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Pyhäjärveläiset metsät antoivat rahaa ja leipää
Entisen kotipitäjämme met-
säpinta-ala oli n. 34 000 ha.
Tästä määrästä huomatta-
van osan muodostivat ’Tau-
bilan kartanon, Pyhäjärven
kunnan ja seurakunnan
mutta myöskin valtion omis-
tuksessa olleet metsät. Vii-
meksi mainitut muodostivat
mm. Kuoppalammin ja Lo-
hijoen ruununpuistot, joista
oli tarkoitus muodostaa lah-
joitusmaatilallisille yhteis-
metsäalueita mutta tämä
hanke ei ehtinyt Pyhäjärvellä
toteutua. Kaikkia näitä met-
siä hoidettiin ammattimies-
ten taidolla. Metsiä ojitettiin,
vanhoja metsiä uudistettiin
jne. Pyhäjärveläisten isän-
tien omassa omistuksessa
olleet metsäpinta-alat olivat
alkujaankin pieniä ja lisäksi
pinta-alaa oli vähentänyt
1920-1930 lukujen voimalli-
nen  pellonraivaus.

Pyhäjärven seurakunnalla
oli arvokkaat pappilain vir-
kataloihin kuuluvat metsät.
Suurin osa niistä sijaitsi  Kä-
kisalmen rajalla  Pyhäkylästä
Käkisalmeen vievän maan-
tien oikealla puolella. Sotia
ennen seurakunnan metsä-
pinta-alat lisääntyivät osto-
jen kautta. Seurakunnan
metsiä hoidettiin hyvin.
Niinpä esim. ulkopalstalla
kaivettiin ojaa 37 kilometriä
vv. 1935-1937. Kuusen ja leh-
tikuusen taimia istutettiin
43 000 kpl. Vaikka metsän-
hoitotöihin kuluikin paljon
seurakunnan rahaa,  esim. v.
1937 puhdasta tuottoa tuli
1 131 215 silloista markkaa.
Seurakunnan metsäpinta-
ala oli ennen sotia 1 039 ha.

Valtioneuvoston aikanaan
tekemän päätöksen mukai-
sesti seurakunta ei saanut
korvausta menetetystä
omaisuudestaan laisinkaan.

Pyhäjärven kunnan omis-
tamien maatilojen yhteinen
metsäpinta-ala oli 567 ha.

Karl Fazerin tultua 1918
Taubilan omistajaksi karta-

nossa oli metsää 2776 ha ja v.
1929 tapahtuneen Borisho-
fin sivutilan myynnin yhtey-
dessä metsää hävisi karta-
non omistuksesta 2400 ha.
Kartanon metsiä hoidettiin
suurella ammattitaidolla. 

Erilaisissa metsätöistä
muodostui varsinkin talvisin
varsin huomattava lisäan-

sion mahdollisuus niin met-
sien hakkuussa kuin hevos-
ten avulla suoritetussa rah-
dinajossakin. Varsin kysyttyä
vientitavaraa, pitkiä pylväitä,
hakattiin mm. Taubilan met-
sistä. Myöskin monet pitäjän
sahat valmistivat erilaista
puutavaraa. Myös ratapölk-
kyjen valmistus oli varsin

laajamittaista toimintaa Py-
häjärvellä. Paitsi oman pitä-
jän metsätöitä, kävivät Pyhä-
järven miehet mm. Suojär-
vellä saakka talvisin niin
metsänhakkuissa kuin rah-
dinajossakin.

Vielä tänäkin päivänä en-
tisen kotiseutumme metsät
kiinnittävät matkailijan huo-

mion puoleensa. Sodat eivät
tuhonneet tällä alueella
metsiä ja niinpä pitkärun-
koisia järeitä mäntyjä on
edelleen kasvamassa.

REINO ÄIKIÄ

Lähteet:
Impi Viika, VPL Pyhäjärvi. Pent-
ti Lehtonen, Taubilan historia.

Menossa on pylväiden luovutusmittaus ja paikalla ovat ostajien ja myyjien edustajat sekä metsureita. Kuva Pyhäjärvi-säätiön kuva-arkistosta.

Savotalla tukinajossa Matti Hiiri (Sohv´Matti) 1930-luvulla. Huomaa valjastus ja
reen malli. Valokuvan omistaa Toivo Luukkanen.

Hevosmiehenä Viljo Purtilo Kotkasta. Hevonen on Matti Hinkkasen ja Antti Väkiparran yhteinen,
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Karjalaisuus – ja meille pyhäjärveläisille rakkaus enti-
seen kotiseutuumme – on se yhdistävä tekijä, joka
liittää pyhäjärveläiset ja tämän lehden lukijat
toisiinsa. Kaikki muu meissä onkin sitten yhtä
kirjavaa kuin Suomen kansa. Toimimme erilaisissa
ammateissa, meillä on erilaisia vapaa-ajan harras-
tuksia, kannatamme ja äänestämme eri puolueita, ja
elämänkatsomuksemme heijastavat monenlaisia
sävyjä. Uskonnollisesti selkeä enemmistö suomalaisia
– ja samoin meitä Kannaksen karjalaisia – kuuluu
luterilaiseen kansankirkkoon, mutta myös ortodoksi-
suus, pienempi kansankirkkomme, on ollut ja on
edelleen näkyvä osa karjalaisuutta. Vaikka Karjalassa
esiintyi luterilaisen kansankirkkomme herätysliik-
keiden vaikutusta vähemmän kuin monissa muissa
osissa Suomea, kuuluu niillekin samoin kuin
Karjalassa esiintyneille vapaakirkollisillekin suunnille
oikeus elää ja näkyä keskuudessamme.

Karjalaisten edunvalvontaa ovat Karjalan Liiton
johtavissa elimissä perinteisesti hoitaneet henkilöt,
jotka ovat usein olleet näkyviä hahmoja myös poliit-
tisissa puolueissa. Puolueiden merkitys karjalai-
suuden vaalimisessa ei nykyisissä olosuhteissa ole
ehkä yhtä keskeinen kuin aikaisemmin, mutta
demokratiaan sitoutuvan puolueen jäsenyys ei edel-
leenkään saa olla este eikä edes taakka sille, joka
haluaa kantaa vastuuta myös poliittisesti sitoutumat-
tomissa kansalaisjärjestöissä. Kun nuoremmat suku-
polvet näyttävät lisääntyvässä määrin suhtautuvan
entistä välinpitämättömämmin politiikkaan, on
aihetta korostaa, että yhteisen vastuun kantamista
demokraattisten puolueitten jäsenenä on edelleen
syytä arvostaa korkealle.

Pyhäjärvi-säätiö ja Pyhäjärvi-lehti ovat puoluepoliitti-
sesti sitoutumattomia pyhäjärveläisyyden vaalijoita.
Silti tiedämme, että niiden toiminnassa on ollut
mukana eri puolueisiin sitoutuneita henkilöitä. Se ei
ole kuitenkaan ollut millään tavoin haitallista yhtei-
selle asiallemme, päinvastoin.

Järjestömme ja sen julkaisut eivät myöskään edusta
vain yhtä uskonnollista katsomusta. On kuitenkin
ymmärrettävää, että entisen kotiseutumme elämässä
niin olennaisesti vaikuttaneen evankelis-luterilaisen
kirkon ja sen herätysliikkeiden sydänäänet saavat
näkyvän sijansa myös yhteisissä juhlissamme ja
lehdessämme. Suurelle osalle meistä ne kuuluvat
elämänkatsomuksemme ytimeen, mutta myös ne,
jotka ovat vieraantuneet kristillisestä perinteestä,
myöntänevät kristillisen uskon henkisen merkityksen
omille juurillemme. Lehtemme historiassa ovat sen
sivuilla saaneet palstatilaa myös monet toisin- ja
uudelleenajattelijat. Se on tänäänkin mahdollista.

Kirkot ja muut kristilliset yhteisöt elävät tänään
varsin erilaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa kuin
ennen sotia kotona Karjalassa. Emme elä enää yhte-
näiskulttuurissa, jossa kristillinen usko oli erotta-
maton osa yhteiskuntaa. Kirkkoihin tai
uskontokuntiin kuulumattomat ovat nykyisin monilla
seuduilla huomattava vähemmistö. Tämä ei kuiten-
kaan merkitse sitä, ettei kristillisellä sanomalla olisi
kysyntää juhlissamme ja julkaisuissamme. Se ei
merkitse myöskään sitä, ettei elämänkatsomusten
nykyinen kirjo saisi myös tulla näkyviin. Erilaisten
katsomusten ”neutraloiminen” tekisi myös karja-
laisen perintömme vaalimisen harmaaksi, mutta
niiden kohtaaminen voi vain virkistää sitä. 

JUHANI FORSBERG
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Karjalaisuus, puolue-
politiikka ja uskonto

Velkamme kotiseudulle
”Olen syntynyt Habsburgien
kuningaskunnassa, mutta
teidän on turha etsiä sitä
kartalta”, kirjoitti katkeroitu-
nut Stefan Zweig Etelä-Ame-
rikasta, jonne toisen maail-
mansodan poliittiset myrs-
kyt olivat hänet heittäneet.

”Olemme syntyneet Vpl.
Pyhäjärvellä, mutta sitä on
turha etsiä Suomen kartalta”,
voisimme me pyhäjärveläi-
set  tällä kertaa sanoa. Meillä
ei kuitenkaan ole syytä kat-
keruuteen, sillä ei Pyhäjär-
veä ole pyyhkäisty pois mei-
dän muistojemme kartalta.
Se, joka on viettänyt  lapsuu-
tensa ja nuoruutensa tuossa
onnellisessa pitäjässä, missä
kirkonkellojen kumahduk-
set tyyninä lauantai-iltoina
kantautuivat pitäjän äärim-
mäisille perukoille asti, ei
koskaan voi unohtaa Pyhä-
järveä kieltämättä samalla
itseään ja omaa sukuaan.
Hänen kotiseutunsa on ja
pysyy Pyhäjärvellä, myller-
täkööt myrskyt maailman
millaiseksi tahansa.

Meille pyhäjärveläisille
Luoja oli antanut luontonsa
puolesta harvinaisen kau-
niin kotiseudun. Laatokan
ulapan ja jylhien rantojen,

monien järvien ja lampien,
kumpuilevien peltojen ja
kuivien kankaitten pitäjän
kruunasi hevosenkengän
muotoinen, kirkasvesinen ja
syvä Pyhäjärvi, jonka ranto-
jen kauneus hakee vertais-
taan. Kotiseutumme sisälsi
sellaisen annoksen luonnon
runoutta, että meidän on
turha sitä muualta hakea.
Vaikka matkustaisimme
maailman ääriin, meistä
tuntuu, ettei taivas missään
kaarru niin korkealla kuin
Pyhäjärvellä.

Meitä edeltäneet sukupol-
vet menneinä vuosisatoina
kirvein ja kuokin raivasivat
Pyhäjärven pellot ja niityt.
Meidän ei-isiemme hiki-
pisarat olivat kostuttaneet
maan, jota me astelimme. Ja
vihdoin se sukupolvi, joka eli
miehuutensa parhaita vuo-
sia ensimmäisen ja toisen
maailmansodan välisenä ai-
kana, kohotti Pyhäjärven pi-
täjän harvinaiseen hyvin-
vointiin ja vaurauteen. Meil-
lä oli leipää ja lämmintä, oli
maitoa, voita ja viljaa toisil-
lekin antaa. Oli maalattuja
taloja ja puutarhoja, joissa
keväisin kukkivat omena-
puut.  – Ja miltä Pyhäjärven

kasvot näyttäisivätkään nyt,
jos kaikki se työ ja vaiva,
minkä pyhäjärveläiset ovat
viimeksi kuluneen vuosi-
kymmenen aikana ponnis-
telleet, olisi koitunut oman
kotiseutumme hyväksi!

Mutta miten käy pyhäjär-
veläisyyden sen jälkeen kun
meidän sukupolvemme on
tehnyt tilaa seuraavalle?
Elääkö pyhäjärveläisyys vie-
lä meidän jälkeemmekin
elinvoimaisena kotiseudun
tunteena vai hautautuuko se
historian lehdille? Onko Py-
häjärvi piirretty myös mei-
dän lastemme muistojen
kartalle?

Meidän velvollisuutemme
on vaalia pyhäjärveläisyy-
den pyhää tulta ja estää sitä
sammumasta. Meidän vel-
vollisuutemme on välittää
nuoremmalle polvelle ja lap-
sillemme tietoisuus siitä, et-
tei evakko ole ollut mikään
mustalainen eikä kulkuri, jo-
ka on juurtunut paikalleen
vasta siellä, minne toisen
maailmansodan myrskyt
ovat hänet heittäneet. Vaan
me olemme kaikki pyhäjär-
veläisiä, joiden juuret ovat
syvällä Pyhäjärven maape-
rässä. Siellä esi-isämme ovat

pysyneet paikallaan, tehneet
työtä ja taistelleet  useita
vuosikymmeniä ja vuosisa-
toja. Sillä Pyhäjärven histo-
ria todistaa, että vuosisato-
jen vaihtuessa sukupolvi toi-
sensa jälkeen on astellut sa-
moja polkuja, kyntänyt ja
kylvänyt samoja peltoja, ko-
kenut pyydyksiään samoilla
apajilla, aina toisen maail-
mansodan alkuun saakka.
Pyhäjärveläisten sukujen ja
niiden keskinäisen sukulai-
suuden tutkiminen olisi mi-
tä viehättävin tehtävä, jota ei
saisi laiminlyödä.

Vpl. Pyhäjärvi kutsuu mei-
tä kaikkia. Työssä pyhäjärve-
läisyyden hyväksi ei kysytä,
mitä puoluetta me olemme
tai mitä varallisuusastetta
edustamme. Siinä kysytään
vain: tunnemmeko olevam-
me velkaa kotiseudullemme,
missä ovat sukujemme juu-
ret, lapsuutemme muistot ja
nuoruutemme toivorikkaat
päivät.

REINO O. KUKKO

Teksti julkaistu 
huhtikuun lehdessä 1956.

Pitäjäpäivät Helsingissä
Karjalan Liitto järjestää kah-
desti vuodessa pitäjäyh-
teisöille erityisen pitäjäpäi-
vän, joissa käsitellään karja-
laisia kovastikin koskettele-
via asioita. Tänä keväänä en-
simmäinen pitäjäpäivä pi-
dettiin Karjalatalossa 8.4.
Kokouksen alussa kuultiin
toiminnanjohtaja Hannu
Kilpeläisen esittämä katsaus
liiton toimintaan,  joista
mm. yhtenä tavoitteena on
saada Venäjän kanssa yhtei-
nen sopimus siviilihautaus-
maiden suojelemisesta.
Opetusministeriö on hoita-
nut omalta osaltaan asiaa
eteenpäin mutta hanke on
toistaiseksi pysähtynyt naa-
purimaan byrokratiaan. Nyt
asiasta pyritään käynnistä-
mään uudet neuvottelut
Moskovan kanssa.

Viipuri-keskuksen halli-
tuksen jäsen Pertti Joenpolvi
esitteli Viipurin linnaan pe-
rusteilla olevaa Suomi-sali
hanketta. Tarkoituksena on
ulkopuolisen rahoituksen
turvin saada 50 neliömetrin
pysyvä näyttelyhuone lin-
nan kolmannesta kerrokses-
ta. Monet suomalaiset yri-
tykset ovat lähteneet mu-
kaan tukemaan tätä merkit-
tävää kulttuurihanketta, jo-
ten tähän ei tarvitse käyttää
sen enempää liiton kuin Vii-
puri-keskuksenkaan varoja.

Evakkolapset kokevat ole-
vansa jatkuvalla matkalla

Varsin mielenkiintoinen
esitys kuultiin Helsingin yli-
opistossa opiskelevalta Ulla
Savolaiselta, joka on seulo-
nut kaksi vuotta sitten Karja-
lan Liiton järjestämän perin-
nekeruun ” lasten ja nuorten
kokemuksista evakkomat-
kasta”. Aineisto kertyi kaikki-

aan 182 eri lähettäjältä käsi-
tellen talvi-ja jatkosodan
evakkomatkojen kokemuk-
sia.

Pitäjätapaamisessa käsi-
teltiin myöskin elämän tari-
nan kertomisen tärkeyttä.
Asiasta piti mielenkiintoisen
alustuksen opetusneuvos,
kirjailija  ja rovasti Pertti
Luumi. Hän korosti, että vai-
keista kokemuksista kerrot-
taessa on muistettava, että
lapsi ymmärtää asioita
oman kokemuksensa perus-
teella. Erilaisen kokemuksen
takia lapsella ei ole oikeaa
viitekehystä aikuisen ym-
märtämiselle. Tästä syystä

lapsi usein reagoi kiinnosta-
mattomuudella ja jopa vä-
linpitämättömyydellä. Lapsi
ei halua torjua aikuista, mut-
ta ei myöskään pysty tätä ai-
na ymmärtämään.

Lapselle on hyvin palkitse-
va kokemus, jos hän vaistoaa
vanhemman tekevän jotakin
halusta tuottaa  lapselle iloa.
Jos lapsi kokee, että  kerto-
minen on tyydyttävää  sekä
vanhemman että lapsen
kannalta, hän arvostaa
myös itse kertomusta ja ker-
tomishetkestä muodostuu
hänen lapsuutensa pysyviä
aarteita. 

Luumi tähdensi myöskin

kuinka tärkeää  on elämän-
historiasta kerrottaessa että
kertomuksen tulisi  tapahtua
tilanteessa, jossa valitsee oi-
kea tunnelma. Oikea hetki ja
oikea tunnelma kertomuk-
sen aikana vie sanoman pe-
rille. 

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiöstä
osallistuivat pitäjäpäivän ti-
laisuuteen hallituksen pu-
heenjohtajat Yrjö S. Kaasa-
lainen ja Juhani Forsberg se-
kä säätiön asiamies Reino
Äikiä, joka kuuluu myöskin
jäsenenä Satu Hallenbergin
johtamaan liiton pitäjätoi-
mikuntaan

REINO ÄIKIÄ

Pitäjäpäivien luennoitsija opetusneuvos, rovasti  Pertti Luumi ja Juhani Forsberg ovat
lankomiehiä. Tässä vaihdetaan kuulumisia tilaisuuden päätyttyä.



Itselleni on hyvin rakkaiksi
muistoiksi jääneet isän kan-
teleella soittamat kappaleet,
joita en  ole kenenkään toi-
sen kuullut soittavan. Hänen
soittotapansa oli hyvin kau-
nista ihan sydämeen käypää.
Tutuista kappaleista on jää-
nyt mieleen Karjalan kun-
nailla ja Metsäkukkia. Olen
jälkeenpäin harmitellut, kun
en voinut opetella silloin
kanteleen soittoa, kun isä
olisi sitä opettanut. Sitä työtä
oli paljon, kun ei ollut veljiä,
jotka olisivat vanhempien
kanssa tehneet töitä. Ja niin

soitot jäivät soittamatta.
Äiti oli taitava tuohitöiden

ja virsujen tekijä. Muutamia
äidin tekemiä tuohivirsuja
lähetettiin ulkomaillekin.
Nyt samaa perinnettä jatkaa
sisareni tytär Maija, joka on
aivan mestari tuohitöissä.

Molemmat vanhempani
ovat jo vuosikausia olleet
poissa. Kiitollisena ja siu-
nauksin muistelen heitä,
kun he halusivat viimeisinä
elinvuosinaan viettää aikaa
luonani perheeni kanssa.
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Muistoja vuosien takaa
Katselin vanhaa lehtileiket-
tä, jossa olin kirjoittanut
vanhemmistani Aino ja Simo
Paavilaisesta ja kuudesta si-
saruksestani, kun olimme
viimeisiä kertoja yhdessä
koolla. Muistot nousivat hy-
vin voimakkaina ja saivat
kaipuun taas sinne Karjalan
kunnaille. Kirjoitan tätä las-
kiaisena ja mieleen tulevat
ne lapsuuden kovat hanki-
kannot, kun sai kulkea pitkin
ja poikin eikä jälkiä jäänyt.

Laskiaisen
ja pääsiäisen riemuja

Laskiaisena isä lähti usein
meidän lasten kanssa mäen
laskuun hankikannoille.
Hän otti esille hevosen reen,
muttei hevosta ja hinasi reen
mäen töyräälle ja asetti mei-
dät lapset kirkkorekeen. Mu-
kana oli joskus naapurin
Paavilaisen Terttu ja Aulis-
kin. Sitten hän tarttui reen
takaosasta kiinni, seisoi ja-
laksilla ja tönäisi reen liik-
keelle. Kovalla hangella se
meni aikamoista vauhtia pit-
kän matkan. Meillä lapsilla
oli hauskaa. Meidän lähellä
ei ollut oikein isoja mäkiä,
mutta kovalla hangella reki
kiitti loivemmastakin mäes-
tä. Joukolla työnnettiin reki
taas ylös ja taas laskettiin
alas.

Pääsiäisenä isä laittoi
meille lapsille pääsiäiskei-
nun. Kahden ison puun vä-
liin vahvan poikittaistangon,
josta laittoi keinun kanna-
tintangot ja vahvan leveän
laudan tai lankun. Se oli hy-
vin tukeva. Luvan jälkeen sii-
nä sai keinua vain yksi mo-
lemmissa päissä. Mutta jos-
kus kun oli naapurin lapsia
mukana, niin pitihän sitä
näyttää, kuinka monta siinä
mahtuu keinumaan. Mutta
jos silloin otti kovemman
vauhdin, niin nuhteitahan

siitä sai ja joutui vähäksi ai-
kaa sivusta katsojaksi. Mie-
leeni ei ole jäänyt, että olisi
koskaan mitään tapaturmia
sattunut. Sitten kun olimme
vähän isompia niin silloin oli
paksua köyttä, mihin se
lankku kiinnitettiin. Kiikku-
mista jatkettiin kunnes äiti
huuteli välillä syömään.

Ruokailusta

Ja kyllä äidin lämpöiset pii-
rakat maistuivatkin. Piirakat
olivat peruna- ja porkkana-
piirakoita. Hyvin harvoin
riisitäytteisiä. Kotoisista ai-
neista valmistettuja. Piira-
koitten kanssa oli uunissa
paistettu sianliha, joka oli
paistettu karjalan paistin ta-
paan, mutta siinä oli isom-
mat lihan palat, vesi, sipuli,
pippuri ja suola. Ei porkka-
noita eikä laakerin lehtiä ei-
kä mitään muutakaan siihen
lisätty. Siitä käytettiin nimeä
lihapotti.

Monessa paikassa kastet-
tiin piirakka tai leipä siihen
lihapataan, mutta isä ei an-
tanut sitä tehdä. Pöydässä
oli lautaset, johon lihapalat
ja liemi laitettiin mutta pää-
astiaan ei saanut sotkea pii-
rakan palasia ja leipää.

Samoin vanhemmat vaati-
vat, että ruoka mikä oli otet-
tu lautaselle oli syötävä lau-
tanen tyhjäksi. Eikä ruoka
suussa saanut puhua. Muu-
tenkaan ruoka-aika piti olla
turhia puhumatta.

Koulumatkat

Kouluun oli talvella paljon
lyhyempi matka kun pääsi
hiihtämällä pitkin hankikan-
toja. Sukset olivat isän teke-
mät ja jos yhdet menivät
poikki, niin isä teki uudet.
Joulujuhlaan menimme he-
vosella kun vanhemmatkin
olivat mukana.  

Ennen talvisotaa ehdin
käydä muutaman luokan
Konnitsan kansakoulua.
Koulun kevätjuhlat ovat jää-
neet kauniina muistoina
mieleeni. Vanhemmat olivat
aina juhlissa mukana. Matka
koululle tehtiin veneellä,
koska kotimme oli Konnit-
san joen rannalla ja koulu
toisella puolella. Matkaa tuli
veneellä ehkä kaksi kilomet-
riä. Lapsena se tuntui vielä
pidemmältä. Isä souti ja äiti
piti perää. Me kolme tyttöä
istuimme veneen pohjalla.
Meno kouluun oli vastavir-
taa ja isän ei varmasti ollut
helppo soutaa. Ei hän kos-
kaan siitä valittanut. Tulo-
matka oli tietysti helppoa.

Erään kevätjuhlan muis-
tan, kun minulla oli uusi
kaunis kolttu (sama kuin le-
ninki). Niin ihana naapurin
emäntä Paavilaisen Kerttu
tuli käymään kylässä ja tote-
si oikein iloisesti:” Uot sie
nyt olevinnais ku siul on
noin nätti kolttu.” Tottahan
toki minä tein ympäri pyö-
rähdyksen, että helmat oi-
kein levisivät. Siitä Kertun
sanonnasta tuli oikein lentä-
vä lause, jota muisteltiin ai-
na tavatessamme.

Isän ja äidin 
kädentaidot

Isä teki talvella rekiä, suksia,
keinuja, saaveja, kanteleita
ja kaikenlaista, mitä talossa
tarvittiin. Viimeisen kante-
leensa hän teki minulle ja sa-
noi, ettei sitä saa myydä
vaan se pitää säilyttää perin-
tömuistona. Se on tällä het-
kellä tyttäreni Leenan pojal-
la Janilla Ruotsissa. Jani on
siellä kanttorina ja musiikin-
opettajana. Toivottavasti
hän joskus opettaa kante-
leenkin soittoa, vaikka varsi-
naiset työkalut hänellä ovat
urut.

Ystävät
vähenevät

Muutama vuosi sitten rakas
ystäväni Kerttu soitti Kouk-
kuniemen sairaalasta ja pyy-
si luokseen muistelemaan
niitä mukavia aikoja Karja-
lassa olosta. Kun menin mil-
loin tahansa, hän aina teki
ristisanatehtäviä. Silloin ky-
nä jouti kädestä ja heti ter-
vehtimisen jälkeen kysyi: ”
Uot sie viel olevinnais siitä
nätistä koltusta”. Vaikka ystä-
väni oli minua 19 vuotta van-
hempi niin silti ne lapsuu-
den aikaiset asiat olivat meil-
le yhteisiä. Kerran taas käy-
dessäni Kertun luona sa-
noin, että Saimi siskoni on
tulossa Asikkalasta luokseni.
Kerttu pyysi meitä molem-
pia luokseen kylään. Vieläkin
sisällä on mahtava hyvän
olon tunne siitä hetkestä kun
syleilimme vuosikymme-
nien takaista naapuriamme.

Se olikin viimeinen kerta
kun me kolme ihmistä olim-
me yhdessä. Vähän sen jäl-
keen Kerttu ystävämme sai
iäisyyskutsun ja Saimi-sisko
muutama vuosi sen jälkeen.
Saimin 75-vuotisjuhlassa
suunnittelimme vielä yhteis-
tä seuraavan vuoden kesälo-
maa. Jatkaisimme Karjalan
muistoja siitä, mihin me
Kertun luona jäimme. Mutta
lyhyeksi jäivät suunnitelmat.
Saimi sai iäisyyskutsun 4
kuukautta juhlansa jälkeen. 

Se välitön ja aito yhteen-
kuuluvaisuuden tunne sekä
muistojen rikkaus antoivat
monia hyviä hetkiä. Läm-
möllä ja siunaten muistelen
heitä kaikkia rakkaitani, niin
omaisia kuin ystäviänikin.

Lähtö kodista

Kun sitten sota syttyi 1939 ja
jouduimme jättämään tutut
tienoot, oli se järkyttävä het-

ki. Meillekin tuli käsky, että
muutaman tunnin kuluttua
oli lähdettävä tuntematto-
maan tulevaisuuteen. Äidin
oli jätettävä hapanleipätaiki-
na nousemaan, kun pais-
toon ei ollut enää lupaa.

Isä alkoi heti käskyn kuul-
tuaan valmistaa nimilappuja
meidän lasten kaulaan. Hän
saattoi meidät äidin ja lapset
Myllypellon asemalle. Siellä
meidät laitettiin umpinaisiin
pimeisiin härkävaunuihin.
Valoja ei saanut näkyä. Puut-
teelliset olivat makuupaikat
ja sekaisin omat sekä naapu-
rien väet. Olimme kuin sila-
kat suolassa. Kuitenkaan en
muista, että olisimme riidel-
leet tai rähisty sitä ahtautta
Olisiko kukaan muu heimo-
lainen niin vaieten sitä mat-
kaa tehnyt?

Matka päättyi Alavuden
asemalle Vainionpään ta-
loon. Muutamaa viikkoa
myöhemmin isäkin tuli sin-
ne. Siellä vietimme ikimuis-
toisen ihanan joulun. Meitä
pidettiin kuin piispaa pappi-
lassa. Jouluaattona olimme
talon väen kanssa syömässä
ja yhteistä iltaa viettämässä.

Isä toi tullessaan hevosen
Karjalasta mutta sille ei ollut
tilaa Vainionpäässä, kun
heillä oli Pyöräliike. Joulun
jälkeen muutimmekin Kuor-
taneelle Mäyrynkylän Oja-
Mäyryyn. Hyvät muistot jäi-
vät kummastakin evakko-
paikasta ja myöhemminkin
kävimme siellä vierailulla.

Oja-Mäyrystä sain 50-vuo-
tispäivänä ison ruusukim-
pun kukkavälityksen kautta.
Tämä tapahtui vuonna 1979.
En tiedä mistä olivat sen ai-
kaisen nimeni ja osoitteeni
saaneet. Se oli todella yllätys.

ELSA KENTTALA-
RANTA-AHO

Pian päästään puutarhan kevättöihin
Talven jälkien siistiminen on
ensimmäisiä kevään töitä
puutarhassa. Pitkän talven
aikana puista on pudonnut
runsaasti roskia ja kokonai-
sia oksiakin saattaa lojua
maassa. Kasviryhmien tal-
ven aikana niin hauskalta
vaikuttaneet talventörröttä-
jät muistuttavat enemmän
roskia kuin perennapenkin
kaunistuksia. Keväällä koko
pihapiiri kaipaa kevätsii-
vousta ja kotipuutarhurin
on aika ryhtyä innolla työ-
hön.

Marja- ja hedelmä-
kasveille pitkää ikää 
ja runsaasti satoa

Puutarhan hoitotyöt aloite-
taan keväällä usein
omenapuiden leikkauksilla.
Omenapuut leikataan yleen-
sä jo maaliskuussa heti, kun
kovien pakkasjaksojen vaara
alkaa olla ohi. Leikkauksia
voi jatkaa silmujen puhkea-
miseen asti. Kotipuutarhu-
rin omenapuut ovat sadon
tuottamisen lisäksi myös pi-
han koristeita, joten puiden

raju leikkaaminen ei ole tar-
peen. Kotipihassakin puun
ikä pitänee ja sadon laatu
kasvaa, kun latvus pidetään
harventamalla ilmavana se-
kä huolehditaan ristiin kas-
vavien ja mahdollisesti tule-
vaisuudessa toisiaan han-
kaavien oksien poistosta.
Aloittamalla omenapuun
vuosittaiset leikkaukset pie-
nestä taimesta lähtien pää-
see työssä helpommalla, ei-
kä tarvetta isojen oksien
poistoon tule.

Marjapensaitakin hoide-
taan leikkaamalla niitä har-
ventaen. Satoa tuottavissa
puna- tai valkoherukkapen-
saissa sopiva oksien määrä
on noin kymmenen kappa-
letta. Pensaasta poistetaan
joka kevät muutama vanha
oksa, jolloin syntyy tilaa aina
uusille satoikään tuleville
oksille ja pensas pysyy elin-
voimaisena. Pensaiden ok-
sat leikataan aina mahdolli-
simman alhaalta jättämättä
oksantynkiä, joista laho voisi
saada alkunsa.

Maan sulaessa roudasta
on marjakasvienkin lannoit-
tamisen aika. Satoa tuotta-

ville marjoille ja hedelmille
tarkoitetulla Luonnonlan-
noitteella varmistetaan uu-
teen kasvuun tarvittavien ra-
vinteiden riittävyys. 

Käykö katteeksi?

Kasviryhmien maan pinnan
kattaminen eloperäisellä eli
orgaanisella katteella on
helppo ja luonnonmukai-
nen keino siistiä istutusalu-
eet hyvään kuntoon. Kate
ehkäisee siemenrikkakas-
vien kasvua ja alueet pysyvät
siistinä pidempään. Ennen
katteen levittämistä on maa
sen alla puhdistettava huo-
lellisesti juuririkkakasveista.
Maan pieneliöt saavat rau-
hassa tehdä tarpeellista työ-
tään luonnonmukaisen kat-
teen alla ja maa pysyy kuoh-
keana. Kaikki eloperäiset
katteet vilkastuttavat maan
pieneliötoimintaa, paranta-
vat maan rakennetta ja siten
myös kasvien viihtyvyyttä.
Vilkas pieneliötoiminta
maassa on hyödyksi myös
silloin kun käytetään lan-
noittamiseen luonnonlan-
noitteita. Luonnonlannoit-

teiden ravinteet vapautuvat
kasvien käyttöön vähitellen
maan pieneliötoiminnan
avulla, eikä kerralla vapau-
tuva ravinnemäärä rehevöi-
tä kasvua liikaa. Ravinteiden
huuhtoutumisriski on lisäksi
pienempi kuin kemiallisia
lannoitteita käytettäessä.

Maan pinnan katteena
voidaan käyttää havupuun-
kuoresta tehtyä kuorikatet-
ta, kompostimultaa, ruoho-
silppua, kaupasta pussissa
ostettua puutarhamultaa tai
multakatetta. Lannoittava
Puutarhan Multakate sovel-
tuu erityisen hyvin perenno-
jen katteeksi, niille kun pak-
su kuorikatekerros tuntuu
usein liian paljolta.

Unelmien
aika on nyt

Uuden kasviryhmän perus-
tamiseen kevät on hyvää ai-
kaa. Talven aikana syntyneet
suunnitelmat on aika toteut-
taa. Taimimyymälöiden vali-
koimat ovat keväällä par-
haimmillaan ja kotipuutar-
hurin into suurimmillaan.
Astiataimia voi istuttaa koko

kasvukauden ajan, mikäli
keväiset viikonloput tuntu-
vat hupenevan käsistä.

Ensimmäisen ja toisenkin
kasvukauden hoitotoimen-
piteistä tärkein on uusien is-
tutusten kastelu. Kastelun
tulee olla runsasta ja tapah-
tua riittävän harvoin. Päivit-
täisellä pintamullan kaste-
lulla houkutellaan uusien
juurten kasvua maan pin-
taan, jolloin kastelua tarvi-
taan jatkossakin aivan var-
masti. Koko kasvualustaker-
roksen runsaalla kertakaste-
lulla saavutetaan paljon no-
peammin aika, jolloin kasvit
selviytyvät pitkistäkin pou-
tajaksoista ilman kastelua.

Kesäkukilla
väriä elämään

Yksivuotisilla kesäkukilla
saadaan pihassa ja parvek-
keella nopeasti ja helposti
väriä sinne, missä sitä kaiva-
taan. Ruukkua valitessa kan-
nattaa muistaa, että istu-
tusastian on hyvä olla riittä-
vän suuri, jotta kasvit viihty-
vät ja hoito helpottuu. Isom-
massa ruukussa kasvien kas-

telun tarve on vähäisempi,
kun vettä pidättävää kasvu-
alustaa on enemmän. Kun
käytetään ryhmäkasveille
kehitettyä riittoisaa erikois-
multaa, kuten Biolan Multa
Kesäkukille, erillistä salaojaa
astian pohjalla ei tarvita,
koska multa sisältää ilma-
vuutta lisäävää kevytsora-
mursketta. Hyvä kesäkukille
tarkoitettu erikoismulta kos-
tuu kuivuttuaankin helposti
uudelleen. Kesäkukkia istu-
tettaessa ruukun pohjalle
laitetaan multakerroksen
päälle pieniä kasoja luon-
nonlannoiterakeita, jotka
peitetään ohuella multaker-
roksella ennen kasvien istut-
tamista. Kukka-astioita, jois-
sa on varastolannoitus voi-
daan kastella pelkällä vedel-
lä ja kasvit jaksavat kukkia
koko kesän.

RIIKKA KERTTULA

Kirjoittaja on Biolan Oy:n
puutarhaneuvoja  puh. 02-
549 1600 tai 040 579 5626.

Aino ja Simo Paavilainen
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Kuolleita

RistinpääsiäinenKevättalven ja alkavan ke-
vään rajalla vietämme joka
vuosi kristillisen uskon kes-
keisintä juhlaa. Lisääntyvä
valoisuus luonnossa virkis-
tää mielet. Näin ei kuiten-
kaan tapahdu kaikkien koh-
dalla. Jotkut tuntevat herää-
vän kevätajan erityisen ma-
sentavana. He kokevat, että
luonto ympärillä virkoaa,
mutta itsellä painaa väsymys
ja alakuloisuus. Ristiriita
tuntuu liian isolta.

Itse pääsiäisjuhlaankin si-
sältyy kaksi aivan eri sävyä.
Alkuaan näet pitkäperjantai
ja pääsiäinen muodostivat
yhden juhlan. Pitkäperjan-
tain sanoma meidän täh-
temme ristiinnaulitusta Va-
pahtajasta kertoo kosketta-
vasti, miten yhteinen syylli-
syys painaa ihmiskuntaa.
Pitkäperjantaina alakuloi-
nen suomalainen tuntee sy-
dämensä raskaat ajatukset.
Ristin äärellä on hyvä olla
hiljaa ja mietiskellä ja rukoil-
la.

Pääsiäinen tempaa meidät
omista murheistamme ih-
mettelemään ja kiittämään

Jumalan käsittämättömiä te-
koja. Vakaa kansalainen ei
hurjasti riehaannu juhli-
maan. Enemminkin hän voi
tuntea rauhallista, valoisaa
olemisen turvallisuutta.
Voimme muistuttaa itseäm-
me, miten kuolema ei sitten-
kään ole kristitylle pahin
asia, vaan vain ihmispersoo-
nan siirtyminen taivaan ko-
tiin. Se, mitä tapahtui kas-
teessa, kertautuu kuolemas-
sa. Kristus voittaa pimeyden
vallat ja ottaa omakseen kas-
tettavan ja kuolevan. ”Mei-
dän elämämme on Kristuk-
sen kanssa kätketty Juma-
laan.” (Kol. 3).

Elämä on kaiken kaikki-
aan suuri salaisuus. Se on Ju-
malan antama tilaisuus
meille. Silloinkin, kun elämä
tuntuu taakalta, se on Juma-
lan käsissä. Ristinpääsiäinen
kertautuu elämän kohtalois-
sa. Synti, kuolema ja kado-
tuksen uhka varjostavat

usein arkipäivää, mutta me
voimme saada voimavaroja
huomista ja tulevia päiviä
varten pääsiäisen sanomas-
ta: ylösnousseen Jeesuksen
jatkuvasta läsnäolosta. Ris-
tinpääsiäisestä kertova raa-
matun sana voi meissä vai-
kuttaa saman, mitä tapahtui
opetuslasten mielissä ja elä-
mässä ensimmäisenä pää-
siäisenä.

Kevät tulee vähitellen.
Routainen maa sulaa, linnut
alkavat laulunsa, puut viher-
tyvät. Kaikki ei tapahdu het-
kessä. Tarvitaan luottamusta
ja kärsivällisyyttä. Kuitenkin
jo pienistä aluista tai muu-
toksista parempaan voi iloi-
ta. Kuinka ihastuvatkaan
lapsukaiset ensimmäisistä
pajunkissoista.

Heille kevät jo on niissä. Ja
onhan niin, että jokaisessa
pajunkissassa näkyy Juma-
lan uuden luomisen ihme.

Erilaisten tapahtumien

keskellä, surun ja ilon hetki-
nä pätee sama lupaus: ” Mi-
nä saan aina olla luonasi, si-
nä pidät kädestäni kiinni.”
(Ps. 73) Vapahtaja tietää mei-
dän elämämme asiat, eikä
hän epäile, ettemmekö me
selviytyisi vaikeistakin
asioista. Kun Jeesus tervehti
opetuslapsiaan ylösnous-
seena, hän sanoi: ”Rauha
teille”. Siinä oli mukana
myös Tuomas, joka epäili
ylösnousemusta. Mutta Jee-
sus ei sanonut: ”Rauha kai-
kille muille paitsi Tuomaal-
le.” Jeesus on kantanut ja
kantaa myös meidän epäi-
lyksemme. Hänellä on oma
tapansa toimia, ja jos tarvis
on, hän kyllä antaa selvän
näytön olemassaolostaan.

Me emme vietä mitään
yleistä kevään juhlaa kirkois-
samme, vaan ristinpääsiäi-
sen juhlaa, jota heräävä ke-
vätaika kehystää. Toivo elä-
män keskellä ei synny ke-
väästä, vaan tässä elämässä
vaikuttavasta ylösnousseen
Herran voimasta.

SILJA FORSBERG

Rakkaamme

Kaarlo Johannes
(Jussi)
H E R R A
* 27. 7. 1939 Vpl. Pyhäjärvi
† 21. 3. 2006 Tampere

Ikävöiden

Elsa, Juha
sisaret ja veljet perheineen
Jouni, Jari, Birgitta, Maarit, Jyrki
ja Susanna perheineen
sukulaiset ja tuttavat

Käy nyt enkeli vierelläs taivaanrantaa,
on kulkusi kevyttä jalkasi kantaa.
Et kipua tunne taivaan tiellä,
on monet rakkaat vastassa siellä.
Muistosi kaunis vie eteenpäin meitä,
vaikk’ sydän on täynnä kyyneleitä.

Siunattu 8.4.2006 klo 10.00 Vatialan isossa kappelissa. 

Lempi Hietanen o.s. Punkka
syntynyt 18. 8.1916 Pyhäjär-
ven Konnitsassa. Kuoli 14. 4.
2006 Nokialla. Siunaus No-
kian kirkossa 29. 4. 2006 klo
9.30.

VPL Pyhäjärvi –seuran kokouksessa 
muisteltiin sankarivainajia 
Kevätkokouksessa maalis-
kuun lopulla hyväksyttiin
toistamiseen uudet säännöt
VPL Pyhäjärvi -seuralle. Vuo-
sikokousesitelmänä Sotavai-
najien muiston vaalimisyh-
distys ry:n asiamies Markku
Kiikka kertoi Sotavainajiem-
me muiston vaalimisesta
mm. vainajien etsintätöistä
ja tunnistamisesta. Parisen-
kymmentä kokouksen osal-
listujaa innostui muistele-
maan oman perhepiirin tai
sukulaisten kohtaloa. Kan-
naksen metsissä ja kauem-
panakin taistelussa kaatu-
neista vain osa, n. 2 200 vai-
najaa on löydetty. Vielä 800
vainajan jäännökset odotta-
vat tunnistamista, kun tar-
peelliset DNA tunnistukset
tekemättä, koska työ hidas-
tui viime vuonna alkaneen,
samassa laboratoriossa teh-
dyn tsunamin uhrien tun-
nistuksen vaati hyvin run-
saasti työpanosta.

Luovutetulla alueella on
kaikkiaan 70 hautausmaata,
joissa on haudattuna sodissa
surmansa saaneita. Pitäjä-
yhdistykset, säätiöt ja yksit-
täiset omaiset ovat huolehti-
neet viime vuosina näiden
hautausmaiden kunnostuk-
sesta, kuten hyvin tiedämme
on VPL Pyhäjärvi Säätiö niin
tehnyt Pyhäjärvelläkin. 

Suomen opetusministeriö
rahoitti vuosina 1991-97
hanketta, jossa paikallistet-
tiin ja esiin kaivettiin 2 200
vainajan jäänteitä. Etsinnät
alkoivat presidentti Jeltsinin
annettua niihin luvan ja Ve-
näjän Federaation solmittua
Suomen kanssa asiasta sopi-
muksen heinäkuussa v. 1992.
Myös pyhäjärveläisistä muu-
tamat, mm. Jorma Inkinen ja
Heikki Karttunen ovat innol-

la osallistuneet vainajien et-
sintään. Markku Kiikka
muisteli  erityisesti Heikki
Karttusen panosta etsin-
nöissä  ja esitteli lehtileikkei-
tä Karttusen haastatteluista.

Tunnistamista oli varsin
harvoin enää helpottamassa
tuntolevyn löytyminen, sen
sijaan tunnistamisessa aut-
toivat sotilastakin nappi,
kankaanpala, luiden palat ja
muut hyvinkin pienet esi-
neet. Jos DNA-tutkimusta ei
esim. tutkimukseen kelvol-
listen  omaisten puuttuessa
ole voitu tehdä, on vainajat
haudattu tuntemattomina.
Lappeenrannan hautaus-
maalle on pystytetty muisto-
merkki tunnistamatta jää-
neille, Suomeen haudatuille
sotavainajille. Hyvin vaikut-

tavaan muistomerkkiin, jon-
ka ääreen pysähtyminen
kannattaa liittää vaikkapa
johonkin Kannaksen mat-
kaan, on kaiverrettu n. 5 500
vainajan nimet.

Luvut sodissa kuolleiden
määristä hieman vaihtele-
vat. Tässäkin lehdessä on ra-
portoitu kaatuneiden ja ka-
donneiden määräksi n.
90.000 suomalaista sotilasta.
Markku Kiikan mukaan so-
dissa kuoli n. 50 000 ja ken-
tille jäi 12-13 000 vainajaa.
Mm. Terenttilä, Kollaa, Sum-
ma, Säkkijärvi ja Taipaleen-
joki ovat paikkoja, jonne
Suomen ja Venäjän yhteis-
voimin on pystytetty muis-
tomerkit taistelukentälle
jääneille. Opetusministeriön
aloittamaa työtä jatkamaan
vuonna 1998 perustettu So-
tavainajien muiston vaali-
misyhdistys ry jatkanut et-
sintä— ja tunnistamistöitä.
Yhdistyksellä on jonkin ver-
ran omaa julkaisutoimintaa,
mm. v. 2004 Aulis Blinikana
toimittamana ilmestynyt jul-
kaisu ”Sotavainajiamme ra-
jan takaa”. Julkaisuja voi tie-
dustella yhdistyksestä.

Viime vuoden toiminta-
kertomus ja tilit hyväksyttiin
ja vastuuvelvolliset saivat va-
pautuksen niin kuin kevät-
kokouksessa tapana on teh-
dä. Jo toisessa käsittelyssä
olivat suuren mullistuksen
kokeneet seuran säännöt,
jotka tullaan julkaisemaan
lopullisen vahvistamisen jäl-
keen joko tässä lehdessä tai
www.vplpyhajarvi.fi -nettisi-
vuilla.  Kokousväki keskuste-
li paitsi nyt rekisteriviran-
omaisten hyväksymistä vail-
la olevista uusista säännöis-
tä mm. ensi vuonna vietettä-
vien seuramme 50-vuotis-

Asiamies Markku Kiikka
Sotavainajien muiston vaa-
limisyhdistyksestä kertoi
vainajien etsimis- ja tunnis-
tamistöistä Venäjällä.

Maan paimen
Olimme taas kerran matkal-
la mieheni koti-Karjalassa,
joskus 90-luvun loppupuo-
lella. Olimme ehtineet Noi-
termaahan asti, Linja-au-
tomme oli pysähtyneenä
Pelkosen mäellä. Sataa ti-
hutti. Entisen Pelkosen ko-
din tyttären tytär oli terveh-
dyskäynnillä äitinsä entises-
sä kodissa. Tämä meidän
monien kotiseutumatko-
jemme pirteä ja eloisa Päivi,
joka myös taitaa venäjän-
kielen ja toimi usein tulkki-
na.

Siinä häntä odotellessa
poimimme me useat naiset
kukkia tienlaidasta, viedäk-
semme kukat seuraavaan
kohteeseemme Pyhäjärven
kirkkomaan viereiselle san-
karihautausmaalle. Olimme
juuri lähdössä, mutta sitä
ennen tien toiselta puolelta
pellolta ilmestyi näkyjen nä-
ky. Pitkään maata vetävään
sadetakkiin ja ns. moottori-
pyöräilijän lakkiin sonnus-
tautunut mies lähestyi mei-
tä. Hän lähti  juosten pellol-
le, keräsi suuren kimpun kel-
taisia pitkiä rypsin kukkia ja
toi ne autolle. Tämä mies oli
suuren kolhoosin paimen,
karjanpaimen, lehmipai-
men, ryysyinen, märkä, li-

kainen, mutta niin sydämel-
linen ressukka 

Hän pyysi meitä katso-
maan karjaansa, jota ei ollut
muutama vaan kymmeniä
ehkä satoja. Emme luonnol-
lisesti voineet sinne mennä.
Mutta kiitokseksi kukista an-
noimme hänelle kuka mitä-
kin, suklaata, keksiä ja vähän
rahaakin. Paimen kiitti sydä-
mellisesti ja jäi sinne satee-
seen. Me jatkoimme matkaa
Pyhäjärvelle. Edesmenneen
Heikin johdattamina  las-
kimme kukat, paimenen se-
kä omat pienet kimput san-
karihaudan muistopaadelle.
Lauloimme tutun virren ”Ju-
mala ompi linnamme”. Mat-
ka jatkui edelleen.

Kun näitä muistelen on jo
vuosi 2006. Kehystän tyttä-
rellemme taulua ja taulun
aihe on kuuluisan taiteilijan
työ, ”Maan paimen”. Siinä
paimen sauva kädessään
kaitsee lammaslaumaansa,
upea työ. Kun vertaan muis-
tojani Noitermaasta ja kat-
somalla tätä taiteilijan työtä,
ajattelen, samaa työtä teke-
vät taulun paimen ja entisen
Karjalan nykyinen paimen.
Maan paimenet.

EILA RASTAS

juhlien vaatimasta talkoo-
työstä Toimikuntia ei juhlan
talkootöihin vielä perustettu
jo vuoden työskennelleen
varsinaisen juhlatoimikun-
nan lisäksi vaan asiaan pala-
taan syyskokouksessa. Inno-
kas puheensorina virisi
myös karjalanpiirakoitten
keskinäisestä paremmuu-
desta. Seuran kevätretki to-
teutuu  Kaatuneiden päivä-
nä 21.5. klo 9.45 Helsingistä
lähtevällä bussilla maineik-
kaisiin Mäntsälän historialli-
siin kartanoihin ja Kirvu-
museoon. Katsokaa tarkem-
min Nyt tapahtuu- palstan
ilmoituksesta.

KAARINA PÄRSSINEN,
TEKSTI,

MARKETTA MATTILA,
KUVATSotilaita Karjalan mäntyjen katveessa 1941.

Myös seuran kunniajäsen
Toini Pelkonen osallistui
kokoukseen ja keskuste-
luun niin sotavainajista
kuin karjalanpiirakoiden
paremmuudesta.
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Merkkipäiviä

Pyhäjärven Keljassa syntyi
11.04.1931 Aino ja Toivo 
Pärssiselle tyttö, joka sai ni-
mekseen Anja Tellervo.
75-vuotismerkipäivää  juh-
littiin sukulaisten ja ystä-
vien kanssa veljen tyttären,
Sannan, luona  sunnuntai-
na 9. 4.2006 Helsingissä.

Alma Karilainen 
96 vuotta

Alma Karilainen täyttää
23. 4. 2006 96 vuotta.

Merkkipäiväänsä hän viet-
tää kotonaan Vammalassa
perhepiirissä.

Lapset, lastenlapset ja las-
tenlastenlapset onnittelevat
mummoa lämpimästi Anna-
Mari Kaskisen runon sanoilla:

Tahtoisin toivoa sinulle
jotakin oikein hyvää,
enkelin siipien havinaa
ja iloa, onnea syvää.

Tahtoisin toivoa sinulle,
mitä en itse voi antaa:
saakoon rakkaus Jumalan
sinua sylissään kantaa.

Pauli Inkinen 70 vuotta
Sinä Pauli synnyit siellä Kar-
jalan kunnailla Pyhäjärven
Lohijoella 17. 3. 1936 Tyyne
ja Anselmi Inkisen toisena
lapsena. Evakkomatka alkoi
sinun ollessasi vajaa 4-vuo-
tias. Kovan pakkasen pauk-
kuessa lähdit perheesi kans-
sa evakkomatkalle sotaa pa-
koon marraskuun lopulla
vuonna 1939. Et varmaan
ymmärtänyt tilanteen vaka-
vuutta, lapsen mieli oli täyn-
nä muita ajatuksia.

Juna jyskytteli paukkupak-
kasessa kohti emä-Suomea
ja pysähtyi Savonlinnan ase-
malle. Sieltä matka jatkui Ju-
valle Kiiskilän kylään. Sen
jälkeen matka jatkui Etelä-
Pohjanmaalle Kuortaneelle,
jossa perhe asui n. 2 vuotta.
Kuortaneella syntyi veljesi
Tenho, joka sitten Luvialle
muuton jälkeen kuoli äidin
käsivarsille sairaalaan vietä-
essä yleiseen verenmyrky-
tykseen.

Sinä olit sotalapsena Ruot-
sissa 1 1/2 vuotta. Jouduit
aluksi Hedesundassa pap-
pisperheeseen, mutta sitten
myöhemmin sinut halusi

Raijan uusi näyttelykausi 
on alkanut vilkkaana
Kyrösjärven Messuilta Poh-
jois-Satakunta-lehti kirjoitti
pääkirjoituksessaan 18. 4.
1989: ”tärkeämpää olikin
luovuuteen kytkeytyvän kä-
dentaidon esilläolo.”

”. . . samaa luomisen intoa
oli Raija Holman keramii-
kassa. Palkitsemisen tasoista
taiteellisuutta tasoltaan. Sel-
laista kyvykkyyttä, jolle
muuttuva yhteiskunta tulee
antamaan arvoa ja mahdol-
lisuuksia.”

– Liekö ollut enne, mutta
joka toinen vuosi tulee Ita-
lian Faenzaan näyttelykutsu,
jolle tietysti annan suuren
arvon, toteaa Raija johda-
tuksestaan.

Nyt  16 vuotta myöhem-
min Raija Holma on saanut
kokea, miten inspiraatio
tuottaa monenlaista maa-
laustaiteen alalta.  Rohkeus
kokeilla tuottaa usein iloisia
yllätyksiä.

– Teen perinteisiä,
maisemia, henkilöitä, kukkia
ym. esittäviä sivellintöitä,
mutta haastavampia ovat
palettiveitsityöt, joihin kät-
ken paljon asioita ja toimin-
taa. Niitä on katsottava
enemmän kuin kerran, en-
nenkuin löytyvät kuukkelit,
karhut, kullanhuuhtojat tai
maahiset esim. Joulunsatu-
taulussa, joka on parast’ ai-
kaa Ylläskartanon näyttelys-
sä maalis-huhtikuun ajan
parinkymmenen muun työn
ohessa.

Tämän ensimmäisen yksi-
tyisnäyttelyni nimi on ”Aika
taulujen”, joka kertoo siitä,
että olen elämässäni tullut
siihen vaiheeseen, että voin
kaikessa rauhassa kuunnella
hyvää musiikkia, lukea, veis-
tää, maalata tai vaikkapa kir-
joittaa runonpätkän tai vain
ajatella, katsella ja kuunnella
luontoa ja ammentaa virik-
keitä tulevia töitä varten.

Toinen yksityisnäyttelyni
oli maaliskuussa Ylläksen
näyttelyn rinnalla Ikaalisten
Säästöpankissa. Viimeksi ku-
luneen vuoden aikana Rai-
jan töitä on ollut esillä Ikaa-
listen kuvataideyhdistys ry:n
kolmessa yhteisnäyttelyssä
Ikaalisissa ja Hämeenkyrös-
sä, sekä kahdessa muussa
yhteisnäyttelyssä Ikaalisissa
ja Jämijärvellä.

– Nyt valmistaudutaan jo
Ikaalisten kuvataideyhdis-
tyksen kevätnäyttelyyn ja
Pirkanmaan Taidetoimikun-
nan järjestämään Taide-
suunnistustapahtumaan,
kertoo Raija aikataulustaan
ja toivottaa Pyhäjärvi-leh-
den lukijoille hyvää kevättä.

Soini Talonpoika syntyi 15. 4. 1926 Pyhäjärven Saaprun kylässä. Nykyisin
hän asuu Hämeenkyrössä Haukijärvellä. Kuvassa Enni-puoliso os. Par-
viainen Muhokselta. Vasemmalla perheen ainoa poika Matti. Kuva: Pertti
Maininki.

pappilan vuokraajaperhe,
joka piti sinua aivan omana
poikanaan. Isämme tultua
sodasta, hän halusi, että poi-
ka pitää kutsua kotiin mah-
dollisimman pian. Niin sit-
ten palasit kotiin aivan um-
mikkoruotsalaisena, sillä et
osannut yhtään suomen sa-
naa. Me sisarukset nauroim-
me mongerruksillesi ja hä-
pesit puhettasi niin, että et
enää puhunut ruotsia ja pian
opit suomen kielen takaisin.

Luvialta perheemme mat-
ka siirtyi Itä-Suomeen Sää-
mingin pitäjään, nykyiseen
Savonlinnaan, jossa syntyi
sisaremme Leila (kuoli v.
2004). Kävit koulua ja se su-
juikin hyvin. Siirryit koulun
jälkeen Kansanopistoon,
jossa näppäräsormisena teit
useita huonekaluja.

Halusit lisäoppia puutöi-
hin ja niinpä sitten opiskelit
useita vuosia Teknillisessä
oppilaitoksessa Joensuussa.
Koulun jälkeen sait työpai-
kan Riihimäellä. Siellä opetit
koulussa puu- ja metallitöitä
koko ikäsi, josta sitten 60-
vuotiaana pääsit eläkkeelle.
Riihimäelle muuton jälkeen
avioiduit naapurin nätin ty-
tön kanssa – Anja Juutin –- ja
te saitte yhden lapsen – Ma-
riannen. Sinä olet pidetty ih-
minen Riihimäellä. Ulospäin
suuntautuvana ja vilkkaana
ihmisenä sinulla on myös
paljon ystäviä. Aikoinaan si-
nua jopa  pyydettiin kansan-
edustajaehdokkaaksi, mutta
kieltäydyit siitä. Olit perusta-
massa Ukkosen sukuseuraa
(äidin suku) ja olit 7 vuotta

seuran puheenjohtajana.
Nykyisin olet seuran kunnia-
jäsen.

Vietät nyt eläkepäiviäsi,
lapsenlapset ovat elämäsi
aurinkoja, Julianna 8 v ja Ju-
lius vajaa vuosi. Harrastat
nykyisin myös puutöitä kan-
salaisopistossa ja käytte vai-
mosi kanssa paljon tanssi-
massa sekä myös ulkomaan-
matkoilla ja kylpylöissä Vi-
ron maalla. Olet myös osal-
listunut kotiseutumatkoille
Pyhäjärvelle usein. Kesää
vietätte Saimaan Pihlajave-
dellä kauniilla huvilallanne.
Kun sinua katselee, ei uskoi-
si sinun olevan 70-vuotias.
Suora ryhtisi ja poikamainen
olemuksesi sekä valoisa kat-
seesi näkyvät sinusta tava-
tessamme. Me sisaruksesi,
veljesi Keijo ja sisaresi Laila
toivomme Pauli sinulle on-
nea ja paljon terveitä vuosia
näillä sanoilla: ”Elämän suu-
rin onni ja runsain voitto on
iloinen ja hyvä mieli”. Ja tä-
hän yhtyvät myös meidän
molempien perheet.

Sisaresi LAILA INNANEN

Pauli Inkinen

Naistoimikunta 30 vuotta
– juhlan kunniaksi käsityökilpailu

Karjalan Liiton naistoi-
mikunta täyttää tänä vuon-
na 30 vuotta. Tasavuosia
juhlistetaan lokakuussa
Karjalatalolla. Lisäksi nais-
toimikunta järjestää juhla-
vuoden kunniaksi kaikille
avoimen käsityökilpailun. 

Kilpailu on jo käynnissä
ja se päättyy syyskuun lo-
pussa. Kilpailussa on omat
sarjat miehille ja naisille.
Miesten kilpailutehtävinä
ovat pajutyöt ja luuta, nais-
ten puolestaan pajutyöt ja
pipo. Jokainen kilpailija voi
osallistua kilpailuun yhdel-
lä tai useammalla työllä.

Jokainen piiri valitsee

oman alueensa kilpailu-
töistä yhteensä viisi parasta
pipoa, pajutyötä ja luutaa
lopulliseen kilpailuun. Kil-
pailutyöt tulee toimittaa
oman piirin naistoimikun-
nan edustajalle, joka yh-
dessä piirihallituksen kans-
sa valitsee toimitetuista
töistä viisi parasta käsityötä
jatkoon. Näitten töitten
joukosta naistoimikunta
valitsee voittajat. Kisan
parhaimmisto asetetaan
esille Karjalatalolle naistoi-
mikunnan 30-vuotisjuhlas-
sa.

Kilpailutyöt tulee palaut-
taa Karjalan Liiton naistoi-

mikunnan jäsenille syys-
kuun loppuun mennessä.

Lisätietoa kilpailusta
naistoimikunnan puheen-
johtajalta Aira Viitaniemel-
tä, p. 040 5508 461 ja kult-
tuurisihteeri Anna Dant-
chevilta, p. (09) 7288 1712
tai anna.dantchev@karjalan-
liitto.fi 

Terveisin
MERVI PIIPPONEN

kulttuuri- 
ja tiedotussihteeri

Karjalan Liitto
p. (09) 7288 1714
mervi.piipponen
@karjalanliitto.fi

75

80

Raija Holma toivottamassa
tervetulleeksi Ylläksen
näyttelyn  avajaisvieraita.
Kuva: Tuuli Hietaniemi.

Ikaalisten kuvataideyhdistyksen juhlanäyttelyssä.
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Vammalan Seurahuoneella
puhuttiin lauantaina 18. 3.
2006 vahvasti Karjalaa, sillä
säätiömme vuosittain hal-
linnon kokous oli koolla. Ko-
koukseen oli entiseen ta-
paan kutsuttu hallintoneu-
voston ja hallituksen varsi-
naiset ja varajäsenet sekä
säätiömme kunniapuheen-
johtaja. Kaikki 12 hallinto-
neuvoston varsinaista jäsen-
tä oli paikalla. Lisäksi kuu-
desta varajäsenistä oli pai-
kalla kaksi. Hallitus niin var-
sinaisten kuin varajäsenien
osalta oli kokonaisuudes-
saan paikalla. Yhteiseen ko-
kouskuvaan saatiinkin näin
23 osanottajaa.

Hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja Antero Pärssi-
nen loi avauspuheessaan
yleiskatsauksen kuluneen
toimintavuoden tapahtu-
miin, joista päällimmäisenä
todettiin onnistuneet Vpl.
Pyhäjärvijuhlat Ikaalisissa,
muistomerkin kunnostus-
työt Karjalassa ja Vpl. Pyhä-
järvi-lehden toimittaminen. 

Koska useita uusia jäseniä
oli nyt ensimmäistä kertaa
mukana kokouksessa, suori-
tettiin esittely. Tämän jäl-
keen todettiin kokous lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin Marja Härmä ja
Merja Luukkanen.

Vuosikertomus 
ja tilit hyväksyttiin

Asiamies esitteli hallituksen
vuosikertomuksen ja säätiön
tilit vuodelta 2005. Tilikerto-
muksesta todettiin lehden
tuottaneen ylijäämää 1569
euroa mutta koko säätiön tu-
loksen painuneen miinuk-
selle 3014 euroa. Vaikka sää-
tiön omaisuustaseen loppu-
summa päätyikin   160 000
euroon on ko. summasta
suurin osa erillisrahastojen
varoja, joiden tuotto on tar-
koin säädelty lähinnä apura-
hoina käytettäväksi. Pääosil-
taan säätiön kulut peitetään
lehden tilausmaksuista ja ki-
hujuhlien tuotoista, jotka
kolehteja lukuun ottamatta
jaetaan puoliksi järjestävän
seuran kanssa. Aivan erityi-
sesti viime kesäisten juhlien
tuottoja lisäsi juhlatoimi-
kunnan suorittama onnistu-
nut lehden ilmoitushankin-
ta.  Vuosikertomuksesta to-
dettiin hallituksen kokoon-
tuneen toimintavuoden
2005 aikana peräti seitse-
män kertaa. Yleiskeskuste-
lun jälkeen puheenjohtaja
esitteli tilintarkastajien tar-
kastuskertomuksen, jonka
jälkeen kokouksen hyväksyi
tilit ja tilinpäätöksen ja
myönsi tilivelvollisille vas-
tuuvapauden vuoden 2005
tileistä ja hallinnosta.

Talousarviot 
hyväksyttiin

Kokous hyväksyi Vpl. Pyhä-
järvi-lehden ja Vpl. Pyhäjär-
vi-Säätiön talousarvion vuo-
delle 2006. Lehden tilaushin-
ta pidetään entisenä eli 20
euroa/vuosikerta. Hallituk-
sen ja hallintoneuvoston jä-
senille ei makseta kokous-
palkkiota, mutta matkakus-

tannukset korvataan. Tilin-
tarkastajien palkkiot makse-
taan laskun mukaan. Niin
lehden kuin koko säätiönkin
talousarviot päättyivät
1200-2000 euron  ylijäämiin.

Henkilövalinnat 
yksimielisiä

Hallintoneuvoston puheen-
johtajaksi valittiin edelleen
Antero Pärssinen Hollolasta
ja varapuheenjohtajaksi
Heikki Kiiski Huittisista. Hal-
lituksen erovuorossa olevis-
ta jäsenistä Salme Rintala
Nokialta valittiin edelleen
hallitukseen mutta Mirja
Tenkasen kieltäydyttyä valit-
tiin hänen tilalleen hallinto-
neuvostossa aikaisemmin is-
tunut Marja Härmä Vamma-
lasta.

Henkilökohtaiset varajä-
senet Eino Kallonen Jyväsky-
lästä (Salme Rintalan) ja Hel-

ka Mäkelä Vammalasta
(Marja Härmän) valittiin
edelleen tehtäviinsä. Halli-
tuksen jäsenten toimikausi
on kaksi vuotta. Hallinto-
neuvoston varsinaisista jäse-
nistä olivat erovuorossa oli-
vat Esko Pohjolainen Äetsä,
Markku Pusa Hämeenkyrö,
Heikki Kiiski Huittinen ja
Anne Viitalaakso - Kaasalai-
nen Nokia valittiin uudel-
leen. Hallitukseen valitun
Marja Härmän paikalla hal-
lintoneuvostoon nostettiin
varajäsen Martti Pärssinen
Helsingistä ja uudeksi vara-
jäseneksi kutsuttiin Yrjö In-
kinen Huittisista.

Tilintarkastajiksi valittiin
entiset tarkastajat eli varsi-
naisiksi merkonomi HTM
Jukka Kangasperko ja mer-
konomi Orjo Pärssinen ja va-
ralle merkonomi HTM Aimo
Pitkänen ja ekonomi Matti
Kulonen.

Nuorille apurahoja

Hallitus antoi selvityksen sa-
mana päivänä pidetyssä hal-
lituksen kokouksessa suori-
tetusta apurahojen jaosta.
Tyyne Lehikoisen rahastosta
jaettiin yhteensä 6 kpl 150
euron suuruisia apurahoja
joita saivat opinnoissaan pi-
simmälle ehtineet opiskeli-
jat: Mervi Ikonen, Niina Im-
monen, Ari Järvinen,  Minna
Kujanpää, Tarja Mäkinen ja
Nina Pohjolainen. Sini Kiiski
sai 150 euron tunnustusapu-
rahan urheilusuorituksis-
taan. Hakijoita kaikkiaan 11.
Puualan käsityörahastosta
hakijoita oli kaksi ja heistä
250 euron suuruisena apura-
han sai Markus Näriäinen.
Helmi Pärssisen rahastosta
apurahaa oli hakenut kaksi
henkilöä ja 250 euron suu-
ruiset apurahat saivat: Maija
Salovaara ja Anu Kaasalainen

Karjalan muistomerkit
kunnossa

Vuoden 2005 aikana sääti-
ön toimesta kunnostet-
tiin lahjoitusmaatalonpoi-
kien muistomerkki Jäppisen
rahaston varoista. Hallitus
antoi selvityksen Erkki Pärs-
sisen johdolla toimineen
työryhmän n. 4000 euron
kustannuksista, jotka muo-
dostuivat erilaisista tarvik-
keista, majoituksista, viisu-
meista ja matkakustannuk-
sista. Matkan aikana puret-
tiin muistomerkin katolla ol-
leet rikotut kynttilälyhdyn
jäännökset kokonaan pois ja
lisäksi muistomerkin kiveyk-
set saumattiin uudelleen.
Todettiin ettei alkaneen vuo-
den aikana ole tarkoitus teh-
dä mitään kunnostusmatko-
ja. Kotiseutumatkojen aika-
na tarkkaillaan kuitenkin
muistomerkkien kuntoa. Kä-
kisalmen piirin, Pyhäjärven
kyläneuvoston ja museon
johtoon säilytetään hyvä
neuvottelukosketus. 

Vuoden 2006 juhlat ovat
Huittisissa 15.-16. 7.

Tulevan kesän Vpl. Pyhäjär-
vijuhlat ovat Huittisissa. Juh-
latoimikunnan puheenjoh-
taja Reino Äikiä esitteli juh-
lien päätapahtumat ja juhla-
paikat, jotka ovatkin jo yh-
deksän vuoden takaisista
juhlista tuttuja. Aivan kaik-
kia ohjelmansuorittajia ei
juhlatoimikunta vielä halun-
nut paljastaa. Keskeisen si-
jaintinsa ansiosta odotellaan
jälleen Huittisiin 400-500
juhlavierasta. Oman hoh-
tonsa juhliin antaa Huittis-
ten kirkossa sijaitseva enti-
sen kotikirkon alttaritaulu,
jonka äärellä vanhemmalle
väelle monet kotiseudun
muistot tulvahtavat mieliin.
Juhlat alkavat kirkossa lau-

antaina pidettävillä muisto-
jen illalla ja jatkuvat Kunin-
kaisten koulutuskeskuksen
juhlasalissa pidettävillä ilta-
milla. Juhlamessu on Huit-
tisten kirkossa, jonka jälkeen
kunniakäynnit haudoilla.
Ruokailutauon jälkeen täyt-
tyy mahtava 450 henkilön
juhlasali päiväjuhlan ylei-
söstä. Juhlat ovat Huittisissa
nyt seitsemättä kertaa.

Hallituksella oli ilo esitellä
kokoukselle jo myöskin vuo-
den 2007 juhlapaikkakunta,
sillä Tampereen Vpl. Pyhä-
järvikerho on ilmoittanut
huolehtivansa omalta osal-
taan juhlajärjestelyistä.

Vpl Pyhäjärvi- lehden
kehittämistä jatketaan

Keskusteltaessa Vpl. Pyhäjär-
vi-lehdestä todettiin asia-
miehen laatimasta levikki-
kartasta, että pääkaupunki-
seutu, Tampere ympäristöi-
neen ja Huittinen - Vammala
lähikuntineen muodostavat
suurimmat jakeluryppäät sil-
lä nähin kaikki menee yli 300
vuositilausta kuhunkin. Siksi
todettiin, että tämän tulee
näkyä myöskin lehden sisäl-
lössä. Samoin todettiin, että
Karjalassa syntyneet isovan-
hemmat ovat avainasemassa
saada nykynuoriso tilaa-
maan ja lukemaan lehteä. To-
dettiin, että sukututkimuk-
sen saama suuri suosio on ol-
lut omiaan lisäämään myös-
kin kiinnostusta omaa lehteä
kohtaan. Lähimpien vuosien
aikana hallinnolle tulee
myöskin paineita toimittaja-
kunnan uudistumisessa.

Tyrvään seudun
Museon Vpl.
Pyhäjärviosasto

Kokouksessa keskusteltiin
myöskin Vammalassa sijait-
sevassa museossa olevan py-
häjärveläisiltä tulleen esi-
neistön sijoittelussa ja säilyt-
tämisessä. Hallituksen aset-
tama työryhmä Yrjö S. Kaa-
salainen, Salme Rintala ja
Reino Äikiä pohtivat yhdessä
museonjohtaja Pekka Koski-
sen kanssa uuden tilan saa-
misesta Pyhäjärviosastolle.
Samoin on suunnitteilla lah-
joitetun  esineistön luette-
lointi vanhoilta käsikortis-
toilta tietokonepohjaiseen
luettelointi ja ainakin osit-
tain myöskin esineistön ku-
vaamista tietokoneelle.

Kun muita asioita kokouk-
selle ei enää ollut puheen-
johtaja Antero Pärssinen
päätti kokouksen kiittäen
hallinnon jäseniä aktiivises-
ta työstä pyhäjärveläisyyden
hyväksi. Aivan erityisesti An-
tero  kohdisti kiitoksen sanat
hallituksesta nyt pois jääväl-
le Mirja Tenkaselle, joka kuu-
sitoista vuotta osallistui ak-
tiivisesti osallistui säätiön
toimintaan. Yhteisin ponnis-
tuksin meidän kaikkien tulee
tehdä Vpl. Pyhäjärvilehteä
tunnetuksi. Ja suurin jou-
koin osallistumme tietysti
Vpl. Pyhäjärvijuhille Huitti-
siin 15.–6. 7. 2006  toivoi hal-
lintoneuvoston puheenjoh-
taja.

REINO ÄIKIÄ

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallinto koolla

Hallintoneuvoston kokoukseen Vammalan seurahuoneelle 18.3. osallistui hallintoneuvoston ja hallituksen jäse-
niä ja varajäseniä. Kuvan otti Erja Karvonen.

Ensimmäistä kertaa hallinnon kokoukseen osallistuivat vasemmalta Helvi Wilkko
Turusta, Jari Kukko Lempäälästä, Anne Viitalaakso-Kaasalainen Nokialta ja Niina
Pitkänen Tampereelta.
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Hinkkaset Larjavan kylää asuttamassa
Sukulaisuus määritellään se-
kä isän että äidin puolelta ja
sukututkimus rajataan usein
käsittämään vain mies-
puolista sukulinjaa tai suku-
tilan hallinnoijaa. Katkoja
syntyy kuitenkin suvun tyt-
tärien kohdalla edettäessä
tutkimuksissa ”kantaisästä”
nykypäivään.

Hinkkasten sukuseura ry
käsittää 15 eri sukuhaaraa,
joista neljä suurinta sukukir-
jan nimistön mukaan ovat:
Parikkalan, Sakkolan, Vpl.
Pyhäjärven ja Rautalammin
sukuhaarat suuruusjärjes-
tyksessä mainittuna. Keski-
tyn jatkossa käsittelemään
Pyhäjärven sukuhaaraa.

Tiedossa oleva Pyhäjärven
Hinkkasten sukuhaara on
asettunut 1700-luvun alussa
Larjavan kylään kenraali-
luutnantti, kreivi Soltikoffin
lahjoitusmaille. Yhteiskun-
nalliset olot olivat tuolloin
sekavat. Ruotsi oli käynyt so-
taa Venäjää vastaan ja venä-
läiset olivat valloittaneet v.
1710 yhdellä kertaa koko
Karjalan Viipuri mukaan lu-
kien. Uusi suurhyökkäys
1713 - 14 oli johtanut koko
Suomen Venäjän valtapii-
riin. Uudenkaupungin rauha
v. 1721 päätti Suuren Pohjan
sodan ja Karjala jouduttiin
luovuttamaan Venäjälle lä-
hes nykyistä rajalinjaa nou-
dattaen.

Hinkkasten nimeä kanta-
vien määrä on nykyisin vä-

häinen, vaikka suku oli vielä
1800-luvun alussa varsin
runsas. Sen sijaan suvun ty-
tärten jälkeläisten määrä on
huomattava. Hinkkasina su-
kuhaara jatkaa vain kolme
1800-luvun lopulla syntynyt-
tä miespuolista jäsentä. Su-
kukirjan hakemistossa on
Pyhäjärven sukuhaarassa
1700-luvulla syntyneitä 85,
1800-luvulla syntyneitä 116
ja 1900-luvulla syntyneitä
vain 46 henkilöä. Suvun pe-
rimä jatkuu voimakkaana
tyttärien kautta.

Sukuhaaran jäseniä on
evakuoitu siirtolaisiksi lä-
hinnä Kokemäenjokivar-
teen; Huittisiin, Kauvatsalle
(nyk. osa Kokemäkeä), Kiik-
kaan ja Tyrväälle, mutta
myös eri puolille Hämettä;
Lempäälä, Koijärvi, Vanaja,
Lahti, Nastola ja Heinola,
muualle vain vähäisissä
määrin; Helsinki, Loimaa,
Iitti, Kotka, Imatra, Seinäjoki
ja Tornio.

Hinkkaset
paikannimistössä

Larjavassa suvun vanha
paikka kulki viime sotiin asti
nimellä Hinkkanen. Hinkka-
siksi kutsuttiin sukunimen
mukaan myös Rantakylän
Mulinpään kylän taloa (nro
2:2), jossa asui Emil Hinkka-
nen. Hänen sukujuurensa
kiertyvät Sakkolan Jaamaan.

Pyhäkylässä tunnettiin

Hinkkasen niityt eli Autionii-
tyt, jotka jo ennen viime so-
tia olivat metsittyneet ja jää-
neet autioiksi. Samassa ky-
lässä oli myös vähäinen,
mutta upottava ja vaaralli-
nen Hinkkasen suo, joka
kuului pyhäkyläläisen Hink-
kasen metsäpalstaan. Nämä
nimet liittyvät Matti (Juhon
poika) Hinkkasen (s. 1778)
sukuhaaraan. Matti oli talol-
linen Larjavassa, mutta asui
vuodesta 1821 Pyhäkylässä.

Vernitsan kylässä oli Hink-
kassuo eli Hinkkasen suo.
Tällä paikalla saattaa olla yh-
teys Taubilan hovin lahjoit-
tamaan niittyyn, jolloin niit-

ty olisi kuulunut Antti (Mar-
tin poika) Hinkkasen per-
heelle. Tätä käsitystä tukee
Antin tyttären Anni Päiväläi-
sen (s. 1875) kertomus:

”Muistan, että käytiin
myös Vernitsalla heinänteos-
sa. Sinne mentiin veneellä ja
käveltiin ja Yläjärvestä luo-
vittiin ylitse. Eväät kannet-
tiin selässä. Taisi sinne joku
hevosellakin eväitä viedä.
Siellä Vernitsalla oli niitty, jo-
ka oli saatu lahjaksi hoviher-
ralta.

Muistan erään kerran, kun
koko ensimmäisen viikon ai-
kana siellä ollessani ei saatu

yhtään heinää tukkoon, sillä
satoi koko ajan. Lavossa ol-
tiin yötä ja nukuttiin sukat
jalassa. Kun vaatteita ei saa-
tu kuivattua, lähti nahka ja-
loista kävellessä. Viikatteella
heinä lyötiin, ei silloin konei-
ta ollut.”

Karjan talviruokinnassa
tarvittava heinä saatiin vielä
tuohon aikaan lähes koko-
naan luonnonniityiltä. Kyl-
vöheinää ei ollut ja näin ol-
len heinää käytiin tekemässä
kauempaakin mm. vuokra-
mailla. Maria Hinkkanen
(o.s. Anttonen, s. 1881 Saap-
russa) muistaa käyneensä
Touvilan niityllä heinänteos-
sa. Sinne oli matkaa 14 - 15
km.

Hinkkasten suku on kalas-
tanut Pyhäjärvessä jo am-
moisista ajoista lähtien. Tä-
hän viittaa sekin, että suku
on saanut nuotta-apajalle
oman nimen - Hinkka-
senapaja. Nimitoimiston ar-
kistokokoelmat kertovat siitä
seuraavaa:

”Talvinuotta-apaja. Nuot-
taa vedettiin siinä ´peri Veh-
kasuost´ s.o. rannasta pois-
päin. Nuottaa vedettäessä
katsottiin sen paikka ensin
samoista merkeistä kuin Vii-
nakuurna. Rinnakkaisnimi
Pienapaja. Hinkkasen ranta-
apajat: useita apajia. Nuot-
taa sai vetää Väkiparran ja
Hinkkasen maiden rajalta

aina Hiekkavalkamaan asti,
missä rannalla oleva suuri
kivi oli merkkinä apajapai-
kan päättymisestä.”

Lisäksi Nimitoimiston ko-
koelmat (Tuovi Paju, 1959)
tuntevat vielä kesänuotta-
eli kierreapajapaikan nimel-
tä Hinkkasensyvä. - Nimet
liittyvät Larjavan Hinkkasen
taloon ja sukuun. 

Juho Hinkkanen - kirjoit-
tajan isoisä - tunnettiin Py-
häjärvellä innokkaana kalas-
tajana, jonka sanottiin ”tun-
tevan Pyhäjärven kalapaikat
ja muut kalastusseudut eli
järven pohjan niin kuin viisi
sormea”. Kuuluihan hän ka-
lastajasukuun ja oli kalasta-
nut pienestä pojasta lähtien.

Käkisalmen Tenkalahden
kylässä oli Hiekkalan talon
lähellä Hinkkasenpelto eli
Hinkkaspelto. Käkisalmen
Ostamossa oli Hinkkanen eli
Hinkkasen Toivo-niminen
talo. Sukujuuret juontavat
täältäkin 1800-luvun alusta
ja 1700-luvulta Pyhäjärven
Larjavaan.

Lähteet:
1. Hinkkaset juurillaan ja

maailmalla. Hinkkasten suku-
seura ry. Gummerus Kirjapaino
Oy, Jyväskylä 1993

2. Suomen hallitsijat; kunin-
kaat, keisarit ja presidentit.
Weilin+Göös Oy, Porvoo 2000

KAUKO HINKKANEN

Maria ja Juho Hinkkanen.

Kesän matkailukausi jälleen alkamassa
Kun  kevät  lähestyy alkavat
myöskin kotiseutumatkaili-
jat suunnitella retkiä ja mat-
kakohteita Karjalaan ja aivan
erikoisesti entiselle kotiseu-
dulle Pyhäjärvelle. Monet
matkaseurueet ovat jo edel-
lisen käynnin yhteydessä
lyöneet lukkoon seuraavan
kesän matkansa. Meillä py-
häjärveläisillä onkin ollut jo
pidemmän aikaa erinomai-
nen mahdollisuus yöpyä
omassa entisessä kotipitä-
jässä. 1990 luvun alussa jou-
duimme tyytymään varsin
vaatimattoman Matiskalan
lomahotellin palveluihin.
Puutteistaan huolimatta se
kuitenkin tarjosi rauhallisen
ja turvallisen majoituksen.
Hieman myöhemmin Musa-
kan Lomaranta avautui mat-
kailijoille ja Lomarannasta
onkin muodostunut tärkeä
lomakohde, ei vain meille
pyhäjärveläisille, vaan mo-
nille lähiseutujen matkaili-
joille. Sikäläisistä vastoin-
käymisistä huolimatta Lo-
maranta onkin lähes täysi-
painoisesti pystynyt huoleh-
timaan matkailijoista. Tosin
puutteeksi on todettava se,
että Lomaranta ei ole pysty-
nyt vastaamaan lisämajoi-
tustilojen saamisesta ja tämä
asettaa omat rajoituksensa
matkaseurueiden osanotta-
jamäärään

Muutaman viime  vuoden
aikana myöskin venäläisten
omistuksessa oleva Aqua
Marie järven toisella puolel-
la on jatkuvasti rakentanut
lisää majoitustilaa pystyen

nykyisellään majoittamaan
suuriakin ryhmiä. Läheinen
Käkisalmen kaupunki on
pyrkinyt myöskin vastaa-
maan matkailijoiden haas-
teisiin usealla eri yöpymis-
paikalla. Losevossa eli enti-
sessä Sakkolan pitäjässä ol-
leet aikaisemmat hotellima-
joitustilat ovat kovasti rapis-
tuneet eivätkä kaikilta osin
vastaa edes kesäaikaista tyy-
dyttävää majoitusvaatimus-
ta. Losevossa on myös uutta
nykyaikaista vaatimustasoa
vastaavaa majoitustilaa tul-
lut viime vuosina lisää. Mat-

kailijoiden vaatimustason li-
sääntyminen on luonnolli-
sesti jossain määrin myös-
kin kallistanut matkavuoro-
kauden hintaa. Monessa
paikassa saman hintaisetkin
majoitushuoneet ovat ko-
vasti eri tasoisia. 

Hyvä suunnittelu 
on tärkeää

Kuten olemme Vpl. Pyhäjär-
vilehdestä havainneet mo-
net kokeneet matkanjohta-
jat ovat kokoamassa matka-
ryhmiään yhteiselle matkal-

le. Karjalaan ja Pyhäjärvelle
ei kannatakaan lähteä  ilman
hyvää suunnittelua. Yleisin
virhe matkasuunnittelussa
tapahtuu siinä, että samaan
matkaan erehdytään ahneh-
timaan liian paljon ohjel-
maa. Vaihtelevat tulli-
muodollisuudet huomioi-
den meno- ja tulopäivä kan-
nattaa suunnitella vain mat-
kustukseen. Tulopäivänä ly-
hyt piipahdus Viipurissa toki
onnistuu. Tutustuakseen
kulttuurikaupunki Viipuriin
kauppatori ja korikauppiaat
ei ole oikea kohde. Viipuriin

kannattaa tehdä oma kult-
tuurimatka. Karjalan Liiton
Viipurikeskus antaa apuaan
tällaisen matkan järjeste-
lyyn. Omat järjestelynsä ai-
heuttavat myöskin matkat
entisille taistelupaikoille.
Ammattitaitoiset oppaat
ovatkin nähneet paljon vai-
vaa niin taistelupaikkojen
kuin tapahtumienkin selos-
tuksissa.

Matkanjohtajan antamia
ohjeita ja aikatauluja kan-
nattaa noudattaa. Onpa toi-
sinaan käynyt niinkin, että
puoli tuntia torilla viivytellyt
korin ostaja on tullissa ai-
heuttanut koko matkaseuru-
een parin - kolmen tunnin
viivästyksen. Kotikylän mat-
kojen suunnittelussa kan-
nattaa käyttää jo etukäteen
hieman aikaa. Silloin kun
matkaseurueen jäsenten en-
tiset kotipaikat ovat lähek-
käin aikataulut on helppo
laatia. Mutta jos osa haluaa
Konnitsaan ja osa vaikkapa
Vernitsalle tai Enkkuaan,
saattaa kesäinenkin päivä
helposti käydä lyhyeksi. Ko-
nevitsan luostarisaarelle
matkaajien on syytä varata
koko päivä siellä käyntiin.
Pyhäjärvellä ja lähiympäris-
tössä tiet ovat kohtalaisen
hyviä ja välimatkat lyhyitä.
Jos osa matkapäivistä suun-
tautuu esim. Sortavalaan ja
Valamoon pääsee tutuksi
huonojen teiden ja hitaan
kiiruhtamisen pariin. Jo
matkalle ilmoittautuessaan
kannattaa omat toiveet esit-
tää matkanjärjestäjälle. Sau-

nominen ja uiminen tutussa
rannassa ovat matkan koho-
kohtia. Yhteiset lauluillat
esim. majapaikkojen viih-
tyisissä pihoissa ovat var-
masti mieluisia yhdessäolon
hetkiä. Kauniit ilmat autta-
vat mielialan pysymistä kor-
kealla. Ohjelmaa ja erityises-
ti varusteita pitää suunnitel-
la kuitenkin myös sadesäätä
varten.

Kokemus valttia

Jo matkan järjestelyissä ja
ennakkovalmisteluissa kan-
nattaa käyttää hyväksi koke-
nutta matkatoimistoa, linja-
autonkuljettajaa ja matkan-
johtajaa. Kaikki nämä yh-
dessä luovat edellytykset
mieliin painuvan matkan
onnistumiseksi. Matkan ai-
kana kannattaa ottaa run-
saasti valokuvia ja tehdä
muistiinpanoja esim. omaa
sukua varten. Ennen matkaa
kannattaa tutustua matka-
kohteisiin ja asiatietoja voi
täydentää matkan jälkeen-
kin valmiiksi jo seuraavaa
retkeä varten. Allekirjoitta-
nut on tehnyt n. 65 matkaa
Karjalaan. Olen muutamia
matkoja varsinkin alkuaikoi-
na tehnyt matkanjohtajan
ominaisuudessa, mutta suu-
rimmaksi osaksi olen ollut
vain matkaseurueen jäsene-
nä. Tähän asti jokainen mat-
ka on onnistunut  lähes
suunnitelmien mukaisesti.
Hyviä kesämatkoja Karja-
laan.

REINO ÄIKIÄ



Reino kiittää
Hyvät ystävät. Helmikuussa tuli markkinoille omakustan-
teena kirjani ” Karjalaiset Huittisissa”. Painoksen koko-
naismäärä oli 348 kpl. Pyydän lausua yleisölle parhaim-
mat kiitokset kirjani vastaanotosta.
Hallintoneuvoston kokouksessa 18. 3. katsoin kirjan
myynnin päättyneen, sillä varasto oli lopussa. Siinä vai-
heessa minulle jäi vielä 10 kpl kirjoja, jotka aion taltioida
kassakaappiin. Nyt olen joutunut luopumaan näistäkin kir-
joista niin, että kaksi kappaletta on jäänyt itselle ja niistä-
kin toinen on varattu ensi kesän juhlien tarpeisiin.Viisaasti
kylläkin otin painatuksen yhteydessä cd-rompun kirjasta-
ni ja nyt on käytössä tutkijoita ym. asianharrastajia varten
50 kpl muutaman euron hintaisia tietokoneen avulla kat-
sottavia rumppuja. Huittisten ja Kokemäen kaupunginkir-
jastoista kirjaa on saatavilla luettavaksi.
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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

________________________________________________

________________________________________________

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

APAHTUMAKALENTERIT

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

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

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

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

Julkaisija: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Lehtemme toukokuun numero 
tehdään 18. 5. 2006. 

Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on oltava 
toimituksessa 8. 5. 2006 mennessä.

■ Tampereen seudun Vpl. Pyhäjärvikerho. 
Kevätretki tehdään 25. 5. helatorstaina Meri-
Poriin, jossa nautitaan lounas Reposaaressa nouto-
pöydästä. Käymme myös Satakunnan taimitarhalla
tulomatkalla. Linja-auto lähtee Keskustorilta klo 9.
Retken hinta riippuu lähtijämäärästä (ei kuitenkaan
yli 30 euroa). Paluu Tampereelle n. klo 19. Tule
mukaan retkelle, voit maksaa autossa. Soita p.
040 504 9135 Laila Innanen.

■ Kotiseuturetki Pyhäjärvelle Kesäpäivä Karjalassa 
-juhla Käkisalmessa 27.–30. 7. 2006. Matkareitti
Huittinen - Vammala - Tampere - Lahti - Vaalimaa.
Paluu Äyräpään - Viipurin kautta Suomeen.
Majoitus Hotelli-Sanatorio Käkisalmessa. Matkan
hinta 338 euroa. Hintaan sisältyy: matkaohjelman
mukaiset kuljetukset, majoitus puolihoidolla,
matkaohjelman mukaiset retket, ryhmäviisumi ja
pakollinen vakuutus. Suosittelemme oman lisäva-
kuutuksen ottamista. Venäjän matkoilla tulee
passin olla voimassa 6 kk matkan jälkeen.
Lisätietoja ja varaukset ensitilassa Erkki Pärssinen,
puh. 0500 755 981, 03-513 5150 tai Lomalinja
puh. 03-3140 3310.

■ Matka Mäntsälän kartanoihin, Kirvu-museoon,
Sepänmäelle su 21. 5. 06. Tervetuloa kanssamme
elämysrikkaalle matkalle Mäntsälään.
Ensimmäisenä tutustumme Alikartanoon, mikä joka
tunnetaan tutkimusmatkailija Alp K rajan taakse
jääneeseen kannakselaiseen Kirvun pitäjään.
Sälinkään kartanoon tutustuminen ja ruokailu ovat
vuorossa seuraavina. Paluumatkan kohde
Sepänmäen käsityömuseo on elävä ja toimiva ulko-
museo. Lähdemme retkelle Ky Segerswärdin linja-
autolla Helsingistä, Rautatientorin laidasta, Fennian
edestä sunnuntaina 21.5.2006 klo 9.45. Kyytiin
pääsee tätä ennen myös mm. Nurmijärveltä ja
Hyrylästä. Matkan hinta 25 euroa (kuljetukset,
pääsymaksut, opastukset), kahvin ja ruokailun
kukin maksaa erikseen (hintatiedot ilmoittau-
tuessa). Ilmoittautuminen Kaarina Pärssinen puh.
040 519 3036 ja 09-237 3474 su 7. 5. 06
mennessä. VPL Pyhäjärvi-seura ry

■ Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon touko-
kuun kokous pidetään torstaina 4. 5. 2006 klo
13.00 alkaen Lahdessa Ravintola Wanhassa
Herrassa, Laaksokatu 17. Tervetuloa kaikki Lahden
seudun Vpl Pyhäjärvilehden lukijat.

■ Turun Pietariseuran vtornikissa, Uudenmaankatu
1 (3 krs.), ti 16. 5. 2006 klo 19 Yrjö Kaasalaisen
luento Konevitsan luostarista. Tilaisuudessa myynti-
pöytä luostarin hyväksi ja kootaan vapaaehtoinen
lahja luostarille. Vapaa pääsy.

Lavian Karjalaiset ry:n kevätkokous
Karjalaiset ja karjalaisuuden
ystävät kokoontuivat 14
hengen joukolla tarinoi-
maan ja pitämään sääntöjen
mukaista kevätkokousta. Yh-
distyksen toimintaan ovat
kuuluneet seppeleenlaskut
Karjalaan jääneiden muisto-
merkille 2 kertaa vuodessa.
Pyhäjärvi-juhlille viime

vuonna Ikaalisiin osallistui
myös yhdistyksen jäseniä.

Toimintasuunnitelmaa
pohdittiin kauan ja uusiksi
tavoitteiksi kirjattiin varain-
hankintaan ja jäsenhankin-
tana panostaminen. Ehdo-
tettiin karjalanpiirakka-
myyntipöydän pystyttämis-
tä Lavia-viikon torille. Asu-

tustilallisten selvitysurakka
on vielä kesken ja sitä jatke-
taan. Jäsenhankintaa jatke-
taan ja myös jäsenyydestä
kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä johtokunnan jäse-
niin.

Johtokunnan erovuoroiset
Markku Turunen, Marja-Lii-
sa Turunen valittiin uudel-

leen. Sari Sillanpään tilalle
valittiin Anita Kamppi.

Kokouksen päätyttyä jat-
kettiin tarinointia ja suunni-
teltiin tulevia Karjalaan tu-
tustumismatkoja.

KAIJA PITKÄNEN

Suvannon seudun sukututkimuspiirin kuulumisia
Lauantaina 8. 4. 2006 pidet-
tiin Karjala-talon Galleria-
salissa Suvannon seudun su-
kututkimuspiirin kevätko-
kous Sakkolalaisten  vasta-
tessa järjestelyistä. Kokouk-
sessa paneuduttiin  tulevan
toiminnan suunnitteluun
ryhmätöiden muodossa.
Seuraava kokous, joka pide-
tään meidän pyhäjärveläis-
ten isännyydessä  tulevan

syyskuun 16. päivänä aloite-
taan klo 12.30  tutkijoiden
tietojen vaihtomahdollisuu-
della. Suunnitelkaapa etukä-
teen  kysymyksiä eri sukujen
tutkimisessa naapurikun-
nista tarvittavista tiedoista.
Paikalla on mittavia tieto-
kantoja omistavia tutkijoita,
joilta löytyy koneelta vas-
tauksia moniin kysymyksiin.

Klo 14 alkavan kokouksen

pääaihe on  pyhäjärveläisen
kirjallisuuden esittely. Siinä
tullaan esittelemään pyhä-
järveläiset historiateokset,
kylä- ja koulupiirikirjat, su-
kukirjat, pyhäjärveläisten ai-
kaansaama kaunokirjalli-
suus jne. Antakaapa vihjeitä
ja tietoja teoksistanne vaik-
kapa Huittisissa  heinäkuun
kolmantena viikonvaihtee-
na  Pyhäjärvi-juhlilla, jossa

tavataan myös sukututki-
muksen merkeissä.

Tulevissa Suvannon seu-
dun sukututkimuspiirin ko-
kouksissa on myös tarkoitus
kuulla eteläisten naapurien
sukututkijoita. Vuoroon tu-
levat ainakin Valkjärvi, Lem-
paala ja Miikkulainen.

ANTERO PÄRSSINEN

Myytävänä
Pyhäjärven kansallispuku koruineen. Koko 41-42
uutta vastaava. Hinnasta voidaan sopia. Lempi Tiittanen
puhelin 03-340053, osoite Pääskytie 7, 37140 NOKIA.

Oletko, tunnetko, tiedätkö?
Teen Pelkosen suvun sukututkimusta, etsin Tuomas s.
1858, Heikki s. 1861, Antti s. 1866, Räisälän Ivaskassa
syntyneiden jälkeläisiä. Tuomas ja Heikki ovat asuneet
Räisälässä, Antti muuttanut Käkisalmen Alapuustiin,
avioitunut Eeva Vuohelaisen kanssa. Osa jälkeläisistä
muuttanut Vpl. Pyhäjärvelle. Kaikki tiedot ja vihjeet otan
kiitollisena vastaan.

IRMA VUORINEN
Satakunnankatu 20 C 57, 28130 PORI 
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Vpl. Pyhäjärvi-Säätiöllä ja
lehdellä on omat kotisivut
olleet käytössä parisen vuot-
ta. Kävijöitä on sivuilla ollut
tänä aikana reilut 10 000. Si-
vujen tarkoituksena on tuo-
da entisestä kotipitäjästäm-
me historia-ja taustatietoa.
Lisäksi sivuilla on säätiöm-
me hallintoa koskeva osio,
jossa luetellaan säätiön hal-
linnon jäsenet. Valokuva-
osiossa on parikymmentä
yleiskuvaa nykyisestä pyhä-
järvestä, ihmisistä ja koti-
seutumatkoista ym. Vpl. Py-
häjärvi-lehti on sivuilla tuo-
tu esille varsin konkreetisella
tavalla. Paitsi, että siinä on
lehden yhteystiedot tästä
kohtaa pääsee suoraan lau-
sumaan myöskin mielipi-
teensä lehdestä, toivomuk-

sia ja lehden tilauksia ja
osoitteenmuutoksen. Tieto
välittyy suoraan asiamiehen
sähköpostiin. Lehden arkis-
to-osiossa ovat vuosien 2004
ja 2005 kaikki lehdet luetta-
vassa ja tulostettavassa
muodossa. Nämä tiedostot
ovat varsin suuria, joten
omasta kotikoneesta joh-
tuen saattaa lehden sivujen
aukeaminen kestää jonkin
aikaa. Kulumassa olevan
vuoden lehtiä tai yksittäisiä
artikkeleita on ainoastaan
poikkeustapauksissa sivus-
toilla.

Ajankohtaista sivustossa
onkin sitten käytännön tie-
toja niin tulevista kesäjuhlis-
ta kuin sukututkimuksesta ja
kerhojen toimintaa. Myös-
kin tekeillä olevista koulupii-

rikirjoista on lyhyet esityk-
set. Uutena tiedonvälitykse-
nä on mukaan otettu myös-
kin Vpl. Pyhäjärviseuran jä-
senkirje, josta ilmenee mitä
pääkaupunkiseudulla tä-
män vuoden aikana tapah-
tuu. Tiedostojen lopussa on
vielä yhteystiedot kaikille

lehden toimittajille. 
Tiedostoja päivitetään

vain 3-4 kertaa vuodessa
mainostoimiston välityksin.
Kaikki sivuja koskevat tiedot
tulee lähettää säätiön asia-
miehelle Reino Äikiälle. Hel-
poiten se käy sähköpostilla
reino.aikia@esanet.fi
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