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Rovasti Karl Adolf  Wiika.

K
uluvat myöhäis-
syksyn päivät;
menee varhais-
talvi. Joutuu jou-
lu ja joulukirkko.

Nyt lähdemme mekin kirk-
koon, mutta teemme kirkko-
matkan tällä kertaa muisto-
jen mailla.

Korkealla rantatöyräällä,
ahon laidassa seisoi Pyhäjär-
ven kirkko. On talvisen yön
hämärää, kirkon ikkunoista
loistaa joulun valoja. Kirkko-
maalla, hautojen äärillä nä-
kyy tuikkivan kynttilöitä.
Lahjoitusmaapatsasta ei vie-
lä ollut.  Alempana levisi
maidonvalkeana laaja Pyhä-
järvi. Se oli saanut jää-ja lu-
mipeitteen. Kirkkorahvasta
näkyi saapuvan.  Tulijoita oli
jäällä Alakylän rannasta, Tat-
tarniemestä,  Jaamasta, Tol-
teista, Örtinrannasta. Vernit-
san puoleiset tulivat Haapa-
niemen kautta. Salitsanran-
toiset ajoivat Keljanlahden
poikki Katilaan ja siitä kirkol-
le. Hevoset kiinnitettiin po-
votoilla  hevoskatokseen tai
puihin. Kun oli hiukan löy-
sätty seresneikkaa annettiin
heiniä eteen ja loimi selkään
ja sitten käytiin kirkkoon.

Kirkossa kohtasi silmiä
kynttilöiden valomeri. Sun-
tio Matti Talja oli sytyttänyt
kaikki kolmesataa kynttilää.
Urkujenpolkija Urho Vanha-
nen oli jo miestenparvella ja
sitten naistenparvelle asetta-
nut mustiin tauluihin kullan-
väriset numerot osoittamaan
veisattavia virsiä. Urkujen
äärellä on kauppias Juho
Pohjolainen . Kun oli soitettu
alkupreludi, virittää vanha ti-
rehtööri Mansnerus joulu-
virren, johon avaran kirkon-
täyteinen rahvas yhtyy:

Ilmestyi paimenille
Enkel taivahan!
Hän iloisen toi heille
Yöllä sanoman.

Aamusaarnan piti kirkko-
herra: Jumala puhui usein ja
monella muotoa isille pro-
feettain kautta; näinä vii-
meisinä päivinä hän on meil-
le puhunut Poikansa kautta,
joka on hänen kunniansa
kirkkaus ja hänen olemuk-
sensa juurikuva. Jumalan
puheet ovat voimallisia pu-
heita. Ne avaavat meille laa-
jat näköalat Jumalan armo-
taloudessa. Golgatan ristillä

Jumalan puheet vahvistavat
meille anteeksiantamuksen,
elämän ja autuuden. Tänä
joulujuhlana me saamme
iloita siitä, että me saamme

Jumalan puheisiin luottaa.
Ne säilyvät, vaikka taivas ja
maa hukkuisivat.

Alttarilla olivat molemmat
papit . Siellä laulettiin ikivan-

Joulukirkkoon

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille pyhäjärveläisille ja lehtemme lukijoille!
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö, Vpl. Pyhäjärvi-lehti

ha joulun ennustus.
Sillä lapsi on meille synty-

nyt ja poika on meille annet-
tu, jonka hartioilla herraus
on; ja hänen nimensä kutsu-
taan. Ihmeellinen, Neuvon-
antaja, Väkevä Jumala, Ijän-
kaikkinen Isä, Rauhan pää-
mies.

Kun oli veisattu virsi: En-
keli taivaan lausui näin, nou-
si saarnastuoliin  pastori ja
piti päiväsaarnan: Alussa oli
Sana, ja se Sana oli Jumalan
tykönä, ja Jumala oli se sana.
Ihmeellinen on joulu ja jou-
lunevankeliumi. Tuhansia
kertoja olemme sen kuulleet
ja aina se on yhtä uusi. Us-
konnollisesti välinpitämä-
tönkin tulee jouluna Juma-
lan sanaa kuulemaan. Me
juhlimme vastasyntynyttä
lasta. Tämä on erikoisesti
lasten juhla. Lasten silmissä
joulun valot kirkkaimmin
heijastuvat. Jospa me aikui-
setkin jaksaisimme pysyä
lapsenmielisinä taivaallisen
edessä. Uskolla ottaisimme
vastaan Jumalan suuren jou-
lulahjan ja sydämestämme
häntä siitä kiittäsimme.

Saarnan jälkeen seurasi
virsi, jonka aikana suntio

kantoi kolehdin. Hänellä oli
erikoisuutena, että hän koo-
tessaan kolehtia veisasi yh-
dessä seurakunnan kanssa
virttä. Alttaripalveluksessa
papit siunasivat kirkkorah-
vaan. Veisattiin loppuvirsi.
Kirkon isokello julisti mahta-
valla äänellään, että kirkon-
menot ovat päättyneet.

Kirkosta tultua oli aamu jo
valjennut. Portilta oli aurattu
tie kunnantuvalle. Tiheänä
jonona kulki siinä kirkkorah-
vasta. Äkkiä kuului takanam-
me jalkojen töminää ja hätäi-
nen huuto:

” Ptruu, ptruu, no mikä sii-
nä, ptruu, ptruu”.

Hypähdämme syrjään et-
temme toki hevosen jalkoi-
hin olisi joutuneet. Eihän
sieltä mitä hevosta tullut.
Vanha 80-vuotias kanttori,
mutta silti poikamaisen nuo-
rekas Partasetä, taas kujeili.
Hymyillen hän asteli säikäyt-
tämiensä ohi ja toivotti hy-
vää joulua. Me vastasimme
toivotukseen ja hymyilimme
kaikki mekin.

K.A. WIIKA
Tarina on julkaistu Vpl. Py-

häjärvi-lehden näytenume-
rossa 1959.
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Kun tarkastellaan pyhäjärveläisten elämää histo-
rian tietojen valossa  1600-luvulta  1900-luvun
puoliväliin eli koko sen ajan, jonka useimmat
pyhäjärveläiset suvut asuivat  Karjalan kannak-
sella, on suvun merkitys ollut toimeentulolle aivan
ratkaiseva silloin kun elämässä tuli vastaan
vaikeuksia.  Suku muodosti sen turvaverkon, joka
antoi elämän jatkamisen mahdollisuuden esimer-
kiksi leskiäidille pienine lapsineen  kun aviomies
oli yllättäen kuollut. Vasta 1900-luvun jälkipuo-
lella  ovat yhteiskunnan turvaverkot ottaneet
tämän tehtävän suvuilta.

Kehityksen myötä on suvun merkitys sosiaali-
turvan  kannalta tarkastellen vähentynyt osittain
jopa loppunut. Henkisessä mielessä suvun
merkitys on säilynyt, viimeaikoina jopa lisään-
tynyt. Meille karjalaisille näkyy suvun merkityksen
säilyminen  laajalle levinneessä sukututkimuksen
harrastuksessa. Vantaan sukututkimuspäivillä
lokakuussa valtaosa esillä olleista sukututkimuk-
sista oli karjalaisia sukuja käsittelevää. Samalla siir-
retään myös karjalatietoutta nuoremmille
sukupolville heitä kiinnostavassa muodossa sekä
saadaan heitä mukaan karjalaiseen järjestötoimin-
taan, joka nykyisin on liian suurelta osin jo ikään-
tyneiden sukupolvien varassa.

Mikä on sitten suvun merkitys tulevaisuudessa?
Eduskunnassa käsiteltävänä olevaan hedelmöitys-
hoitolakiin ollaan vaatimassa sellaisia määritteitä
ettei lapsen biologisesta  suvusta saisi saada
tietoja edes aikuisiässä. Halutaanko tällöin
mahdollistaa biologisten sisarusten liitot ilman,
että kenelläkään on tietoa todellisuudesta? Muna-
ja siittiösolujen ”vapaa”, kirjaamaton käyttöhän
mahdollistaisi  biologille sisaruksille tietämättö-
myydestä johtuvan jälkeläisten ”tuottamisen”.
Mitkä ovat silloin syntyvien lasten oikeudet?
Tällöin poistuisi huomaamatta vuosisatainen
käytäntö lähisukulaisten  liittokiellosta. Onko näin
meneteltävä vain sen takia, että nyt jotkut
haluavat maksimoida omien mielihalujensa toteut-
tamisen?  Olisiko syytä miettiä myös  toiselle  ja
kolmannelle  sukupolvelle  tuotettavia ongelmia?

Pyhäjärveläisen perinteen vaalimisessa on meillä
kaikilla sukututkimuksen harrastajilla runsaasti
mielenkiintoista työtä. Toivottavasti saamme tule-
vana vuotena aikaan myös sen, että pyhäjärve-
läisiä sukuja voitaisiin lyhyesti esitellä  myös
tämän lehden palstoilla. Materiaaliahan on
olemassa runsaasti on vain kysymys siitä, että
sukuesittelyt saatetaan  lehden palstoille mahtu-
vaan ja  sopivaan muotoon. Noin sadan vuoden
ajalta löytyy myös kuvamateriaalia tutkimusteks-
tejä elävöittämään. Ryhdytäänpä työhön sukutut-
kimuksen harrastajat!

Joulun, lasten juhlan, lähestyessä toivotan omasta
ja Vpl. Pyhäjärvi – säätiön hallinnon sekä  Vpl.
Pyhäjärvi -lehden puolesta kaikille lukijoille

HYVÄÄ JOULUA ja ONNEA VUODELLE 2006.

ANTERO PÄRSSINEN

Tarvitaanko sukua?

Sotalapsen kirje Ruotsista
Kajanderien sukukirjassa   on
monia 8-vuotiaan Ritva
Suokkaan Ruotsista lähettä-
miä kirjeitä äidilleen Toini
Suokas os. Kajander. Ritva oli
5- vuotiaan Pekka- veljensä
kanssa Ruotsin Malmköpin-
gissä. Alla oleva kirje on päi-
vätty  21.12.1944.

Rakas äiti!
Miten äiti voi. Me voimme
kyllä hyvin. Kun me ensim-
mäisenä päivänä siihen ta-
loon niin se heti antoi meille
omenaa. Tämä talo on ko-
mea 6 huonetta. Täällä on
kiltti täti ja setä. Nyt me
olemme ollut yhden päivän.
Tänä päivänä me saimme
hyvät vaatteet täti osti. Minä

en voinut vielä lähettää jou-
lukorttia mutta huomenna
minä kirjoitan. Se täti vei
meidät kaupunkiin. Täti an-
toi meille tänään leikkikalu-
ja. Se täti ja setä ovat rikkaita.
Kyllä me ollaan saatu kara-
melleja paljon. Me saatiin
karanteenissa yhden kerran
oikein hyvää riisipuuroa kyl-
lä se oli hyvää ja toisen ker-
ran me saatiin sellaista riisi-
puuroa jossa oli omenahil-
loa. Minä ja Pekka olemme jo
vähän osanneet Ruotsia. Mi-
nulla on joskus kovin ikävä
äitiä .Karanteenissa emme
saaneet käydä kahteen viik-
koon ulkona vaikka toiset
pääsivät. Me nukutaan Pe-
kan kanssa yläkerrassa. Mi-

nulla on hauska vuotella jou-
lua. Täällä saa joka päivä sel-
laista leipää että se on niin
hyvää kuin pulla ja se onkin
sellaista pullaa kuin oikee
pulla. Kyllä täällä on hyvää
ruokaa. Voi kun me käytiin
kaupungissa niin kyllä siellä
oli kangasta vaikka kuinka
paljon. Ja yksi poika kun kävi
täällä niin kohta läksi pois ja
tuli taas ja toi mukanaan
kaksi naamaria voi meillä oli
hauskaa. Me ollaan saatu hy-
viä rinkilöjä ja päällä oli pal-
jon sokeria. Täti pesi meidän
vaatteet ja antoi meille uudet
vaatteet. Meillä oli hyvä sän-
ky kyllä meillä oli hauskaa
kun käytiin sänkyyn. Täällä
on sisällä ulkohuone ja täällä

pessään ja oikein kivassa
niin kuin kaupungissa on ai-
na pitkät raput ja niin pitkä
matto ainakin puolen kilo-
metrin pituinen. Heillä on
vaikka kuinka paljon ome-
noita. Kyllä se täti ja setä ovat
kilttiä. Ne antaa vaikka kuin-
ka paljon leikkikaluja he an-
toivat 5 purkkia kaksi kaunis-
ta puuteriastijaa ja tontun
sellaisen jolla siilataan kah-
vin poroja. Maitokannun ja
pulla astian. Karamelleja ja
rusinoita. Sano Raijalle ja
Liisalle terveiset Ja Lempi tä-
dille omatädille ja omasedäl-
le. Isälle paljon terveisiä.

Terveiset äidille ja Raijalle
toivoo Ritva ja Pekka 

Mitä Ruotsin reissusta
jäi ”käteen”?
Pekka Suokas on Kajanderin
sukukirjassa kertonut hyvin
seikkaperäisesti Ruotsissa
olostaan ja miten vaikea siel-
tä oli lähteä pois. Tässä pit-
kän tekstin loppuosa, jossa
otsikkona oli siis, mitä jäi
”käteen”.

”Perheeni osalta voin sa-
noa, että suuri taloudellinen
ja fyysinen helpotus. Siinä
sekasortoisessa tilanteessa
jossa me tietysti koko Suomi-
kin silloin eli, se oli ehdotto-
masti ainoa oikea ratkaisu ja
olen ikuisesti kiitollinen niil-
le ruotsalaisille ja ennen
kaikkea Lisa ja Robert Staa-
fille, jotka mahdollistivat tä-
män. Kiitollinen olen myös
sisarelleni Ritvalle, joka piti
huolta minusta ja ylläpiti ja
toimi yhdyssiteenä kahden
eri maassa olevan kotini vä-
lillä. Kiitollinen olen myös
omille vanhemmilleni, jotka
aikanaan tekivät heille ja en-
nen kaikkea äidille raskaan
päätöksen lähettää kaksi las-

taan parempiin oloihin vie-
raaseen maahan. Äidille se
on varmastikin ollut myös
kunniakysymys- ei se aina-
kaan hänen omanarvontun-
toaan lisännyt. Turhaan  hä-
pesit äiti  tekemääsi päätös-
tä.

Itselleni ei vierailustani
Ruotsissa ole mitään muita
kuin hyviä muistoja. Setä Ro-
bert kuoli vain liian aikaisin,
eikä minulla enää ollut tilai-
suutta tavata häntä, kun olin
kyllin vanha matkustamaan
Malmköpingiin uudelleen
Hän olisi mieluusti pitänyt
minut siellä vielä kauem-
minkin ja jopa adoptoinut
minut., mutta kun Suomesta
tuli käsky lähteä, oli sitä to-
teltava. Lisa Staaf eli vielä
pitkälle –60-luvulle ja hänet
minä ehdin tavata muuta-
man kerran ja esitellä hänel-
le oman perheenikin.

Ainoan ja pysyvän psyyk-
kisen kolhun sain tullessani
Suomeen ja aloitettuani kou-

lunkäyntini ensimmäisellä
luokalla. Koulussa jouduin
opettajan kuin luokkatove-
reideni silmätikuksi ja kiu-
saamaksi huonon suomen-

kielentaitoni takia. Siitä läh-
tien olen alitajuisesti ”in-
honnut” ruotsinkieltä.

PEKKA SUOKAS 

Tampereella iloittiin 
itsenäisyydestä ja joulurauhasta
Tampereen Seudun Pyhäjär-
vikerhon perinteinen pikku-
joulu vietettiin tänäkin
vuonna itsenäisyyspäivän
aattona Tampereen Soutu-
keskuksessa. Tilaisuuden
aluksi laulettiin Karjalaisten
laulu, seisaaltaan ja aina
tunteella. Pyhäjärvikerhon
puheenjohtaja Laila Inna-
nen toivotti yleisön tervetul-
leeksi.

Hän totesi puheessaan,
miten hyvin asiat ovat mei-
dän itsenäisessä maassam-
me. Voimme iloita itsenäi-
syydestämme ja myös tur-
vallisin mielin viettää joulua.
Sitä turvallisuutta ja joulun
rauhansanomaa ei muualla
maailmassa kaikilla ole. Hän
palasi puheessaan kerhon
menneen vuoden tapahtu-
miin, joissa kerhon kokoon-
tumisien ohessa oli runsaas-
ti retkiä. Keskeisin matka-
kohde tietysti Pyhäjärvijuh-
lat.

Laila Innanen on  lahjakas
taiteilija ja illan mittaan
kuultiin niin hänen lauluaan
kuin lausuntaansakin. Hä-
nellä on ohjelmassa aina
uusiakin Karjala-aiheisia

lauluja ja tällä kertaa se oli
Karjalan viiri. Kerhon oma
laulukuoro oli supistunut
kvintettiin, mutta kauniisti
soi laulut Kynttilöiden syt-
tyessä ja Jouluna. Kuorossa
lauloivat Pirjo Kiiala, Laila
Innanen, Hilkka Leppänen,
Seija Lintula ja Tuomas Läh-
de.

Irja Hiekkamäki esitti jou-

lupakinan. Maj-Lis Rissanen
kertoi hauskoja evakkokas-
kuja. Eräs niistä hymyilytti
miehiä. ”Karjalaismies oli
pienessä laitamyötäisessä
täpötäydessä bussissa Mies
totesi, män hyvät humalat
hukkaa, ko ei pääse heilu-
maan.” Väinö Hovivaara luki
pakinamuotoisen kirjeen,
jonka hän oli kirjoittanut Ta-

savallan presidentille. Kir-
jeessä keskeisenä oli, että
presidentti itsenäisyyspäi-
vän juhlassa huomioisi sota-
veteraanit. Yleisessä keskus-
telussa nousi esiin evakko-
muistot. ”Kyl se ol kova aika
päivälleen 66 vuotta sitten.
Oltiin ”matkalla” niin kuin
tämän ajan merkkipäivä-
henkilöt. Tykit jyskiit ja ”Sta-
linin urut” soittiit lähtömu-
siikkii. Ei suunniteltu joulu-
ruokii, evästä ol sen verra vä-
hä, joululahjoist puhumatta-
kaa. No, nyt on hyvä. Lämpi-
mäs tuvas eletää ja ruokaa
syyvvää  liiankin iest.”

Yhdessä laulettiin joulu-
lauluja. Ruokapöytä oli kön-
köllään jouluherkkuja. Jou-
lupukin lahjapussikin oli
kulkeutunut juhlaan, vaikka
itse joulupukki oli jäänyt
Oriveden liikenneruuhkiin.
Arvat tekivät kauppansa ja
seurustelua jatkettiin ilta-
myöhään. Näin siis Tampe-
reelta, josta toivotetaan Hy-
vää Joulua ja Onnellista Uut-
ta Vuotta muille Pyhäjärvi-
kerhoille sekä lehtemme lu-
kijoille.

SALME RINTALA

Yrjö ja Toini Suokas sylissään kaksoset Riitta ja Pirjo. Edes-
sä Pekka, Ritva ja Raija.

Pyhäjärveläiset Kaarina Pärssinen, Ulla Kaasalainen, An-
tero Pärssinen ja Kauko Hinkkanen Suvannon sukutut-
kijoiden kokouksessa.

Tampereen Pyhäjärvi-kerhon puheenjohtaja Laila Inna-
nen.
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Sotalapset
Sotalapsi on lapsi, joka sotaa
käyvässä tai miehitetyssä ko-
timaassaan siirtyy ilman
vanhempiaan turvaan toi-
seen maahan. Toinen maail-
mansota siirsi miljoonia lap-
sia ilman vanhempia toiseen
maahan tai oman maan si-
sällä. Tsekkoslovakiasta, Sak-
sasta ja Hollannista siirtyi
Pohjoismaihin ja Englantiin.
Kun sitten Englantiakin
pommitettiin, siirtyi noin 2
miljoonaa lasta maan sisällä
ilman vanhempia turvalli-
semmille seuduille. Englan-
nissa oli laki, että alle viisi-
vuotiaille piti olla äiti tai
muu omainen mukana ja
niitä lapsia oli 2,5 miljoonaa.
Lisäksi 4000 lasta siirtyi yksin
ulkomaille.

Suomesta siirtyi talvi- ja
jatkosodan aikana 70 000
lasta Ruotsiin, 5000 Tans-
kaan ja vähäisempi määrä
Norjaan. Näiden virallisten
lukujen lisäksi monet varak-
kaat vanhemmat lähettivät
tuttaviensa kautta lapsiansa
joka Pohjoismaahan.

Ruotsalaisten apu

Talvisodan syttyessä ja Neu-
vostoliiton hyökätessä Suo-
meen, syntyi Ruotsissa,
Tanskassa ja Norjassa aktiivi-
sia kansalaisliikkeitä Suo-
men auttamiseksi. Ruotsin
kuningas Kustaa V perusti
oman ”Kuninkaallisen ko-
mitean” 22. 12. 1939. Kes-
keisiä tässä komiteassa olivat

Prinssi Wilhelm ja Lennart
Bernadotte. Kummikunta-
liikkeen johtohahmo oli Fol-
ke Bernadotte. Kuningas
viestitti Suomeen:” Olemme
valmiit vastaanottamaan pa-
kolaisia Suomesta. Yritämme
huolehtia heistä parhaim-
man mukaan. Tervetuloa
lapset, vanhukset, äidit ja so-
dassa haavoittuneet. Terve-
tuloa Ruotsiin, Jumala siu-
natkoon Suomea, Jumala
varjelkoon Pohjolaa”.

Jo talvisodan aikana lapsia
siirtyikin Ruotsiin, mutta
varsinainen vyöry oli jatko-
sodan aikana. Pelättiin mie-
hitystä ja se pelko tarttui lap-
siinkin. Ruotsin kokooma-
keskuksessa eräs suomalais-
poika kysyi pitkän junamat-
kan jälkeen ja nähdessään
vierasta kieltä puhuvia soti-
laita, ”tulimmeko me nyt Si-
periaan.” Puolet koko lapsi-
määrästä lähti Uudenmaan
ja Viipurin lääneistä, kum-
mastakin noin 15 000 lasta.
Kaupungeista eniten Helsin-
gistä yli 10 000 lasta ja Viipu-
rista 4005 lasta sekä joka Kar-
jalan pitäjästä, joukossa
useita Pyhäjärveltäkin. Mut-
ta lähtijöitä oli joka läänistä
aina Lappia myöten.

Suomessa oli sodan aikana
puutetta monista asioista ja
lapsissa oli runsaasti sairaut-
ta mm. tuberkuloosia. Suo-
men silloiset viranomaiset ja
terveydenhoitohenkilöt oli-
vat erittäin myönteisiä lasten
siirtoihin He kehottivat äite-

jä lähettämään turvallisella
mielellä lapsensa Ruotsiin
Jatkosodan aikana lähete-
tyistä lapsista 5117 toimitet-
tiin suoraan Ruotsin sairaa-
loihin. Heistä 462 adoptoitiin
ruotsalaiskoteihin, muut pa-
lasivat terveinä Suomeen.
Sodan aikana myös 1000
suomalaista haavoittunutta
sotilasta hoidettiin Ruotsissa

Millaista oli Ruotsissa?

Ruotsin taloudellinen tilan-
ne oli aivan eri luokkaa kuin
silloisessa Suomessa. Per-
heet, joihin sijoituimme, oli-
vat ne sitten varakkaita tai
vähemmän varakkaita, niin
kaikissa elintaso oli toinen

kuin Suomessa Ruoasta ei ol-
lut puutetta, ”vanhemmat”
ystävällisiä, saatiin kauniita
vaatteita ja leluja. Kieli oli
tietysti ongelma, mutta yllät-
tävän äkkiä lapsi oppii uu-
den kielen. Helsingistä, Vaa-
sasta ja rannikkoseuduilta
tulleilla suomenruotsalaisil-
la ei ollut tätäkään ongel-
maa.

Millaista oli olla Ruotsissa?
Siihen on yhtä monta vastaa-
jaa kuin oli lähtijääkin. Läh-
tiessä kaikilla oli tietysti ikä-
vä kotiväkeä, mutta isommat
lapset lähtivät jopa mielel-
lään ja omasta halustaan
Monella karjalaislapsella oli
kokemuksia talvisodan evak-
koajalta Suomessa, jossa

vastaanotto monilapsiselle
perheelle ei aina ollut myön-
teinen. Suurin osa lapsista
piti Ruotsissa oloaikaa
myönteisenä, mutta oli hei-
täkin, joille jäi ikävät muis-
tot. Ruotsissa olosta  on kah-
den pyhäjärveläislapsen
muistoja tässä lehdessä

Suomi ilmoitti 1945 Ruot-
siin, että kaikki Suomen so-
talapset on palautettava ta-
kaisin kotimaahansa. Ja niin
sitten palattiin takaisin.
Ruotsiin jäi adoptoituina tai
kasvattilapsina pysyvästi 15
174 lasta. Paluu Suomeen oli
monelle vaikeaa. Varsinkin
pieninä lähetetyillä lapsilla
ei ollut mielikuvaa Suomen
vanhemmista. Heille äiti ja

isä olivat Ruotsin mamma ja
pappa. Ero heistä oli itkui-
nen ja ahdistava. Ruotsalais-
ten apu ei loppunut tähän,
vaan monille sotalapsille  tu-
li paketteja ja muuta talou-
dellista apua pitkälle sodan
jälkeenkin.

Sotalapsiyhdistykset

Kymmenen vuotta sitten pe-
rustettiin Helsingissä Suo-
men Sotalapsiyhdistyksen
Keskusliitto. Sen alaisena
toimii 19 jäsenyhdistystä jo-
ka Suomen läänissä. Toimin-
ta näissä yhdistyksissä on
erittäin vilkasta ja antoisaa.
Lisäksi yhdistysten tiedotta-
jana toimii neljä kertaa vuo-
dessa ilmestyvä lehti Sota-
lapsi Krigsbarn. Pirkanmaan
sotalapsia johti 10 vuotta py-
häjärveläinen toimitusjohta-
ja Pekka Suokas.

Sotalapsiyhdistyksillä on
kerran vuodessa yhteinen
kesäjuhla, jossa vieraina on
usein muiden maiden  sota-
lapsien edustajia. Vuoden
2004 kesän juhlassa Jyväsky-
lässä oli  vieraita Englannis-
ta, Tanskasta, Hollannista,
Ruotsista ja Saksasta. Sodan
aikana Ruotsin kuninkaalli-
set Bernadottet olivat sydä-
mestään mukana avustus-
toiminnassa ja edelleenkin
he ovat kuvioissa mukana..
Jyväskylän juhlan kunniavie-
ras oli Ruotsin prinsessa
Christina, rouva Magnusson
miehensä kanssa

Viime keväänä ruotsalais-
ten aloitteesta paljastettiin
Suomen sotalapsien muisto-
merkki ”Ero” Haaparannas-
sa. Haaparannan kautta kul-
ki suurin osa sotalapsikulje-
tuksista. Ruotsin kuningas
Kaarle XVI Kustaa vihki
muistomerkin ja piti  juhla-
puheen. Tilaisuudessa oli
myös Presidentti Tarja Halo-
nen. Vaikuttavassa juhlassa
oli mukana noin 500 suoma-
laista sotalasta ja eri Euroo-
pan sotalapsiyhdistysten
edustajia. Tämän lisäksi
Suomen sotalasten aiemmat
muistomerkit ovat  Tukhol-
massa ja Kööpenhaminassa
Tanskassa.

Suomen sotalapsista on
tehty useita tutkimuksia.
Niistä on ilmennyt, että ul-
koisesti he ovat menestyneet
keskivertoa paremmin elä-
mässään. Miten on henkis-
ten muistojen laita? Niistä,
niin myönteisistä kuin kiel-
teisistä juttua riittää meillä
eri sotalapsiyhdistyksissä ja
Sotalapsi-lehdessä.

SALME RINTALA 

Seison Pyhäjärven rannalla.
On kesäkuun alun ilta ja
vuosiluku 1944. 

Olen tullut sisareni ja naa-
purin lasten kanssa uimaan.
Toiset lapset menevät ui-
maan, minua on kielletty
menemästä, koska huo-
menna olen lähdössä Ruot-
siin.

Äiti on  itkeskellyt jo mon-
ta päivää. Olen saanut itse
käydä hakemassa tästä sa-
malla rannalla sijaitsevasta
pappilasta virkatodistuksen
niitä papereita varten, jotka
tarvitaan Ruotsin matkalle. 

Ihan vatsan pohjasta ot-
taa, kun vain ajattelenkin tu-

levaa matkaa, se on niin jän-
nittävää.

Niin kauas! Siellä on kuu-
lemma ihan erilaiset maise-
mat, ruuat ja kieli. Kyllä se
ruotsi on ihan erilaista kuin
suomi, mutta aikuiset sanoi-
vat, että lapset oppivat no-
peasti uutta kieltä.

Äiti oli jo pakannut minul-
le valmiiksi kassiin muuta-
man mekon ja muuta vaa-
tetta. Ja sen, mikä sai minut
tuntemaan itseni hyvin tär-
keäksi: lyijykynän ja muuta-
mia kortteja, joissa oli val-
miina postimerkit. 

Jotta voisin matkan varrel-
ta kirjoittaa ja pyytää junas-

sa olevia tätejä laittamaan
ne postiin. Minähän osasin
lukea ja kirjoittaa.

Meitä on kaksi tyttöä sa-
massa junassa Pyhäjärveltä,
minä 8- ja Martta 10-vuotias
ja meillä oli sama sukunimi,
joten meitä luultiin sisaruk-
siksi.

Ne meidän uudet ”van-
hempamme”, sanoimme hei-
tä tädiksi ja sedäksi, olivat ot-
tamassa useamman suoma-
laislapsen ja niin sitten jou-
duimme hienoon herraskar-
tanoon. Myöhemmin kesällä
sinne tuli vielä kaksi muuta
tyttöä Helsingistä.

Kartano sijaitsi Länsi-

Göötanmaalla pienessä
maalaiskunnassa. Kartanos-
sa oli 23 asuttua huonetta
kolmessa eri kerroksessa. Jo
siihen aikaan siellä kävi tu-
ristibussilla ihmisiä katso-
massa kartanoa ulkoapäin,
mutta ihan pihaan asti ne ei-
vät saaneet tulla. 

Vieraita kartanossa kävi
paljon ja meidän lasten oli
aina oltava ruokailussa mu-
kana, että oppisimme seu-
rustelemaan erilaisten ih-
misten kanssa.

Me menimme sitten syk-
syllä kouluun. Minä pääsin
heti toiselle luokalle. Olin
kesän aikana oppinut puhu-

maan ruotsia eikä kirjoitta-
minenkaan tuottanut eri-
tyisiä vaikeuksia, kun sitä
malttoi vain opetella. Viih-
dyin oikein hyvin koulussa.

Mitkä joulut siellä   olivat!
Kartanossa oli valtavan iso
joulukuusi koristeltuna käsin
tehdyillä suussa sulavilla jou-
lukaramelleilla. 

Makeis- ja pähkinäpöydät
olivat erikseen täynnä erilai-
sia suklaarasioita ja  marsi-
paanimakeisia ja tietysti päh-
kinöitä. Lahjoja tuli aivan ka-
soittain ja kaikki leikimme
joululeikkejä.

Eräänä joulupyhänä tuli
naapurikartanosta hieno au-

to kuljettajineen hakemaan
meitä lapsia sinne leikki-
mään. Se oli vielä suurempi
kartano kuin meidän. Siellä
oli kiva juosta huoneesta toi-
seen oikein letkassa.

Sitten eräänä päivänä ke-
sällä 1946 setä kertoi, että
lapset voivat lähteä, mikäli
tahtovat. Tätä Ruotsissa viet-
tämääni aikaa en vaihtaisi
pois. 

Ehkä minulla oli siellä jos-
kus ikäväkin, mutta eiväthän
omaisetkaan olleet kotona
vaan jossain vieraassa pai-
kassa.

HELLEVI HARTIKAINEN 

Siilitukkainen Salme Rintala merikapteeni Ebba ja Hjal-
mar Berzelin perheessä Gullabobyssä. Perheen lapset Gun-
Britt ja Stig. Ihanan äidillinen Ebba-mamma ja hyvä  koko
perhe. Mukavat muistot.

12-vuotias Annika Packalen kauppiaspari Ruth ja Harry Olofssonin luona Ruotsin Skruve-
målassa. Mukavat muistot Annikalle jäi lapsettomasta Olofssonin papasta ja mammasta.

❄ ❄
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Joulun ilo

K uulun vielä siihen
sukupolveen, jolla on
muistoja joulukirk-

koon ajosta reellä. Oli mah-
tavaa istua paksujen vällyjen
suojassa ja katsella kirkasta
tähtitaivasta ja kuunnella lu-
men sihinää jalasten alla. Ai-
sakello kilkatti ja hiukan pe-
lotti, pysyisikö reki osittain
jäisellä tien pinnalla. Olim-
me viettämässä joulua iso-
vanhempien luona Mikkelin
maaseurakunnan pappilas-
sa, nykyisin Kenkäveronnie-
men pappilaksi kutsutussa
paikassa. Pappilan isossa sa-
lissa odotti komea joulukuu-
si, jonka ympärille oli kiedot-
tu kultakirjaiminen nauha:
”Kunnia Jumalalle korkeuk-
sissa ja maassa rauha”. Sil-
loin pienenä mietin, mitä
tuo ” rauha” oikein tarkoit-
taisi. Millainen olisi rauhan
aika?

Jouluna me palaamme
muistoissamme lapsuuteen.
Monet tavat ja tilanteet, jot-
ka tulivat meille rakkaiksi
nousevat mieleen. Me tarvit-
semme muistoja. Ne kannat-
televat meitä nykyisyydessä.
Ihminen, jolla ei olisi men-
neisyyttä, olisi irrallinen ja
turvaton. Lapsuuden joulu-
muistot parhaimmillaan si-
sältävät turvallisia ja iloisia
asioita. Oli voimakas tunne,
että kyseessä oli suuri ja tär-
keä juhla. Vastuu ei paina-
nut, sai nauttia huolenpi-
dosta ja rakkaudesta.

Vuosien vieriessä elämä

on tuonut eteemme myös
huolia ja vaikeita asioita. Nyt
tiedämme, että joulu tulee
väliin keskelle väsymystä,
yksinäisyyttä ja kipeää su-
rua. On monia, jotka tunte-
vat, ettei ole enää ketään jäl-
jellä yhteisistä jouluista.

Voimmeko enää koskaan
tavoittaa lapsuuden huole-
tonta joulutunnelmaa? Me
emme voi pyyhkiä pois mie-
lestämme elämän tuomia
kolhuja. Me tiedämme elä-
mästä enemmän kuin lapsi.
Kuitenkin kaipaamme tur-
vallisuutta ja uskoa huomis-

päivään. Lapsuuden turvalli-
suuden tunne välittyi lähellä
olevien rakkaitten ihmisten
luomasta ilmapiiristä.

Aikuisena meillä on mah-
dollisuus ottaa vastaan sa-
nat, jotka enkeli lausui: ”Äl-
kää pelätkö, minä ilmoitan
teille suuren ilon.” Suuri ilo
on uskon lahja meille. Koko
olemassaolomme on ihme,
me olemme täällä Jumalan
hyvästä tahdosta. Joulun sa-
noma rohkaisee meitä. Jou-
lun ilosanoma tarjoaa apua
vaikeuksienkin kohtaami-
seen. Joulun sanomassa on

elämisen oikeutus ja toivo.
Jumala on tarkoittanut, että
me kokisimme iloa. Ilo ei ole
vaatimus, vaan lahja, joka
voidaan saada.

Meidän ilomme kasvaa si-
tä myöden, kun huomaam-
me Jumalan hyvyyttä elä-
mässämme. Joulun harras
tunnelma välittää tätä Juma-
lan hyvyyttä.

Jumalan huolenpito yltää
meihin jokaiseen. Jumala ei
halua pelkästään sisäistä
eheytymistä, vaan hän antaa
apunsa myös arkisiin tilan-
teisiin. Luottamuksemme
Jumalaan kasvaa, kun huo-
maamme, että rukouksem-
me kuullaan tavalla tai toi-
sella.

Uskomme voi lisääntyä,
toivo voi vahvistua ja rak-
kaus enetä, kun ”joulun lap-
si” saa avata mielemme
muistojen voimalla vastaan-
ottamaan Jumalan hyvyyden
lahjana.

Ei joulu jäänyt lapsuuteen,
vaikka vuodet ovat muutta-
neet meitä monin tavoin.
Joulun antama ilo, mahdolli-
suus turvautua lähellä ole-
vaan Vapahtajaan, koskettaa
meitä.

En tuolloin kuusi vuosi-
kymmentä sitten tiennyt,
mitä rauhan aika tarkoittaa.
Nyt olen sen kokenut, mutta
yhä uudestaan tarvitsen en-
kelin sanomaa: ”Älkää pelät-
kö, minä ilmoitan teille suu-
ren ilon.” 

SILJA FORSBERG

Huittisten Karjalaiset 
viettivät pikkujoulujuhlaansa
Juuri 60-vuotta täyttänyt
Huittisten Karjalaiset ry:n jä-
senet  kokoontuivat lyhyen
tauon jälkeen jo toiseen suu-
rempaan yleisötapahtu-
maan eli pikkujoulujuhlaan-
sa osuuspankin kokoussaliin
2. 12. Paikalla oli n. 70 seuran
jäsentä. Puheenjohtaja Rei-
no Äikiä toivotteli juhlaväen

tervetulleeksi kiittäen sa-
malla  seuran jäseniä aktiivi-
sesta kuluneesta vuodesta.
Tämä on ollut hyvä vuosi toi-
minnalliseen harjoitteluun,
sillä ensi vuonna seuramme
on vastuussa heinäkuun 15-
16 päivinä Vpl. Pyhäjärvijuh-
lien järjestelyitä ja talkoo-
tehtäviin tarvitaan runsaasti
väkeä.

Seurakunnan tervehdyk-
sen tilaisuuteen toi pastori
Pete Hokkanen, joka aluksi
kertoi itsekin omaavansa
karjalaiset sukujuuret. Hok-
kasen isä oli syntyisin Äyrä-
päästä ja äiti Rautjärven Il-
meen kylästä. Mielenkiintoi-
sesti Hokkanen kertoili van-
hempiensa elämäntaivalta.
Puheen lopussa hiljennyttiin
yhteisen rukouksen turvin
odottamaan joulun suurta
sanomaa.

Tilaisuudessa kuultiin
myöskin lasten musiikkiesi-
tyksiä kun Pia Kiuru esitti
viulunsoittoa ja Saana Nas-
kali huilun soittoa.

Seuran varapuheenjohtaja

Paavo Punkari esitteli omas-
sa puheenvuorossaan Jaak-
kiman pitäjää ja Lahdenpoh-
jan kauppalaa ja lopuksi hän
esitti joulupakinan. Naistoi-
mikunnan valmistaman
maittavan joulupuuron jäl-
keen Vilho Viskari piti mie-

Pastori Pete Hokkanen.

Pia Kiuru.

lenkiintoisen tietokilpailun
murresanoista. Todettiin, et-
teivät läheskään kaikki mur-
rewsanat olleet Pyhäjärvellä
ja Sakkolassa tunnettuja. Elli
Marjamäki esitti lausuntaa.
Tämän jälkeen suoritettiin
arpajaisten palkintojen jako
ja monen  läsnäolijan suu
meni messingille saades-
saan pienemmän tai suu-
remman arpavoiton.

Sitten olikin jo vuorossa
päästää joulupukki sisälle.
Pukki tuntui tuntevan useita
seuran jäseniä aivan nimeltä
se kävi ilmi kun hän kierteli
juhlaväen joukossa.

Tilaisuudessa lauletut jou-
lulaulut säesti taidokkaasti
Janne Kiiveri. Heikki Kiiski
lausui tilaisuuden lopetta-
jaissanat.

Ennen kotiin lähtöä  ase-
tuttiin vielä yhteiseen valo-
kuvaan ja näin haluttiin toi-
votella niin Suvannon Seu-
dun kuin Vpl. Pyhäjärvenkin
lukijat tervetulleeksi heinä-
kuussa Huittisiin.

PAAVO PUNKARI

Karjalaseurojen Satakunnan piirin pikkujoulujuhla
Eri puolilta piirin toiminta-aluetta ko-
koontui karjalainen väki pikkujoulun
viettoon perjantainiltana 25. 11. Yhtei-
sesti esitetyn joululaulun jälkeen nais-
toimikunnan puheenjohtaja Leena Pel-
tomaa toivotteli juhlakansa yhteensä 84
henkilöä tervetulleeksi Poriin ja Yyteriin. 

Yyterin Karjalaisten puheenjohtaja
Anneli Lötjönen esitteli yyteriläisten toi-
mintaa ja esitteli myöskin Yyterin van-
han koulun, joka tällä kertaa oli juhlien

pitopaikkana. Seurakunnan tervehdyk-
sen esitti diakonissa  Kirsti Korpela,  joka
juuri oli palannut avustusmatkalta Kan-
neljärveltä ja Viipurista. 

Tämän jälkeen olikin vuorossa Paulan
Pitojen valmistama jouluateria.  Hilkka
Naskali esitti jouluaiheista lausuntaa.
Yhteislaulun jälkeen Reijo Havimo esitti
lausuntaa.

Piirin puheenjohtaja toi piirin terveh-
dyksen kertoen olevansa varsin  tyyty-

väinen niin pikkujoulujärjestelyihin
kuin muuhunkin seurojen järjestämään
toimintaan.

Tämän jälkeen olikin vuorossa joulu-
aiheinen kynttiläaiheinen näytelmä jo-
hon Anneli Lötjönen kutsui mukaan
osallistujia myöskin yleisön joukosta.
Hilkka Naskalin lausunnan tahtiin osal-
listujat sammuttivat vuorotellen kyntti-
länsä ja vain yksi kynttilä jäi antamaan
joulun valoa ja siitä syttyivät sitten

myöskin kaikki kynttilän uudelleen.
Kahvitauon jälkeen olikin vuorossa

seurojen välinen karjala-aiheinen tieto-
kilpailu johon osallistui paikalla olleista
seuroista yhdeksän joukkuetta. Tällä
kertaa voiton vei Huittisten joukkue 7,5
pisteellä, Noormarkun Karjalaseuran ol-
lessa toinen 6 pisteellä ja  kolmanneksi
sijoittui 5 pisteellä  Hiitolan Pitäjäseura.

Onnistuneen tilaisuuden päätössanat
lausui Ilmari Eerikäinen.

Turun seudun 
Vpl Pyhäjärvikerho
joulun tunnelmissa
Pieni mutta pirteä ja elinvoi-
mainen kerhomme vietti
joulujuhlaa 27. 11. 2005. Yh-
dessä lauletut joululaulut vi-
rittivät lämpimän tunnel-
man. Tuomiston (o.s. Hans-
ki) Raijan huittislainen vie-
ras Elli Marjamäki  (o.s. Hap-
ponen) lausui Eeva Kilven
Elämän evakkona, Hilkka-
Liisa Hämäläisen Syysaamu-
na ja Karjala-lehdestä 1940-
luvulla kopioimansa Kirsti
Bergrothin Unohtumaton
Karjala. Kuulimme myös El-
lin itsensä kirjoittaman pie-
nen ylistysrunon piirakoille.
Vihje Huittisten Pyhäjärvi-
juhlien toimikunnalle: Ellin
piirakkaruno sopisi isom-
paankin juhlaan.

Jaakko Lavaste muisteli
puheessaan lapsuuden jou-
luja ja varsinkin erilaisia
puuroja. Silloin ennen puu-
ron keittäminen alkoi siitä,
kun aamuvarhaisella syty-
tettiin tuli hellaan ja pantiin
pata tulelle kuumenemaan
Puuroa piti hauduttaa tunti-
kausia. Nyt ostetaan pusseja,
jotka kumotaan lautaselle, li-
sätään vähän kuumaa vettä
ja puuro on valmista! Puhe

puurosta eteni joulumuisto-
jen myötä kinkkuun ja joulu-
porsaan teurastukseen. Jaak-
ko kertoi 10-vuotiaana poi-
kana katselleensa, kun heille
tuli joku ampumalla sikaa
tappamaan. Laukaus ei osu-
nut, sika säikähti ja juoksi
pakoon hurjaa vauhtia ym-
päri pihaa ja teurastaja pyssy
kädessä samaa rataa sian pe-
rässä. Eihän sitä voinut nau-
ramatta kuunnella, vaikka
kilpajuoksun tulos olikin
sian kannalta murheellinen.

Elsa Kaasalainen ansaitsee
lämpimät kiitokset kuluneen
vuoden toiminnasta ja jou-
lujuhlan järjestämisestä.
Hän oli taas kerran laittanut
meille tuoksuvat glögit,
maistuvat puurot ja sekahe-
delmäkeitot, kahvit ja tortut
ja muut herkut. Pöytä oli
täynnä arpajaispalkintoja, ja
jostain kummasta syystä
joulupukkikin oli kovasti El-
san näköinen.

Meillä kaikilla oli niin mu-
kavaa, oi jospa oisit voinut
olla mukana!

TEKSTI: HELVI WILKKO
KUVAT: ANTTI

KINNANEN

Arja Mäkinen ja Pukin muori Elsa Kaasalainen.

irkonsanomaK



VPL. PYHÄJÄRVIMaanantaina 19. joulukuuta 2005 5

Hyvää Joulua ja
Onnellista

Uutta Vuotta!
Airi ja Sulo Rampa Lavia

Satakunnan Taimitukku Tiina ja Juha Rampa Lavia

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Kaikille sukulaisille, ystäville ja tuttaville!

Rakel Valkama ja Mika perheineen.

Uusi osoitteeni 1.1.2006 alkaen Pirkankatu 28 A 27,
33230 Tampere

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
kaikille viime kesän kotiseutumatkalla olleille! Ensi ke-
sän matka on 2.-5.7.2006. 

Laila Innanen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta tutuilleni ja kaikille matkoillani mukana olleille. Ensi kesän matka on 4. 7.–8. 7.
2006. Kiitos Antti Musakan perheelle. Seija Lintula, Mäyrätie 16, 33430 Vuorentausta. Puh. 03-344 3032 tai 040 526 6220.

Lähde Karjalaan 
Helin mukana

Heli Salminen sytytti jälleen Itsenäi-
syyspäivän kynttilät Vpl. Pyhäjärven
sankarihautausmaalle. Tällä kertaa
kynttilän saivat palaa vapaasti.

Yli 80-vuotiasLea Rasilainen-
Johnson on syntynyt Pyhäjär-
ven Vernitsalla, mutta muutti
aivan pienenä perheensä
kanssa Saapruun. Sodan jäl-
keen hän lähti Tyyne-sisaren-
sa kanssa Kanadaan, jossa
avioitui kanadalaisen insi-
nöörin kanssa. Heillä on kol-
me tytärtä ja lapsenlapsiakin.
Tyyne puolestaan avioitui ka-
nadalaisen hotellinomistajan
kanssa. Tyyne on kuollut jo

monta vuotta sitten.
Toini Ratia Lahdesta on ol-

lut kiinteässä kirjeenvaih-
dossa lapsuusystäviensä
kanssa, niin aikoinaan Tyy-
nen kuin nyt Leankin kanssa.
Viimeksi tulleessa kirjeessä
oli Lean kirjoittama runo. Ei-
vät ole unohtuneet häneltä
Laatokan rannat ja lapsuu-
den Ruskea hiekka. Suomen
kielikin soljuu puhtaana ja
kauniina

LAATOKAN LAULU

Olit Laatokka suoja Kannaksen
Olit helmi kuin kaihoisa kyynel.
Soi mainingit ulappas uhmaten
ja aaltos kuin Väinölän kannel.

Rantahiekoillas punaruskean
minä muinoin lapsena leikin,
ja sylissä aaltojen armahan
kesäpäiväni suloiset vietin.

Vaan syksy saapui uhmaten
ja nyt aaltosi myrskyten pauhaa.
Ne huokaa surusta huomenen
ja vaikeroi mennyttä rauhaa.

Pitkän sodan, synkeän ja urhoollisen
sinun puolestas taisteltiin,
vaan uhriksi rauhan ja vapauden,
sinut lunnaaksi riistettiin.

Nyt siniaaltosi vankina soittaa
surulaulua vapauden,
kunnes untemme aamu koittaa
tuon vapaan huomenen.

BY LEA RASILAINEN- JOHNSON

Kanadan terveisiäPetteri
Pittää yrittää tehhä tämä jut-
tu karjala murteel.

Saa nähä mite se sit onnis-
tuu. Sanokaa jos män vääri.

Mie alotan oikee pitemmä
kautta.

Myö oltii oltu Huittisis vis-
sii vast vähä toista vuotta ja
oltii rakennettu Korkiakoskel
pien mökki, mis ol vaa kaks
huonetta. Siel asusit koko su-
ku enneku rakensiit naapu-
riiki uuven talon. Pihas ei ollt
yhtää mittää, ei yhtää kuk-
kastakkaa ja siin tuvan lähel
ol harmaa hirsinen  läpajet-
tava lato. Mikäli mie muistan
nii sen lavon toises pääs ol
heinii, toises pääs pittiit
elukkoi. Mie en niin tarkast
muista, mut jotenki miul on
jäänt mielee jot siel ois jossai
vaihees olt kaniakkii. Sit siin
pihas tuvan vieres ol vintti-
kaivo ja vähä etempänä ol
ohut koivunvesa ja savkuop-
pa sen vesan eessä. Se koivu
ol ohkasempi ko lapsen käsi-
vars. Nyt se on uuvemman
talon vieres ja on suuri ja ko-
mia. Mie olin talvel täyttänt
neljä vuotta, ol nimittäin ke-
sä, sisarein ol vähä toisel
vuuvel ja veljistäin ei olt viel
tietookkaa.

Mie olin kevvääl saant Vis-
kari mummolt pässin, sem-
mosen sarvettoman, har-
maan ja oikein lauhkian. Se
oli kesy.

Äiti ja isä sanoivat, jottei
sillä saa ratsastaa, mut pit-
hän miun muutaman kerran
männä tuva taakse ratsas-
tammaa. Petteril ol yksi huo-
no tapa, se ol kova pökki-
mää. Issäin nuoremp vel ol

tuommone alle kymmene
vanha  ja hää härnäs Petterii
ain ko silmä vältti.  Häntäkii
ol kyl kielletty, mut millonkas
sen ikäset pojanviikarit mit-
tää uskoot.

Petteri ol vallollaa pihal ja
viihty oikein mukavast. Ei se
meitä lapsii pökkint, aikaih-
misii vaan. Kerran sit Inkisen
mummo ol nostamas vintti-
kaivol vettä kahtee ämpärii.
Ämpärit olliit kaivo vieres ja
niihi mummo kaato vettä.
Petteri ol pihal ja vissii tää ol
mielekiintosta ku se tul lä-
hemmäs ja sit ko mummo
käi nostamaa niitä ämpärlöi
nii sillo Petteri tul ja pusk
mummoo takapuolee. Siin
männiit ämpärit ja mummo
maahan. Eihä siin mitenkää
käynt. Mummo nous ämpä-
reihe seast, näytti Petterille
nyrkkii ja sano: Mie tapan
siut. Vissii hä sano sen pahal
äänel ko Petteri läks etem-
mäs ja nyökyttel vaa päätää.
Mie ku näin jottei mummo
olt kosettant itsiää, nii mie
käin nauramaa. Istuin oikei
maaha ja nauroin.

Mummo nosti uuvestaan
ämpärit vettä täytee ja läks.
Sano miul männessää: Siekii
siin vaan naurat. Ja miulleha
nauru maistu.

Se ol ensimmäine kerta ku
mie nauroin toise vahingol.
Pittää myöntää, jotta on sitä
tult elämäni aikana muulloki
naurettuu. Eihä mikkään oo
sen mukavampaa.

Syksyl sit äiti myi Petterin
ja osti sil rahal ko sai siittä
piene piirongin ja vokin.

KAIJA SUVELA 

16.–20. 5.  Matkareitti Pyhäjärvi-
Aunus-Petroskoi-Kuntupohja-
Kemi-Uhtua 22.–26. 6. 2006 pe-
rinteinen Juhannusmatka Pyhä-
järvi ym.

Pääsiäismatka Pietariin 13.–17.
4. 2006.

Tarkempi matkojen ohjelma
valmistuu myöhemmin. Mat-
kaan lähtö tapahtuu Porista ja
matkareitti suunnitellaan myö-
hemmin. Voit tehdä varauksen
puh. 050-567 1586 Heli Salminen
(Manu Naskalin tytär).

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

Joulutervehdyksiä
Tampereelta
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
sukulaisille, ystäville ja tuttaville!

Soini Päiväläinen

Kalevi Luukkanen

Jorma ja Eila Uskola

Hilkka Leppänen 

Helvi Kalttila

Pirjo Kiiala

Selma Salovaara

Leena ja Erkki Nokelainen

Eila ja Yrjö Valkama

Maj-Lis Rissanen

Maija-Liisa ja Veikko Nuortama

Aarno ja Airi Kekki

Laila Innanen ja Tuomas Lähde

Kerttu Pylvänäinen

Irja Siirtonen

Leevi ja Hellevi Hietanen

Kerttu ja Aarne Vesikko

Pirkko ja Matti Hassi

Elsa ja Kaino Ranta-aho

Väinö Hämäläinen ja Aili Huuskonen

Kaija ja Tuomo Peltonen

Valma Heinonen

Iris Allen

Rakel ja Väinö Hovivaara

Soininmäet

Toivotamme Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta 
2006 kaikille sukulaisille,
ystäville ja lehden lukijoille
Aili ja Kalevi Helassalo, Tampere

Raili ja Oiva Lahtinen, Lavia

Maire ja Eero Joutsenlahti, Lavia

Eero Helassalo, Nokia

Terhi, Heini, Sanni ja Juha Joutsenlahti,
Noormarkku

Leena, Laura, Lotta ja Sakari Tapiola, Tampere

Ritva ja Yrjö S. Kaasalainen, Harjavalta

Elsa ja Lauri Kaasalainen, Turku

Lilja Salonen lapsineen toivottaa Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta vuotta Selma Ahlholmille
Ruotsiin ja Vieno Oksaselle Porin kaupunginsai-
raalaan.

Lämmin joulutervehdys kaikille teille, jotka olette
muistelleet elämää Viipurin läänin Pyhäjärvellä.
Kiitos muistamisista ja yhteydenpidosta. Kaikista
menetyksistä huolimatta elämme hyvässä, va-
paassa maassa. Meillä on hyviä muistoja loh-
tunamme. Rauhallista joulunaikaa ja siunausri-
kasta uutta vuotta!

Aulis Airto, Suomenlinna
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KuolleitaRakkaamme

Erkki
T O M P E R I

* 28. 7. 1930 Vpl. Pyhäjärvi
† 15. 11. 2005  Terhokoti

Niin väsyneenä lopun matkaa kuljit,
uneen rauhaisaan nyt silmäsi suljit.
On hiljaisuus ja suru sanaton,
mutt’ tiedämme sun hyvä olla on.

Rauni
Anne, Saija

Emmi, Tomi, Miika, Iina
Eila-sisko perheineen
Hellä
Sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten läsnä ollessa. 
Kiitos myötäelämisestä surussamme.

Mauno Pitkästä muistellen
Hän syntyi 16. 8. 1924 Metsä-
pirtissä, kuoli 26. 11. 1995
Ikaalisissa.

Mauno syntyi edesmen-
neitten Anni ja Janne Pitkä-
sen esikoispoikana Metsä-
pirtissä, missä isä- Janne toi-
mi tullivartijana. Perhe
muutti Pyhäjärven Vernitsal-
le ja silloin oli mukana edes-
mennyt sisareni Kirsti Maija
Pitkänen. Maunon harras-
tuksia maanviljelystyön
ohella olivat kilpahiihto ja
viulunsoitto. Kilpahiihto jo-
pa ikämiessarjassa, jossa
hän menestyi erittäin hyvin,
tuoden usein voittoja Man-
soniemen Menolle ja Ikaalis-
ten urheilijoille.

Viulunsoiton hän aloitti jo
kuusivuotiaana pikkupoika-
na ja soitti korvakuulolta ai-
na 50- vuotiaaksi asti, ollen
hyvin musikaalinen. Vasta 50
vuotiaana hän opetteli nuo-
teista soittamaan Ikaalisten
Viulupelimanneissa, koska
musiikkikappaleiden sovi-
tukset vaativat nuoteista
soittamisen.

Veljeni Mauno Pitkänen
kuoli 26.11.1995 eli 10 vuotta
sitten. Hänen muistoti-
laisuudessaan pidin veljeni
poismenon johdosta pu-
heen, jossa muistelen hänen
elämänkaartaan. Mauno oli
edesmenneiden vanhem-
piemme Anni ja Janne Pitkä-
sen Vpl. Pyhäjärven Vernit-
salta vanhin lapsi ja hän oli
syntynyt 16. 8. 1924 

Jo jonkin aikaa ennen vel-
jeni poismenoa osasin aavis-
taa, että näin tulee kohta
käymään. Vaikka toivoimme
hänen pysyvän luonamme
vielä pitkään osasimme
myöskin valmistaa itseäm-
me hiljalleen tähän. Veljen
jälkeensä jättämä paikka
tuntui tyhjältä eikä sitä paik-
kaa pysty kukaan täyttä-
mään. Jäljellä on vain muis-

tot ja hänen tekemänsä elä-
mäntyö. Vuonna 1995 vel-
jemme muuttui hiljaisem-
maksi ja muistamattomaksi,
jota me koko sisarusparvi ih-
mettelimme. Sittenhän se
selvisi. Vakava sairaus jossa
yleensä annetaan elonpäiviä
puolesta vuodesta vuoteen.
Maunon kohdalla puoli
vuotta riitti. Kesä meni kuin
unennäkö- sädehoitoineen
ja muine toimenpiteineen.
Valopilkkuna oli vain juhan-
nus jolloin haimme silloin
vielä elossa olleen Esko-vel-
jen kanssa Maunon sairaa-
lasta vanhaan lapsuudenko-
tiin Hangasjärvelle viettä-
mään juhannusta meidän
muiden sisarusten kanssa.

Sitten tuli syyskesä, veljeni
pääsi vielä sairaalasta kotiin.
Siitä olimme onnellisia.  Hän
oli saanut lisäaikaa -hyvää
aikaa. Ja kyllä hän käyttikin
sen ajan oikein. Hän tunsi it-
sensä ikään kuin parantu-
neeksi ja eli täysillä niitä päi-
viä lenkkeillen, kylässä käy-
den ja matkustellen ja ollen

jopa viulupelimannien soit-
toharjoituksissa ja sai soittaa
vielä rakasta viuluaan Kun
kävin häntä sairaalassa kat-
somassa olin iloinen, että
hän pystyi vielä liikkumaan
ja muistikin oli jossain mää-
rin palautunut.

Paljon ihania muistoja jäi
isoveljestä. Hän oli minulle
paitsi veli myöskin isähahmo
sillä olihan isämme kuollut
minun ollessa vasta 6-vuo-
tias. Hän otti minut aina mu-
kaansa joka paikkaan ja yh-
dessä teimme talon töitä ja
kalastelimme ja muuten vain
vietimme yhdessä ollen ai-
kaamme. Kun menin kou-
luun hän teki minulle latuja
siinä itsekin samalla treena-
ten hiihtoja varten. Kotipi-
haan tehtiin pieni kilpalatu
ja pidettiin kilpailuita joissa
hän toisinaan antoi minun-
kin voittaa. Myöhemmin kun
kävin jo yhteiskoulua Ikaali-
sissa hän aina lauantaisin
haki meidät  linja-autolta he-
vosella kotiin. Kyllä oli iha-
naa istua pakkasella vällyn
alle ja tulla kouluviikon jäl-
keen kotiin pakkasen pauk-
kuessa ja tähtien taivaalla
tuikkiessa. Lunta oli paljon
mutta meidän Poku oli i hyvä
vireä hevonen ja tiet ainakin
jollakin tavoin aurattuja.   

Kiitollisin ajatuksin jäin
ajattelemaan ja kaipaamaan
Mauno-veljeä, joka sai elää
vaiherikkaan elämänsä lop-
puvaiheet hieman helpom-
malla. Hänelle jäi aikaa mat-
kustaa ja harrastaa. Mauno
otti huomioon aina myöskin
toiset ihmiset. Aivan erityi-
sesti tämä huolehtiminen
kohdistui Kirsti siskoomme.
Hän piti sisarustensa lapsis-
ta suuresti ja heillekin jäi var-
masti mukavia muistoja hä-
nestä.

Mauno ehti vielä tehdä
Karjalan matkan juuri ennen

sairastumistaan ja näin sai
tavallaan jäähyväiset rak-
kaalla Karjalalle ja Laatokal-
le. Lopuksi kiitän Taivaan
Isää  siitä, että minulla on ol-
lut tämä Mauno-veli ja että
rakas veljeni pääsi vain vä-
hän aikaa vakavasti sairas-
tuttuaan lepoon ja Taivaan
kotiin.

Mauno-veljen muistotilai-
suudessa muistosanojeni
jälkeen Pertti-veljeni, Jukka-
poikansa ja vaimonsa Minna
esittivät toisiaan säestäen
musiikki- ja lauluesityksin
mm. Sydämeni Joulun ja
Karjalan kunnailla.

Rakkaudella
ULLA-SISKO 

Joulu

Vuossadat joulua vietetty on,
joka joulu se uudelleen toistuu,
jo taukoaa touhu loputon
ja mielemme rauhaa kaipaa.

Kun syttyvät valot kynttiläin,
on kuin autuus sieluihin tulvis,
ei sanaa pahaa kenellekään,
vaan rauhaa ympärillemme.

Hyvän mielen toiselle 
jouluna sois,
niin kovin mielellänsä,
on antajan sydän tulvillaan,
hyvää tahtoa tahollansa.

Kun kirkkomaalle matka käy,
emme sielläkään ole yksin,
ovat rakkamme 
mielissä jokaisen,
ken sytyttää kynttilänsä.

Oi autuas joulu, jos aina ois,
oli maailma liian hyvä,
hyvää tahtoa löytyy 
muulloinkin,
kun on rakkaus sydämessä.

ULLA RUOSTEOJA 
:os. Pitkänen

Anni ja Janne Pitkäsen
nuorin tytär

Vpl. Pyhäjärven Vernitsalta

Sankarivainajat kotiseudun multiin
Huittisten seudun kansa-
laisopistossa järjestetiin
torstaina 3.11. kello 18.00
mielenkiintoinen esitelmäti-
laisuus, jossa everstiluut-
nantti evp Jorma Inkinen sel-
vitti sankarivainajien etsin-
tätyötä entisiltä taistelupai-
koilta.

Inkinen totesi esitelmänsä
aluksi, että viime sodissa
kaatui tai katosi n. 90 000
suomalaista sotilasta. Heistä
n. 10 000 jäi kentälle tai hei-
dän kohtalonsa on epäselvä.
Kysymykseen miksi sitten yli
50 vuoden jälkeen etsitään
sankarivainajia Inkinen vas-
tasi ensinnäkin omaisten
kaipaavan tietoa lähiomai-
sensa kohtalosta ja haluavat
selvittää epätietoisuudessa
olevia asioista. Toiseksi ase-
veljet kaipaavat ja tuttu to-
teamus veljeä ei jätetä vaatii
edelleen toimintaa. Kolman-
neksi Inkinen totesi kunnia-
velan kadoksissa olevia san-
karivainajia kohtaa velvoit-
taa toimintaa.

Käsitellessään talvisota-
osuutta Inkinen totesi  me-
nettelytavan kaatuneiden
suhteen. Alkujaan oli tarkoi-
tus haudata sankarivainajat

yhteishautoihin lähelle kaa-
tumispaikkoja. Omaiset ha-
lusivat kuitenkin saada poi-
kansa kotiseudun multiin ja
niin sotilaspapiston tehtä-
väksi tuli toimittaa kaatunei-
den evakuoimiskeskuksen (
KEK ) avulla sankarivainajat
kotiseurakuntiin.

Talvisodassa katosi n. 2300
sotilasta. V. 1941 aloitettiin
etsinnät ja vainajia löytyi
2122, joista tunnistettiin
1187. Kaikki tunnistetut vai-
najat siunattiin kotiseura-
kuntiin, tuntemattomaksi
jääneet haudattiin lukuisiin
kenttähautausmaihin mm.
Kollaa, Taipale, Summa sekä
lähiseurakuntien sankari-
hautausmaihin, Äyräpää,
Säkkijärvi, Lappeenranta, Jo-
ensuu sekä pienempiä mää-
riä muihinkin luovutetun
alueen sankarihautoihin.

Jatkosodassa hyökkäys -ja
asemasotavaiheen kaatunei-
ta etsittiin tilaisuuden sal-
liessa ja heitä löytyikin jon-
kin verran. Vuoden 1944
suurhyökkäyksen jalkoihin
jäi runsaasti kaatuneita. Hei-
dän osaltaan asiat olivat ”
auki” lähes 50 vuotta.

11. 7. 1992 allekirjoitettiin

valtioiden välinen sopimus ”
Sopimus Suomen Tasavallan
hallituksen ja Venäjän Fede-
raation hallituksen välillä
yhteistyöstä toisen maail-
mansodan seurauksena Ve-
näjälle kaatuneiden venä-
läisten ( neuvostoliittolais-
ten) sotilaiden muiston vaa-
limisesta”.

(asetus 23.10.1992, sopi-

mus astui voimaan 28. 10.
1992.)

Opetusministeriöön pe-
rustettiin Sotavainajatoimi-
kunta, jonka toimesta käyn-
nistettiin kaikki tiedustelut,
organisoinnin, valmistelut ja
koe-etsinnät 1993 ja käyn-
nisti myöskin varsinaisen et-
sintätyön 1994. Opetusmi-
nisteriön johtamisrooli lop-

pui vuoden 1997 loppuun
mennessä ja tämän jälkeen
toiminta jatkui uuden orga-
nisaation ”SOTAVAINAJIEN
MUISTON VAALIMISYHDIS-
TYS” toimesta. uusi organi-
saatio on säätiöpohjainen ja
jatkaa etsintätyötä resurs-
siensa mukaan ja opetusmi-
nisteriö tukee työtä rahalli-
sesti.

Etsintätyöhön osallistui al-
kujaan vapaaehtoisia 50-60
henkilöä ja heistä on muka-
na toiminnassa edelleen 30-
40 henkilöä.

Inkinen totesi valtakun-
nallisissa sankarivainajien
hautajaisissa vv. 1993–2004
siunatun 684 vainajaa. Lisäk-
si eri paikkakunnilla on suo-
ritettu useita yksittäisiä siu-
nauksia.

Jorma Inkinen selosti
myöskin luovutetulla alueel-
la olevien kenttähautaus-
maiden etsintää ja niille ope-
tusministeriön toimesta
pystytettyjä muistomerkke-
jä. Monet esitelmätilaisuu-
dessa mukana olleet kuulijat
olivat tutustuneetkin Terent-
tilän,  Summan ja Äyräpään
muistomerkkeihin. Myöskin
luovutetun alueen entisille

sankarihaudoille pystytetyt
muistomerkit ovat tulleet
monille tutuiksi kotiseutu-
matkailun yhteydessä. Näi-
den muistomerkkien pysty-
tyksestä ovat huolehtineet
karjalaiset pitäjäsäätiöt saa-
den jonkin verran rahallista
apua opetusministeriöltä.

Lopuksi evl. Jorma Inkinen
selosti, kuinka jatkosodan
loppuvaiheessa myöhem-
min luovutettavaksi tulleen
alueen sankarihautoihin
haudattiin aivan sodan vii-
me päiviin saakka kotiseu-
dun poikia. Rauhan teon jäl-
keen vainajat jäivät entisen
kotiseudun multiin. Heidän
muistonsa kunnioittamisek-
si Joensuun sankarivainajien
muistomerkkiin on kaiver-
rettu 3 375 raja -ja laatokan-
karjalaisen kaatuneen nimi.
Vastaavaan muistomerkkiin
Lappeenrannassa on kaiver-
rettu pitäjittäin yli 5000 pää-
asiassa kannaksen pitäjistä
olevien kaatuneiden nimet.

Esitelmätilaisuuteen Ku-
ninkaisten koulutuskeskuk-
sessa osallistui lähes 50 hen-
kilöä.

REINO ÄIKIÄ. 

Evl. evp Jorma Inkinen on osallistunut lukuisiin sankari-
vainajien etsintämatkoihin Karjalan kannaksella, Laato-
kan Karjalassa ja Aunuksessa.

Kello
Muistelen tässä aikaa, kuinka
ennen vanhaan eleltiin koto-
na Karjalassa. Ajanlaskuna oli
tärkeä auringon nousu, kes-
kipäivä, iltapäivä ja ilta. Illan
ja auringon nousun välillä oli
yö. Myös käytettiin aikaa
määriteltäessä sanontaa en-
nen lounasta tai sen jälkeen.
Samoin iltasen ruokailun
ajankohta oli rajana. Kotona-
ni oli vain tuvan seinällä käy-
vä heilurikello, joka löi aina
puoli -ja täydet tunnit äänek-
käästi, vähemmän soinnulli-
sesti. Tähän liittyi ukkini tapa
ilmoittaa herätyksestä aamu-
kahvin keitettyään. Heittä-
mällä kahvitassit pyörivään
liikkeeseen tuvan pitkälle
lankkupöydälle, syntyi ääni,
josta kukaan ei voinut ereh-
tyä. Seuraava ajanlaskuun
liittyvä oli sedän hankkima
taskunauris ( taskukello) tu-
kevine ketjuperineen, jotka
olivat poikittain liivintaskus-
ta toiseen. Kuinka tälle kellol-
le kävi, siitä vähäsen. Elettiin
aikaa jolloin puimakoneet
otettiin käyttöön. Kone kiersi
kylän taloissa, jotka olivat
osuuskunnan osakkaita, kes-
kinäisen sopimuksen mu-

kaan. Puintikaan vaikuttivat
viljan tuleentuminen ja sa-
teet niin, että kun kone saa-
tiin, työ koetettiin saada toi-
mitettua joutuisasti, jotta
naapuritkin pääsisi puimaan
viljansa. Työ tehtiin yleisesti
riihen lähipellolla, koska rii-
hen sisätilat oli täytetty kor-
juutiloina. Osaksi sään sal-
liessa puitiin myös suoraan
pellolta. Liekö johtunut kii-
reestä vai huolimattomuu-
desta, kun ajantarkkailuun
käytetty taskunauris meni
lyhteiden mukana syöttöpöy-
dältä puimakoneen kitaan.
Tapaus tuli ilmi, kun vain kel-
lonperät roikkuivat toisen
taskun napinlävessä. Kellon
osia haeskeltiin koneen si-
vuilta ns. roskatuutista ja
niistä jotka satuttiin löytä-
mään tuli näyte-esineitä. Sit-
ten olikin taas turvauduttava
entiseen ajannäyttöön, van-
haan seinäkelloon. Vasta pal-
jon myöhemmin tulivat eri-
laiset pöytä-, ranne, - kaula-
kellot käyttöön maaseudulle.
Nykyisin on kelloja ajankäyt-
töön, kuin rihkamaa. Ihan jo-
ka lähtöön.

AARRE KUUSIVUO

Mauno Pitkänen.
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Merkkipäiviä

Valmistuneita

Janne Karppanen on valmis-
tunut tietotekniikka insinöö-
ri AMK, Etelä-Karjalan Am-
mattikorkeakoulu, tekniikan
yksikkö, Lappeenranta. Jan-
nen isä Seppo Karppanen,
Vpl. Pyhäjärvi, Alakylä. Jan-
nen äiti Helka Karppanen,
o.s. Häärä, Lemi. Jannen iso-
vanhemmat Matti ja Helena
Karppanen, Pyhäjärven Ala-
kylästä ja Antti ja Alina Hää-
rä Lemiltä.

75 vuotta täytti 30. 11. 2005
Hilkka Leppänen Tampe-
reella. Syntymäkylä Koster-
maa. Hän on tehnyt elämän-
työnsä lastenkodissa, vii-
meksi Raholan lastenkodin
johtajana.

75 vuotta täyttää 4. 1. 2006
Vammalassa Kauno Kuusi-
vuo (Vpl. Pyhäjärvi Riiska).

Pyörähtälän Kajanderit
Joulukuun alussa ilmestyi
Kajanderien sukukirja, jonka
on toimittanut Pekka Suo-
kas. Sukukirjatoimitukseen
on Suokkaan lisäksi kuulu-
neet Minna Kajander, Osmo
Kajander, Aaro Kajander ja
Keijo Kajantie. Heidän lisäk-
seen suvun useat henkilöt
ovat henkilökuvauksilla ja
valokuvilla antaneet moni-
puolisen ja hauskan lisän su-
vun henkilöihin. Kirja on A-
nelosen arkin kokoa ja sivuja
on 300.

Kajanderien alkukoti on
Orimattilan Pyörähtälän ky-
lässä. Sieltä tuli 1800-luvulla
yksi Kajanderien veljeksistä
Pyhäjärvelle, jonka jälkipolvi
levittäytyi Sortanlahteen,
Matiskalaan, Riiskaan ja Jaa-
maan. Sukukirjassa on tie-
tysti luetteloitu kaikki suvun
jäsenet jälkipolvineen, mut-
ta kirja sisältää todella paljon
muutakin tietoa.

Teoksessa on kerrottu niin
Pyhäjärven kuin Orimattilan
historiaa aina 1600-luvulta
asti. Kummankin pitäjän ta-
poja, häitä ja hautajaisia,
murteita, kylien kuvauksia ja
arkipäivän ihmisten elämää.
Myös sotia ja sen seurauksia,
jotka ovat koskettaneet usei-
ta sukupolvia. Luetteloa voi-
si jatkaa pidempäänkin. Tä-
mä historiallinen osuus on
niin hyvin ja kattavasti laa-
dittu, että se jo yksinään voi-
si toimia erillisenä kirjana.
Historiallisen ajanjakson liit-
teenä on mainiot henkilöku-
vaukset suvun eri aikakau-
sien ihmisistä.

Sukututkimus paljastaa
myös monia vähemmän
mairittelevia asioita. On
aviottomia lapsia, joista käy-
dään käräjiä Orimattilassa.
On maatilan petoskauppoja.
On työn raskaan raatajia,
menestyjiä ja vähemmän
menestyneitä. Normaalia
elämänmenoa 1800-luvun
loppupuolelta. Johan ja
Aleksinakin muuttivat Pyhä-

järvelle ”susiparina” tosin jo
kuulutettuina. Miksi he vii-
vyttelivät vihkimistä, kun
vanhin tytärkin oli ehtinyt
syntyä? Sukutarinat antavat
kaikkeen vastauksen,” he
muuttivat Pyhäjärvelle, kun
heidän avioliittoaan ei Ori-
mattilassa hyväksytty?.

Teokseen on taltioitu Hil-
ma ja Hjalmar Kajanderin
kirjeenvaihtoa hellittelyni-
mineen vuodelta 1913 sekä
Toini Kajanderin ja Yrjö
Suokkaan kirjeitä viime so-
dan ajalta. Samoin Pyhäjär-

ven sukuhaaran  ja heidän
jälkeläisten elämänvaiheita
paitsi sukuluetteloina myös
kirjallisena tekstinä ja valo-
kuvina. Kuuluisin heistä on
teoreettisen fysiikan profes-
sori Keijo Kajantie. Hänen
erikoisalaansa on hiukkasfy-
siikka ja kosmologia. Nämä
suhteellisuusteorian salai-
suudet ovat todella kaukana
tavallisen ihmisen arkiympy-
röistä.

Lasten kasvatus on ollut
joka sukupolven huolenaihe.
Koulusivistystä on arvostettu

samoin kuin hyvin työnsä te-
kevää ammattimiestä. Hjal-
mar Kajanderin Arvo-poika
oli varsinainen ”välkky” niin
Käkisalmen yhteiskoulussa
kuin myöhemmin yliopis-
tossa. Hänen nuorempi vel-
jensä Aarne oli vilkas ja kou-
lunkäynti ei maittanut. Van-
hempien sitä ihmetellessä,
Aarnella oli valmis vastaus,

”täytyyhän suvussa tyh-
miäkin olla”. Myöhemmin
Aarnesta tuli karjanostaja ja
menestyvä kauppias.

Orimattilassa Perttolan

Matin poika Mikko oli saa-
nut koulusta kurinpalautuk-
sena kolmen kuukauden
pakkoloman. Isä-Matti tuu-
masi: ”Nyt poika mettätöi-
hin”, ja otti Mikon mukaansa
tukkimetsälle. Raskaan työ-
päivän jälkeen kysyi pojalta.
”Kumpi on mukavampaa, ol-
la koulussa vai tukkimetsäs-
sä”. Muuten hän ei sanalla-
kaan torunut poikaa. Mikos-
ta tuli myöhemmin raken-
nusmestari.

Jälkipolven Kajanderit
ovat hyvin urheiluhenkisiä.
Voittoja kilpailuista on SM-
tasolla asti. Kilpailulajien
skaala on laaja. Mukana on
tietysti kaikki yleisurheilun
lajit, mutta tämän lisäksi pe-
säpallo, uinti, esteratsastus
ja naisten pistooliammunta.
Ja sukuun tulleet vävytkin
ovat kunnostautuneet urhei-
lussa. Tunnetuin heistä on
Lasse Viren, joka on Päivi Ka-
janderin puoliso.

Pyhäjärven Kajandereilla
on edelleenkin lämmin ja
myönteinen suhde entiseen
kotiseutuun, vaikka sen enti-
set asuinpaikat kaiken hävi-
tyksen jälkeen ovat vain
muistoissa ja valokuvina. Su-
vun kanssa on kesäisin käyty
entisten kotien asuinpaikoil-
la eri kylissä . Siellä on ker-
rottu jälkipolville, miten
kaunis ja toisenlainen tämä
seutu oli meidän suomalais-
ten asuessa täällä. Näiden
käyntien muistot on taltioitu
myös sukukirjaan.

Kajanderien sukukirjasta
voi sanoa, se ei ole pelkkä su-
kuluettelo, vaan todella mie-
lenkiintoinen ”sukuromaa-
ni”. Hyvä luettavaksi sukuun
kuulumattomillekin.

Kirjaa voi tilata Pekka  Suo-
kas puh. 03-316 1110 tai
0400-357777, osoite Vuoren-
peikonkatu 1 A 1, 33760 Tam-
pere sähköposti pekka.suo-
kas@surfeu.fi

SALME RINTALA 

Johannes Kajander (1852-1908) ja Aleksina Enqvist (1851.1943) olivat syn-
tyneet Orimattilassa, mutta tulleet sieltä Pyhäjärvelle. Perustaessaan per-
heen v.1874 Johannes palveli pappilassa pehtoorina ja Aleksina nimismies
Forssilla sisäkkönä. Oltuaan myöhemmin pappilan viljelysten vuokraaja-
na Kajander osti v. 1890 maatilan Matiskalasta, mistä tuli Kajanderien ko-
tikylä. Johannes Kajander toimi myös jahtivoutina ja poliisina, Aleksina
puuolestaan oli pyhäjärven kaikkien aikojen kuuluisin pitokokki. He sai-
vat kahdeksan lasta: Jenny, Viljam (Vili), Hjalmar, Eemil, Alfred, Eelis, Siiri
Maria (Maikki) ja Kaarlo (Kalle).

Tiedusteluja Konevitsasta
Opiskelen Helsingin yliopis-
ton teologisessa tiedekun-
nassa. Pääaineenani on Suo-
men -ja Skandinavian kirk-
kohistoria. Olen aloittamassa
pro Gradu työtäni, jonka ai-
heena on Konevitsan luosta-
rin julkisuuskuva 1920-1930
luvuilla. Tutkimuksen tarkoi-
tuksena olisi selvittää mm.,
miten Konevitsan luostari
nähtiin tai haluttiin nähdä
julkisuudessa kyseisenä
ajanjaksona.

Merkittäviä lähteita ovat
1920-30 luvuilla ilmestyneet
sanomalehdet, kuten Käki-
salmen sanomat ja ortodok-
sien oma lehti Aamun Koitto.
Nämä siksi, että niistä toden-
näköisesti varmimmin löytyy
kirjoituksia Konevitsan luos-
tarista. Mutta myös muut ai-
kakauden sanomalehtien
maininnat ovat huomion ar-
voisia. Mutta niistä pitäisi
tietää missä numeroissa Ko-
nevitsasta mainitaan. Syste-
maattista tarkastelua ei voi
tehdä kovin monesta sano-
malehdestä. Myös luostarei-
hin suuntautuneen matkai-
lun uudelleen lisääntyessä
erityisesti 1930-luvulla, mah-
dolliset Konevitsasta kertovat
matkaesitteet olisivat erityi-

sen mielenkiintoisia, vaikka
tuskin sellaisia on olemassa.
Valamo kun tahtoi viedä kai-
ken huomion. Mutta pienet
maininnatkin ovat arvokkai-
ta. Olen sen jo huomannut.

Pyydänkin siis apuanne
hyvät Pyhäjärveläiset ja hei-
dän jälkeläiset. Mikäli teiltä
löytyy 1920-1930 luvuilla,
miksei aiemminkin, painet-
tua kirjallisuutta tai esitteitä
Konevitsan luostarista olisin
erityisen kiinnostunut. Ehkä
tällaisia ei juuri ole olemassa
mutta kysyn kuitenkin

Myös myöhäisempi tutki-
muskirjallisuus kiinnostaa.
Tutkimukseen on todennä-
köisesti tulossa myös Pyhä-
järveläisten ja Konevitsan
luostarin välisiä suhteita kä-
sitttelevä luku ja siinä asiassa
olette tietysti asiantuntioita!
Olisin kiinnostunut kuule-
maan siitä, miten luostari nä-
kyi Pyhäjärveläisten elämäs-
sä 1920-1930-luvuilla. Ja mil-
lainen oli yleinen sekä oma
tai perheen ja sukulaisten
suhtautuminen luostariin?

Milloin luostarissa käytiin,
mitä siellä tehtiin? Miten sen
olemassaolo siis kosketti per-
hettäsi. Ovatko vanhempasi
koskaan kertoneet siitä, jos et

itse muista. Tuntuiko luostari
vieraaalta vai kotoiselta?

Mielenkiintoista olisi myös
kuulla millaiset olivat luteri-
laisten ja ortodoksien suh-
teet Pyhäjärvellä? Monelle
Konevitsa oli työpaikka.

Millaista siellä oli olla töis-
sä? Miten Konevitsaan kuljet-
tiin? Millaisten laivareittien
osana se oli? Kaikki tiedot
1920-1930 luvuilta ovat ar-
vokkaita!

Mikäli jaksat itse, tai joku
nuorempi kirjoittaa tietosi si-
nun puolestasi olisi se hie-
noa! Toki voit myös soittaa
minulle, niin sovitaan tapaa-
misesta. Parhaiten olen ta-
voitettavissa iltaisin. Nyt jou-
luloman ajan olen Huittisis-
sa.

Niin, ja jos joku ei tiedä,
niin isovenhempani olivat Ii-
da ja Arvi Kiiski Pyhäjärven
Ylläppäästä! Siunattua jou-
lunaikaa Kaikille!

Yhteistyöterveisin Harri
Kiiski.

HARRI KIISKI
Kiilletie 5 A 2

00710 Helsinki
puh. 050 3828108

sähköposti:
harri.kiiski@helsinki.fi

Kiitos kiittämisestä
Oma Vpl. Pyhäjärvi-lehtem-
me! Tämä Kalevalaseuran 
-Säätiön Kekrinpäivän huo-
mionosoitus minulle, kirjoit-
tajalle ja tallettajalle tuli ai-
van yllättäen ja olen siitä
luonnollisesti nöyrästi iloi-
nen. Näin lehtemme välityk-
sellä kiitän, kun en osoitetta
tiedä, synnyinkyläni Noiter-

maan Vanhanmäen lähinaa-
purin Hilkka Kaasalaisen Lii-
sa tytärtä kauniista
Ruusukortista ja vastaan
näin samalla julkisesti kysy-
mykseen: Onko muistelmani
julkaistu? Ei ole – enkä aio
julkaista. Nämä noin 599 si-
vua, jotka olen lähettänyt v.
1948 lähtien Suomalaisen

Kirjallisuuden Seuralle kan-
sanrunousarkistoon on
kooste pääosiltaan tähän
omaan lehteemme – Karja-
laan  ja nykyiseen kotiseutu-
ni lehtiin lähetetystä aineis-
tosta ” Lukijan palstalle”. Siu-
nausrikasta vuotta 2006 toi-
voen

AURA-MARIA

Siionin virsiä on laulettu jo 15 kertaa Suomen Evankelisen liikkeen isän F.G.Hedbergin
synnyinkodin lähinaapurissa v. 1720 rakennetussa Öörnin sotilastorpassa osoitteessa
Hedbergintie 8. 2.6.2004 pidetyssä tilaisuudessa  Sley-seuran puheenjohtaja Tansakanen
kiittää Aura ja Veikko Sorosta.
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Tilauslomake uusille 
Vpl Pyhäjärvi-lehden tilaajille
(Tätä lomaketta voivat käyttää ainoastaan kokonaan uudet tilaajat.)

Tilaushinta 20 euroa/vuosi

Tilaajan nimi______________________________________

Osoite___________________________________________

________________________________________________

Laskutusosoite, jos se on eri kuin tilaajan osoite

________________________________________________
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Lomake lähetetään Vpl Pyhäjärvi-lehden taloudenhoitajalle 
Reino Äikiälle os. 32700 Huittinen.

APAHTUMAKALENTERIT

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

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

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

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

Julkaisija: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

■ Tampereen Seudun Vpl. Pyhäjärvikerho
kokoontuu kevätkauden ensimmäiseen
Tarinatuokioon su 8. 1. 2006 klo 13 Vanhalle
Kirjastotalolle. Johtokunta kokoontuu klo 12.
Suunnittelemme kevätkauden ohjelmaa. Arpajaiset
ja kahvit. Tervetuloa uudet ja entiset kerholaiset
mukaan!

■ Lahden seudun Vpl. Pyhäjärvikerhon
tammikuun kokous pidetään torstaina 12.1.2006
klo 13 alkaen Ravintola Wanhassa Herrassa,
Laaksokatu 17, Lahti.
Tervetuloa! Johtokunta

Nuorten palsta

Lehtemme tammikuun numero 
tehdään 19. 1. 2006. 

Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on oltava 
toimituksessa 9. 1. 2006 mennessä.

Vpl. Pyhäjärvi-lehti vuonna 2006 maksaa edelleen vain 20 euroa
Tämä oma Vpl. Pyhäjärvilehtemme
aloitti säännöllisen ilmestymisensä
vuoden 1956 alusta eli 50 vuotta sit-
ten. Säännöllistä ilmestymistä oli
edeltänyt  kolme näytenumeroa.
Tammikuun numerossa muistellaan
lehden alkuvaiheita ja myöskin ta-
pahtumia ja sattumuksia kuluneiden
vuosikymmenien aikana. Lehden
kustantaja Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö on
juhlavuoden kunniaksi päättänyt pi-
tää lehden tilaushinnan ensi vuodel-
le entisenä eli lehtemme maksaa
edelleenkin vain 20 euroa ja ilmestyy

entiseen tapaan 12 kertaa vuodessa.
Valtaosa lehtemme tilauksista on ns.
kestotilauksia, joten tilaajien ei tar-
vitse uudistaa tilaustaan vaan tammi-
kuun lehti kolahtaa postiluukusta au-
tomaattisesti. Lehden tilauslasku tu-
lee tammikuun lopulla. Pyydämme
tilaajia tarkistamaan  oman lehtensä
osoitetiedot ja ilmoittamaan muu-
toksista heti tammikuun alkupuolel-
la. Emme valitettavasti pysty täältä
muuttamaan  esim. kaikkien viime
vuoden aikana kuolleiden henkilöi-
den sijaan tulevia perheenjäsenten

nimiä, joten oma aktiivisuus on pai-
kallaan.

Kaikissa tilausasioissa voitte ottaa
yhteyttä lehden taloudenhoitajaan
Reino Äikiään. Yhteystiedot ovat tässä
lehdessä. Paljon on asiamies pois ko-
toa mutta jos ei puhelimeen kukaan
vastaan niin vastaajaan voi antaa
muutostiedot.

Kiitos kuluneesta vuodesta  myös-
kin täältä asiamiehen toimistosta.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta.

REINO ÄIKIÄ

PYHÄJÄRVEN LOMARANTA OY
Kiittää kaikkia pyhäjärveläisiä ja heidän ystäviään

vuoden 2005 vierailuista.
Tervetuloa myöskin ensi vuonna lomailemaan entiselle kotiseudulle.

Pirkko Musakka (varaukset) puh. 05-416 5620
Leena ja Antti Musakka puh. 990-7-911-2341-301

Hyvää Joulua ja Onnellista  Uutta Vuotta!

Lämmin kiitos tähänastisesta yhteistyöstä.

Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta

toivottaen

Bussiyhtiö Putus Oy
Kartanontie 639, 21830 Riihikoski, p. 0400 226 285

Karjalan retkiä ja kotiseudun matkoja
viisumit, matkat ja majoitukset järjestetään huolella

erikokoisilla autoilla (10–50 henk.)

  M Ä Ä T T Ä S E T

Sukukirjamme on
tulossa keväällä 2006

Tilaa ennakkoon

Lisätietoja kotisivullamme
www.genealogia.fi/sukus/maattanen

tai soita mm. 03 3443983,
044 5285732, 050 4132940

Kirjamme saattaa kiinnostaa
lisäksi mm.  kanneljärveläisiä,
uusikirkkolaisia ja Kallosen

sukuun kuuluvia.

Kerro ystävillesikin

Karjalainen yhdistys
kilpailuttaa yhä
Entinen Noitermaan Rait-
tiusyhdistys eli nykyinen
Suoniemen Raittiusseura ry
järjesti tänäkin syksynä pe-
rinteisen piirustus- ja kirjoi-
tuskilpailun Nokialla, Siu-
ron- ja Linnavuoren alueella,
5-12-vuotiaille lapsille. Kil-
pailun piirustusaiheet viritti-
vät kesäisiin tunnelmiin kuk-
kaniityllä ja pohtimaan nä-
kymiä koulutien varrelta.
Kilpailutöitä, varsinkin pii-
rustuksia oli runsaasti, 208
työtä, ja monet niistä oli tai-
dokkaasti ja huolella tehtyjä.
Piirtäjien ja kirjoittajien jou-
kossa on useita, joilla on juu-
ret Kannaksella.

Arvosteluraadissa oli Siu-
ron Kuvataiteilijoita ja Suo-
niemen Raittiusseura ry:n
hallituksen jäseniä: Anna-
Liisa Heikkilä, Elina ja Esko
Puranen, Kari Rouhiainen,
Arja Usvanko, Maija Viitanen
ja Salli Vilppo. Nokian Kult-
tuuritoimi avusti kilpailua
sadalla eurolla. Palkintoina
on askartelu- ja piirustusvä-
lineitä sekä pelejä. Palkinnot
jaetaan voittajille kunniakir-
jan kera joulukuun alkupuo-
lella. Kiitos jokaiselle osallis-
tujalle. 

Tulokset:
Piirustuskilpailu
Sarja 1: 5-6 vuotiaat,  aihe:
Kesän kukkia

1)  Kaisa Hakola, 2) Minttu
Laakso, 3) Silja Koskinen

Sarja 2: 1-2 lk, aihe: Kukka-
niitty

1) Linda Isomäki, 2) Sini
Yli-Vakeri, 3) Olavi Laine, 4)
Aleksi Hautamäki.

Sarja 3.: 3-4 lk,  aihe: Mitä
näen ja koen koulumatkalla-
ni

1) Karoliina Kuusisto, 2) Ji-
mi Lehtikangas, 3) Henna
Peltola, 4) Jopi Viljanen.

Sarja 4: 5-6 lk,  aihe: Mitä
näen ja koen koulumatkalla-
ni

1) Tiia Reijonen, 2) Laura
Töyrylä, 3) Janina Lehtonen,
4) Tiina Laitinen.

Kirjoituskilpailu
Sarja 1: 3-4 lk,  aihe: Mitä nä-
en ja koen koulumatkallani

1) Henna Peltola, 2) Hen-
riikka Riihitupa.

Sarja 2: 5-6 lk,  aihe: Luo-
vuuteni ja miten sitä kehit-
täisin

1) Iida Karhunen, 2) Jenni
Arola.

Oikaisu
Viime lehdessä olleeseen
huittisten Karjalaisten
juhlaselostukseen oli
tullut yksi nimivirhe. Ho-
peisen ansiomerkin sai
Senja Kiuru (eikä Kiiski).

Karjalan Liiton myöntämät Siirtoväen muistomitalit ojennettiin (vasemmalta) Aira Inkiselle,Vieno Hämäläiselle ja Martta
Suontakalle Ikaalisten Karjalaseuran syyskokouksen yhteydessä. Puheenjohtaja Pentti Inkinen kiitti puheessaan mitalin saa-
neita arvokkaasta pitkäaikaisesta työstä, jota he ovat tehneet karjalaisen kulttuurin eteenpäin viemiseksi. Oman ja vieraan
kulttuurin tunteminen ja tunnustaminen  tuo elämän arvoihin suurta rikkautta. Nämä naiset ovat antaneet tämän arvokkaan
perinnön omille lapsilleen ja lastenlapsilleen. Tämän kesän karjalaisessa pitäjäjuhlassa tuli esille, että perintö on hyvin vas-
taanotettu ja karjalainen kulttuuri halutaan pitää elävänä.


