takkatulen lämmössä
luen Raamatusta, kuinka Ju-
mala puhuu Moosekselle pa-
lavasta pensaasta 

(2 Moos. 3: 1-15). Liekkien
loimussa aavistan jotain Ju-
malan pyhyydestä. Menemi-
nen liian lähelle tulta polttaa
ja tuhoaa. Myös Jumalan py-
hyys vaatii kunnioitusvälin.
Herra sanoi Moosekselle:
”Älä tule lähemmäksi! Riisu
kengät jalastasi, sillä paikka,
jossa seisot, on pyhä.”

Takkapuiden palamista
seuraavat  näkevät tulen eri
suunnista erilaisena ja jatku-
vasti muotoaan muuttavana.
Sitä ei voi vangita kaavoihin.
Myös Jumala on paljon
enemmän kuin ihmisen aja-

tuskyky käsittää tai sanat il-
maisevat. ”Kaikki sanat uu-
puvat kesken, kukaan ei saa
sanotuksi kaikkea, ” toteaa
Saarnaaja. Jumalan nimi on:
”Minä olen se joka olen.” Ih-
misen on annettava Jumalan
olla Jumala. Voi vain esittää
joitakin näkökohtia.

Raamatussa sanotaan, että
Jumala on tuhkaksi polttava
tuli. On kauheaa joutua elä-
vän Jumalan käsiin. Ilman
Jeesuksen ristinkuoleman
tuomaa syntien sovitusta
olemme Jumalan vihan ja
tuomion alaisia. Osamme on

ikuinen helvetin tuli. Jeesuk-
sen sovitustyöhön turvautu-
valta kadotustuomio pois-
tuu. Pyhä Jumala on myös
turvallinen, lapsestaan huo-
len pitävä Isä, Jeesuksen an-
sion tähden.

Adventin sanoman Jeesus
tulee ihmisen luo lempeänä
Jumalana ja ihmisenä. ”Mur-
tunutta ruokoa hän ei mu-
serra, savuavaa lampunsy-
däntä hän ei sammuta.” Lut-
her kirjoittaa: ”Murtuneita
ruokoja ovat ne heikot ja
murjotut omattunnot, jotka
eksyvät niin, että pelkäävät

ja pakenevat Jumalaa. Kris-
tus ei tallo tällaista ruokoa
jalkoihinsa. Se ei ole hänen
tapaistaan. Päinvastoin hän
käsittelee sitä hyvin hellästi,
ettei se vain särkyisi. Heikos-
ti savuava lampunsydän äl-
köön epäilkö, vaikka löytää-
kin itsestään enemmän sa-
vua kuin tulta! Sellaista lam-
punsydäntä hän ei koskaan
sammuta vaan virittelee ja
sytyttelee sitä lakkaamatta.”

Ihmisen syvin kaipuu on
tuli, Jumalan eläväksi tekevä
Henki. Jumalan oma Sana
sytyttää savuavan sydämen
elävään liekkiin. Anna Juma-
lan Sanan lämmittää kylmää
sydäntäsi. Se johtaa sinut
elävän Jumalan yhteyteen.
Adventtivirren sanoin saam-
me rukoilla: ”Saavu jo, Ku-
ningas, luoksemme täyttä-
mään toivomme.”

MIRJA TENKANEN

Ilahduin suuresti syntymäpäivänäni 23.8.2005 
saamistani lahjoista ja muistamisista. Ne toivat mieleeni

paljon rakkaita muistoja, joita olen mutustellut 
kuluneina kauniin syksyn päivinä.

Lämpimät kiitokset.
Toivotan samalla perheineni kaikille lehdenlukijoille levollista ja 

iloa tuovaa joulunaikaa sekä onnea ja menestystä tulevalle vuodelle.
Aulis Airto

Irja Helena Felinin muistolle
Alla syksyisen kirkkaan tai-
vaan/ syvän tunnemme kai-
pauksen./ On siirtynyt ikui-
seen rauhaan/ sydän hellä ja
lämpöinen.

Tämä säe oli läheisiltäsi Si-
nun kuolinilmoituksessasi,
Irja. Synnyit 13. 7. 1924 Vpl.
Pyhäjärvellä ja kuolit 18. 9.
2005 Nokialla. Läheisiäsi
ovat puolisosi Lauri, jonka
kanssa teitte yhteistä taivalta
yli 60 vuotta, sekä lapset Arto
ja Heli. Artolla ja Tuulalla
ovat lapset Jani ja Anu. Helin
ja Heikin lapset ovat Milla,
Hanna ja Markus. Ehdit iloi-
ta pienistä lapsenlapsen lap-
sistakin, Janin ja Sadun Stel-
lasta sekä Millan ja Mikan Ja-
nikasta.

Omia sisaruksiasi olivat
Eino, Alma ja Lauri, kaikki
edesmenneitä. Sinä olit nuo-
rin Martti ja Helena Matikai-
sen lapsista ja lähdettyäsi
ovat kaikki Noitermaan Ku-
jassuussa asuneista Matikai-
sen perheenjäsenistä siirty-
neet ajasta ikuisuuteen.
Kuuluit niin isän kuin äidin-
kin puolelta vuosisatoja Py-
häjärvellä asuneisiin sukui-
hin. Äitisi oli Tolsterniemen
Mustosia ja isäsi Noitermaan
Vesikonmäellä asuneita lau-
tamies Matikaisia. Sinulla oli
turvallinen, hyvä lapsuusko-
ti ja sait varhaisina nuoruus-
vuosinasi myös ikä- ja kou-
lutovereita, joiden kanssa
säilyi ystävyys aina vii-
meisiin vuosiin asti. Meille
noitermaalaisille olit tutta-
vallisesti Kujassuun Irja.

Sinun kohdallasi sota-ai-
ka, huolimatta kaikista evak-

koajan vaikeuksista, oli
myös onnellista aikaa, sillä
menitte kihloihin, Sinä ja
Lauri, sotavuonna 1943.
Lauri oli sodassa vaikeasti
haavoittunut, seurauksena
toisen silmän sokeutumi-
nen, mutta se ei estänyt tule-
vaisuuden haaveitanne. Syk-
syllä 1944 oman seurakun-
nan kirkkoherra Karl Wiika
vihki teidät Keuruulla
avioliittoon. Ensimmäinen
kotinne oli Lahdessa, ja siel-
lä Lauri työn ohessa hankki
puusepän opin. Lyhyen ajan
asuitte Artjärvellä, mutta
1946 muutitte muiden noi-
termaalaisten tavoin Suo-
niemelle ja täällä Kuljun ky-
lään.

Kanssanne pitkään samas-
sa kylässä asuvana pysähdyn
joskus päiväkävelyllä kotin-
ne kohdalle. Katselen kylä-
tieltä erkanevaa lyhyttä koi-
vukujaa ja sen takana olevaa
viihtyisää pihapiiriä raken-
nuksineen. Piha-aukean

kahden puolen on sankka
kuusimetsä. Ajattelen, miten
paljon olettekaan tehneet
työtä, kun aikanaan omin
avuin, ilman nykypäivän ko-
neita tätä paikkaa raivasitte
ja rakensitte. Ajattelen myös,
että tässä on Sinun ja Laurin
elämäntyö ja koti. Täällä lap-
senne varttuivat ja täällä aa-
mu aamulta riensit hoita-
maan lehmiäsi, Sinulle lä-
heisiä ”muurikkeja” ja teke-
mään moninaisia muita
maalaiskodin töitä ja aska-
reita. Eläkevuosien saavut-
tua kävitte mielellänne ter-
vehtimässä  sukulaisia ja ys-
täviä eri puolilla Suomessa;
ulkomaillekin pääsitte Arton
ja Tuulan seurassa.

Kun muistelen Sinua, Irja,
en voi olla kertomatta kai-
puustasi menetettyyn koti-
seutuun. Sanoit kerran, että
ikävöit täällä tummien kuu-
sikkojen keskellä lapsuutesi
valoisia mäntymetsiä, ja ikä-
vöit kotikylää kaikkineen.
Niinpä kyläkirjoja tehdessä
olit antaumuksella työssä
mukana ja kun kirjat valmis-
tuivat, kerroit kuinka ”mie
käin taas Noitermaas”, eli luit
kirjoja yhä uudelleen. Kävit-
te sitten oikeastikin kotiseu-
dulla, mutta matkalta palat-
tua surit ”kotiparkasi” rän-
sistymistä ja täysin muuttu-
nutta kyläkuvaa. Mielessäsi
tahdoit säilyttää ne muistot,
joista Alma-siskosi kanssa
Noitermaa-laulussakin ker-
rotte.

Vuodet kuluivat ja toivat
mukanaan sairautta. Laurin
sotavamma paheni, ja jou-

duitte muuttamaan Nokian
keskustasta hankkimaanne
viihtyisään kerrostalohuo-
neistoon. Palvelut olivat lä-
hellä, terveyskeskuskin, jos-
sa jouduit olemaan useita
kuukausia. Haurastuit ja
heikkenit. Elämäsi rikkau-
deksi olit saanut laulunlah-
jan ja käytit sitä niin omaksi
kuin muidenkin iloksi. Ih-
meellistä oli, että voimiesi
vähetessä laulamisen halu
säilyi. Heli ymmärsi ihailta-
vasti Sinua ja lauloi usein
kanssasi käydessään sairaa-
lassa luonasi. Viimeiset viik-
kosi olit Vihnuskodin vuode-
osastolla ja siellä elämäsi
päättyi.

Sinut siunattiin viimemat-
kalle Nokian kirkossa 8. 10.
2005. Siunauksen toimitti
pastori Eeva Koskimäki. Mo-
net kauniit kaipauksen kukat
peittivät hautakumpusi ja
muistoasi kunnioitettiin lu-
kuisin adressein, jotka Arto
luki Vihnuskodin juhlasalis-
sa pidetyssä muistotilaisuu-
dessa. Muistojuhlassa oli Si-
nulle läheisiä musiikkiesi-
tyksiä, ja yhdessä lauletut
virret säesti  Hanna, lapsen-
lapsesi. Heli muisteli lämpi-
min sanoin äitiään ja kertoi,
kuinka viimeinen yhteinen
laulunne oli ollut Sinun toi-
vomuksestasi toivioretke-
läisten virsi.

Sinä, Irja, yksi tämän elä-
män toiviomatkalainen, olet
saavuttanut päämäärän, ”. . .
taivasta kohti matka vie”.

Lämpimästi Sinua muista-
en

ANNA-LIISA

Rakkaamme

Erkki
K O TA S A L M I
* 26. 4. 1915 Vpl. Pyhäjärvi
† 25. 10. 2005 Seinäjoki

Ikävöiden ja rakkaudella muistaen
Edit
Ulla ja Marja
sukulaiset ja ystävät

Herra, sinä olet luonut
minut yhteyteesi.
Ota minut luoksesi.
Anna lepo ja rauha
ajan päättyessä.

Siunaus toimitettu Seinäjoen Törnävän kirkossa 
11. 11. 2005. Lämpimät kiitokset meitä muistaneille.

Rakkaamme

Hilma Katri
P Ä R S S I N E N
o.s. Jääskeläinen

* 7. 3. 1906 Räisälä
† 4. 10. 2005 Säkylän terveyskeskus
Kiittäen, ikävöiden
Kerttu ja Tauno perh.
Elvi perh.
Antero
Erkki
Lastenlapset
Sukulaiset ja ystävät
Me näimme sun voimasi vähenevän
tiesimme lähtösi lähenevän.
Muistosi kaunis vie eteenpäin meitä
vaikk’ on sydän täynnä kyyneleitä.
Olet ansainnut unen rauhaisan
ja kiitoksen kaikkein kauneimman.

Siunaus toimitettu Köyliössä 22. 10. 2005. Kiitos osan-
otosta ja myöskin Säkylän terveyskeskuksen hoitajille.

Rakas puolisoni,
isämme ja pappamme

Heikki Anselm
L U U K K A N E N
* 28. 3. 1927 Vpl. Pyhäjärvi
† 26. 10. 2005  Mouhijärven vuodeos.

Rakkaudella kaivaten ja muistaen
Inga
Ritva ja Olavi

Satu ja Vesa
Timo
Jenni ja Matti

Jari, Kaija, Niklas ja Katariina
Marja
Toivo ja Eino perh.
muut sukulaiset ja ystävät

Kutsu tää ei tullut aivan tietämättä,
ovi rauhan maahan oli raollaan.
Vaan arvaamaton oli se iltahetki,
kun lähdit luotamme kokonaan.
Poislähtösi meille ikävän toi,
parhaan rauhan se sulle soi.
Siunaamme matkasi viimeisen,
sinua kaikesta kiittäen.

Enkelit valkoiset taivaasta tuolta,
pitäkää papasta hyvää huolta.

Rakkaamme on siunattu 19.11.2005 läheisten ja 
ystävien läsnäollessa. Lämmin kiitos osanotosta,

kiitos myös kaikille Heikkiä hoitaneille. Muistojen ilta Vammalassa
Pyhäinmiesten päivän jälkei-
senä sunnuntaina Huittisten,
Äetsän ja Vammalan karja-
laisseurojen jäsenet ja karja-
laisuuden ystävät kokoontui-
vat yhteiseen muistojen il-
taan Vammalaan. Tilaisuu-
den aluksi Vammalan Karja-
la-Seuran vuodelle 2006 pu-
heenjohtajaksi valittu Pekka
Salonen toivotteli vieraat ter-
vetulleeksi tilaisuuteen. Lai-
na Tenkanen esitti yksinlau-
lua ja seurakunnan terveh-
dyksen esitti pastori Jari Ran-
kinen. Herkässä puheessaan
hän toi esiin monen sotave-
teraaneille tutun toteamuk-
sen ” Veljeä ei jätetä”, joka to-
teamus käytännössä toteutui

monen haavoittuneen tai
kaatuneenkin veljen saatta-
misessa omien joukkoon. Pu-

huja kertoi itsekin omaavan-
sa kotiseutunsa menettämi-
sen taustaa, sillä hänen isän-

sä on kotoisin luovutetun Sal-
lan alueelta. 

Yhteisesti laulettujen vir-
sien lomassa Kerttu Pakari-
nen lausui ja lauluyhtye Kan-
nelmiehet esiintyi Timo To-
pin johdolla. Ilahduttavaa oli
nähdä myöskin Martti Paka-
risen olevan jälleen lauluyh-
tyeessä mukana. Ensi vuonna
kuulijat toivotteli Äetsään
tervetulleeksi seuran pu-
heenjohtaja Erkki Pärssinen.
Tilaisuuden loppurukouksen
piti pastori Rankinen Taitava-
na tilaisuuden juontajana
toimi Eila Ylinen.

REINO ÄIKIÄ

Lauluyhtye Kannelmiehet esiintyi Timo Topin johdolla.

Irja Felin.
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Erkki Kotasalmi on poissa
Pyhäjärven Riiskassa 26. 4.
1915 syntynyt Erkki Kotasal-
mi (v:n 1945 Kukko)  kuoli 25.
10. 2005 Seinäjoella

Sodan jälkeen Erkki Kota-
salmi  muutti vaimonsa Edit
o.s.Teittinen kanssa 1945 Sei-
näjoelle. Samana vuonna hä-
net valittiin nuoremmaksi
konstaapeliksi. Seinäjoella
syntyivät perheen kaksi tytär-
tä Ulla Maria ja Marja Helena.
Suoritettuaan alaan kuuluvia
kursseja hän toimi Seinäjoen
poliisilaitoksen rikososaston
vanhempana konstaapelina
26 vuotta, vuoteen 1973, jol-
loin siirtyi eläkkeelle. Hänellä
oli useita luottamustoimia.
Toimi Seinäjoen kirkkoval-
tuustossa 16 vuotta. Kuului
Seinäjoen Urheilijoiden joh-
tokuntaan, kuulunut Seinäjo-
en Poliisien yhdistykseen ja
sen johtokuntaan perustami-
sesta lukien ollut sihteerinä
10 vuotta. Seinäjoen Karjala-
seuran perustajajäsen, johto-
kunnan jäsen, sihteeri ja pu-
heenjohtaja yhteensä 15
vuotta, kuulunut Etelä-Poh-
janmaan Karjalaseurapiirin
johtokuntaan 13 vuotta ja
Seinäjoen Sotaveteraanien
johtokuntaan 6 vuotta.

Hän osallistui talvisotaan
Laatokan Karjalassa
L.MeP;ssä Mv. ja aputulen-
johtoaseman päällikkönä,
suoritti välirauhan aikana   Il-
mavoimien radiosähköttä-
jänkurssin ja toimi jatkoso-
dan aikana radiosähköttäjänä
ja lennonjohtopäällikkönä
Itä-Karjalassa, Kannaksella
sekä syksyllä 1944 Lapissa.

Heikki Luukkasen muistolle
Lauantaina 19. päivä marras-
kuuta siunattiin Suodennie-
men kirkossa viimeiselle
matkalle Heikki Luukkanen.
Hän syntyi Viipurin läänin
Pyhäjärven pitäjän Konnit-
san kylässä maaliskuun 28.
päivänä 1927 ja oli kuolles-
saan 78 vuoden ikäinen. Syn-
tymän aikaan asui Luukko-
lanmäen talossa todellinen
suurperhe, sillä  4 poikaa Ju-
ho, Tuomas, Antti ja Arvi oli-
vat tuoneet taloon miniät.
Annin ja Juhon vanhin lapsi
Soini oli syntynyt jo vuonna
1924, mutta Heikin syntymä-
vuotena 1927 tuli maailmaan
Anna-Kaisan ja Tuomaan
poika Kalervo. Arvin ja Lem-
pin perheeseen oli edellisenä
vuotena syntynyt Erkki. 

Talossa oli runsaasti työ-
voimaa, sillä Maria-isoäidin
paimentaessa lisääntyvää
lapsikatrasta miniätkin osal-
listuivat talon ulkotöihin.
Vain lauantaisin tuli yksi mi-
niöistä auttamaan häntä pii-
rakoiden leipomisessa ja
muiden ruokien valmistami-
sessa. Vähitellen suurperhe
alkoi hajota sillä Antille ostet-
tiin Myllyojan takaa entinen
agronomi Huhtisen talo, ja
Juho sekä Anni muuttivat
neljän lapsen Soini, Heikki,
Kerttu ja Toivo kanssa vuon-
na 1933 Ijaksenmäeltä osta-
maansa taloon. Luukkolan
talon lopullinen jako tapah-
tui vuonna 1936, ja siinä
määriteltiin toisten poikien
tilusten rajat.

Ijaksenmäen pienviljelyti-
lalla piti tehdä kovasti työtä:
viljellä hiekkapitoisia peltoja
ja kasvattaa karjaa, sillä kä-
teistä rahaa saatiin aluksi
vain voin myynnillä ja myö-
hemmin myös karjan teu-
raaksi kauppaamisella. Talo

vuorattiin ja maalattiin, na-
vettaa ja riihtä korjattiin sekä
istutettiin pihapiiriin
omenapuita ja marjapensai-
ta. Lapset kävivät Konnitsan
kansakoulua, ja kyläläisten
vilkkaaseen yhteiselämään
osallistuttiin monin tavoin,
mm. Konnitsan Nuoriso-
seuran piirissä.

Joulukuun alussa 1939 tuo
kaikki oli jätettävä ja nousta-
va evakkojunaan Pyhäjärven
asemalla määränpäänä Ala-
vus Etelä-Pohjanmaalla. Ju-
ho-isä ja 15-vuotias Soini jäi-
vät kotikylään suorittamaan
loppuevakuointia, mutta 12-
vuotias Heikki matkusti per-
heen mukana sotaa pakoon.
Hän sai juoksupojan töitä
evakkotalon naapurista. Ke-
väällä 1940 karja oli myytävä,
sillä Juho-isä sai työtä tykki-
varikolla Seinäjoella ja muut-
ti perheineen sinne asu-
maan. Lapsista Heikki, Kerttu
ja Toivo pääsivät vasta tällöin
jatkamaan Marttilan kansa-
koulussa edellisenä syksynä
Konnitsassa aloittamaansa
koulua. Kerttu-sisar on kerto-
nut että Heikki, neljännen eli
viimeisen luokan oppilas, oli
luokkansa parhaita, hyvä-
muistinen ja nopea laske-

maan päässä. Pian valmistu-
vassa kotikylän valokuvakir-
jassa on useita 1930-luvun
koulukuvia, joissa näkyvät
koululaiset Heikki ja Kerttu.

Kotiseudun takaisin val-
tauksen jälkeen pääsi isä
syyskuussa 1941 Konnitsaan
siivoamaan vihollisen jälkiä.
Perhe palasi entiseen kotiin
seuraavana kesänä aloitta-
maan uutta elämää toivoen
tulevaisuudelta työtä ja tur-
vaa. Kun Konnitsan Osuus-
kauppa avasi ovensa, kutsui
kaupanhoitaja Ville Kankaan-
pää Heikin myymäläapulai-
seksi (prikatsniekaksi), missä
työssä hän toimii kesän 1944
evakuointiin asti. Muu perhe
lähti 19.6. evakkotielle hevos-
kuorman ja karjan kanssa,
mutta 17-vuotias Heikki sai
ylleen sotilaspuvun ja tehtä-
väksi ikätoveriensa kanssa
vartioida liikennettä Konnit-
sassa ja erityisesti Konnitsan-
joen sillalla. Juhannuksena
1944 oli meidän kuten mo-
nen muunkin evakon perhe
hajallaan. Isä toimi Pyhäjär-
vellä sotavankileirin vartija-
na, ratsumies Soini oli py-
säyttämässä vihollisen mai-
hinnousua Viipurinlahdella,
Heikki vartiossa Konnitsanjo-
en sillalla ja muu perhe saa-
punut rankkasateessa Kuos-
man taloon Pihlajaveden Sär-
kilahden länsipuolelle. Aatto-
na vietettiin talon tuvassa
isän 50-vuotisjuhlaa, sillä hän
oli ajanut toisen evakkokuor-
man kanssa luoksemme kat-
somaan perhettään ja muita
kotikyläläisiä.

Härkävaunussa Keuruulle
saapunut perhe majoitettiin
talveksi Multian Tiihalaan.
Sinne saapuivat ne perheen
jäsenet, jotka olivat olleet
työvelvollisina korjaamassa

satoa Konnitsan pelloilta, ja
sinne tuli marraskuussa sota-
väestä kotiutettu Soini. Ke-
väällä 1945 päästiin muutta-
maan Suodenniemen Lah-
denperän kylään maanhan-
kintalain mukaan muodoste-
tulle pientilalle. Heikki pääsi
täälläkin jouluapulaiseksi
Suodenniemen Osuuskaup-
paan. Seuraavina vuosina
riitti perheen miehille töitä,
sillä rakennushirret kaadet-
tiin omasta metsästä. Ensin
valmistui talo ja sauna vuon-
na 1946 ja sitten mökki Joki-
niemen niitylle sekä tilapäi-
nen navetta . Armeijaan
Heikki astui helmikuussa
1947 Kouvolassa, mutta kos-
ka oli pitkä ja hyväryhtinen
nuorukainen, hänet komen-
nettiin alokasajan jälkeen
Kaartin vartiopataljoonaan
Helsinkiin. Siellä hän osallis-
tui päävartiossa myös presi-
dentin linnan vartiointiin.
Jottei maan sotaväki olisi ol-
lut liian suuri, varusmiesai-
kaa lyhennettiin valvontako-
mission määräyksestä 3 kuu-
kautta.  Heikki ehti olla jonkin
aikaa kauppa-apulaisena Ju-
valla, mutta kun miehistä voi-
maa tarvittiin navetan raken-
tamisessa 1950, oli hän eno
Heikki Hiiren kanssa autta-
massa. SOK:n johdossa ollut
eno oli pyytänyt Heikkiä läh-
temään opiskelemaan kau-
pan alaa, mutta kun se ei
nuorukaiselle käynyt, suosit-
teli eno häntä valitsemaan
vakinaiseksi työpaikaksi Rau-
man Osuuskaupan, jonka
rautaosastolle hän tuli töihin
1951.

Perheen asuessa tilapäises-
ti Makkosen talossa tutustut-
tiin toisiin kylän nuoriin. Hei-
kin ja Inga Kallion häät vietet-
tiin 20. 1. 1952. Nuori pari

asui pari vuotta Raumalla ja
jopa majoitti seminaaria käy-
vää Toivo-veljeäkin, kunnes
muutti uuteen työpaikkaan
Pyhärannan Varhokylään.
Siellä viihtyisässä maalaisky-
lässä he saivat runsaasti hyviä
ystäviä ja viipyivät 11 vuotta,
Heikki myymälänhoitajana ja
Inga myyjänä. Perheeseen
syntyivät lapset Ritva, Jari ja
Marja.

Koska kasvavalle perheelle
tarvittiin runsaasti tilaa ja
vanhemmille työtä, he vuo-
den 1965 lopulla muuttivat
Laviaan Satakunnan Osuus-
kaupan palvelukseen. Heikki
hoiti maatalous- ja sekatava-
ramyymälää ja Inga tien toi-
sella puolella ruoka- ja kan-
gaskauppaa. Ystävällisellä ja
huumorilla höystetyllä palve-
lulla Heikki tuli erinomaisesti
toimeen isäntien kanssa. Mo-
lemmat saivat näiden kaup-
piasvuosien aikana runsaasti
ystäviä, ehtipä Heikki kiireil-
tään kalastaa ja laulaa paikal-
lisissa kuoroissa. 

Palvelu osuuskauppajär-
jestössä palkittiin monin ta-
voin jo ennen Heikin1985 ta-
pahtunutta eläkkeelle lähtöä.
Puolisot olivat ehtineet aikai-
semmin rakentaa Ingan su-
vun mailta Maajärven ran-
nalta ostamalleen tontille ke-
sämökin, joka nyt kunnostet-
tiin talviasuttavaksi kodiksi.
Puutarha tuotti heille kahdel-
le sekä lasten perheille run-
saan sadon. Kalaisat Karhijär-
vi, Lavijärvi ja Märkäjärvi  an-
toivat saalista, josta usein riit-
ti jakaa naapureillekin. Kodin
saunarannan pyydyksistä
saatiin syksyisin rapuja. Lah-
denperän kylätoimikunnan
puheenjohtajana ja toimin-
nan vetäjänä hän toimi pe-
rustamisesta alkaen vuosina

1989–1996. Hän oli mukana
rakentamassa kyläläisten ko-
koontumispaikkaa Märkäjär-
ven rantaan ja talkoolaisena
vetämässä kylälle vesijohtoa
vuonna 1994. Vielä hän ehti
johtaa entiseen kotikylään
Karjalaan tehtyjä muistelu-
matkojakin.

Vieraanvaraisten Heikin ja
Ingan luona oli sukulaisten ja
tuttavien mieluisa poiketa
kylässä, niin myös allekirjoit-
taneen perheen. Heikkiä oli
hänen hyväntahtoisen luon-
teensa vuoksi helppo lähes-
tyä, ja kenties sen takia per-
heen neljästä lapsesta juuri
häneen meillä syntyivät läm-
pimimmät suhteet. Monet
kiitokset tulee antaa myös In-
ga- puolisolle, jonka karjalan-
piirakoiden kanssa katetun
herkkupöydän ääreen oli
menneiden vuosien aikana
hyvä istua.

Vaikeat sairaudet hiljensi-
vät elämänhaluisen per-
heenisän ja veivät hänet hy-
vin nopeasti viimeiselle mat-
kalle. Heikki-veli on poissa
keskuudestamme, mutta hy-
viä muistoja hänestä kan-
namme vielä kauan mu-
kanamme runon sanoin: 

Aivan äsken,
oli syksyn väriloisto
kauneimmillaan.
Yksi kerrallaan,
putoaa jokainen lehti
ainutlaatuisena – kuin

muistot.
Ihailen jokaista,
pidän hellästi kämmenel-

lä,
painan mieleeni ja sydä-

meeni.
Pidän niistä kiinni
niin kiitollisena.

TOIVO-VELI 

Siunaus-
ja Muistotilaisuus

Erkki Kotasalmen siunauksen
toimitti pastori Terhi Jormak-
ka 11. 11. 2005 kauniissa van-
hassa Törnävän kirkossa.
Suomen lipun vieressä Sota-
veteraanien ja Karjalaseuran
liput viestittivät kunniaa.
Kanttori Jaakko Perttula antoi
musiikilla tilaisuuteen erikoi-
sen kauniin lisän. Kun Edit-
puoliso tyttöjen kanssa jätti
viimeistä tervehdystä, soi
taustalla hiljaa Erkin lempi-
virsi ”Oi Herra luoksein jää”
.Karjalaseuran askelia siivitti
”Laps olen Karjalan” ja Sota-
veteraaneille tietysti ”Finlan-
dia”

Seinäjoen Poliisikuoron
kvartetti lauloi Armas
Maasalon ”Maa on niin kau-
nis”. Siunauksen jälkeen Sei-
näjoen poliisit omaisten
kanssa saattoivat Erkki Kota-

salmen viimeisen matkan.
Muistotilaisuudessa Alvar

Aallon seurakuntakeskukses-
sa, Erkin tytär Ulla muisteli
isäänsä lämpimin sanoin.
Erkki-isä oli vanhempi kuin
itsenäinen Suomi ja hänen
elämänkaareensa sisältyivät
monet Suomen ja Karjalan
historialliset tapahtumat.
Lapsena vanhemmistaan or-
voksi jääneenä hän arvosti
naisen asemaa kodissa. Hä-
nen elämänarvonsa ja tapan-
sa olivat esimerkilliset. Tasa-
painoisena ja rauhallisena
hän aina rauhoitti, kun mei-
dän naisten tunteet joskus
poukkoilivat. Hän oli hyvä ja
kannustava isä ja oli ilo saada
pitää hänet näin kauan
luonamme, Hän täytti huhti-
kuussa 90 vuotta. Hänen lä-
hellään oli aina hyvä olla.

Editin sisarenpoika Pauli
Pärssinen muisteli opiske-
luaikaansa Erkin ja Editin ko-
dissa sekä monia yhdessä-
olon hetkiä vielä jälkeenkin
päin. Erkin hyvä ystävä Seinä-
joen eläkkeellä oleva kirkko-
herra Erkki Kuparinen,  muis-
teli ystäväänsä. Tietysti lau-
lettiin monia virsiä ja mieleen
jäi soimaan Sun Herra ristisi
mua valaiskoon, kun tieni
painuu kuolon laaksohon.
Poistuessamme illalla pime-
ään yöhön Lakeuden risti
loisti kirkkaana ja valoisana
Kotasalmien kodin vieressä.
Toivon risti meille kaikille,
niin eläville kuin poisnukku-
neille.

SALME RINTALA

Heikki Luukkanen.

Ukkosen sukuseuran 
kuulumisia
Ukkosen sukuseuran ry:n (
Sakkolan Koukunniemi, Py-
häjärven ja Sakkolan Lohijo-
ki ) perinteinen sukujuhla ja
sukukokous pidettiin Tam-
pereella ravintola Soutupa-
viljongilla sateisena sunnun-
taina 24. 7. 05. Useista pääl-
lekkäisyyksistä johtuen pai-
kalla oli vain 27 suvun edus-
tajaa. sen lisäksi Eino Lam-
minen soitti haitaria ja ker-
toili juttujaan. Oman suvun
esiintyjät eivät päässeet pai-
kalle. 

Noutopöytään katetun
herkullisen aterian jälkeen
sukuseuran puheenjohtaja
Raimo Honkasalo toivotti
läsnäolijat tervetulleeksi.
Hän kertoi lyhyesti kesän
Karjalan matkasta. Matka to-
teutui 4. – 7. 7. 05 37 henkilön
voimin, heistä Ukkosen su-
vun jäseniä oli reilu 10 hen-
keä. Matkan aikana käytiin
Käkisalmella, Kaukolassa,
Räisälässä, Sakkolan kirkon
seudulla, paluumatka sujui
Pyhäjärven toista puolta. Pu-
heenjohtaja muisti ruusulla
vuoden aikana merkkipäivi-
ään viettäneitä sukujuhlan
osanottajia. Kokouspaikalla
oli myynnissä arpoja ja su-
vun logolla varustettuja tuot-
teita sekä Kalervo Laulajai-
sen laatimaa karttapiirrosta
Lohijoesta, Ylläppään nie-
mestä lähialueineen..

Vuoden aikana kuoleman
kautta ovat poistuneet: Leila

Saarinen, Hely Haapasaari ja
Jenny Bauman.

Varsinaisessa sukuko-
kouksessa valittiin seuraa-
vaksi toimikaudeksi puheen-
johtajaksi Raimo Honkasalo.
Hallituksessa jatkavat suo-
raan Laila Innanen Tampe-
reelta, Marja-Leena Tuomi-
saari ( nykyisin Juhola ) Rau-
malta, Nina Salomaa Orive-
deltä ja Pentti Ukkonen Hel-
singistä. Hallitukseen valit-
tiin lisäksi Tuija Ukkonen
Ikaalisista, Taisto Kaipiainen
Raumalta, Marja-Riitta Ha-
kala Sipoosta sekä Aulis Uk-
konen Helsingistä. Tilintar-
kastajaksi valittiin Osmo Ju-
vonen Helsingistä, varalle
Tiina  Inkinen Savonlinnas-
ta.

Sukuseuran jäsenmak-
suiksi vahvistettiin 10 euroa
/ 2 vuotta, 20 euroa / 5 vuot-
ta, 35euroa / 10 vuotta, kan-
natusjäsenmaksu on 7euroa
vuodessa. Aulis Ukkosen /
Helsinki sukuhaara voi liittyä
sukuseuraan samoilla jäsen-
maksuilla.

Toimintasuunnitelman
vuosille 2005–2006 mukaan
toimintaa pyritään kehittä-
mään vaikka sukukokouksiin
ja sukujuhlaan osallistuvien
määrä on vähentynyt. Suku-
kirjaan kerätään ajan tasalla
olevaa tietoa muutoksista.
Ensi kesän sukukokous ja su-
kujuhla ovat 30. 7. 06 klo 13
alkaen kulttuurikeskus Äijä-

lässä Kangasalla. Hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa
siellä 9.10.05 tutustuen paik-
kaan. Kauko Ilonen esitteli
taloa ja sen yläkerrassa ole-
vaa karjalaista näyttelyä hal-
lituksen jäsenille. Näyttelyyn
on mahdollista tutustua
myös ensi kesänä sukujuh-
lan yhteydessä. Sukuseuran
sihteeriksi valittiin Tuija  Uk-
konen, rahastonhoitajaksi
valittiin Marja-Leena Tuomi-
saari ( Juhola ). Kotiseuturet-
kiä vetää edelleen Laila Inna-
nen. Lehti-ilmoituksista vas-
taavat Raimo Honkasalo ja
Tuija Ukkonen. Seuraava ko-
tiseuturetki on 2. – 5. 7. 06.
Matkalla 2 yötä vietetään
Musakalla, 1 yö hotellissa
Sortavalassa, paluumatka
kulkee Terijoen kautta. Lisä-
tietoja saa Laila Innaselta.
Kokouksen yhteydessä pu-
heenjohtaja muisti merkki-
päiväänsä viettänyttä Aulis
Ukkosta sekä perheenlisäys-
tä saanutta Nina Salomaata.
Kokous päättyi karjalanpii-
rakkakahveihin. Suvun van-
hin jäsen Anna Rämö täytti
85 vuotta 22. 10. 05. Puheen-
johtaja on hoitanut hänen
muistamisensa sukuseuran
puolesta.

Ukkosen sukuseura ry:n
hallituksen puolesta 

TUIJA  UKKONEN
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Merkkipäiviä

Paavo J. Paavola
70 Työura vei yh-

teiskunnan huip-
puvirkoihin,

mutta juuret koko ajan vah-
vasti Pyhäjärvellä

– Äitini Aili o.s. Haikosen
puolelta ovat juureni vahvas-
ti Pyhäjärven Matiskalassa,
missä kävin usein pienenä
poikana, viimeksi jatkoso-
dan aikana isoäitiäni  ja mui-
ta sukulaisiani tervehtimäs-
sä. Isäni Bruno Paavola on
taasen on lähtöisin Töysästä,
Tuurin aseman läheltä. Myös
isän suvun paikkoja olen
käynyt katsomassa, seutu-
han on nykyisin tuttua julki-
suuteen nousseesta kylä-
kauppiaasta.

Seitsenlapsisen perheen
esikoiseksi Punkaharjulla
syntyneen Paavo Johannes
Paavolan isovanhempien,
nahkuri Juho ( 1872–1934) ja
Maria ( o.s. Högbacka)  k.
1958  Haikosen, talo on vielä-
kin jäljellä Matiskalassa. Se
sijaitsee monille 1990–luvun
alussa tutuksi tullutta, mutta
sittemmin tulipalossa tu-
houtunutta hotellia. Alkupe-
räisen punamultamaalin
rippeitä oli vielä havaittavis-
sa seinässä, kun kävin siellä
1990-luvulla, kertoo Paavo J.
ja liikuttuu Pyhäjärveen liit-
tyvien lapsuusmuistojen tul-
viessa vuolaina mieleen. Eh-
dotan, että näistä tarkkoina
mieleen jääneistä lapsuus-
muistoista voisi kirjoittaa
vaikka artikkelisarjan Pyhä-
järvi-lehteen.

Ura näköalapaikoilla 
toi vaikutusmahdolli-
suuksia  yhteiskuntaan 

Joulukuun ensimmäisenä
päivänä 70 v täyttävä oikeus-
tieteen lisensiaatti, vara-
tuomari Paavo J. Paavola on
toiminut virkaurallaan usei-
ta vuosia näkyvillä paikoilla
yhteiskunnassamme. Lista
on pitkä, mutta merkittävim-
miksi hän itse on kokenut
uransa kuntien ja valtion
palveluksessa. Se alkoi v.
1966 Lauritsalan kauppalan-
sihteeristä jatkuen Lappeen-
rannan kaupunginsihteerinä

1967. Ammattiyhdistysliik-
keen palveluksessa hän on
ehtinyt olla ensin Paperiteol-
lisuuden työntekijäliiton la-
kimiehenä 1967-69 ja SAK:n
lakimiehenä 1970.

Ura valtakunnallisesti nä-
kyville ja arvostetuille pai-
koille yhteiskunnassa alkoi,
kun hän eteni valtakunnan-
sovittelijaksi vuosiksi 1971-
79.  Tätä seurasi Kunnallisen
sopimusvaltuuskunnan toi-
miston johtajuus 1979-1987
ja ennen eläkkeelle jääntiään
hän toimi Kunnallisen työ-
markkinalaitoksen johtajana
vv. 1987-93. 

Myös yhteiskunnallinen
vaikuttaminen  luottamus-
miehenä on ollut hänelle tut-
tua näihin päiviin saakka.
Hän on toiminut Helsingin
kaupunginvaltuutettuna
1977-80  ja valtuuston vara-
jäsenenä 1997-2000. Sen
myötä hänet valittiin mm.
HYKS:n valtuuston puheen-
johtajaksi 1997-1999. Näinä
vuosina valmisteltiin suuri
muutos, siirtyminen Helsin-
gin-Uudenmaan sairaanhoi-
topiiriin, HUS:iin. Hänestä
tuli  HUSin hallituksen jäsen
v. 2000. Paavola toimi koko
Päijänne-tunnelin raken-
nushankkeen ajan tunnelin
rakennuttaneen Pääkaupun-
kiseudun Vesi OY:n hallituk-
sen puheenjohtajana. Hanke
valmistui ennen määräaikaa
ja kustannusarvio alitettiin
toisin kuin samoihin aikoi-
hin kävi Helsingin metron
rakennushankkeessa. Kirk-
kovaltuustossa hän toimi
1999-2000.

Vaikka tahti on vuosien
myötä hieman hiljentynyt,
on kiinnostus seurata aktiivi-
sesti yhteiskunnallista elä-
mää edelleen vahvaa. Paavo-
lan asiantuntemusta arvos-
tetaan hyvin laajalti ja niinpä
tälläkin hetkellä hän on  kar-
jalaisten luottamustoimien
ohella mukana yhteiskun-
nallisissa luottamustehtävis-
sä, mm. HUS:n Helsingin
johtokunnan jäsenenä, Hel-
singin Eläkkeensaajien Lii-
ton  piiritoimikunnan jäse-
nenä ja Oulunkylän Eläk-

keensaajien varapuheenjoh-
tajana.

Uranvalinta oli selvä –
lakimies

– Isäni Bruno Paavola teki  yli
40 v kestäneen työuran Val-
tion Rautateillä asema-
miehenä. Hän aloitti  Töy-
sässä Tuurin asemamiehenä,
mistä hän hakeutui asema-
mieheksi  Punkaharjulle.
Siellä hän löysi vaimokseen
Aili Haikosen. Perhe muutti
Tampereelle ja sieltä Siu-
roon. Suuressa perheessä,
pienituloisen asemamiehen
esikoisena ei oppikoulun
käyminen olisi ollut ehkä
mahdollista, ellei siihen ai-
kaan VR:n palveluksessa ol-
leiden perheenjäsenillekin
olisi myönnetty vapaalippu-
ja junaan. Niinpä kävin oppi-
kouluni junalla Siurosta
Tampereelle matkustaen ja
kouluksi valikoitui lähellä
rautatieasemaa sijainnut
Tampereen Klassillinen ly-
seo. Valtion koulussa oli
mahdollisuus saada minun
kaltaisellani taustalla,
pienituloisen  suuren per-
heen lapsena vapaaoppilas-
paikka. Ylioppilaaksi pääsin
v. 1954 eikä ammatinvalinta-
ongelmia siihenastisten elä-
mänkokemusten perusteella
ollut. Halusin lakimieheksi.

Työhön oli seitsenlapsises-
sa perheessä tartuttava heti,
kun se oli mahdollista. En-
simmäiset pienet ansiotu-
lonsa Paavo hankki souta-
malla Siuron asemalle saa-
puvia matkalaisia järven toi-
selle puolelle ja usein soutu-
matkat Kuloveden vesistössä
perheen käytössä olleella
Laatokka-mallisella puuve-
neellä ulottuivat välillä usei-
den kilometrien päähän.
Mieleen ovat jääneet ankarat
vastatuulet Kulovedellä sou-
tumatkalta kotirantaan pala-
tessa. Ei ollut pelastusliivejä
ja vaikka nuori miehenalku
oli vasta alun toisella kym-
menellä, oli soutamaan läh-
dettävä, kun pyydettiin. Op-
pikoulua Tampereella käy-
dessään, hän oli loma-ajat

töissä rakennuksilla, VR:llä
radanparannustöissä, Siuro
OY:n nahkojen parkitusai-
neita valmistaneella tehtaal-
la sekä penkkamiehenä No-
kia OY:llä.. Siellä hän teki
ajoittain kaksikin työvuoroa
peräkkäin ja lähti taas aamu-
kuudeksi töihin. Ei ollut
nuorten työntekijöiden suo-
jelua, ei kukaan toppuutel-
lut, voimaa uhkui nuoren
miehen lihaksissa ja toisaal-
ta koulunkäyntiin, kirjoihin
ja muuhun oli hankittava ra-
haa. Aili ja Bruno Paavolan
perheessä oppikoulun käyn-
tiin annettiin mahdollisuus
myös Paavon nuoremmista
kuudesta sisaruksesta jokai-
selle, jotka halusivat opin-
tielle.

– Kun tuli yliopistoon pyr-
kimisen aika, astui ratkaise-
valla tavalla kuvaan se tuki,
jonka vastapäätä isovan-
hempiani Pyhäjärvellä asu-
nut  Reino O. Kukko minulle
antoi. Pääsin asumaan heille
alkuvuosiksi lainopillisessa
tiedekunnassa Helsingissä
opiskellessani. Tämä mah-
dollisuus järjestyi talon-

miehen työtä vastaan, jota
tein heidän silloisessa, Es-
poon Matinkylässä sijain-
neessa suuressa omakotita-
lossaan. Ison pihan ja katu-
alueiden puhtaana pito mm.
lumitöineen apuna vain la-
pio olivat opintojen ohessa
ajoittain rankanpuoleista
työtä. Mutta merkittävää on,
että asumismahdollisuuden
tarjoamalla pyhäjärveläinen
Kukko auttoi toista pyhäjär-
veläistä, naapurinsa Haiko-
sen tyttärenpoikaa, elämässä
eteenpäin, mistä olen Ku-
koille hyvin kiitollinen. 

Lainopin kandidaatin tut-
kinnon Paavo J. Paavola suo-
ritti v.1959, valmistui oikeus-
tieteen lisensiaatiksi v. 1966
ja varatuomariksi 1962.
Myös yliopistoura oli tarjol-
la, mutta mieli paloi keskelle
elävää elämää, mukaan kun-
tien ja valtion tehtäviin.

Perhe ja karjalaisuus
tärkeällä sijalla

Karjalaiset juuret ovat kytke-
neet Paavolan elämänvarrel-
la hyvin moniin luottamus-

tehtäviin. Hän on nykyään
mm. Karjalan Liiton halli-
tuksen jäsen, VPL Pyhäjärvi-
säätiön hallintoneuvoston
jäsen ja VPL Pyhäjärvi-seu-
ran  varapuheenjohtaja. Ku-
ten monet muistavat, Paavo
J. on ollut kaksi kertaa Pyhä-
järvi-juhlilla juhlapuhujana.  

Hän oli nuorena lainopin
ylioppilaana perustamassa v.
1957 Helsingissä VPL Pyhä-
järvi-seuraa ja muotoilemas-
sa sen sääntöjä. Ympyrä ta-
vallaan sulkeutuu, sillä juuri
nyt on menossa ensimmäi-
sen kerran vuoden 1957 yh-
distyksen perustamisen jäl-
keen VPL Pyhäjärvi-seuran
sääntöjen muutostyö, jossa
olemme saaneet ratkaisevaa
apua Paavo J. Paavolalta.
Hän on ollut myöskin omalla
ratkaisevalla tavallaan vai-
kuttamassa tänä vuonna liit-
tokokouksessa hyväksyttyi-
hin Karjalan Liiton uusiin
sääntöihin niitä Liiton halli-
tuksessa lopulliseen muo-
toonsa hiottaessa. Samoin
hänen asiantuntemustaan
hyödynnettiin  Liiton jäsen-
yhteisöille laadittujen malli-
sääntöjen lopulliseen muo-
toonsa muokkaamisessa.

Paavoloiden asuessa Lap-
peenrannassa perheeseen
syntyi vv. 1966-67 kaksi ty-
tärtä, joiden yksinhuoltajak-
si hän jäi psykiatriksi erikois-
tumassa olleen vaimonsa
Eeva-Liisan (o.s.Vaarnila)
sairastuttua ja menehdyttyä
v.1973. Nykyisessä avioliitos-
saan sairaanhoidon opettaja
Aino Paavolan (o.s. Kärki)
kanssa hän ollut jo 30 vuotta.
Paavolat asuvat Helsingin
Oulunkylässä rivitalossa.
Syntymäpäivävastaanotto
1.12.2005 pidetään Käpyläs-
sä ravintola Nyyrikissä. 

Vpl. Pyhäjärvi –lehti luki-
joineen esittää täten kun-
nioittavat onnittelunsa mer-
kittävän elämänuran luo-
neelle pyhäjärveläismiehel-
le, Paavo J. Paavolalle.

TEKSTI:
KAARINA PÄRSSINEN

KUVA: 
MARKETTA MATTILA

Ryhdikkään olemuksensa salaisuudeksi Paavo J. Paavola,
70, paljastaa myhäillen aina viime vuosiin asti jatkuneen
aktiivisen urheiluharrastuksen. Siihen ovat kuuluneet niin
murtomaahiihto, laskettelu kuin juokseminenkin. Nuo-
ruudessa hän mm.pelasi jääkiekkoa ja valittiin parhaaksi
pelaajaksi Nokian Urheilijoissa.

Luokkatoverien tapaaminen
Vuosi 1939 oli koko Suomelle
mutta arsinkin meille karja-
laisille raskasta aikaa. Ikävis-
tä ajoista ja tapahtumista on
puhuttu ja kirjoitettu paljon.
Syystä kyllä. Toki samalta
vuodelta on jäänyt myön-
teisiäkin muistoja. Monet
ehkä vain pientä piiriä kos-
kettavia mutta hyvä niinkin.
Toukokuun viimeisenä päi-
vänä 1939 sai Käkisalmen Yh-
teislyseosta valkolakin 15
nuorta seitsemän tyttöä ja
kahdeksan poikaa. Ja mikä
erikoista näistä kolmasosa eli
2 tyttöä ja kolme poikaa oli
syntynyt ”kahdessa syrjäky-
lässä” Kiimajärven rannalla.
Tiitualta  kolme Vuokko Koi-
vusalo avioiduttuaan Hag-
man, sekä Tauno ja Einari
Kukko ja Konnitsan kylästä
kaksi Toini Huhtinen ja Antti
Pärssinen.

Kalliosaaren kasinolla pi-
dettiin asiaankuuluvat lak-
kiaiset ja seuraavana päivänä

me Tiitualaiset matkustim-
me Sakkolan aseman kautta
kotiin. Ilon pito oli päättynyt
ja ylioppilaaksi heitettiin ko-
meron hyllylle ja valmistau-
duttiin vastaanottamaan ar-
kipäivää.

Kotona me Tiituan  pojat
uudet ylioppilaat vain yksi
yöntienoo, sillä varhain seu-
raavana eli kesäkuun 2 päi-
vänä Tauno ja Einari kiirehti-
vät taas asemalle ja suuntasi-
vat yhdessä Hiitolasta jouk-
koon liittyneen luokkakave-
rinsa Pauli Viinasen ( Iiron ja
Jukan isä) kanssa aloitta-
maan varusmiespalvelusta
Valamon Niikkanassa, jonne
mentiin Lahdenpohjan kaut-
ta. Monet tovereistamme eh-
tivät hakeutua eri tahoille
opiskelemaankin kunnes
isänmaa kutsui meitä kaikkia
niin miehiä kuin naisiakin.

Matkansa pään saavutti
puolet pojista eli neljä, jou-
kossa mm. konnitsalainen

Antti Pärssinen, luutnanttina
kaukopartiossa 16. 3. 1943.
Kolme luokkamme pojista
on kuollut myöhemmin.
Taunon viimeinen iltahuuto
kirjattiin 1. 3. 2003. Vain näi-
den rivien kirjoittaja on enää
elossa. Liikuttavaa oli lukea
Antin äidin kiertokoulun
opettajana toimineen Mandi
Pärssisen muistosanat kuo-
linilmoituksesta ” Poikani,
seurasit isääsi jän syvään su-
ruun” Antin samanikäinen
isä oli kaatunut pojan synty-
mänaikoihin Aunuksen va-
pautusyrityksessä.

Yhteydenpito naispuoli-
siin luokkatovereihin on ol-
lut vaikeampaa kun on men-
ty naimisiin ja muutettu ni-
meä ja paikkakuntaa. Tiettä-
västi elossa on vielä viisi,
näistä toiseksi nuorin Kon-
nitsan maamieskoulun opet-
tajan tytär, Toini Huhtinen
täytti lokakuun 8 päivänä 85
vuotta. Hänen vaiheensa

ovat olleet raskaat. Mm. kou-
lu paloi 1923 ja seuraavana
vuonna kuoli isä. Äiti toimi
kansakoulunopettajana en-
sin vuoden Metsäpirtissä
Saaroisten koulussa ja sitten
viisi vuotta Räisälän Hytin-
lahden koulussa kunnes tyt-
tären kouluiän lähestyessä
osti talon Käkisalmesta, jossa
tämä varttui aikuiseksi ja tuli
ylioppilaaksi. Nykyisin hän
asuu Espoon Tapiolassa. Toi-
nin merkkipäivää vietettiin
kuitenkin Helsingissä Vuok-
ko Hagmanin tilavassa ko-
dissa emännän tarjoamista
pöydän antimista nauttien.
Oheisen kuva otettiin par-
vekkeella, josta avautuu Toi-
nin haluama näkymä Riista-
vuoren puistoon. Päivänsan-
kari istuu ja vastaavan merk-
kipaalun jo ohittaneet Vuok-
ko ja Einari toivottavat hä-
nelle onnea ja terveyttä.

EINARI KUKKOEinari Kukko ja Vuokko Hagman sekä istumassa Toini Huh-
tinen.
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Yrjö Sakari Kaasalainen
60 Nykyisin Harja-

vallassa asustava
Vpl. Pyhäjärvi -

Säätiön hallituksen puheen-
johtaja, ammatinopettaja Yr-
jö Sakari Kaasalainen on
syntynyt Huittisissa 3. 12.
1945. Hän valmistui Vamma-
lan ammattikoulusta 1963
autokorjaajaksi. Työskennel-
tyään jonkin aikaa mm. Au-
totalo Reino Pelttarilla ja Kul-
jetusliike Vaano OY:llä hän
jatkoi opiskeluaan Porin
teknillisessä oppilaitoksessa
valmistuen autoteknikoksi v.
1969. Tämän jälkeen hän
työskenteli Oy W Rosenlew
Ab Porin Konepajalla Sam-
po-leikkuupuimurin asen-
nusosastolla työnjohtajana
viiden vuoden ajan vastaten
tänä aikana tuotantolinjojen
toiminnoista. Todettakoon,
että tuohon aikaan ajettiin
vuositasolla yli 1000 uutta
puimuria tehtaan portista
ulos. Kaasalainen oli mukana
v. 1973 uuden puimuriteh-
taan tuotannon käyn-
tiinajossa. Pohjoismaiden li-
säksi Sampo ja IH - leikkuu-
puimureita valmistettiin
Saksaan, Itävaltaan, Afrik-
kaan, Kiinaan ja Neuvosto-
liittoon.

Uudet haasteet odottivat
kuitenkin Yrjö Kaasalaista.
Hän suoritti Ammattikou-
lujen Hämeenlinnan Opetta-
jaopistossa pedagogisen val-
mennuksen vv. 1980-81 ja
opiskeli liikenneopettajaksi
1988-89 ja suoritti työnsä
ohessa lehtorin KELPO-
koulutuksen vv. 1995–97 Hä-
meenlinnan Ammattikor-
keakoulussa. Näyttötutkin-
tomestariksi Yrjö valmistui v.
2004 Hämeenlinnasta saa-
den valmiudet vastaanottaa
auto- ja kuljetusalan henki-
löiden näyttötutkintoja.

Huittisten Aikuiskoulutus-
keskuksessa ja Huittisten
Kuljetusinstituutti OY:ssä Yr-
jö on toiminut vuodesta
vv.1974–2003 monissa tehtä-
vissä. Raskaan kaluston
asentajien ja kuljettajien
opettajana hän on toiminut
niin teorian kuin käytännön
opetuksessa, toimien mm.
osastonjohtajana ja toimi-
alajohtajana ja johtoryhmän
jäsenenä usean vuoden
ajan. Raskaan kuljetusalan
opetuksessa Yrjö Kaasalai-
nen joutui jatkuvasti vastaa-
maan muuttuvan tekniikan
ja liikenteen vaatimiin haas-
teisiin. Hän on vuosien mit-
taan toiminut monissa alan
työryhmissä Lisäksi hän
joutui käymään eri viran-
omaisten kanssa moninaisia
neuvotteluja aikuiskoulutus-
keskuksen opetusohjelmien,
rahoituksen ja erilaisien
suunnitelmien laatimisessa.

Viime vuosina Kaasalainen
on kokenut opetuksellisena
haasteena opettaa ja val-
mentaa eri yritysten henkilö-
kunnille taloudellista ja ym-
päristöystävällistä ajotapaa.
Tähän mennessä onkin jo
yli 1000 henkilö osallistunut
tähän koulutukseen. Tänä
keväänä hän koulutti mm.
Tallinnan Liikennelaitoksen
henkilökuntaa. Hänen käsi-
kirjoittamansa ”Taloudelli-
nen ajo bussilla” opetusvideo
valmistui v. 2003.

Tällä hetkellä Yrjö toimii
freelanserina, opettaen Ko-
kemäen Kuljettaja Koulutus
oppilaitoksessa autotekniik-
kaa ja ajo – opetusta kuorma-
tuilla yhdistelmillä. Käytän-
nön ammattitaitoaan hän yl-
läpitää ajamalla säännölli-
sesti erilaisia kemikaali- ja
jauhekuljetuksia säiliöautoil-
la ja tilausajoja linja – autoil-
la. Keväästä 2004 lähtien on
Yrjö Kaasalainen saanut val-
tuudet antaa myöskin teol-
lisuuden työturvallisuus-
korttikoulutusta sitä tarvitse-
ville. 

Vuosien mittaan työnsä
ohessa Yrjö Kaasalainen on
toiminut oman alansa opet-
tajien yhdistyksissä ja johto-
kunnissa eri tehtävissä. Hän
on toiminut myöskin Etelä-
Satakunnan Autoteknilli-
sessä yhdistyksessä eri luot-
tamustehtävissä ollen tällä
hetkellä kunniapuheenjoh-
taja.

Yrjö S. Kaasalaisen van-
hemmat Tauno ja Vappu
Kaasalainen olivat Vpl. Pyhä-
järveltä ja eipä siis ole mi-
kään ihme, että yksi harras-
tuksien kohde on jo vuosi-
kymmenien aikana ollut Kar-
jala- Pyhäjärvi ja Montrua.
Olemme näistä matkoista
saaneet lukea Vpl. Pyhäjärvi-
lehden palstoilla matkaker-
tomusten muodossa. Monet
meistä ovat saaneet olla
myöskin Yrjön ohjaamaan
linja-auton kyydissä Karjalan
matkoilla.

Monista työ- ja luottamus-

mieskiireistään huolimatta
Yrjö S. Kaasalainen on ehti-
nyt myöskin mukaan karja-
laiseen järjestötoimintaan.
Hän on toiminut Montruan
jakokunnan varaisäntänä vv.
1984-98 ja isäntänä 1999 läh-
tien ja edelleen . Hänet kut-
suttiin Vpl. Pyhäjärvi-Sää-
tiön hallituksen varajäse-
neksi vv. 1989–92, hallinto-
neuvoston jäseneksi ja vara-
puheenjohtajaksi 1993–95,
hallintoneuvoston puheen-
johtajaksi 1996–00, jatkaen
sitten hallintoneuvoston jä-
senenä aina vuoteen 2005 ja
tämän vuoden maaliskuun
vuosikokouksesta lähtien hä-
net valittiin hallituksen jäse-
neksi ja puheenjohtajaksi.
Yrjö on ollut lukuisilla Pyhä-
järvelle suuntautuneilla tal-
koo- ja neuvottelumatkoilla
mukana. Ottaessaan säätiön
hallituksen puheenjohtajan
tehtävät vastaan hän on in-
nolla ryhtynyt jatkamaan
karjalaisen perinteen tunne-
tuksi vaalimista ja tekemistä.
Aivan erityisenä haasteena
hän on kokenut yhteistoi-
minnan kehittämisen naa-
purisäätiöiden kanssa.

Kiireinen mies ehtii myös-
kin harrastustensa pariin.
Lenkkeily, polkupyöräily,
hiihto ja uinti viimeksi mai-
nittu myöskin talvisin takaa-
vat hyvän kunnon säilymi-
sen. Kaunis omakotitalo on
niin sisältä kuin ulkoa hyvin
hoidettu. Myöskin vanhem-
pien kotipaikkaan Äetsän
Mäntysaareen kääntyy auton
nokka useasti. Parin viime
vuoden ajan on kesämökki
Luvialla ollut vapaa-ajan vie-
tossa hyvänä apuna. Erilais-
ten vanhojen ajoneuvojen
kunnostaminen samoin
huonekalujen entisöinti ovat
Yrjön sydäntä lähellä.

Niin työn kuin vapaa-ajan-
kin puitteissa matkailu Ve-
näjälle, Ruotsiin, manner-
Eurooppaan ja Englantiin
ovat kuuluneen ohjelmaan.
Kaunista omakotitaloa Har-
javallassa Kallenkadulla
asustavat vakituisesti nyt Yr-
jö ja Ritva-vaimo kahdes-
taan. Tytär Katja on tervey-
denhoitajana Virroilla. Hän
miehensä ja kahden lapsen-
sa, Katariinan ja Emilian
kanssa ovat mieluisia vieraita
mummolle ja pappalle. Poika
Antti toimii ATK- alan yrittä-
jänä ja asuu morsiamensa
kanssa hieman lähempänä
eli Porissa.

Joulukuun 3 päivänä Yrjö
heittää vapaalle, sillä silloin
hän ystävineen juhlii merkki-
päivää Kokemäen Seurata-
lolla.

Onnittelumme työn ja toi-
men miehelle.

REINO ÄIKIÄ. 

Karjalaseurojen Satakunnan
piirin sääntömääräinen syys-
kokous ja 60-vuotisjuhla
pidettiin sunnuntaina 23.10.
Porissa. Toistasataa piirin 30
jäsenyhdistyksen edustajaa
nautti puheiden ohella
laadukkaasta musiikista.
Juhlan juontajana toimi
piirin varapuheenjohtaja ja
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön asia-
mies Reino Äikiä.

Juhlapuhujana oli koko
1980-luvun SAK:n puheen-
johtajana toiminut Karjalan
Liiton kunniapuheenjohtaja
Pertti Viinanen. Hän kertoo
vanhempiensa muuttaneen
Hiitolasta hänen syntymä-
seudulleen Imatralle joitain
vuosia ennen talvisotaa sinne
rakennetun tehtaan vetämä-
nä.

Juhlapuheessaan Pertti Vii-
nanen korosti karjalaisen
elämänasenteen elinvoimai-
suutta ja lisääntyvää tarvetta
olla esikuvana yhteiskunnas-
sa. Hän totesi että hyvinvoin-
tiyhteiskunnasta huolimatta
suuri osa ei voi kuitenkaan
hyvin. Toisaalta Karjalan Liit-
to ja sen jäsenyhteisöt luovat
yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta, kun toiminnassa on yh-
dessä tekemisen ja yhdessä
olemisen henki.

Karjalan Liiton hän totesi
muuttuneen ja kehittyneen
suomalaisten mukana edel-
lytysten ja vaatimusten mu-
kaisesti.

- Karjalaisen kulttuurin pa-
rissa eletään vahvasti tätä
päivää. Karjalaisuus ei ole si-
dottu aikaan ja paikkaan,
vaan se elää sydämissämme,

Karjaseurojen Satakunnan piirin 60-vuotisjuhla

Karjalainen
elämäntapa arvossaan

korosti Pertti Viinanen.
Karjalan hän totesi olevan

historiallisesti, maantieteel-
lisesi ja taloudellisesti alue,
mistä kannattaa olla kiinnos-
tunut. Karjalan Liitto on
edistänyt vuorovaikutusta
kahden puolen rajaa asuvien
ihmisten välillä. Palauttami-
sen vaatimisen lehtien pals-
toilla hän totesi tekevän toi-
mintaa helposti vaikeam-
maksi.

Palkintoja ja musiikkia

Vuoden 2004 toimintakilpai-
lussa Satakunnan piirin 30 jä-
senseurasta menestyi tänä-
kin vuonna parhaiten Hiito-
lan pitäjäseura, joka vei kier-
topalkinnon takaisin kaap-
piinsa. Puheenjohtajien Hä-
mäläisen ja Äikiän lahjoitta-
man, suhteessa pieneen jä-
senmääräänsä hyvin menes-
tyville seuroille suunnatun
kiertopalkinnon sai haltuun-
sa Eurajoen Karjalaseura. 

Juhlan kunniaksi piirin hal-
litus jakoi ensimmäistä ker-
taa stipendejä, jotka kohdis-
tettiin nuoremman sukupol-
ven edustajille kannusta-
maan muitakin nuoria karja-
laisen perinteen jatkamiseen.
Stipendin saivat hiitolaisjuu-
riset teatteritieteen maisteri,
mus.yo. Pauliina Kiuru ja ur-
heilun saralla kunnostautu-
nut Ari Vihavainen, joka voit-
ti esimerkiksi kesäjuhlien
Karjala-maratonin. 

Juhlavieraat saivat nauttia
myös taidokkaasta viulumu-
siikista. Porin Sinfonietan en-
siviulisti, konserttimestari

Titel Iacovache Paná  soitti
pariin otteeseen. Hän osoitti
että taitavissa käsissä soitin
saadaan elämään.

Hallitukseen kolme uutta

Syyskokous kävi läpi sääntö-
määräiset asiat ripeään tah-
tiin, että päästiin aloittamaan
60-vuotisjuhla ajoissa. Halli-
tuksen erovuoroisten jäsen-
ten tilalle tuli kolme uutta,
Marja Koukku Äetsästä, Virpi
Uola Eurajoelta ja naistoimi-
kunnan pj. Leena Peltomaa
Porista.

Merkittävin rutiinista poik-
keava päätös oli juhlakokous-
aloite. Porin kaupungin kar-
jalaisjuuriselle kaupungin-
johtajalle Aino-Maija Luuk-
koselle esitettiin ryhtymistä
toimenpiteisiin Karjalakadun
saamiseksi Poriin. Muistoksi
karjalaisten tulosta Satakun-
taan ja Poriin ehdotetaan
Lounaisen Linjakadun ni-
men muuttamista Karjalaka-
duksi.

Tulevan vuoden toiminta-
suunnitelman mukaan piirin
ja alueella toimivien Hiitola-,
Räisälä-, Vpl. Pyhäjärvi- ja
Sakkola-Säätiöiden kanssa
pyritään lisäämään yhteis-
työtä. Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallituksen puheenjohtajan
Yrjö S. Kaasalainen totesi
juhlassa esittämässään sää-
tiöiden puheenvuorossa, että
osallistuminen suunnittelu-
ja koulutustilaisuuksiin lisää
jo osaltaan yhteistoimintaa.

Juhlapäivän päätteeksi tar-
joiltiin potlohkoa.

KULLERVO HUPPUNEN

Vammalan ja Äetsän Karjalaisseurojen edustajia piirin kokouksessa. Edessä vas. Irja Kärki,
Marja Koukku ja Helvi Laakso. Takana Pekka Salonen, Helka Mäkelä ja Erkki Pärssinen.

Kuvassa keskellä keväällä 80
vuotta täyttänyt Pentti Jääske-
läinen ja oikealla tytär Ritva. Va-
semmalla tyttärenpoika Jani ja
sylissä hänen poikansa Joni. Ku-
van lähetti Sirkka Mäkinen.

Maanviljelijät
neljässä polvessa

Kansallispukupäivä Karjalatalolla
Lauantaina 12.11. oli Karja-
talolla jälleen kerran monien
tapahtumien päivä. Jo aa-
muvarhaisesta lähtien ko-
koontui liiton naistoimikun-
ta kotiseutuneuvos Aira Vii-
taniemen johdolla päättä-
mään vuoden 2006 perinne-
ruuasta. Ensi vuoden perin-
neruoka on nimeltään lam-
maskaali ja kaalijauheliha-
keitto. Jälkiruokana  piimä-
kakku. Varsinaiseen esitte-
lyyn ja ruokaohjeisiin pa-
laamme myöhemmin.

Liiton pitäjäyhteisöt ko-
koontuivat kello 10.00 alka-
vaa omaan kokoukseensa.
Kokouksessa, jonka puheen-
johtajana toimi Reino Äikiä
palattiin vielä Sulo Maan-
osen alustamana vuoden

vaihteessa muuttuvaan lii-
ton jäsenmaksuasiaan. Pitä-
jäyhteisöjen ehdokkaaksi lii-
ton hallitukseen valittiin Sa-
tu Hallenberg ( Lumivaara).
Varsinainen valinta tehdään
19. 11. kokoontuvassa liitto-
valtuustossa. Liiton toimin-
nanjohtaja Hannu Kilpeläi-
nen selosti luovutetun alu-
een viranomaisten kanssa
käytyjä neuvotteluja. 

Ruokailutauon jälkeen vie-
tettiin kansallispuvun 120-
vuotisjuhlan kunniaksi kan-
sallispukupäivää. Tilaisuu-
den avasi Karjalan Liiton lii-
tovaltuuston 1. varapuheen-
johtaja kansanedustaja Katri
Komi. FL. Leena Stenberg
kansallispukuraadin pu-
heenjohtajana esitelmöi kar-

jalaisista kansallispuvuista ja
kansallispukukonsultti Lee-
na Hokkanen esitelmöi mi-
ten ja missä kansallispukua
käytetään ja mikä on Suo-
men kansallispukuneuvosto.

Kansantanssiryhmä Hin-
tukat-esityksen ja kahvitau-
on jälkeen alkoikin mielen-
kiintoinen kansallispukujen
ja kansanpukujen näytös,
jonka aikana lavalle nousi yli
40 erilaisten pukujen esitteli-
jää. Juontajan Satu Hallen-
bergin toimesta kaikki puvun
esiteltiin taidokkaasti. Muka-
na oli myöskin Vpl. Pyhäjär-
ven puku, ja mannekiinina
toimi Arja Hiiri Vpl. Pyhäjär-
vi-Seurasta.

REINO ÄIKIÄ 

Yrjö S. Kaasalainen.
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Vastaava toimittaja
Erkki Pärssinen
Ruotsilankyläntie 239, 38300 Kiikka
puh. (03) 513 5150
erkki.parssinen@surfeu.fi

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

Julkaisija: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

■ Talvisodan Erillinen Pataljoona 6 (ErP6)
Pataljoona perinneyhdistyksen asevelijuhla pide-
tään Tampereella Suomalaisen Klubin huoneistossa
Puutarhakatu 13, Keljan taistelun 66 v. päivänä 27.
12. 2005 klo 12.00. Kuljetus Eurasta linja-autoase-
malta klo 9.00. Tervetuloa aseveljet ja lotat omaisi-
neen, kaatuneiden ja kuolleiden aseveljien ja
lottien omaiset, säätiöiden edustajat sekä kaikki,
jotka ovat juhlasta kiinnostuneet. Ilmoittautumiset
ruokailua varten 30. 11. 2005 mennessä allekirjoit-
taneelle. Kunniamerkit.  Heino P. Paavilainen perin-
neyhd. psta. Puh. 02-822 0728 tai 0400 666 725.
Perinneyhdistykseen otetaan jäseniksi yksityishen-
kilöitä ja yhteisöjä. Yksityishenkilöiden liittymis-
maksu on 10 e ja yhteisöjen 50 e. Vuotuista
jäsenmaksua ei peritä. Maksut voi suorittaa tilille
522803-244162 Tampereen Seudun Osuuspankki,
Lempäälän Aluekonttori. Mainitkaa tilisiirtokortissa
maksajan osoitetiedot ja puh.nro, jäsenluettelon
pitämistä varten.

■ Tampereen Seudun Vpl. Pyhäjärvikerho Kerhon
Pikkujoulua vietämme Ravintola Soutupaviljongilla
5. 12. 2005 alkaen klo 17. Runsas perinteinen
joulupöytä 20 euroa/henkilö. Tervetuloa uudet ja
entiset jäsenet Tarinatuokioon ja Pikkujouluun.

■ Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon pikku-
joulua vietetään  torstaina joulukuun 8. päivänä
klo 18 alkaen Ravintola Wanhassa Herrassa,
Laaksokatu 17. Joululauluja ym. ja jouluateria ( 22
euroa). Ilmoittautumiset Raimo Musakalle 1. 12.
005 mennessä puh 03-730 5802 tai 050-528
0426. Tervetuloa!

■ Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen yhdistyksen
150-vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 26. 11. kello
13.00 alkaen Karjatalolla Helsingin Käpylässä
Juhlapuhe Riitta Uosukainen, vapaa pääsy.

■ Karjala-Seurojen  Satakunnan piirin pikkujoulu-
juhlaa vietetään Porissa Yyterin koululla perjan-
taina 25.11. alkaen kello 18.00. Pääsylipun hinta
on 15 e sisältäen pääsymaksun, jouluaterian ja
kahvit. Pukki saapuu. Seurojen välinen tietokilpailu.
Koulu sijaitsee n.  15 km Meri-Poriin päin
Tiedustelut Anneli Lötjönen puh. 040-776 8127.

■ Huittisten Karjalaiset ry:n pikkujoulujuhlaa
vietetään osuuspankin kokoustiloissa perjantaina 2.
12. kello 18.00 alkaen. Pukki saapuu. 

Lehtemme marraskuun numero tehdään 15. 12. 2005. 
Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on oltava 

toimituksessa 5. 12. 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

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

Kirjatoimikunnan
kuulumisia
Pyhäkylän koulupiiriläiset
päättivät tammikuussa 2004
ryhtyä keräämään valokuvia
ja tietoja koulupiirin alueella
asuneista ja heidänjälkikas-
vustaan.

Hanke on saanut yleisen
hyväksymisen ja myös tulos-
ta on syntynyt. Uskomme,
että tavoite monipuolisen
koulupiirikirjan aikaansaa-
misesta aikanaan toteutuu.

Työnjaosta

Keräystyötä hoitamaan on
valittu ns. Kirjatoimikunta.
Tietojen ja valokuvien löytä-
misessä tarvitaan kaikki
koulupiiriläiset ja heidän jäl-
kikasvunsa. Tässä joitain esi-
merkkejä työnjaosta.

Tietojen keruussa aherta-
vat Karppasen Irma, Kukon
Reini, Kiurun Pentti ja Joki-
sen Seija. Toiset toimikun-
nan jäsenet avustavat mah-
dollisuuksien mukaan.

Tärkein apu löytyy kuiten-
kin lukuisista eri perheiden
jäsenistä, jotka vaivojaan
säästämättä ovat perhees-
tään ja suvustaan tietoja ja
kuvia toimikunnalle lähettä-
neet. Teille kaikille lämmin
kiitos avustanne.

Tietojen saanti on kuiten-
kin hidasta kahdesta syystä:

1. Tarvitaan salapoliisin
taitoja eri puolille maata ha-
jonneiden perheenjäsenten
tavoittamiseksi. Valitettavas-
ti Vpl. Pyhäjärvi-lehti tavoit-
taa vain osan ”pyhäkyllöisii”.

2. Kun yhteys on saatu ja
lupauskin tietojen lähettä-
misestä, niin vastauskirjettä
ei vaan kuulu eikä näy.

Pusan Jukka ja Kaasalaisen
Antti yrittävät selvittää eri-
laisia rahastoja ja yhteisöjä,
joista voitaisiin kirjan toimi-
tuskuluihin, taittoon ja pai-
natukseen rahaa anoa.

Rahaakin tarvittaisiin jo
nyt, koska jatkuvasti syntyy
kustannuksia.

Koulupiirin  pieni pesä-
muna on kohta kulunut. Täs-
tä seuraa, että toimikunnan
jäsenet joutuvat aukaise-
maan omaa kukkaroaan las-
kujen maksamiseksi.

Hinkkasen Kauko penkoo
arkistoja ja kirjallisia lähtei-
tä, yrittäen selvittää Pyhäky-
lässä toimineiden yhdistys-
ten, yms. toimintaa. Tausta-
tukena ovat Mattilan Sirkka
ja Pöyhösen Aino.

Hinkkkasen Toivo kirjaa
ylös saatuja tietoja. Usein
huomataan puutteita saapu-
neessa aineistossa. Silloin
hän lähettää kirjeitä asian-
omaisille,  pyytäen täyden-
nystä tietoihin, tai välittää
pyynnön jonkun toimikun-
nan jäsenen välityksellä.

Toivo hoitaa myös valoku-
vien numeroinnin, kuvatie-
tojen kirjauksen tietokoneel-
le, lähettää kuvat Takamaan
Marjatalle skannattaviksi ja
kun kuvat sieltä saapuvat,

palauttaa ne omistajilleen.
Toivottavasti kukaan ku-

vien lainaaja ei huolestu ku-
vien viipymisestä. Kyllä ne
kaikille aikanaan takaisin
palautuvat.

Kertausta
vielä tavoitteista

Henkilötiedoissa kirjatoimi-
kunta käyttää yleensä vain
vuosilukua.

Valokuvat toivomme saa-
vamme alkuperäisinä, joista
otetaan tallennus ammatti-
henkilön toimesta ja alkupe-
räinen kuva palautuu omis-
tajalle/lähettäjälle.

Tietoja mieluimmin run-
saasti kuin niukasti. Toimi-
kunnan on silloin  helpompi
rakentaa kunkin perheen
”tarina”, joka nimenomaan
on tarkoitus kertoa kuvia
apuna käyttäen.

Kaikki saatu aineisto,
myös se, mikä ei suoraan kir-

jaan tule, tallennetaan luo-
tettavaan paikkaan myö-
hempien tutkijoiden käyt-
töön.

Toimikunta toivoo saa-
vansa kaikkien omassa
”huushollissa” asuvien osoit-
teet. Niitä ei anneta ulko-
puolisille, vaan tulevat/jää-
vät ainoastaan toimikunnan
käyttöön.

Ei vain nimiluettelo

Tarkoitus ei ole julkaista
pelkkää nimiluetteloa. Ta-
voitteena on, että perheen-
jäsenten nimet ja syntymä-
vuodet saisivat tuekseen
asuinpaikkoja, ammatteja,
koulutusta, työpaikkoja,
harrastuksia, yms. Tietysti
kuvilla elävöittäen.

Silloin kirjan tekstistä tu-
lee inhimillisempää, luetta-
vampaa. Samalla se pystyy
antamaan tuleville kirjan lu-
kijoille vastauksen mm. sii-
hen, miten ja missä koulu-
piirimme asukkaiden jälki-
kasvu tämän päivän Suomea
asuu ja rakentaa.

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

Edelleen pieniä ja isoja tie-
toja sekä erilaisia valokuvia
odottaen toivotamme kaikil-
le turvallista ja elämänma-
kuista loppuvuotta 2005!

PYHÄKYLÄN
KOULUPIIRIN 

KIRJATOIMIKUNTA

Toimikunnan jäsenet vas. Irma Karppanen, Eija Kuusisto,
Antti Kaasalainen ja Reini Kukko, apunaan asiantuntijana
Eija Kuusisto tekivät onnistuneen ja opettavaisen matkan
Mikkelin Maakunta-arkistoon 1.-2. 11. Saaliina runsaasti
lisää tietoja lähinnä Pyhäjärven srk:n vanhoista kirkon-
kirjoista.

Vpl. Pyhäjärvi-seura r.y. 50 vuotta
Pääkaupunkiseudulla toimi-
va Vpl. Pyhäjärvi-seura r.y.,
joka perustettiin 1957, täyttää
keväällä 2007 50 vuotta. Seu-
ra viettää 50-vuotisjuhlaa
Koskelan kirkossa ja Karjala-
talolla Helsingissä sunnun-
taina 11.3.2007. Juhlan val-
misteluja varten on asetettu
toimikunta, joka on päättä-
nyt myös seuran historiikin
laatimisesta ja julkaisemises-

ta. Historiikin kirjoittajaksi
toimikunta valitsi puheen-
johtajansa teol.tri Juhani
Forsbergin. 

Historiikkia varten kirjoit-
taja pyytää Vpl. Pyhäjärvi-
seuran jäseniltä ja muiltakin
pyhäjärveläisiltä materiaali-
apua. Lyhyitä juttuja seuran
tapahtumista ja valokuvia voi
lähettää historiikin kirjoitta-
jalle 31. 3. 2006 mennessä

osoitteella Juhani Forsberg,
Ryytimaantie 19 A 8, 00320
Helsinki tai juhani.fors-
berg@fonet.fi, johon voi lä-
hettää myös digitaalisia ku-
via. Valokuviin, jotka halu-
taan palautettaviksi, pyyde-
tään liittämään palautus-
kuori. Lisätietoja kirjoittajalta
em. osoitteista tai puhelimes-
ta.

Vullien suku 
Sakkolasta ja Pyhäjärveltä
Kannakselainen Vullien suku
perusti sukuseuran vuonna
1996. Seuran jäsenmäärä on
nyt noin 130, mutta suvun
jäseniähän on ympäri Suo-
mea huomattavasti enem-
män. Tämä aktiivijoukko on
pitänyt sukukokouksia joka
vuosi, monina vuosina kak-
sikin, ja osanottajia kokouk-
sissa on ollut 50-70. Tänä
vuonna vuosikokouksemme
pidettiin 11. 6. 2005 Hä-
meenlinnan lähellä hotelli
Vanajanlinnassa, ja osallis-
tujia oli peräti 79, ilahdutta-
van paljon myös nuorempaa
sukupolvea.

Kokoonnuimme Vanajan-
linnaan  kello 11, ja tilaisuus
aloitettiin oppaan johdolla
tutustumiskierroksella uh-
keaan ja värikkään historian
omaavaan kokouspaik-
kaamme. Päivä oli upean au-
rinkoinen, ja linnaa ympä-
röivä puistokin siis parhaim-
millaan. Söimme yhdessä
herkullisen ja kauniisti tar-
jolle pannun lounaan ja siir-
ryimme sitten pitämään var-
sinaista vuosikokousta, jossa

päätetään sukuseuran toi-
minnan suuntaviivoista.
Koska meitä oli niinkin pal-
jon, esittäydyimme vuorol-
lamme alkajaisiksi, kuka on
kenen poika tai tytär tai ke-
nen ”sukuun naitu” puoliso.
Se oli tarpeen! Joukkomme
on siksi suuri, että kaikki ei-
vät pysy hallinnassa, eikä ai-
na kehtaa edes kysyä…

Aikaisempi puheenjohta-
jamme Pauli Kurikka piti esi-
tyksen sukumme varhaisim-
masta historiasta. Kirkonkir-
jojen mukaan pääsemme
niin pitkälle taaksepäin, että
sukumme kantaisänä voim-
me pitää Risto Vullia, jonka
syntymäaikaa ei tiedetä,
mutta joka on kuollut 1749.
Hän oli lampuoti Röykkylän
kylässä. Tätä vanhemmalta
ajalta ei kirkonkirjoja ole säi-
lynyt. Pauli Kurikka on tutki-
nut perusteellisesti kiinnos-
tavaa yhteyttä Lyypekistä en-
sin Turkuun 1500-luvun lo-
pussa siirtyneisiin Wolle-su-
vun jäseniin. Tietojen ketju
kuitenkin katkeaa 1600-lu-
vun puolivälissä, joten todis-

teita tästä sukulaisuudesta ei
ainakaan vielä öle löydetty.
Mutta Risto Vullista lähtien
sukupuumme on selkeästi
tiedossamme.

Ensi kesänä sukuseuram-
me täyttää siis kymmenen
vuotta. Sen kunniaksi pää-
timme tehdä 10-vuotismuis-
tomatkan Vullien kotiseu-
dulle Sakkolaan, jossa vii-
vymme kolme yötä, käymme
taas kerran katsomassa koti-
paikkojamme Röykkylän ky-
lässä ja ympäristössä. Haluk-
kaat tekevät päivän retken
Pietariin. Ja mikä tärkeintä,
saamme taas rauhassa seu-
rustella toistemme kanssa,
kun näissä pikatapaamisissa
tuntuu aina aika loppuvan
kesken.

Sitten taas – lopuksi ne
lämpimät halaukset. Van-
hempi lähekkäin asunut su-
kupolvi on jo paljolti poistu-
nut keskuudestamme, eikä
kaunista Karjalan murretta-
kaan enää paljon kuule,
mutta me silti tunnemme
kuuluvamme yhteen. 

PEKKA VULLI


