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Vuoden 1986 Pyhäjärvijuh-
lissa Helsingissä apulais-
kaupunginjohtaja Aarne
Välikangas kertoi, että syn-
typeräisten helsinkiläisten
juhannusruokana ovat eh-
dottomasti karjalanpiira-
kat. Tätä perinnettä helsin-
kiläiset ovat vaalineet jo
usean sukupolven ajan.

Karjalainen ruokakult-
tuuri ja ennen kaikkea pii-
rakat tulivat tutuiksi län-
sisuomalaisille meidän
evakkojen myötä. Poik-
keuksena tästä on Helsinki,
jossa kiinnostus karja-
laisiin ruokiin on perua
1900-luvun alkupuolelta,
karelianismin ajoilta.

Karelianismi ajoittuu
1890-luvulle. Ihmisissä herä-
si karjalais-kalevalainen har-
rastus. Taidemaalarit, kirjai-
lijat ja säveltäjät tekivät laa-
joja toivioretkiä Karjalaan.
Etsittiin suomalaisuuden al-
kujuuria. Innostus oli valta-
va. Nuori Jean Sibelius teki
mm. Aino-nuorikkonsa
kanssa häämatkan Karjalan
laulumaille. Matkan tulokse-
na syntyi Kullervo-sinfonia
ja useita Kalevala-teoksia.

Karelianismin myötä hel-
sinkiläinen sivistyneistö in-
nostui myös karjalaisista
ruoista. Ihasteltiin sultsi-
noitten ja piirakoiden suussa
sulavuutta.

Ajan hengen oivalsivat

Pohjois-Karjalasta Helsin-
kiin muuttaneet Hilda ja
Pekka Väyrynen. He avasivat
kotileipomon perheyritykse-
nä 1908, Primula Hembager.
Leipomon tuotteina olivat
myös erilaiset karjalanpiira-
kat. Laatu oli hyvää, sillä al-
kuaikoina Primula palkkasi
piirakanleipojansa Karjalas-
ta. Kauppa kävi hyvin.
Myynnin huippu oli juhan-
nuksen alla.

Meidän karjalaisten ju-
hannusruokiin kuuluivat ai-
na piirakat. Helsinkiläinen
sivistyneistö omaksui saman
tavan. Kesähuviloille ja kau-
punkikoteihin varattiin suu-
ret määrät piirakoita ja mu-
navoita. Primulan lähettipo-
jat viilettivät pitkin kaupun-
kia piirakkapakettien kans-
sa. Vakiomäärä tilattiin Sibe-
liuksen Ainolaan.

Lisäksi karjalaistytöt olivat
haluttuja kotiapulaisiksi,
koska heidän laittamaansa
ruokaa pidettiin mauk-
kaana. Tytöt toivat kar-
jalaisia ruokatapoja
sekä suomenkielisiin
ja myös ruotsinkie-
lisiin kaupunkiko-
teihin.

Eräs helsinki-
läisiä hämmäs-
tyttävä tapa oli se,
että karjalainen
kotiapulainen saat-
toi nousta aamulla

niin varhain piirakoita pais-
tamaan, että ne olivat val-
miina jo perheen aamukah-
vipöydässä.

Piirakat
tunteiden tulkkina

Piirakoilla on oma tärkeä
merkityksensä meidän kar-
jalaisten keskinäisessä kans-
sakäymisessä.

Silloin ennen vanhaan ko-
sijan tullessa taloon,
ja jos kosija

oli mieleinen, alettiin heti
paistaa sulhaspiirakoita.
Tästä toimenpiteestä saattoi
sulhasmies jo ennakoida ti-
lanteen tuloksen. Jos piiraita
ei alettu paistaa, tiesi sulha-
nen, että nyt taisi käydä kö-
pelösti.

Vielä nykypäivänäkin on
iäkkäillä karjalaisemännillä
viehättävä tapa ilmaista tun-
teensa piiraiden avulla.
Odottamattoman vieraan
tullessa tupaan, saattaa

emäntä

Karjalanpiirakat myös helsinkiläisten juhannusruokaa

Suomen lippu on noussut salkoon Pyhäjärven Lahnavalkaman kylässä juhannuksena 1937.

lausahtaa: ”Jos oisin tient, et
sie olet tulos, ni piiraat oisin
paistant.” Sen kauniimmin
ei voi vieraalle osoittaa, että
hän on tervetullut, odotettu
ja kaivattu.

Evakkoaikana, usein vai-
keissakin tilanteissa, piirakat
loivat liennytyksen ilmapii-
riä. Karjalaisemännän tarjo-
amat piirakat maistuivat hy-
vältä ei-karjalaisellekin.

Muistan vanhempieni ker-
tomaa Pohjanmaalta. Läh-
tiessämme Kauhavalta väli-
rauhan aikana takaisin ko-
tiin, hyvästeli asuinpaik-
kamme isäntä kapteeni

Somppi: ”Meiltä loppuivat
nyt herkkuhetket, uuni-
tuoreet karjalanpiirakat”.

Vernitsalle päästyään,
vanhempani päättivät
muistaa tätä ystävällistä

perhettä ruokapake-
tilla, olimmehan

usein nauttineet
perheen vieraan-
varaisuudesta.
Vastapyydetty
Laatokan lohi
suolattiin ja pa-
ketoitiin tiiviis-
ti puhtaiden
päreiden vä-
liin. Ja tietysti
pakettiin mu-
kaan iso nivas-
ka piirakoita.

Kapteeni
Sompin kiitos-

kirje oli yhtä ylistystä. Pake-
tin saavuttua, hän oli soitta-
nut ystäviään illanistujaisiin.
Yksissä tuumin seurue oli
tuumannut. Vaikka karjalai-
silla on varmasti vaikeaa hä-
vitetyssä Karjalassa, ei ne ai-
nakaan nälkään kuole täl-
laisten herkkujen keskellä.

Tänä päivänä piirakat ovat
levinneet ympäri Suomen.
Niitä paistetaan marketeissa
ja pakastealtaista voi valita
kotonakin paistettavaksi.
Muusta piirakkatarjonnasta
puhumattakaan

Oma piirakkanautintoni
vie lapsuuteen. Äiti vetää tu-
van uunista lauantaina kuu-
mia potattikakkaroita. Voite-
lun jälkeen ne ovat tarjoilu-
valmiita. Kuuman kakkaran
päälle sipaistaan voita. Se
sulaa  kiiltäväksi kakkaran
pinnalle, valuen joskus sor-
miinkin. Maku oli niin ihana,
että silmätkin menivät kiin-
ni. Joka muru syötiin ja lo-
puksi nuoltiin sormetkin. Il-
lalla jäähtyneinä ne tökättiin
kuumaan karjalanpaistin
liemeen ja sekin maistui hy-
vältä. Oli lauantai-ilta, mah-
dollisesti juhannusaattokin.

Oikein hyvää juhannusta
ja edesmenneen ystäväni
Heikki Karttusen sanoin:
”Suomen lippu korkealle sal-
koon”.

SALME RINTALA
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Luonnossa ja luomakunnassa muutokset
tapahtuvat melko säännöllisesti vuosittain tois-
tuvina ilmiöinä. Takanamme on pitkä ja loppu-
kaudestaan kylmähkö talvi. Kevään ja kesän
alku yllätti nopealla tulollaan. Luulimme, että
olemme siirtymässä lämpöisempiin aikajak-
soihin. Näin ei kuitenkaan käynyt, kesän tuloa
on jouduttu odottamaan hallaöiden ja pohjois-
tuulen tuiverruksessa, lähestyessämme jo kesä-
kuun puoliväliä. Nyt kuitenkin näyttää siltä
että ilmat ovat muuttumassa kesäisiksi.

Ihmiselämän kohdalla kiertokulun vaihtelut
ovat vähän eripituisia, mutta silti vääjäämät-
tömiä. Tammikuun lehdessämme totesimme,
että lehti on jo viiden vuosikymmenen ajan
ollut pyhäjärveläisten ja heidän jälkipolvensa
sekä ystäviemme tiedonvälittäjänä ja yhdys-
siteenä ja lienee tässä työssä kohtuullisen hyvin
onnistunut, koska toiminta edelleen jatkuu.
Lehden apuna ja tukena on alusta pitäen ollut
toimitusneuvosto. Kolmen ensimmäisen vuosi-
kymmenen ajan lehdelle oli painovapauslain
edellyttämä päätoimittaja. Vuodesta 1985
lähtien säätiön hallitus on jättänyt lehden
kolmijäsenisen toimituskunnan tehtäväksi ja
nimennyt allekirjoittaneen toimimaan lain
tarkoittamana päätoimittajana lehdessä.
Lehtityö ja lehden tekeminen on viimeisen
parin vuosikymmenen aikana muuttunut
ratkaisevasti. On tulleet tietokoneet, internetit,
faksit ja monet muut laitteet, joilla tiedon
kulku on nopeutunut. Aina kuitenkin tarvitaan
ihmistä ja ihmisiä, jotka seulovat ja järjestävät
esille tulleesta ja saadusta aineistosta sen
tärkeimmän. Tämä työ on vastuullista, ei pitäisi
sortua hankkimaan irtopisteitä millään katteet-
tomilla lupauksilla tai toiveiden ruokkimisella.

Lehden tekeminen on onnistunut paljolti
hyvän ja aina valppaan avustaja- ja lukija-
kunnan avulla. Olen viimeaikoina joutunut
erään muun tehtäväni takia tutkimaan
lehdessä olevia kirjoituksia vuosikymmenien
taakse ja todennut: Mikä valtava aarreaitta
sieltä löytyykään kun halutaan tietoa pyhäjär-
veläisyydestä ja heidän vaiheistaan nykypäi-
vään asti. Toivoisin, että näitä ajan kuvauksia
menneestä ja nykyajasta tallentuisi edelleenkin
lehtemme sivuille. Silloin toteutuisi lehtemme
perustajien tavoite: ”Olla pyhäjärveläisyyden ja
karjalaisuuden vaalijana, sekä sen puolestapu-
hujana”.

Nyt kun olen jättänyt tehtäväni Säätiössä ja
jäämässä pois myös lehden toimituskunnasta
haluan kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä.
Erikoisen kiitoksen tahtoisin osoittaa niille
monille ystäville, lehden avustajille, jotka
menneiden vuosien aikana ovat työtäni tuke-
neet ja kannustaneet toimintaani. Kiitollisin
mielin toivon Vpl. Pyhäjärvi-lehdelle ja Teille
kaikille Hyvää Tulevaisuutta.

ERKKI PÄRSSINEN

JK. Kesä on nyt sittenkin tullut – kun pysyisi
vaan! E.P.

Muutoksen aika

Ohio, Yhdysvallat, 15. 3. 2005 - 28. 3 2006
Terveisiä Atlantin tuolta
puolen, jossa allekirjoittanut
on asunut viimeisen vuoden
verran. Se kuinka tänne pää-
dyin on vanhojen haaveiden
seurausta. Minulla on jo pit-
kään ollut unelmana lähteä
tutkimaan miltä maailma
näyttää Suomen rajojen ul-
kopuolella; mennä tutustu-
maan uusiin tapoihin ja
uusiin ihmisiin. 

Opiskelen maisemasuun-
nittelun hortonomiksi Hä-
meen Ammattikorkeakou-
lun Lepaan yksikössä ja kun
mahdollisuus lähteä ulko-
maille suorittamaan osan
opinnoista heräsi ensim-
mäisen opiskeluvuoden jäl-
keen tartuin innokkaana ti-
laisuuteen. Halusin suorit-
taa sekä opintoihini kuulu-
van harjoittelujakson että
osan opinnoistani ulkomail-
la.

Tulin Amerikkaan The
Ohio Program vaihto-ohjel-
man kautta joka toimii Ohio
State Universityssä. The
Ohio Program välittää ihmi-
siä eri maista ympäri maail-
man Yhdysvaltoihin lähinnä
puutarha- ja maatalousalo-
jen harjoittelupaikkoihin.
Hakuprosessissa ja matka-
valmisteluissa kului koko
syksy 2004. Matkaan lähdin
maaliskuussa 2005 luokka-
kaverini Jani Pitkärannan
kanssa, joka oli tulossa sa-
maan harjoittelupaikkaan.
Työharjoittelupaikkani oli
Oakland Nursery niminen
puutarhakeskus, joka on
USA:n 40 suurin taimisto-
myymälä.

Työtehtävät puutarhakes-
kuksessa ovat varmasti hyvin
samanlaisia kuin Suomessa:
asiakaspalvelua, kastelua,
järjestelyä, siivousta sekä tu-
levan tavaran purkua ja pai-
kalleen laittoa. Toiminnan
mittakaava on varmasti vain
suurempi kuin suomalaises-
sa keskiverto taimistomyy-
mälässä.

Kevään, alkukesän sekä
joulun sesonkiaikoina työs-
kenneltiin kuusi päivää vii-
kossa ja ainakin yhdeksän
tuntia päivässä. Taukoihin ei

juurikaan ollut aikaa ja työn-
tekijöistä otettiin kaikki irti.
Amerikkalaiseen työtahtiin
sopeutui kuitenkin yllättä-
vän nopeasti, mutta onneksi
loppukesän ja syksyn ajaksi
palattiin kuitenkin viisipäi-
väiseen työviikkoon. 

Työskentelin taimistolla
koko kevään ja kesän ajan
ruusuvastaavana. Oakland
Nursery on yksi Ohion suu-
rimmista ruusujen jälleen-
myyjistä ja koko kesän aika-
na käsieni kautta kulki tu-
hansia ja taas tuhansia ruu-
suja. Hyödyllisintä ammatti-
mielessä oli varmasti se, että
minun oli tietenkin opetelta-
va yli 250 eri ruusulajin ja -
lajikkeen ominaisuudet.

Mielenkiintoisinta, ja sa-
malla jännittävintä, oli
asiakaspalvelu: kysymyksiin
vastaaminen vieraalla kielel-
lä oli joskus vaikeaa, mutta
heti kun olin oppinut kas-
vien Amerikkalaiset nimet,
selvisin yleensä kunnialla.
Ohion ilmasto on hieman
lämpimämpi kuin Suomes-
sa, mutta silti monet kasveis-
ta olivat jo ennestään tuttu-
ja.

Asiakaspalvelutilanteissa
vaihdettiin ensin kuulumiset
amerikkalaiseen tapaan:
Hello, how are you? Eli va-
paasti suomennettuna: Hei,

mitä kuuluu? Kukaan ei kui-
tenkaan odottanut, että vas-
taisit kysymykseen kerto-
malla mitä oikeasti on mie-
lessä, vaan tarkoituksena oli
vain aloittaa keskustelu. Ru-
tiinivastaus oli aina: I’m ok:
Ihan hyvää. Ketä tahansa
vierasta henkilöä oli myös
kohteliasta teititellä: miss,
ma’am ja sir, neiti, rouva ja
herra, sanat tulivat lopulta
automaattisesti asiakasta
puhutellessa.

Todella kiireisestä työtah-
dista huolimatta olen on-
neksi ehtinyt myös katsella
hieman ympärilleni. Olen
toteuttanut ainakin kaksi
unelmaa käymällä Niagaran
putouksilla ja Havaijilla, jois-
ta ainakin jälkimmäiseen on
vielä pakko päästä uudel-
leen. Onneksi lukuisat valo-
kuvat pitävät muistot tuorei-
na vaikka toive toteutuisikin
vasta joskus hamassa tule-
vaisuudessa.

Eläminen ei täällä kovin
paljoa Suomesta eroa. Suun-
nilleen samat tuotteet löyty-
vät kaupan hyllyltä, tosin
hieman edullisempaan hin-
taan, ja melkeinpä samat tv-
ohjelmat pyörivät uudestaan
ja uudestaan vastaanotti-
missa. Olen löytänyt kau-
poista salmiakkia ja jopa
Pandan-lakritsia. Tietenkin

joitakin tuotteita, joita olen
Suomalaisena tottunut käyt-
tämään, ei kaupoista löydy
kuten rahka, ruisleipä ja tii-
vistemehu.

Työskentelin Oakland
Nurseryssä yhteensä noin
yhdeksän kuukautta eli jou-
luun 2005 asti. Joulunaika oli
täällä oikein kunnollista ku-
lutusjuhlaa, ja joululaulut al-
koivat kaikua kauppakes-
kuksissa kiitospäivän jäl-
keen jo marraskuussa.
Myönnän kaivanneeni niin-
kin pientä asiaa kuin Joulu-
rauhan julistus, mutta olen
silti iloinen että koin Ame-
rikkalaisen joulun. 

Uuden vuoden jälkeen mi-
nulla koittikin muutosten ai-
ka: luokkakaverini Jani lähti
takaisin Suomeen, minä
muutin yliopistoalueelle
Ohion pääkaupunkiin Co-
lumbukseen ja aloitin opis-
kelun Ohio State Universi-
tyssä. Opiskelu oli todella
antoisaa, mutta toisaalta
myös todella raskasta. Kurs-
sit joille osallistuin olivat
mielenkiintoisia sekä työläi-
tä ja vaadittavien tehtävien
parissa kulutin illan, jos toi-
senkin.

Nyt, kun kotimatka takai-
sin Suomeen häämöttää jo
noin viikon kuluttua on mie-
lenkiintoista huomata kuin-
ka nopeasti vuosi on men-
nyt. Tuntuu kuin olisin vasta
jokunen kuukausi sitten as-
tunut epävarmana Grey
Hound -bussista 11 tunnin
ajomatkan jälkeen Colum-
buksen linja-autoasemalle.
Tämä vuosi on opettanut
minulle todella paljon, ja ai-
nakin sen, kuinka mielen-
kiintoinen maailma on Suo-
men ulkopuolella.  Ainakin
vielä kuitenkin pätee vanha
sananlasku: Oma maa man-
sikka, muu maa mustikka. 

Terveisin
MAIJA SALOVAARA, 

sähköposti:
maija.salovaara
@lepaa.hamk.fi

Karvian karjalainen kirkkopyhä
Toukokuun viimeisenä sun-
nuntaina vietettiin Karvialla
jo perinteiseksi tullutta kar-
jalaista kirkkopyhää. Kirkos-
sa saarnasi pastori Mikko
Lempinen, joka saarnassaan
toi esille myös omat karjalai-
set juurensa. Hänen isoisän-
sä Uuno Henrik Lempinen
toimi Vpl. Pyhäjärven pappi-
na vuosina 1937-43.

Jumalanpalveluksen jäl-
keen oli yleisötilaisuus kah-
vitarjoiluineen seurakunta-
kodissa. Salintäyteinen ylei-
sö oli koostunut paitsi Kar-
vian karjalaisista myös lähi-
kuntien Karjalaseuroista.
Karviassa ei ole omaa Karja-
laseuraa, mutta innokkaita
karjalaisuuden vaalijoita,
joista yksi heistä pyhäjärve-
läinen Kirsti Hirvonen. Kar-
viassa on paljon hiitolaisia ja
yksittäisiä perheitä myös
muista pitäjistä.

Maija Salovaara Amerikan matkallaan.

Kahvinjuonnin lomassa
kuultiin karjala-aiheista oh-
jelmaa. Karvian kanttori lau-

loi Kirsti Hirvosen sanoitta-
man laulun Pyhäjärven veet.
Oli runonlausuntaa ja lyhyi-

tä puheenvuoroja muistojen
Karjalasta. Heli Yli- Kauha-
luoma esitti Evakon laulun ja
Laps olen Karjalan.

Karvian seurakunta on ol-
lut  myönteisesti mukana
kirkkopyhän järjestelyissä.
Kun ensimmäinen kirkkopy-
hä v.2002 järjestettiin, niin
silloinen kirkkoherra Juha
Karhulahti toivoi, että ta-
pahtumasta tulisi vuotuinen
perinne.

Mutta ennen kaikkea tä-
mä on tärkeä pyhä Karviassa
asuville karjalaisille. Kun ei
ole omaa seuraa, jonka puit-
teissa säännöllisesti kokoon-
nutaan, niin on oma pyhä.
Silloin mennään kirkkoon ja
ehtoolliselle ja sen jälkeen
vietetään yhdessäoloa kuu-
lumisten ja monien muisto-
jen parissa.

SALME RINTALA

Pastori Mikko Lempisen isoisä on ollut pappina Pyhäjär-
vellä.
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Urheilukilpailut osa kihujen ohjelmistoa
Karjalassa 1920-30 luvuilla
kihusunnuntaita alettiin
viettää pitäjäpäiväjuhlana,
joita suojeluskunnat tai
muut paikalliset yhdistykset
järjestivät. Näissä, niin kuin
muissakin pyhäjärveläisten
kesäjuhlissa oli aina urheilu-
kilpailuja. Professori Matti
Sarmelan sanoin: ”Nuorten
miesten aikaisemmat kihu-
juhlien hevoshurjastelut ja
tappelut olivat vaihtuneet
urheilullisiksi voimainkoi-
toksi.”

Ja urheilu oli mukana
myös sodan jälkeen ensim-
mäisistä siirtolaisuudessa
vietetyistä kihupyhistä läh-
tien. Ensimmäisinä vuosina
kilpailtiin lähinnä köydenve-
dossa, jossa Pyhäjärven vii-
meisen kunnanvaltuuston
edustajat ottivat mittaa sen
pitäjän valtuustosta, jonka
alueella Pyhäjärvijuhlat kul-
loinkin järjestettiin. Tämä
urheilumuoto jäi syrjään,
kun 1952 Vammalassa vietet-
tyjen Pyhäjärvijuhlassa juos-
tiin ensimmäistä kertaa py-
häjärveläisen urheiluseura
Kaiun muistoviesti.

Juoksun säännöt olivat
laatineet entiset legendaari-
set Kaikulaiset Jalmari Pusa,
Juho Pärssinen, Leino Pen-
nanen ja Juho Rautiainen.
Osanotto- oikeus kilpailuun
oli jokaisella pyhäjärveläis-
ten varsinaisessa sijoitus-
kunnissa toimivalla karjala-
seuralla. Kilpailumatka oli
1000 metriä ja viestiä kuljetti
kuusi eri ikäistä henkilöä eri
pituisin matkoin.1957 tuli
mukaan naisten 4x 100 met-
riä viestijuoksu. Urheilu oli
osana Pyhäjärvijuhlien oh-
jelmistoa aina vuoteen 1987.
Juhlien pitopaikat olivat
vuosien myötä siirtyneet si-
joituskunnista kaupunkei-
hin ja niissä tuotti vaikeuksia
järjestää urheilutapahtu-
maa.

Juhlien ohjelmaan tuli kui-
tenkin uutta tilalle. Mukaan
tulivat koulupiirien kokoon-
tumiset. Ja sitä seurasivat ky-
läkirjojen tekijöiden ko-
koontumiset.

Viime vuosina on noussut
esiin sukututkimus. Juhlissa
on pidetty sukututkimuk-
seen liittyviä seminaareja.
Pyhäjärveläiset sukuseurat
ovat myös yhä enenevässä
määrin pitäneet kokouksia
kihujen aikana

Vuonna 1975 Nokialla pi-
detyistä juhlista lähtien on
ohjelmassa ollut iltamat. Ja
sekin on tavallaan kihupe-
rinnettä. 1900-luvun alussa
tanssi oli yleistynyt ja  nuo-
ret, jotka halusivat myös juh-
lia kihuja, järjestivät eri pitä-
jissä kihusunnuntain tansse-
ja. Aina ei tarvittu tanssila-

vaa, vaan nurmikentällä tai
sillan kannella tanssittiin
sen ajan ”hittejä” katrillia ja
pistotanssia. Pyhäjärvellä
kirkolta palattaessa oli mo-
nin paikoin kyläkunnittain
illalla “kaleenat”. Ohjelmalli-
nen iltamatilaisuus kuului

vakiona ennen sotia pyhä-
järveläisten kihusunnuntain
viettoon.

Tämä meidän pyhäjärve-
läisten kihupyhä on todella
vuosisatoja vanha perinne,
aina katolisuuden keskiajal-
ta asti. Vuosien myötä sen

viettotavat ovat muuttuneet.
Yksi asia on muuttumaton.
Se on meidän oma kirkkopy-
hä ja silloin mennään jou-
kolla kirkkoon. Juhliin liitty-
vän muun ohjelman myötä
tavataan ystäviä, tuttuja ja
sukulaisia. Iloitaan yhdessä

juuristamme, entisestä koti-
seudusta ja sen moni-ilmei-
sestä kulttuuriperinteestä.

SALME RINTALA

Muistona entisistä kihuista
on ohessa lehtemme entisen
vastaavan toimittajan Martti

Tenkasen muistelma hänen
urheilusaavutuksestaan
Sakkolan kihuissa vuonna
1930. Teksti ja kuva Tenka-
sen teoksesta Kirjeeni Sinul-
le.

Kihu ja raju kilpa
Tulee kesä Sakkulan kuu-
luine kihuineen, jonne
kansaa saapuu tuhatmää-
rin kautta itäisen Karjalan
kannaksen, omasta pitä-
jästä, Raudusta, Valkjär-
veltä, Pyhäjärveltä ja Räi-
sälästä.

Heitä sopii kirkkoon
vain murto-osa. Hevos-
puomit ja petäiköt ovat
täynnä valkjärven kiesien
eteen valjastettuja hevosia.

Punaisen ja pyöreän
kellotapulin luona ristiin
leikkaavat tiet kuhisevat
tuonne ja tänne kulkevia
nuoria. Osa neitosista on
värikkäissä, huomiota he-
rättävän kauniissa kansal-
lispuvuissa.

Kellotapulista vasem-
malla, Sortanlahteen vie-
vän maantien varrella ole-
valla nurmikkoaholla käy
vilkas pulla- ja limonadi-
kauppa.

Mutta kaksikerroksisen
Valistustalon luona hääri-
vät jo kiireellä kilpailujen
järjestäjät. He merkitsevät
pussista ripoteltavalla
kalkkijauholla juoksu,
hyppy, ja heittopaikkoja.
Heti jumalanpalveluksen
päätyttyä alkavat kesän
huomatuimmat paikka-
kunnan urheilukilpailut.
Kilpailun huippukohtana
on 1500 metrin juoksu. Il-
moittaudun siihen osan-
ottajaksi.

Valkoisella kalkilla ripo-
teltu lähtöviiva on Valis-
tustalosta hiukan Kurikka-
laan päin olevalla kärry-
tiellä, johon ei enää paista
aurinko. Muuten sää on
kesäisen lämmin, mutta
lähtöviivalla varjostossa
mieluisan viileää.

Kun lähettäjä on kuulut-
tanut ensin paikoillenne –
valmiina – hiljentyy juok-
sijoitten pitkä rivi
etunojaan. Lähtölaukauk-
sen pamahdettua pyräh-
tää osa heistä kuin kah-
deksallesadalle metrille,
heidän joukossaan aka-
teemisissa kilpailuissa
kunnostautunut Väinö Sa-
res.

Olen nähnyt hänet sekä

talven laduilla että kesän
kilpakentillä. Ja aina hän ai-
heutti pienestä koostaan
huolimatta huolta suurem-
mille. Kovan alkuvauhdin
takia jättäydyn ensin mel-
kein joukon viimeiseksi.

Kilparatamme on santa-
päällysteinen, kovaksi pol-
keentunut maantie ja ta-

voitteena kirkonmäen kel-
lotapulin ympäri. Sen ym-
päri päästyämme alkaa
lopputaival. Paluumatkan
alussa olen jo karkureitten
kintereillä. Edelläni on vain
muutamia juoksijoita. Ra-
vattuamme vanhan hau-
tausmaan kiviaidan viertä
ja päästyämme pyhäjärve-

Pyhäjärven Voimistelu- ja Urheiluseura Kaiun Saaprun osaston kesäkisojen osanottajia 1932. Seisomassa va-
semmalta oikealle: Ensio Pärssinen, Armas Kukko, Anselmi Tihveräinen, Nestori Pusa (moniottelija, hiihtäjä ja
erääseen aikaan Kannaksen paras pyöräilijä), Urho Rasilainen ja Martti Tenkanen. Istumassa urheilijoista vel-
jekset Eino ja Olavi Kukko, yleisöstä Juho Kotti. Eri lajien voittajia: Pusa, Rasilainen ja Tenkanen, joista viimeksi
mainittu osallistui 1500 m juoksuun.

Sakkolan Valistustalo, monien kilpailujen ja juhlien kes-
kus, myös pyhäjärveläisille.

Ratapölkyn tarina
Vpl. Pyhäjärvi-lehdessä 4/2006 ollut artikkeli
”Pyhäjärveläiset metsät antoivat rahaa ja lei-
pää” kirvoitti äitini Hilja Hinkkasen, 92 v.,
muistelemaan isänsä Aapram Äikiän (s. 1870)
tekemiä ratapölkkyjen valmistamista ja nii-
den kuljettamista Rotjanlahdesta Pyhäjärven
asemalle 1920-luvulla. 

Rotjanlahden talollisten metsäpalstat si-
jaitsivat Kuoppalammille mentäessä Siika-
niittyjen takana. Isä hakkasi ratapölkyt met-
sässä valmiiksi kahdelta sivulta tasaiseksi

veistettynä. Työ oli raskasta ja hikistä talvi-
kauden työtä. Flanellipaita oli tuolloin verra-
ton alusasu.

Kuljetusmatkaa metsästä asemalle oli noin
seitsemän kilometriä. Matkalla isä istui reessä
turkki päällä, jotta olisi pysynyt lämpimänä.
Matkareitti kulki metsästä Rotjanlahden ky-
län kautta Keljanlahdelle, edelleen lahden yli
Lahnavalkaman Hinkkasten pihapiirin ohi
Katilan kautta Pyhäkylään, jossa laskeudut-
tiin pappilan rannasta jälleen jäätielle suun-

tana aseman ranta. Täällä kuorma purettiin
edelleen käsiteltäväksi. Työpäivän aikana isä
ehti tehdä kaksi kuljetusta asemalle, mutta
tuli työpäivälle pituuttakin.

Raskas työ vaati myös ravitsevan eväsan-
noksen. Kotona valmistettiin kala- ja lanttu-
kukkoja evääksi. Varsinkin lanttukukko oli ny-
kyistä olennaisesti rasvaisempi. Lanttujen
joukkoon laitettiin kunnon lihapanos, jotta
energian saanti oli turvattu koko päiväksi.
Voita laitettiin myös mukaan, mutta säilöntä-

tapa oli tavanomaisesta poikkeava. Ruislei-
pään leikattiin veitsellä ”hattu”. Leivän sisus-
ta koverrettiin ontoksi ja voi laitettiin tilalla.
Hattu päälle ja niin voin säilyvyys oli turvattu.
”Taatusti puhdasta voita”, totesi äitini. Hyvää
oli myös leivän jäljelle jäänyt sisusta voin kos-
tuttamana.

Tällainen tarina lienee ollut tuttu monessa
muussakin 1920-luvun pyhäjärveläisessä ta-
lossa.

KAUKO HINKKANEN

läisten petäikön kohdalle
olen jo ensimmäisenä.
Mutta kantapäilläni rapise-
vat uhkaavana Väinö Sarek-
sen piikkarit.

Näin juoksemme edel-
leen. Tuntuu uskomatto-
malta, että voittaisin hänet.
Sillä tiesin, että maamme
parhaimmistoon kuuluva-
na pikahiihtäjänä hän ei tu-
le keskeyttämään. Odotan
häneltä voimakasta loppu-
vetoa. Mutta uskon pysty-
väni itsekin pitkään loppu-
kiriin.

Avaan yllättäen jo kauka-
na maalista voimavarojeni
kaikki pellit. Nopeutan
vauhtia äärimmilleen.
Juoksen ja juoksen. Yleisö
hämmästyy nähdessään
minut – juoksuradoilla tun-
temattoman nuorukaisen –
johtavan ennen Saresta ja
alkaa huiskuttaa nenä-
liinojaan, huutaa ja hurra-
ta, toiset Sarekselle, toiset

minulle.
Näkyy punainen seurata-

lo ja sen takana valkoinen
maaliviiva. Kuulen jo sel-
västi, että Väinö Sareksen
piikkarit eivät enää rauska
takanani. Saavun maaliin –
voittajana. Itsekin ihmeen
kokeneena.

Kilpailu oli kireä ja toi-
seksi tullut Sares kiirehti
onnittelemaan. – Kiitos!. Se
oli hieno juoksu. Sinä teit
siitä sellaisen. Elän silmän-
räpäyksen kilpaurani siihen
asti suurinta hetkeä. Puo-
lentoistavuoden ponniste-
luni on tuottanut toivoma-
ni tuloksen: - Olen voitta-
nut sakkulaiset! Ja joka voit-
ti heidät hiihdossa ja juok-
sussa, sai lähteä kilpaile-
maan kauemmaksikin
maakunnassaan ja maas-
saan – minäkin alle kaksi-
kymmenvuotiaiden sarjas-
sa.

MARTTI TENKANEN
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irkonsanomaK

Kuolleita

Kuolleita

Kuka meitä puolustaa?

Isänä joutuu tuon tuostakin
miettimään, missä on oikea
lasten puolustamisen ja hei-
hin luottamisen raja. Puolus-
taessaan isä toimii lasten
puolesta ja päättää, mikä on
heille oikein ja parasta. Luot-
tava aikuinen taas ajattelee,
että omat lapset osaavat itse
ratkaista pulmansa ja selviä-
vät elämän tuomista haas-
teista. Vanhemman tulee
vain olla lähituntumassa.
Molempia taitoja tarvitaan.
Pelkkä luottaminen lähente-
lee hylkäämistä ja jatkuva
puolustaminen tulee lähelle
alistamista.

Suhde aikuisiin lapsiin
muuttuu sitten sellaiseksi, et-
tä vanhemmat ovat lähellä
kun heitä tarvitaan, mutta
pääsääntöisesti luottavat, et-
tä aikuiset lapset osaavat hoi-
taa asiansa ja rakentavat itse
elämänsä.

Tajusin jo lapsena tällaisen
puolustamisen ja luottami-
sen rajan olemassaolon.
Usein olin tyytymätön van-
hempieni ratkaisuihin. Olisin
tarvinnut tukea joskus enem-
män kuin sain ja toisinaan
taas itsenäisyyttä ohjailun ja
määräysten sijaan. Jälkeen-
päin ajatellen ehkä tapahtu-
milla on ollut oma viisauten-
sa. Yleensä joudumme sovit-

tamaan voimamme ja kei-
nomme tilanteen mukaan ja
tarvittaessa venymään eli op-
pimaan uusia taitoja.

Vanha viisaus sanoo sa-
man asian koruttomasti:
opissa on variksen poika tuu-
lessa.

Kesän alussa vietämme
kirkon syntymäpäivää, hel-
luntaita. Silloin muistetaan
Pyhän hengen vuodattamis-
ta. Johanneksen evankeliu-
min luvussa 14 Pyhää henkeä
kutsutaan puolustajaksi. Hä-
nestä sanotaan myös, että
hän opettaa teille kaiken ja
palauttaa mieleenne kaiken,
mitä Jeesus on seuraajilleen
puhunut.

Siis aivan kaiken, ei vain jo-
tain. Pyhä henki opettaa kai-
ken ja palauttaa  mieleen kai-
ken Jeesuksen opettaman.
Tässä ei ole rajaa, jonka jäl-
keen lopusta pitäisi selviytyä
itse. Jumala on luvannut puo-
lustajan, joka puolestamme

taistelee pahaa vastaan ja te-
kee siinä kaiken tarvittavan.
Jumalan voitto on etukäteen
sinetöity ja täysin varma asia.
Tarvitsee vain luottaa, että
virta vie mukanaan ja olla le-
vollisesti kuin riippumaton
varassa: kyllä oksat ja narut
kestävät.

Tämä kaikki tuntuu helpol-
ta ja yksinkertaiselta. Mutta
samalla on totta kristityn vas-
tuu omista teoistaan ja rat-
kaisuistaan. Tämä raja on
kristillisen uskon suuria ky-
symyksiä, mutta yritän aja-
tella yksinkertaisesti. Kristi-
tyn omatunto on sidottu Ju-
malan sanaan ja sen mukai-
seen kristilliseen perintee-
seen. Oikealla ja väärällä on
raja. Puolustaja ei ole auto-
maatti, joka tekee sellaista,
mistä kuitenkin itse on vas-
tuussa. Lähimmäinen on si-
nun ja minun lähimmäinen,
ei puolustajan. Omaa keho-
amme kutsutaan Pyhän hen-

gen temppeliksi. Me olemme
vastuussa tämän rakennuk-
sen hoitamisesta ja kunnos-
ta. Suhteessa toiseen ihmi-
seen itsekkyyden kylväjä niit-
tää itsekkyyttä. Rakkauden
osoittaja taas saa kokea vas-
tarakkautta. Nykyisenä ko-
vien arvojen aikana ei toivot-
tavasti oikea ja väärä hämär-
ry tasaisen harmaaksi mas-
saksi. Ihminen ei ole saalista-
ja, vaikkapa reiluilla sään-
nöillä, vaan pikemminkin
omastaan luovuttaja.

Puolustaja tekee kuitenkin
aivan kaiken puolestamme
pelastumisemme asiassa.
Usko Kristukseen johdattaa
kastetun sitten kerran perille
Jumalan luo. Sinne ei ole
muuta tietä. Pelastavan us-
kon lahjoittaa yksin Jumala
evankeliumin sanassa. Tässä
puolustaja kirkastaa, että ih-
misellä ei ole omia mahdolli-
suuksia. Usko ei ole oma suo-
ritus. Samalla Hän osoittaa,
että Herrassamme ovat kaikki
mahdollisuudet. Hän yksin
on tie.

”Olkaa rohkeat, älkää vai-
puko epätoivoon. Kuulitte-
han mitä sanoin: minä me-
nen pois, mutta tulen taas
teidän luoksenne” (Jh. 14,28).

HEIKKI PAUKKUNEN

Rakkaamme

Aarne
N O K E L A I N E N
* 12. 12. 1916 Vpl. Pyhäjärvi
† 23. 5. 2006 Salo

Kun pitkän elämän elää saa,
voi rauhassa nukahtaa.
Kun kaikki on valmista,
tehty työ, on edessä rauhaisa yö.

Elävän muistosi säilyttäen

Tomi Haili
veljien lapset perh.
siskon lapset perh.
muut sukulaiset ja ystävät

Siunattu Alastaron hautausmaalle. Lämpimät kiitokset
hoitokoti Kotisataman henkilökunnalle Aarnen hyvästä
hoidosta.

Tyyne-tädin muistolle
Tyyne Siviä Saresma, o.s. Äi-
käs, s. 7. 10. 1909, k. 30. 4.
2006.

Tyyne-tätimme syntyi
Valkjärvellä 1909 Helena ja
Joosef Äikäksen neljäntenä
lapsena jolloin elettiin vielä
Venäjänvallan aikaa. Hänen
ollessaan pikkutyttö perhe
muutti Pyhäjärvelle Tiituan
kylään.

Tyyne kävi kauppakoulun
ja pääsi Noitermaan Osuus-
kauppaan työhön, missä sai
käytännön opin liikkeenhoi-
don saloihin. Hän osallistui
sotaan eri tehtävissä ja lotta-
työ oli hänelle kunnia-asia
läpi koko elämän, josta
muistoksi jäivät monet ”rini-
kat”.

Sota johon osallistui myös
helmi-sisar sekä viisi veljeä
ei häneltä koskaan unohtu-
nut. Koti-Karjala oli aina
mukana muistoissa, joita kä-
vimme suvun voimin vielä
verestämässä kesällä 1990.

Matka oli varmasti ainutker-
tainen hänelle ja kaikille si-
saruksille niin kuin meille
nuoremmillekin.

Sodan loputtua Tyyne-täti
muutti sulkavan kautta Keu-
ruulle, jossa hän asuikin yli
50 vuotta. Hän avioitui 50-
luvulla Juvalta kotoisin ole-
van Vilho Saresman kanssa.
Tyyne piti Villen kanssa
muotiliikettä Keuruulla, Kar-
jalassa saatujen oppien mu-
kaan aina eläkeikään asti 70-
luvulle.

Tyyne saavutti varsin kor-
kean 96 vuoden iän ja oli su-
kumme iäkkäin.

Saatoimme Tyyne-tädin
hautaan Keuruulla 13. 5.
2006 syvästi kaipaamansa
puolison viereen. Tyyneä jäi-
vät kaipaamaan siskot Helmi
ja Rauha, veli-Erkki sekä
muut sukulaiset ja ystävät.

Tyyne-tätiä muistaen

KARI ÄIKÄS

Tyyne kuvassa oikealla. Vieressä siskot.

Muistelmia eräästä työn sankarista

Laina Musakka o.s. Ran-
nanpää s. 18.7. 1916 Ylista-
rossa k. 8.4. 2006 Hämeen-
kyrössä. Kuva on otettu Ala-
vuden asemalla Lainan  vie-
dessä lemiä junaan. Junalla
lehmät kuljetettiin Lapuan
maatalousnäyttelyyn.

Viime sotien aikana eläneet
suomalaiset joutuivat myös
kotirintamalla kantamaan
raskasta taakkaa. Miesten ja
osan naisistakin ollessa rin-
tamalla he kantoivat taakan
alla huolta rintamalla olevis-
ta perheenjäsenistä ja isän-
maan kohtalosta. Lisäksi he
kasvattivat perheen lapset
silloisissa puutteellisissa
olosuhteissa.

Jokapäiväisen leivän ja
vaatetuksen suhteenkin oli
suuria puutteita. Yksi tällai-
nen työn sankari oli kotitilal-
lani Alavuden Ylä-Prinkki-
lässä kahdeksan vuotta kar-
jakkona työskennellyt Laina
Musakka o.s. Rannanpää. 

Hänen työvuotensa Ylä-
Prinkkilässä alkoivat vuonna
1938 ja päättyivät vuonna
1946 avioiduttuaan pyhäjär-
veläisen Heikki Musakan
kanssa. Tähän palvelusai-
kaan sattuivat niin talvi-
kuin jatkosodankin raskaat
vuodet.

Kun isäni joutui jatkoso-
dan alussa olemaan myös
sotapalveluksessa, oli tilan-
pito kokonaan pääasiassa
Lainan ja äitini varassa. Äiti-
ni nimi oli myös Laina. Lai-
na- karjakkomme osallistui
myös lottatyöhön sunnun-
taisin Alavudella. Navetta-
töiden välillä.

Silloin heidän apunaan oli
vain vanhempia miehiä ja ai-
van nuoria poikasia. Näistä
pojistakin moni joutui sota-
vuosina astumaan maan-
puolustustehtäviin.

Meitä on kaikkiaan kuusi
sisarusta, joista vanhin si-
sareni ja minä olemme syn-
tyneet ennen sotia. Sota-
vuosina syntyi minulle kaksi
sisarta ja kun äitini joutui
vielä sotavuosina sairaala-

hoitoon ja minä sairastin ke-
sällä 1941 vakavan sairau-
den. Laina Musakan työ-
taakka lisääntyi entises-
täänkn.

Silloin ei voitu pitää lomia
eikä vapaapäiviä, ja Laina ei
pitänyt lukua työtunneis-
taan eikä tehtävistä, vaan te-
ki kaikkea työtä, mikä piti
saada suoritettua. 

Muistan erikoisesti vain
viimeisen sotakesän 1944.
Tilan työvoima oli silloinkin

hyvin kirjavaa. Töissä oli
kaksi sotavankia, inkeriläis-
perhe ja helsinkiläisiä työ-
velvollisia naisia. Työväkeä
tarvittiin paljon, kun koneita
ei ollut juuri käytettävissä ja
viljeltiin paljon työtä teettä-
viä kasveja kuten esimerkiksi
pellavaa. Sen sadonkorjuu
tapahtui käsin nyhtämällä ja
pellava kuitujen valmistami-
nen vaati vielä erikoisen pal-
jon käsityötä. Kesäisin tilalla
oli työvoimaa 10-15 henkeä. 

Kotonani oli kuuluisa AY-
jalostuskarja. Sota-aikana-
kin karja tuotti hyvin, ja ti-
lamme pystyi täyttämään
kaikki viranomaisten mää-
räämät luovutusvelvollisuu-
det eri maataloustuotteista. 

Lehmien lisäksi pidettiin
kaikkia muita mahdollisia
kotieläimiä. Niiden kaikkien
hoito tapahtui käsityönä il-
man koneiden apua. Lainal-
la oli apulaisena vain kaksi
muuta henkilöä. 

Kun hoidettiin suurta kar-
jaa, kävivät myöskin tilat ah-
taiksi eläinten pidolle. Kun
lehmiä ja nuorta karjaakin
oli noin 40 päätä. 

Kaikkien työtehtävien li-
säksi Laina osallistui myös-
kin meidän lasten hoitoon ja
kasvatukseen. Muistan,
kuinka usein pikkupoikana
livahdin Lainan huonee-
seen, koska pidin hänestä ih-
misenä ja äidillisenä henki-
lönä.

Laina Musakan palvelus
kotitilallani päättyi hänen
häihinsä, Ylä-Prinkilässä, ke-
väällä 1946. Muistan häät
hyvin. Häitten jälkeen Lai-
na muutti miehensä muka-
na, ja he siirtyivät kylmälle
tilalle Mouhijärvelle.Muis-
tan kuinka äitini ja Laina
Musakka itkivät Lainan

muuttopäivänä. Yhdessä
eletyt raskaat vuodet olivat
teneet heistä läheisiä ystä-
viä.MouhijärvelläMusakat
viljelivät tilaa eläkevuosiinsa
asti. Siellä he joutuivat rai-
vaamaan ja rakentamaan ti-
lan aivan alusta saakka. 

Lainan puoliso Heikki Mu-
sakka kuoli vuonna 1992. Pi-
dimme Lainaan yhteyttä ko-
ko 60 vuoden ajan. Elämän
kiireellisimpinä vuosina yh-
teydenpito ei ollut vilkasta,
mutta kuitenkin sitä pidet-
tiin mahdollisuuksien mu-
kaan.

Viimeksi kävin vaimoni
Sirkan kanssa Lainaa tapaa-
massa runsas vuosi sitten.
Silloin myöskin haastattelin
Laina Musakkaa vanhoista
asioista.

Samalla matkalla totesin
Lainalle, että sinä täytät sit-
ten ensi vuonna 90 vuotta.
Tähän Laina vastasi, että hän
ei tule elämään niin kauan,
että hänellä on nyt viimei-
nen vuosi menossa. Hän sil-
loin jo aavisti poislähdön
olevan lähellä. 

Lainan tapaiset sisukkaat
suomalaiset ovat pelasta-
neet Suomen sotavuosina ja
myös jälleen rakentaneet
nykyisen hyvinvointivaltion
perustan. 

Laina siunattiin Kyrösjär-
ven kappelissa lauantaina
22.4.2006 ja haudattiin vie-
reiseen hautausmaahan
puolisonsa viereen. Laina ja
Heikki Musakalta jäi poika
Markku ja tytär Kirsti nyk.
Selin, perheineen ja myös
lastenlapsia ja lastenlasten-
lapsia.

Tulen aina muistamaan,
sisarieni kanssa, Lainaa kii-
tollisin ajatuksin. 

VEIKKO HEIKKILÄ 

Rakkaamme

Laina Kyllikki
ORPANA

* 21. 10. 1925 Vpl Pyhäjärvi
† 16. 5. 2006 Toijala

Nuku tuoksuun kukkien
nuku lauluun lintujen
nuku nuoruusunelmiin
nuku kevättoiveisiin.

Omaiset

Siunattu läheisten saatta-
mana. Kiitos osanotosta.
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Kuolleita Merkkipäiviä

Palkittuja

Ylioppilaita

Valmistuneita

kirjat

Sisarussarjan viimeinen
Pyhäjärvellä (Vpl) syntyi Ee-
va Matintytär os. Tomperille
(s.1880) ja Antti Antinpoika
Nokelaiselle (s.1881) lapsi-
katraan viimeisenä Aarne-
poika vuonna 1916.  Lapsia
oli kotitaloon syntynyt kuusi
ennen Aarnea, mutta viisi
heistä oli elossa Aarnen näh-
dessä päivänvalon. Lapset
olivat ikäjärjestyksessä Sulo
s.1904, Arvid s. 1906, Matti s.
1908, Siiri s. 1911 ja Ester s.
1914.

Uudet kotipaikat sodan
jälkeen löytyivät Aarnelle

vanhempineen Alastaron
Hanhijoelta ja Matti- veljen
perheelle Savonlinnan Ora-
vista. Sukulaisia tavattiin
karjalaisen hengen mukai-
sesti sukujuhlissa, niin ilois-
sa kuin suruissa.  Allekirjoit-
taneen ukki oli Aarnen isove-
li Matti. Matti-ukki kertoi
lapsenlapsilleen myös lap-
suusajoistaan luovutetun
alueen Karjalassa, mutta
lapsen mieleen ne eivät tah-
toneet jäädä kun olivat niin
kaukaista historiaa. Vasta
vanhemmalla iällä kiinnos-

tus juuria kohtaan on saanut
vallan ja tarkoitus oli haasta-
tella viimeistä Pyhäjärvellä
syntynyttä sukulaistani,
mutta myöhästyin.

Sain tiedon Aarnen mat-
kan päättymisestä, hän oli
nukkunut ikiuneen 23. 5.
2006. Aarne oli viimeiseen
saakka toimelias ja odotti ko-
vasti kesää sekä uintireissuja
Savonlinnassa isäni luona.
Aarnen opastuksella isäni Ta-
pio Nokelainen (syntynyt
Kurkijoella) oli saanut tutus-
tua maisemiin entisillä koti-

seuduilla ja isäni onkin jo jat-
kanut kotiseututietouden ja-
kamista, viemällä omat lap-
sensa synnyinseuduilleen. 

Aarnen opin tuntemaan
paremmin vasta viimeisinä
vuosina ja tavatessamme
hänestä jäi aina positiivinen
mielikuva. Aarnen positiivi-
nen elämänasenne ja iloinen
mieli jäävät muistoksi saat-
taessamme häntä iäisyys-
matkalle.

Aarnen muistoa kunnioit-
taen

ELLA PURANEN 

Matti Tapio Huovinen on
suorittanut matkailu-ravit-
semis-ja talousalan ammat-
tikorkeakoulututkinnon pal-
velujen tuottamisen ja joh-
tamisen koulutusohjelmas-
sa Turun ammattikorkea-

koulussa 31. 5. 2006 ja on oi-
keutettu käyttämään tutkin-
tonimikettä restonomi.

Matin vanhemmat Osmo
ja Leena-Maija Huovinen.
Isovanhemmat Eino ja Ma-
ria Huovinen Tielammilta.

Kerttu Huuhka, monitaitoinen kiskosaarelainen
Kerttu Mirjam Huuhka
(1915–2006), Enkkuan Kis-
kosaaren kasvatti, sai elää
pitkän ja värikkään elämän.
Vuonna 1945 Emilia Pärssi-
nen kirjoitti Enkkuan nuori-
soseurasta laatimassaan
kronikassa hänestä näin:

Huuhkan Kerttu saaresta
ain seuran hommiin sousi.
Vaikk’ oli paljon kiireitä,
hän niihin kyllä jousi.

Lotissa ja martoissa
sai hän innoin toimia.
Seuran työtkin aikaa vei.
vaan hällä riitti voimia.

Emme tiedä, millaisia
suunnitelmia ja haaveita Al-
bertiina ja Tuomas Huuhkan
tarmokkaalla esikoistyttärel-
lä oli mielessään Pyhäjärvel-
lä 1930-luvulla. Selvää sen
sijaan on, että ne saivat jää-
dä, kun tuli sota. Kerttu oli
viimeisiä siviilejä, jotka Enk-
kuasta talvisodan alettua
lähtivät. Oli odotettava jäi-
den vahvistumista, jota kis-
kosaarelaisten lehmät saa-
tiin turvaan. Kerttu muisteli-
kin muun muassa sitä, kuin-

ka hän oli laittanut jouluate-
rian sotilaille. Karjankulje-
tusmatkan vaiheet hän
muisti tunnin tarkkuudella.

Monien vaiheiden jälkeen
Huuhkat asettuivat Hä-
meenkyröön. Kerttu sai työ-
tä Hämeenkyrön Osuuskau-
palta, ensin leipomosta ja
sitten, välillä sairaalan keit-
tiössä työskenneltyään, kah-
vilasta. Siellä hän toimi pit-

kään myös emäntänä.
Osuuskaupan palveluksessa
hän oli eläkeikään asti.

Kerttu oli ihminen, joka
osasi, paljon sellaistakin, mi-
kä muille oli vaikeaa. Hän oli
ruokamestari ja vastasi sekä
työssään että vapaa-ajallaan
lukuisista juhlajärjestelyistä.
Hämeenkyrössä pidetyillä
Pyhäjärvi-juhlilla Kerttu oli
useamman kerran johta-
massa tarjoilupuolta. Luon-
nollisesti hän hallitsi perin-
neruokien teon. Hän oli pit-
kään mukana muun muassa
karjalanpiirakkatalkoissa,
joita Hämeenkyrössä pidet-
tiin lähetysmyyjäisten alla.
Hän selvisi myös erikoisem-
mista tehtävistä, kuten jä-
niksen käsittelystä ja lam-
paan keritsemisestä.

Kertun käsityötaidoista
saa yhä iloita koko Hämeen-
kyrön seurakunta, sillä hän
on nyplännyt suuren osan
kirkkotekstiilien pitseistä.
Kerttu antoi liinoja usein
myös lahjaksi ystävilleen.
Hän oli taitava kutoja ja osa-
si neuvoa toisiakin vaikkapa
loimen kangaspuihin laitta-
misessa. Hänen erityinen

ohjausalansa oli kuitenkin
toinen: nuorisoseura oli
kouluttanut hänet tanhuoh-
jaajaksi. Kertun johdolla
tanssittiin monet rihmarul-
lat ja sottiisit. Hämeenkyrön
nuorisoseurassa Kerttu
myös näytteli.

Matkailu oli Kertulle mie-
luista. Kaikkein paras matka
saattoi olla se, kun hän vii-
mein kesällä 1991 pääsi taas
soutamaan Kiskosaareen.
Matkoista ja monesta muus-
ta oli kuitenkin vähitellen
luovuttava, kun jalat alkoivat
väsyä. Kerttu oli viimeiset
vuotensa koko lailla sidottu
kotiinsa Papintielle, mutta
oli onnellinen kun veljensä
lesken Irjan, kotipalvelun ja
ystävien auttamana saattoi
asua itsekseen. Kirkas järki ja
omintakeinen huumorinta-
ju säilyivät loppuun asti. Vie-
lä maaliskuun puolivälissä
Kerttu itse kutsui ystäviään
91-vuotiskahveilleen.

Kerttua muistelivat

MARKKU PUSA JA
KAROLIINA LOIMUSALO

toisen polven 
enkkualaiset

Kerttu Huuhka.

Arvo Ijäs
91Arvo Ijäs, kahden so-

dan veteraani kotoisin
Rotjanlahdesta vietti 27.05 

Huittisissa 91-vuotis syn-
tymäpäiviään. Pirteän ja
ryhdikkään Arvon kotona
me sukulaiset ja ystävät
saimme nauttia mukavasta
juhlahetkestä muistellen
menneitä vuosikymmeniä
munavoipiirakoiden kera.
Nuori Eveliina oli hyvin kiin-
nostunut Arvon pitkästä ko-
kemuksesta hevosten kas-
vattajana. Vanha ystävä ro-
vasti Eino Lehtisaari piti
kauniin juhlapuheen tode-
ten Arvon pitkän elämän
varrella olleen useita jopa
historiallisia tapahtumia,
niin iloisia kuin surullisia.

Martta-puolison poisnuk-
kuminen vuosi sitten oli
suurin muutos elämässä.

Lauloimme kaikki yhdessä
kesäisen Suvi-virren toivot-
taen Arvolle onnea ja ter-

veyttä  tuleviin vuosiin.
Pastori Rauno Herranen

onnitteli myöhemmin päi-
vänsankaria ja hyvä ystävä
pastori Jaakko Lehtimäki
vaimonsa kanssa kävi onnit-
telukäynnillä  kukkien kera.

Arvon omat hoitajat muis-
tivat häntä monin kukkasin
sekä veteraanien myöntämä
kuntoutus juhlistivat synty-
mäpäivää.

PAULA ÄIKÄS

Arvo Ijäs.

95vuotta täyttää 15. 7.
Helsungissä Amalia

Juvonen o.s. Ukkonen, syn-
tyisin Vpl. Pyhäjärvi Ylläppää
ja lähti evakkoon Enkkualta.

75vuotta täyttää 12. 6.
Raisiossa Helvi Kuos-

manen o.s. Tuohiluoma,
syntyisin Pyhäjärven Rotjan-
lahdelta. Matkoilla.

Kevään ylioppilaat julkais-
taan ensi lehdessä, joka pai-
netaan 29. 6. Tiedot kirjalli-
sena tai sähköpostissa toi-
mitukseen.

Kirjauutuus
LC Kauvatsan perinnetoimi-
kunta on toimittanut kirjan
”Karjalaisia Kauvatsalla,
Kauvatsan karjalaisten vai-
heita”. Toimikunta on tehnyt
mittavan työn kerätessään
tietoja nauhalle ja kirjoitel-
mien muodossa. Toimikunta
toteaa, että aika on tehnyt
tehtävänsä. Monien edes-
menneitten kokemukset
ovat jääneet taltioimatta.

Teoksessa on tallennettu
Kauvatsan karjalaisen siirto-
väen vaiheita. Kirjassa eri
henkilöt kuvailevat omalla
persoonallisella tavallaan
niitä kokemuksia, joita he
ovat läpikäyneet talvi- ja jat-
kosodan aikana. Kirja kertoo
myös niistä tuntemuksista,
joita kauvatsalaisilla oli vas-
taanottaessaan siirtolaisia
sodan jaloista. Mahtuupa
joukkoon muistikuvia inke-

riläisistä ja kokemuksia kar-
jalais-satakuntalaisista avio-
liitoista.

Kirjan lopussa on tilasto-
tietoa siirtoväen lukumää-
rästä Kauvatsalla ja Turun ja
Porin läänissä vuosilta 1944
– 49. Teos on mielenkiintoi-
nen kooste siirtolaisväestön
elämänvaiheista sodan aika-
na ja välittömästi sen jäl-
keen. Kirjan avulla lukija voi
yhdistellä niitä tiedon muru-
sia, jotka ovat kenties jää-
neet pimentoon oman per-
heen ja suvun kohtaloista si-
joittuessaan uusille asuinsi-
joille.

Kirjaa myy perinnetoimi-
kunnan jäsen Heikki Ruka-
nen, Yttiläntie 315, 32920
Kauvatsa, puh. (02) 556 1059.
Kirjan hinta on 25 euroa +
toimituskulut.

KAUKO HINKKANEN

Konnitsan kuvakirja
Kyläkirja Vpl Pyhäjär-
veltä valmistuu kol-
men vuoden työn tu-
loksena ja tulee jake-
luun sekä myyntiin
Pyhäjärvi-juhlassa
Huittisissa 15.-16. hei-
näkuuta 2006.

Kirja sisältää valokuvia ja
kirjoituksia elämästä Kon-
nitsassa ennen toista evak-
komatkaa. Kirjoituksissa on
kerrottu asukkaista ja heidän
elämänvaiheistaan. Kirjassa
on vuosien 1939-1943 tieto-
jen perusteella koottu asu-
kasluettelo, johon on mer-
kitty tiedossa olleet synty-
mävuodet. Uudistetun liite-
kartan etusivulle on nume-
roitu ne talot, joiden isännät
mainitaan takasivun luette-
lossa.

Kirjan ytimen muodosta-
vat noin 30 kertomusta ja

Toini Pelkonen Vihdin Num-
melasta (s. 1919 Pyhäjärven
Porsaanmäen kylässä, o.s.
Vesikko) on saanut kun-
niamaininnan Kuka maatasi
puolustaa -kilpakeruussa.

Lisätietoja keruun tulok-
sista SKS:n kotisivulla
http://www.finlit.fi/kra/ke-
ruut/maanpuolustustulos.
htm

Palkintokuvassa Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran
juhlasalissa 17. 5. Toini Pel-
konen. Kuva: SKS KRA, Mil-
la Vauhkonen.

Täydennämme viime leh-
dessä ollutta tietoa. Onnit-
telut Siviälle 80-vuotispäi-
vän johdosta Kanadaan! Si-
viä on kolmilapsisen sisarus-
parven nuorin. Sisaruksista
Alina ja Toini asuvat Suo-
messa. Kuvassa olivat Siviä
Budd (vas.) ja Esteri Ilola
Niagaran putouksilla vuon-
na 1989.

300 valokuvaa. Arvokkaana
osana ovat koulukuvat, joita
otettiin Konnitsan kansa-
koulussa kevääseen 1939 as-
ti. Kirjan lukija löytää niistä
sukunsa jäseniä, sillä noin
vuodesta 1925 alkaen suuri
osa henkilöistä on voitu tun-
nistaa ja nimetä. Sukututkija
voi hyödyntää luetteloiden
tietoja

Kirjan ulkokansiin on
otettu kaksi ilmakuvaa vuo-
delta 1992, jolloin kylän kes-
kustaan oli siirretty kylän ta-
loja kolhoosityöväen asuin-
noiksi. Takakannen sisällä
on karttakuva Konnitsan

lahjoitusmaahovin
tiluksista kertomas-
sa meille vieraan
isännän vallasta ko-
tikylässämme 1700-
1800-luvuilla.

Arkeologi Kerkko
Nordqvist kertoo mielen-
kiintoisella tavalla esihisto-
riallisen ajan elämästä ja
luonnonoloista kotiseudul-
lamme.

Tämä on kirja Konnitsan
kylän alueesta, elämästä ja
asukkaista kiinnostuneelle
lukijalle, jopa opas oman su-
vun asuinseudulle. 

Kirjoja toimitetaan 17. 7.
2006 alkaen hintaan 35 e/kpl
+ postikulut. Niitä voi tilata
osoitteella: Seija Lintula
Mäyrätie 16,  33430 VUO-
RENTAUSTA. Puh. (03)
344 3032
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Pyhäjärveläisnuoria Kanneljärven 
ja Räisälän kansanopistoissa
Kansanopistoaate tuli 1800-
luvun lopulla Suomeen Tans-
kasta. Tavoitteena oli kansan,
erikoisesti maaseudun sivis-
tystason kohottaminen. En-
simmäiset neljä suomenkie-
listä kansanopistoa perustet-
tiin 1892. Kanneljärven kan-
sanopisto perustettiin 1894 ja
Räisälän kansanopisto 1908.
Itä-Kannakselle oli jo parin-
kymmenen vuoden ajan
hankittu kansaopistoa, mut-
ta varojen puutteen ja paik-
kaerimielisyyksien takia han-
ke viivästyi. Viimein, sivistys-
työntekijänä tunnettu Juho
Lallukka v. 1908 julisti: ”Mie
ja mei Mar päätettiin, jot myö
perustettuoa kansanopisto
Räisäleä ja pieteä se yllä”. Yl-
läpitoon osallistui sittemmin
myös valtio ja naapurikun-
nat, mm. Pyhäjärvi-Räisälän
kansanopiston johtajana
vuosina 1926–1940 oli pyhä-
järveläissyntyinen fil. maiste-
ri Väinö Kaasalainen.

Näistä kansanopistoista
tuli pyhäjärveläisille  nuorille
suositut opinahjot. 1900-lu-
vun alkupuolella käytiin
yleensä vain kansakoulu,
vaikka opinhalua olisi ollut-
kin. Eivätkä kaikki halukkaat
päässeet kansanopistoon-
kaan, syynä kodin varatto-
muus, tai se, että nuoren työ-
panosta kodissa välttämättä
tarvittiin. Myöhemmin on-
nekkaat pääsivät maamies-
tai emäntäkouluun. Pyhäjär-
veltä käytiin ensin oman pi-
täjän eli Konnitsan maamies-
koulussa ja kun se koulun tu-
lipalon takia lakkautettiin,
mentiin Ylä-Vuoksen maa-
mieskouluun. Lähin emäntä-
koulu oli Petäjärven emäntä-
koulu Sakkolassa. 1920-lu-
vulla tulivat uusina, myös
suosittuina kansanopistoina
Sairalan evankelinen kansan-
opisto ja Jaakkiman kristilli-
nen kansanopisto.

Sain taannoin käsiini Mika
Purasen antikvaarilöytöinä
kirjat  Räisälän kansanopis-
ton vaiheita 1908–1958, kir-
joittanut Heikki Isolauri ja
Kanneljärven Kansanopisto
IV 1894–1954, julkaisija Kan-
neljärven Kansanopiston To-
veriliitto. Molemmat opistot
jatkavat toimintaansa edel-
leen, Kanneljärven opisto
Lohjalla ja Räisälän opisto
Kokemäellä. Kirjoja oli kiin-
nostavaa selata, ja hämmäs-
tyin, miten paljon matrikkeli-
luettelossa oli Pyhäjärvellä
syntyneitten nimiä. Innos-
tuin keräämään nimet ylös, ja
arvelin, että nimiluettelo
kiinnostaa lehtemme lukijoi-
takin. Moni löytää sieltä van-
hempansa, isovanhempansa,
sukulaisensa tai entisen
”omankyllöisen” nimen. .
Senkin huomasin, että opis-
toa on käyty suvuttain, eli ku-
ten enoni perheessä. Kun he,
Antti ja Aili Ijas ”löysivät toi-
sensa” Sairalan evankelisessa
opistossa, he päättivät, että
lapsensa käyvät saman opis-
ton, ja niin päätös toteutuikin
viiden lapsen kohdalla.

Kanneljärven ja Räisälän
kansanopistoissa opiskelleet
pyhäjärveläiset lukuvuosit-
tain vuodesta 1899 vuoteen
1939

Kanneljärven kansanopis-
to lukuvuosi 1899–1900 Matti
Toiviainen, s. 23. 11. 1881, 

lv 1901–02: Heikki Naskali
s. 30. 10. 1874, Tuomas Toi-
viainen s. 2. 12. 1883.

lv. 1902–03: Matti Kinnari s.
17. 8. 1883,

lv. 1905–06: Aino Maria Ke-
käläinen s. 28. 4. 1887,

lv. 1906–07: Simo Naskali s.
6. 3. 1887, Yrjö Pusa s. 14. 2.
1885, Urho Vanhanen s. 24. 6.
1886,

lv. 1907–08: Maria Happo-
nen o.s. Pohjolainen s. 19. 4.
1888, Anna  Marila s. 15. 8.
1889.

Räisälän kansanopisto lv.
1908–09: Maria Pärssinen s.
19. 12. 1888, Helena Timonen
s. 14. 4. 1889, Ellida Sofia Tör-
mä s. 8. 2. 1891,

lv. 1909–10: Helena Silvasti
o.s. Kaasalainen s. 14. 5. 1889,

lv. 1910–11: Aarne Vilho
Korhonen s. 16. 11. 1891, Kat-
ri Pätäri o.s. Pärssinen s. 2. 9.
1891,

lv. 1911–12: Selma Hakka-
rainen o.s. Toiviainen s. 25. 5.
1895, Aino Elina Mattila, o.s.
Toiviainen s. 24. 12. 1892, Lii-
sa Pietarinen, o.s. Savolainen
s. 1. 11. 1889, Siiri Maria Sa-
volainen o.s. Kajander s. 7. 6.
1892, Kaisa Toiviainen o.s.
Kekki s. 24. 6. 1894 Räisälä
(Vilho Toiviaisen puoliso),
Liisa Viitala o.s. Leppänen s.
30. 10. 1894,

lv. 1912–13: Anna Kaija o.s.
Pärssinen s. 22. 5. 1893,

lv. 1913–14: Viljo Albin Hä-
mäläinen s. 21. 6. 1898, Hil-
ma Maria Lemola, o.s. Vanha-
talo s. 2. 2. 1889, Eeva Määt-
tänen s. 16. 9. 1892, Maria Pu-
putti s. 30. 9. 1895, Armas
G.A. Rönneberg s. 9. 3. 1897,
Iida Viskari o.s. Laamanen s.
22. 1. 1896,

lv. 1914–15 Mauno Puputti,
s. 22. 2. 1898, Antti Pusa, s. 6.
8. 1898, Juho Jalmari Pusa s.
18. 8. 1895, Viljam Pusa, s. 1.
6. 1896, Maria Suutari, o.s.
Pulakka, s. 17. 6. 1894, Helena
Vanhatalo, o.s. Karonen, s. 25.
4. 1898.

Kanneljärven kansanopis-
to, lv. 1915–16, Martti Ritvola
(ent. Grönberg) s. 16. 4. 1898.

Räisälän kansanopisto lv.
1915–16, Helena Kaasalainen
s. 3. 1. 1899, Liisa Maria Nas-

kali, o.s. Pärssinen s. 14. 5.
1895, Selma Pusa s. 1897, Väi-
nö Pusa s. 15. 7. 1897.

lv. 1916–17: Maija Kekki, s.
9. 5. 1898, Matti Kuisma, s. 18.
3. 1899, Tuomas Emmanuel
Nikkanen, s. 19. 8. 1897, Elisa
Pulakka, s. 1. 6. 1896.

lv. 1917–18: Matti Hinkka-
nen s. 14. 10. 1898.

lv. 1918–19:  Helena Pulak-
ka, s. 1. 5. 1900, Varpu Matilda
Rastas, o.s. Kaasalainen, s. 21.
1. 1900, Aleksanteri Viskari, s.
15. 1. 1899.

Kanneljärven kansanopis-
to lv. 1919–20:  Olga Pusa, s. 4.
4. 1900.

Räisälän kansanopisto lv.
1919–20: Liisa Federley, s. 27.
3. 1897, Hilja Helena Hinkka-
nen, o.s. Ihalainen, s. 27. 2.
1898 (Sakkola), Helena Hä-
mäläinen, o.s. Kukko, s. 20. 3.
1900, Urho Kilpinen, s. 2. 8.
1902, Alma Nieminen, s. 24.
9. 1895, Impi Puusniekka, o.s.
Toiviainen, s. 16. 5. 1899, An-
na-Maria Tuohiluoma, o.s.
Rampa, s. 1. 8. 1895.

lv. 1920–21: Aino Hatakka,
o.s. Pärssinen, s. 25. 2. 1901,
Hilda Kaasalainen, s. 25. 8.
1902, Helmi Helena Nikki,
o.s. Pärssinen, s. 24. 2. 1903,
Eeva Pärssinen, s. 24. 3. 1899,
Anna-Maria Seppä, o.s. Eeva,
s. 9. 4. 1897, Elsa Timotejef,
o.s. Pärssinen, s. 14. 4. 1904.

Kanneljärven kansanopis-
to lv. 1921–22: Yrjö Savolai-
nen, s. 20. 8. 1892.

Räisälän kansanopisto lv.
1921–22: Hilja Hanna  Mati-
kainen, o.s. Hatakka, s. 5. 8.
1904, Hilja Maria Määttänen,
o.s. Huppunen, s. 23. 9. 1903,
Liisa Nässi, s. 8. 11. 1897 (In-
kerissä) Jaama?, Aino Talon-
poika, o.s. Puputti, s. 2. 9.
1902.

Kanneljärven kansanopis-
to lv. 1922–23: Loviisa Patrak-
ka, o.s. Pulakka, s. 16. 11. 1901
(Sakkola).

Räisälän kansanopisto lv.
1922–23: Vappu Inkinen, s. 8.
1. 1901, Anna Helmi Kopo-
nen, o.s. Pulakka, s. 11. 11.
1905, Anna-Liisa Pakarinen,
o.s. Inkinen, s. 3. 11. 1902.

Kanneljärven kansanopis-
to lv. 1923–24: Impi Neno-
nen, o.s. Inkinen, s. 14. 12.
1905.

Räisälän kansanopisto lv.

1923–24: Brynolf Hämäläi-
nen, s. 16. 8. 1907, Heino Hä-
mäläinen s. 14. 1. 1906, Hilja
Maria Kukko, s. 5. 9. 1906, Ai-
no Laamanen, s. 12. 11. 1908,
Arvi Luukkanen, s. 31. 3.
1906, Elina Rauhio, o.s. Poh-
jolainen, s. 26. 5. 1905, Siiri
Tyynelä, s. 2. 7. 1901.

lv. 1924–25: Selma Hentto-
nen, o.s. Paukku s. 20. 11.
1905, Maria Karvonen, s. 8. 6.
1908 (Inkerissä), Emilia Pärs-
sinen, s. 12. 5. 1906.

lv. 1925–26: Aino Javanai-
nen, o.s. Mustonen, s. 22. 3.
1908, Juho Kuparinen, s. 19.
8. 1907, Heikki Pulakka, s. 26.
8. 1907.

lv. 1926–27: Anna-Liisa
Kaasalainen, o.s. Laamanen,
s. 12. 2. 1911, Eeva Kukko, o.s.
Mylläri, s. 28. 1. 1910 (Inkeris-
sä), Toivo Kustaa Kukko, s. 6.
6. 1908, Väinö Johannes Kuk-
ko, s. 27. 9. 1909,  Henrik Jo-
hannes Paukku, s. 18. 8. 1907,
Hilja Pärssinen, s. 17. 4. 1908,
Helena Viskari, o.s. Hatakka,
s. 14. 4. 1909.

lv. 1927–28: Aaro Oskar
Hankkila, s. 1. 7. 1908, Impi
Aale Hartikka, s. 28. 1. 1909,
Aino Hedvig Kaasalainen, o.s.
Herra, s. 28. 8. 1907, Arvi Kaa-
salainen, s. 23. 3. 1910, Juho
Kaasalainen, s. 24. 9. 1909,
Onni Kaasalainen, s. 9. 1.
1908, Tyyne Lempi Kinnari,
o.s. Pärssinen, s. 10. 4. 1908,
Anna-Maria Teräväinen, o.s.
Kukko, s. 13. 6. 1898.

lv. 1928–29, Heikki Herra, s.
31. 3. 1909, Alma Riitta Kaa-
salainen, s. 25. 8.  1911, Hilja
Liisa Palin, o.s. Leppänen, s.

1. 2. 1904, Martta Ester Parta-
nen, o.s. Paukku, s. 4. 1. 1909.

lv. 1929–30: Aino Leo Fors-
berg, s. 19. 1. 1911, Iida Ka-
tariina Herra, o.s. Mentu, s.
18. 10. 1913, Aune Huotari,
o.s. Paganus, s. 4. 7. 1913, Sai-
mi Katriina Järvi, o.s. Äijö, s.
28. 1. 1912, Anna Kaasalai-
nen, o.s. Kekki (Sakkola), s.
23. 8. 1910, Maria Keskinen,
o.s. Ihalainen, s. 6. 12. 1906,
Selma Maria Lamppu, s. 10.
8. 1911, Hilja Maria Pärssi-
nen, o.s. Kiiveri, s. 5. 6. 1911,
Maria Pärssinen, o.s. Savolai-
nen, s. 27. 6. 1912, Helena
Rampa, o.s. Nokelainen, s. 11.
4. 1911, Emma Sotti, o.s. Ju-
vonen, s. 17. 10. 1911, Liisa
Tomperi, o.s. Henttinen, s.
17. 7. 1913, Helmi Äikäs, o.s.
Karonen, s. 25. 1. 1905.

lv. 1930–31, Eino Kaasalai-
nen, s. 13. 5. 1914, Kaarlo
Aapro Kaasalainen, s. 11. 10.
1911, Eino Kukko, s. 20. 5.
1911, Lauri Teittinen, s. 15.
11. 1904.

lv. 1931–32, Helmi Hynni-
nen, o.s Kaasalainen, s. 18. 6.
1913, Eelis Artturi Lappalai-
nen, s. 31. 10. 1914, Hilkka
Tellervo Larinen, s. 30. 8. 1913
(Joensuu), Hilja Maria Toi-
viainen, o.s. Äijö, s. 26. 9.
1908, Jenny Helena Tiira, o.s.
Kinnari, s. 3. 5. 1915.

lv. 1932–33, Kerttu Alhvik,
o.s. Huuhka, 22. 5. 1915, Sel-
ma Helena Henttonen, s. 24.
12. 1911, Nestori Johannes
Kaasalainen, s. 14. 2. 1915,
Olli Kaasalainen, s. 31. 12.
1913, Tauno Yrjö Rahkjärvi
(ent. Nännimäinen), s. 15. 4.
1915, Selma Kaikkonen, o.s.
Henttonen, s. 3. 7. 1911, Tyy-
ne Elisabeth Rasilainen, s. 10.
4. 1913, Emilia Tanninen, o.s.
Toiviainen, s. 25. 4. 1913.

lv. 1933–34, Linda Jukka,

Kanneljärven kansanopisto _ vapaan valistustyön vaiku-
tusvaltainen keskus. Opiston viimeinen johtaja Erkki Paa-
volainen toimi Karjala-lehden päätoimittajana ja myö-
hemmin Karjalan Liiton varapuheenjohtajana. opisto siir-
tyi sodan jälkeen Lohjan maalaiskuntaan, jossa se yhä jat-
kaa toimintaansa.

Räisälän kansanopistoa kutsuttiin aluksi Lallukan opis-
toksi. Sen ensimmäisenä johtajana toimi maisteri Antti
Niskala, joka oli samalla Itä-Kannaksen nuorisoseuraliik-
keen johtaja.

o.s. Kaasalainen, s. 25. 7.
1915, Hellin Matikka, o.s.
Kaasalainen, s. 24. 6. 1914,
Rauha Maria Merikanto, o.s.
Kuparinen, s. 29. 12. 1913,
Anna Puukka, o.s. Naskali, s.
6. 2. 1916, Kalervo Johannes
Viitala, s. 11. 7. 1915, Siiri
Hohtari, s. 15. 2. 1917.

lv. 1934–35 Aino Rauha Ha-
takka, o.s. Tyynelä, s. 17. 6.
1915, Helmi Kaasalainen,  o.s.
Luukkanen, s. 10. 9. 1912, Hil-
da Maria Kaasalainen, s. 28.
6. 1912, Lyyli Maria Kaasalai-
nen, o.s. Kaasalainen, s. 27.
12. 1915, Aaro Eemil Koivu-
mäki, (ent. Kukko), s. 30. 6.
1916, Väinö Kukko, s. 7. 8.
1917, Alina Kuparinen, s. 9. 9.
1916, Laura Annikki Rousku,
o.s. Kekki, s. 17. 10. 1916.

lv. 1935–36, Anni Ilona
Luukkanen, s. 19. 12. 1917,
Helli Sanelma Pärssinen, s.
29. 11. 1917.

lv. 1936–37, Matti Veikko Si-
piläinen, s. 5.7. 1917.

lv. 1937–38, Helmi Aili
Forsberg, s. 26. 9. 1919, Hellin
Kyllikki Kekki, s. 1. 8. 1918, Se-
veri Mustonen, s. 17. 8. 1920,
Aino Annikki Naskali, o.s.
Kaasalainen, s. 18. 10. 1918,
Tauno Tuomas Nokelainen, s.
28. 6. 1918, Paavo Matias Ris-
ku, s. 22. 5. 1919, Lempi Ma-
ria Siiskonen, o.s. Lehikoi-
nen, s. 1. 6. 1919, Elsa Maria
Turkia, o.s. Tikka, 3. 7. 1918.

lv. 1938–39, Kerttu Heiska-
nen, o.s. Pylvänäinen, s. 15. 6.
1922, Laura Maria Huotari,
o.s. Pakarinen, s. 6. 6. 1920,
Aura Johanna Hynninen, s.
25. 5. 1920, Aura Kaasalainen
s. 10. 3. 1918.

Kansanopiston käyneistä
heidän kotikylänsä sai
useimmiten aktiivisia osallis-
tujia nuorisoseura- ja mart-
tatyöhön, osuustoimintaan
tai muuhun yhteiskunnalli-
seen vaikuttamiseen. Joille-
kin opisto oli innostajana jat-
ko-opiskeluun, em. kierto-
koulun tai kansakoulun opet-
tajiksi. Tiedämme, että kaksi
heistä, Jalmari Pusa ja Nesto-
ri Kaasalainen, olivat jopa
kansanedustajina.

Muinakin vuosikymmeni-
nä ja useissa eri kansanopis-
toissa on pyhäjärveläisnuoria
ollut opiskelemassa, ja kai-
killa heillä on opistoaika
mieluisassa muistossa eri-
laisten tietojen ja taitojen
antajana ja ennen kaikkea
henkisenä kasvupaikkana.

ANNA-LIISA HEIKKILÄ

Räisälän kansanopistossa. Vasemmalta Aino Roininen, Maikki Kajander, Tyyne Kukko,
Liisa Federley ja Kaisa Kukko. Toinen oikealta Aino Musakka. Kuva: Rauno Federleyn
arkistot.



VPL. PYHÄJÄRVIMaanantaina 19. kesäkuuta 2006 7

Evakkopojan muistelmii
Luettuani maaliskuun leh-
destä pyhäjärveläisten hen-
kilökohtaisia  kokemuksia
evakkoon lähdöstä, sain
”herätyksen” kirjoittaa itse-
kin. Vain harvoilla on enää
omakohtaisia muistoja,
koska talvisodan syttymi-
sestä on jo kulunut 66 vuot-
ta. Minulla sentään on oma-
kohtaisia muistoja, koska
olen syntynyt presidentti
Ståhlbergin kaudella. Sen
jälkeen oli Relanderin aika,
jota sanoivat ”Reissu-Las-
siksi”. Siltä ajalta alan jo vä-
hän muistaa. Muistan   30-
luvun pula-ajan ja kieltolain
kumoamisen vuonna –32.

Nyt olen purkanut elämä-
ni lankakerää, joka on kerit-
ty monen värisistä langois-
ta. Se kerä on kovin kirjava.
Värithän puhuvat, jos nii-
den kieltä ymmärtää. Mi-
nulla oli tarkoitus kirjoittaa
kokemuksia ensimmäisestä
evakkoon lähdöstä, kun
Suoma Saarinen kirjoitti 12-
vuotiaan tytön muistin mu-
kaan. Kyllä minä hänet tun-
nen. Taljan Tuomaan tyttö
hän on.

Sortanlahti ja 
Konevitsa

Tekstin yhteydessä oli ilma-
kuva Sortanlahdesta Tunsin
nuo paikat, joka mökin,
kaupat, Kajanderin veljes-
ten yksityiskaupat, osuus-
kaupat, koulun, postitoi-
miston ym. Serkkuni luuli
Aallonmurtajaa niemeksi.
Mistäpä hän olisi tietänyt,
asunut Porsaanmäellä ja
syntynyt –34. Aallonmurtaja
rakennettiin isoista kivistä.
Satamassa oli melko vilkas
liikenne. Sinne tulivat kaikki
kalastajat. Kalan ostajat oli-
vat odottamassa. Ja kaikki
Laatokalla olevat laivat
poikkesivat satamassa. RT 3
merilaivat Yrjö ja pienempi
Vakava niminen, jonka kap-
teeni oli pursimies Meri-
maa. Satamasta oli myös
yhteys Konevitsaan, jonne
oli matkaa n. 7 kilometriä.

Olin jo poikasena isäni
matkassa kalastusmatkoilla
Konevitsassa. Laskettiin pit-
kä siima illalla ja yövyttiin
siellä. Sehän oli Pyhäjärven
suurin talo. Olihan siellä en-
nen talvisotaa 90 pitkäpar-
taista vanhaapoikaa. Hei-
dän lisäkseen esim. armei-
jan Etelä- ja Pohjoistykistön
patteri ja esikunta. Siellä
monet suorittivat asevelvol-
lisuutensa.

Munkeilla oli joka ilta ju-
malanpalvelus. Isä sanoi, et-
tä käy joka ilta luostarin kir-
kossa, mutta älä hymyile,
sillä silloin munkit ajavat si-
nut pois ja pyyhkivät oven
rivat. Istuin kirkossa tosissa-
ni ja katsoin    suitsutusta,
joka oli pahanhajuista sa-
vun tuoksua. Papin saarnas-
ta en ymmärtänyt mitään,
sillä se oli kirkkoslaavia. Oli
se nuoresta pojasta mielen-
kiintoista.

Siellä oli Pääkirkko ja Ma-
rian kirkko, joissa munkit
pääsiäisenä viettivät omat
rituaalinsa. Mieleeni jäi saa-
ren pohjoispuolella ollut

”Pirun” kirkko, joka oli ra-
kennettu ison kiven päälle.

Laatokan rannat ovat
muistissani Taipaleenjoesta
joka niemi ja lahti pohjoi-
seen päin Rantakylään asti.
Rantakylä sijaitsi Viipurin
maalaiskunnan rajalla, en-
nen Riiskaa.

Taipaleesta
Sortanlahteen

Olen syntynyt Taipaleen
korvessa. Olin viisivuotias,
kun muutettiin Pyhäjärven
Lohijoelle. Kävin kiertokou-
lua, kivitaulu repussa, johon
rihvelillä kirjoitettiin aakko-
sia. Paperia ei ollut. Opetta-
jana oli Mandi Pärssinen.
Koulun henki oli lapsille us-
konnollista. Siellä opin lu-
kemaan, laskemaan ja kir-
joittamaan. Kouluun menin
kolmannelle luokalle, koska
alakoulua ei ollut. Kävin 4, 5,
6 luokan ja iltaisin jatko-
kurssit. Ei ollut kouluruo-
kailua. Sain 13 kg ruisjauho-
ja kuukaudessa ja kunnalta
saappaat ja sarkahousu-
vaatteen. Että sellaista! Ver-
ratkaapa nykyaikaan. Niillä
oppimäärillä lähdin elämä-
ni tietä taivaltamaan.

Sitten monien vaihtele-
vien olojen jälkeen syttyi
talvisota. Isäni oli kutsuttu

sotatöihin. Hän oli 39 vuo-
tias. Äidilläni oli 7 lasta, jois-
ta minä vanhin 16 vuotta,
nuorin veljeni 4 vuotta.
Muutimme koko pesue Äi-
jän ja Mummon luokse Sor-
tanlahteen.

Muistan elävästi, kun jys-
ke kuului rajalta. Olin äitini
ja Äijän kanssa muikkuver-
koilla, kun venäläisiä lento-
koneita lensi hyvin alhaalla
ja ampuivat konekivääreillä.
Sinne jäivät verkot. Tuli pi-
kainen lähtö. Lapsille laput
kaulaan. Kyyti odotti koulun
edessä. Äijäni Lauri Laula-
jainen piti moraalia yllä.
Hänkin pani lapun turkin
kaulukseen.

Poliisi Huuhka sanoi mi-
nulle:” Sinä olet niin iso poi-
ka, et lähde mihinkään. Si-
nua tarvitaan täällä.” Har-
hailimme pikkuserkkuni
kanssa pari vuorokautta. Kä-
vimme sotilaiden kenttä-
keittiössä syömässä. Kukaan
ei tullut sanomaan, mitä
meidän pitäisi tehdä. Vii-
meisiä evakkoon lähtijöitä
tuli Vernitsalta ja ties mistä.

Niin mekin kävimme sa-
maan kyytiin. Yhdelle pik-
kupojallekin oli kiireessä
laitettu lappu kaulaan, jossa
luki,   ”lehmän omistaa Na-
talia Paukku”. Sattuuhan
niitä erehdyksiä. Menimme

Käkisalmeen jossa yövyim-
me Ortodoksikirkon lattial-
la. Kirkon lattia oli täysi ja
oltiin kuin sillit suolassa.

Aamulla lähdin kaverin
kanssa kävelemään. Jostain
ikkunasta joku sotilashenki-
lö huusi,” mitä pojat hakee”
.Sanoimme, että mihin mei-
dän paikkakunnan evakot
on viety. Hän antoi meille
paperilapun, jossa luki Tuu-
ri.

Alkoi
evakkomatka

Emmehän me tienneet,
missä sellainen paikkakunta
on. Menimme asemalle.
Konnari neuvoi henkilöju-
naan. Viimein pääsimme
perille Tuurin asemalle.
Sieltä jouduin Ähtäriin jo-
honkin taloon. Ihmettelin
ylisänkyjä ja takkoja. Karja-
lassa niitä ei ollut. Nukuin
yön ylisängyssä. Aamulla
lähdin kahden vanhan mie-
hen kanssa kävelemään tie-
tä pitkin. Kyselimme, missä
olisi evakkoja. Aikamme kä-
veltyämme, tulimme jon-
kun koulun kohdalle. Sieltä
Saara-siskoni juoksi huuta-
en:” Hei Kalervo täällä me
ollaan.” Se olikin se Keisalan
koulu, josta Suoma Saari-
nen viime lehdessä kertoi.

Sinne oli majoitettu yli 30
henkeä, vanhuksia ,naisia ja
lapsia siskonpetille lattialle.

Opettaja Armi Hölsä oli
kirjoittanut taululle. Vaasan
lääni, Töysän pitäjä, Holkon
kylä, Keisalan koulu. Nyt tie-
simme, missä ollaan. Sairas
mummoni totesi:” Kaikkeen
on pitänyt joutua, kun kei-
sarin koululle.” Eihän se
ruokahuolto kehuttavaa ol-
lut. Eräänä päivänä koko sa-
killa ei ollut leivänmu-
ruakaan.

Lähdin Taljan Eeron kans-
sa Huollon johtajan taloon
ja selvitimme tilanteen.
Emäntä oli leipomassa.
Isäntä ei ollut kotona. Isän-
nän tultua, esitimme asian,
että koko sakilla ei ole lei-
pää. Isäntä antoi meidän
kummankin kainaloon läm-
pimiä leipiä ja sanoi,” koit-
takaa pärjätä huomiseen.
Minä kirjoitan lapun ja ha-
kekaa Tuurin Osuuskaupas-
ta ruokatarvikkeita.”

Matkaa kauppaan oli yli
10 kilometriä. Minä olin
tehnyt koulun liiterissä lau-
doista kelkan. Sillä me Äijän
kanssa haettiin ruokatarvik-
keita siirtoväen laskuun
useampia kertoja. Äijä oli 66
vuotias ja minä 16. Hän veti
kuormaa narulla ja minä
työnsin takaa.

Muutto
koululta

Jonkin ajan kuluttua meidät
hajotettiin taloihin. Meidän
perhe joutui Vammes-
luoman taloon, Kitulan ky-
lään. Asuttavana meillä oli
yksi kamari. Äitini kävi
emännän kanssa lypsyllä.
Minä ajelin evakkohevosella
lantaa, mutaa ym.

Sitten Äijä sattui löytä-
mään aution mökin Kitulan
kylästä, Ala-Mutkan kaupan
läheltä. Mökissä oli tupa ja
kamari ja saimme nyt oman
huushollin. Kaupan rouva
oli ystävällinen ja antoi as-
tioita ja muita tarvikkeita,
että pääsimme alkuun.

Lähinaapureissa oli myös
muita siirtolaislapsia, jotka
leikkivät ulkona. Paikkakun-
nan lapset haukkuivat meitä
ryssän penikoiksi. Minä
isompana otin pahimman
haukkujan käsittelyyn. Otin
kurkusta kuristusotteen,
pyöräytin hankeen, kiristin
ettei häneltä henki kulke-
nut. Poika rukoili,” älä tapa”.
Päästin irti ja siihen loppui-
vat haukkumiset.

Elettiin mökissä talviso-
dan loppuun. Isä ja setä-Ar-
vo pääsivät siviiliin. Niin al-
koi ajan ratas pyöriä aina
vuoteen 1941. Mummoni oli
eräänä aamuna kuollut yöl-
lä. Hänet haudattiin Töysän
kirkkomaahan.

Keväällä –41 muutimme
Jämijärvelle. Kunnes tuli lii-
kekannelle pano. Saatoin
isän kokoontumispaikalle.
Emme puhuneet mitään.
Hän joutui Kankaanpäähän
ja sieltä rintamalle.

Jonkin ajan kuluttua mie-
tin, mitäpä minäkään täällä
teen. Lähdin vapaaehtoise-
na Suomen armeijaan. Äiti-
ni jäi sisaruksieni kanssa
evakkotaloon. Pääsin lo-
malle 7 kuukauden kulut-
tua.

Olimme isän kanssa yh-
taikaa armeijan leivissä.
Myöhemmin isä kotiutet-
tiin. Sitten perheemme
muutti takaisin Karjalaan,
kunnes tuli toinen lähtö. Sii-
nä en ollut mukana

Muistojen filminauhalla
näen yli kolmevuotiset so-
dan kokemukset. En tien-
nyt, mihin perhe oli viety.
Äidilläni oli kenttäposti-
osoitteeni. Hän kirjoitti, että
he ovat Korpilahdella. Niin
oli Karjala mennyt. Tahtoi
tulla tippa silmään.

En ole Karjalassa käynyt
sen jälkeen, kun marssin ko-
nepistooli kaulassa Hami-
naan erikoiskoulutettuna
etulinjan kersanttina.
Enempää en kerro. Ei ole
kaikkien luettavaa. Nämä
ovat omakohtaisia muistoja,
ei keneltäkään kuultuja. 

Luvialla olimme vajaat 3
vuotta ja sieltä tulimme tän-
ne Liminkaan syksyllä –47.
Täällä asun leskimiehenä
vanhimman poikani kanssa.
Juureni ovat Karjalassa, Tai-
paleen kylässä.

KALERVO LAULAJAINEN

Aallonmurtaja oli Sortanlahden nuorten kesäinen kokoontumispaikka. Sen pituus oli 323 metriä. Kuvassa Martta Huuh-
ka, Emma Juvonen, Elsa Kukko ja Rauha Kajander.
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Mieluisia kokemuksia stipendiaattimatkalta
Vietin syyslukukauden 2005
Yhdysvalloissa Ferris State
Universityssä, joka sijaitsee
Big Rapidsin kaupungissa,
Michiganin osavaltiossa. Yli-
opisto on perustettu 1884 ja
se tarjoaa noin 170 eri kou-
lutusohjelmaa. Big Rapidsin
kaupungissa on noin 10 000
asukasta ja yliopistossa noin
10 000 opiskelijaa.

Asuin koulun asuntolassa
kuten suurin osa opiskeli-
joista, alle 21-vuotiaalle en-
simmäisen vuoden opiskeli-
jalle se on pakollista. Asun-
tolan nimi oli Bond Hall ja se
on yksi yliopiston 18 asunto-
lasta. Bond on aikaisemmin
ollut tunnettu kansainvälis-
ten opiskelijoiden asuntola-
na, lähinnä kai siksi, että se
on ollut auki myös juhlapy-
hien aikana, mutta nykyään
se toimii samoin kuin kaikki
muutkin asuntolat. Asunto-
lat ovat kiinni eli niiden
asukkaiden on mentävä jon-
nekin muualle kiitospäivän
viikonlopun, joululoman,
Spring Break:in (sikäläinen
hiihtoloma) ja pääsiäisen
pyhien ajaksi. Kesällä tietyt
asuntolat ovat auki kesä-
opiskelijoita varten, mutta
silloin siellä asumisesta pi-
tää maksaa erikseen. Yleen-
sä opiskelijat joutuvat tyh-
jentämään huoneensa kesä-
loman ajaksi. Huoneissa
asutaan aivan täysimittai-
sesti, joten tyhjennys mer-
kitsee yleensä melkoista
muuttokuormaa.

Asuin kämppäkaverin
kanssa, sillä oma huone olisi
maksanut 900 dollaria
enemmän. Huone ei ollut
kovin suuri: noin 3x4 metriä
ja siellä oli kirjoituspöytä,

tuoli ja kaappi molemmille
sekä yhteinen lipasto, ker-
rossänky ja puhelin. Kylpy-
huone jaettiin naapurihuo-
neen kanssa eikä ovea saa-
nut lukkoon, koska lähtiessä
se saattaisi unohtua naapu-
rin puolelta kiinni. Alkuun
oli opettelemista siinä, että
muisti aina koputtaa ennen
kuin meni vessaan.

Huoneen vuokraan sisäl-
tyvät sisältyvä kaapeli-tv se-
kä internet-yhteys huonees-
sa, mutta ei tv:tä tai tietoko-
netta: useimmat opiskelijat
tuovat omat. Lisäksi myös
lähes kaikilla on huonees-
saan pieni jääkaappi, jossa
on jotain pientä napostelta-
vaa tai jotkut jopa tekevät it-
se ruokaa. Asuntolassa oli
keittiö josta löytyi liesi ja uu-
ni, tosin ruuanlaitto välineet
olivat mitä olivat jos niitä oli
ollenkaan: useimmat opis-
kelijat toivat jälleen omat.
Asuntolassa oli ilmainen pe-
sula, jonka käyttöä varten jo-
kainen opiskelija sai kortin
jolle oli ladattu 60 dollaria:
pesukone ja kuivausrumpu
maksoivat molemmat 25
centtiä. Opiskelijalla piti olla
omat pesuaineet.

Asuntoloiden auloissa on
tv ja jotain peletä kuten pin-
gis, biljardi, ilmakiekko ja
fussball. Lisäksi asuntolan
RA:t (Residental Advisor) eli
eräänlaiset asuntolan van-
himmat järjestvät säännölli-
sesti jotain toimintaa, kuten
peli-iltoja, keskustelutilai-
suuksia jne. Suurin osa opis-
kelijoista tulee yliopistoon
suoraan High Schoolista, jo-
ten tyypillinen ensimmäisen
vuoden opiskelija on 18-
vuotias. Suurin osa Ferrisin

opiskelijoista oli kotoisin
jostain lähistöltä, joten kam-
pus hiljeni merkittävästi ai-
na viikonloppuisin.

Opiskelijat maksavat lu-
kuvuosimaksua 6740 dolla-
ria tai 13 480 dollaria riip-
puen siitä ovatko Michiga-
nin asukkaita vai eivät, kos-
ka yliopisto on State Univer-
sity eli osavaltion yliopisto
se saa oman osavaltion opis-
kelijoista tukea osavaltiolta.
Lukuvuosimaksun lisäksi tu-
levat tietysti asumis- ja syö-
miskustannukset joten luku-
vuosi tulee maksamaan 13
556 dollaria tai 20 296 dolla-
ria. Itse pääsin halvemmalla
sillä koulullani on bilateraali
sopimus Ferrisin kanssa, mi-
kä takoittaa sitä, että kumpi-
kaan koulu ei peri toisen
opiskelijoilta lukuvuosimak-
sua.

Päästäkseen suorittamaan
kursseja Yhdysvaltalaisessa
yliopistossa on ulkomaisen
opiskelijan läpäistävä TO-
EFL (Test Of English as a Fo-
reign Language). Yleensa
suomalaisen lukion englan-
nin oppimäärän suoritta-
neilla ei ole hätää sillä koe
on melko helppo. 

Kampusalue on oikeas-
taan kuin pieni kaupunki
josta löytyy kaikki: kirjasto,
terveydenhuolto, ruokailu,
vapaa-ajan aktivitetteja, kir-
jakauppa ja niin edelleen.

Koululla järjestetään
usein jotain vapaa-ajan toi-
mintaa esimerkiksi elokuvia,
konsertteja, vierailevia koo-
mikoita, keskustelutilai-
suuksia jne. Koulun urheilu-
joukkueet pelaavat myös
säännöllisesti. Lisäksi kou-
lulla on vapaa-ajankeskus

jossa on uima-allas, kunto-
ja punttisali, juoksurata ja
liikuntahalli jossa voi pelata
ainakin kori- ja lentopalloa.
Raquet centerissä voi pelata
tennistä sekä squashia ja
siellä on myös sauna. Kou-
lulla on jäähalli, jossa on
yleiset luisteluvuorot kaksi
kertaa viikossa sekä golf-
kenttä.

Terveydenhuollosta jou-
tuu maksamaan, mutta kou-
lun omalla terveysasemalla
se on kuitenkin halvempaa
kuin muualla. Opiskelija
maksaa vuodessa noin 30
dollaria, että saa käyttää ter-
veysasemaa ja lisäksi vielä
erikseen lääkärillä käynnistä
sekä lääkkeistä ja mahdolli-
sista kokeista. Lääkärillä
käynti maksaa noin 60 dolla-
ria.

Michiganilaiset ovat in-
nokkaita metsästäjiä ja joka
vuosi kun metsäsätyskausi
alkaa lokakuussa on julkisil-
la kouluilla vapaapäivä. Tur-
vallisuussyistä sanovat jot-
kut, en tosin ymmärrä mitä
turvallista siinä on että lap-
set ovat vapaalla kuin että he
olisivat koulussa turvassa.
Todellinen syy taitaa olla, et-
tä kaikki opettajia ja lapsia
myöten lähtevät metsästä-
mään. Ulkomaisia opiskeli-
joita varoitettiin turval-
lisuussyistä olemaan mene-
mästä metsään seuraavan
kuukauden ajan.

Eräs erikoinen piirre Ame-
rikkalaisessa kultturissa on,
että he mittavat välimatkoja
sillä kuinka kauan sinne ajaa
autolla. Esimerkiksi Michi-
ganin osavaltion pääkau-
punki Detroit oli neljän tun-
nin päässä. Hauskaa oli

kuinka Michiganilaisista
naapuriosavaltion Illinoisin
pääkaupunki Chicago oli
valtavan paljon kauempana
vaikka sinnekään ei ollut
matkaa Big Rapidsistä kuin
tuo neljä tuntia. Kyse oli sii-
tä, että piti ylittää osavaltion
raja.

Asuminen isossa maassa
jossa kaikilla on henkilöauto
on vaikuttanut ilmeisesti
myös etäisyyden käsittee-
seen. Lähin iso kaupunki oli
Grand Rapids 90 kilometrin
päässä ja sikäläisestä näkö-
kulmasta aivan naapurissa.
Kanadan raja oli noin reilun
200 kilometrin päässä, silti
en tavannut kovinkaan mo-
nia jotka olisivat käyneet
siellä, vaikka rajamuodolli-
suudet eivät ole kummoiset.
Jotkut olivat saattaneet käy-
dä jopa Floridassa, mutta ei-
vät Kanadassa. Tapsin itse-
asiassa jopa sellaisia nuoria
jotka eivät ole eläessään käy-
neet Michiganin ulkopuolel-
la.

Ajankohtainen aihe oli
Irakin sota, myöskään tästä
eivät ihmiset keskustelleet.
Rivien välistä sain sen käsi-
tyksen, että monet ovat sitä
mieltä, että koko sodan saisi
lopettaa. Aino näkyvä merk-
ki siitä, että maa oli sodassa
oli puolitangossa oleva lippu
yliopiston kirjaston ja pai-
kallisen McDonaldsin lippu-
tangoissa aina kun Michiga-
nin poikia ja tyttöjä oli kaa-
tunut.

Yhdysvaltain armeija on
mielenkiintoinen laitos, se
on siis vapaaehtoinen ja ku-
ka tahansa voi värväytyä. Ky-
seinen laitos oli yliopistoissa
erittäin hyvin näkyvillä: jo-

kaisessa koulun tilaisuudes-
sa tuntui olevan armeijan
värväyspiste, josta jaettiin
”Army of One” (”Yhden hen-
gen armeija”) avaimanperiä
ja kyniä, jossa oli puhelinnu-
mero josaa voi värväytyä.
Opiskelijat voivat valita
ROTC-kursseja, joiden sisäl-
tö vastaa käsittääkseni vä-
hän RUK:ta, jos opiskelija
värväytyy armeijaan, hän ei
joudu maksamaan kyseisistä
kursseista mitään. Jos palve-
lee armeijassa kaksi vuotta
ennen opintojaan, armeija
maksaa koko opiskeluajan
lukuvuosimaksut.  Monille
vähävaraisemmista oloista
tuleville tämä saattaa olla ai-
noa keino kouluttaa itsensä
ja päästä kiinni parempaan
uraan sekä elämään. Hinta
tosin saattaa olla melko ko-
va.

Yhdysvallat ei ollut sellai-
nen kuin luulin, mutta ei se
ollut myöskään sellainen
kuin pelkäsin. Kulttuuri on
totta kai erilainen ja ihmisiä
löytyy myös sieltä joka läh-
töön. Ainoa yleispätevä to-
tuus jonka Yhdysvalloista voi
sanoa on sama joka pätee
kaikkialla muuallakin: toi-
nen kulttuuri ei ole huo-
nompi tai parempi kuin
oma; se on vain erilainen.

ANNA LAITINEN

Anna Laitinen sai apura-
han opintomatkaa varten
Tyyne Lehikoisen rahastosta
vuonna 2005. Ohessa lyhen-
nelmä hänen matkakerto-
muksestaan.

Kevättyöt ovat kehittyneet.Yläkuvassa Jyri Laamanen äestelee 8 metriä leveällä äkeellä ja
240 hv omaavalla traktorilla huittislaista peltoa. Alakuvassa Yrjö Näriäinen äestelee risu-
karhilla Pyhäjärven Hassinmäellä 1937.

Kesä on saapunut Karjalaan. Reino Äikiän ottamassa kuvassa Musakan Lomarannan ran-
tanäkymiä. Monet pyhäjärveläiset nauttivat lomamatkojen yhteydessä Lomarannan Ant-
ti ja Leena Musakan palveluista.
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Arkeologisia tutkimuksia Pyhäjärvellä kesällä 2005
Pyhäjärven alueen esihisto-
ria on ollut aina viime vuo-
siin asti huonosti tunnettu.
Verrattuna löytörikkaisiin
naapuripitäjiin, joissa suori-
tettiin viime vuosisadan
alussa runsaasti arkeologisia
kaivauksia, Pyhäjärvi on jää-
nyt pahasti syrjään. Koko
1900-luvun kuluessa Pyhä-
järvellä tehtiin vain yksi ar-
keologinen kaivaus Konnit-
san Äijön kivikautisella
asuinpaikalla.

Paikallisten asukkaiden
suurissa määrin maanvilje-
lystöiden, hiekanoton ja
muiden toimien ohessa löy-
tämät esihistorialliset esi-
neet kuitenkin kertoivat, että
Pyhäjärvi omasi suurta po-
tentiaalia laajempia arkeolo-
gisia tutkimuksia ajatellen.
Tämän johdosta arkeologi
Oula Seitsosen johtama tut-
kijaryhmä Helsingin yliopis-
ton arkeologian oppiainees-
ta suoritti elokuussa 2005
yhteistyössä venäläisten tut-
kijoiden kanssa vajaan vii-
kon mittaisen arkeologisen
inventoinnin, eli uusien
kohteiden paikannustutki-
muksen Pyhäjärven alueella.
Tutkimusta tukivat Karjalai-
sen kulttuurinedistämissää-
tiö ja Vuoksen säätiö.

Vanhat arkeologiset tut-
kimukset Pyhäjärvellä

Pyhäjärven kunnassa suori-
tettujen arkeologisten tutki-
musten historia alkaa jo
1870-luvun lopulla, jolloin
Wiipurilainen osakunta
aloitti kansanperinteen laa-
jamittaisen keräilyn Karja-
lassa. Näillä keräilyretkillä
koottiin talteen myös run-
sain määrin muinaisesinei-
tä. Suurin osa Pyhäjärven
alueelta kootuista irtaimista
muinaisesineistä saatiin
Kansallismuseon edeltäjän,
Valtion Historiallisen Mu-
seon kokoelmiin 1880- ja
1890-lukujen kuluessa. Noi-
hin aikoihin Pyhäjärvellä
liikkui Räisälässä syntynyt
arkeologi Theodor Schvindt
suorittaen erilaisia rauta-
kauteen liittyneitä arkeolo-
gisia tutkimuksia. Schvind-
tin ohella myös räisäläinen
Eero Väkiparta keräsi esihis-
toriallisia löytöjä ja kansan-
perinnettä Pyhäjärvellä. 

Ikävä kyllä Schvindtin ja
Väkiparran innon laannut-
tua keräilytoiminta alueella
hiipui tyystin. 1890-luvun
jälkeen museoihin ei käytän-
nössä lähetetty mitään en-
nen 1930-lukua. Tällöin
etenkin paikallinen opettaja
Alpo Suomalainen alkoi toi-
mittaa Helsinkiin löytöjä
Konnitsan Äijön kivikauti-
selta asuinpaikalta. Kuului-

san arkeologi Sakari Pälsin
Äijössä suorittamat kaivauk-
set paljastivat laajan ja pit-
kään käytössä olleen kivi-
kautisen asuma-alueen. Pai-
kalla on löytötyyppien pe-
rusteella eletty ainakin välil-
lä 7000—3800 vuotta sitten,
eli yli 3000 vuoden ajan. 

Neuvostoaikana pelloilta
tai muualta vastaan tulleita
löytöjä ei juurikaan toimitet-
tu museoihin. Kokonaisuu-
dessaan toisen maailmanso-
dan jälkeen alueella on liik-
kunut vain harvoja arkeolo-
geja. Intensiivisemmät tutki-
mukset Pyhäjärvellä ovat al-
kaneet vasta aivan viime
vuosina Helsingin yliopiston
ja Venäjän tiedeakatemian
yhteistyönä toteutettuina ar-
keologisina inventointeina. 

Arkeologiset inventoin-
titutkimukset

Nykyisellään arkeologiset
kenttätutkimukset voidaan
jakaa pääasiassa kahteen
ryhmään: kaivauksiin ja in-
ventointeihin. Inventoinnit
ovat ehkä tärkeimpiä perus-
tutkimuksia. Niissä tutkijoi-
den päämääränä on paikan-
taa ennen tuntemattomia
muinaisjäännöksiä suojelun
ja tutkimuksen tarkoituk-
siin. Inventoinnin pohjalta
voidaan luoda yleiskuva tut-
kitun alueen menneisyydes-
tä, mutta pidemmälle mene-
vien johtopäätösten tekemi-
nen vaatii myös kaivauksia.
Inventointi luo siis pohjaa
tuleville kaivaustutkimuksil-
le. Näin on asian laita myös

Pyhäjärvellä, sillä vuonna
2005 alkanut tutkimus jat-
kuu kesällä 2006 arkeologi-
silla kaivauksilla.

Inventointeja voidaan teh-
dä erilaisilla tavoilla riip-
puen tutkimuksen tavoit-
teista. Tavallisin tapa on ol-
lut irtolöytöjen löytöpaikko-
jen tarkistaminen, sillä mo-
nesti yksittäisetkin arkeolo-
giset esinelöydöt johdattavat
esihistoriallisten asuinpaik-
kojen äärelle. Nykyaikaisem-
pi tapa on luoda muinais-
maisemasta mallinnoksia,
joiden perusteella pyritään
paikantamaan esihistorialli-
selle asutukselle otollisia si-
joittumispaikkoja. Nyky-
tietämyksen mukaan esi-
merkiksi kivikautisten pyyn-
tikulttuurien asuinpaikat
ovat lähes poikkeuksetta si-
joittuneet rantaviivan tuntu-
maan, kalastuksen, metsäs-
tyksen ja vesikulkuyhteyk-
sien kannalta edullisille
alueille. 

Pyhäjärvellä ei ennen vii-
me vuotta ollut suoritettu
yhtään systemaattista arkeo-

logista inventointia, sillä
1900-luvun vähäiset tutki-
mukset keskittyivät viljelyn
yhteydessä esiin tulleiden
löytöpaikkojen tarkistami-
seen. Uudet tutkimukset sen
sijaan kohdistuivat uusien,
ennen tuntemattomien koh-
teiden paikantamiseen. 

Inventointi
Pyhäjärvellä 
elokuussa 2005

Pyhäjärven alueen uudet
tutkimukset ovat osa Helsin-
gin yliopiston ja Venäjän tie-
deakatemian yhteistyönä to-
teutettua laajempaa moni-
vuotista luovutetun Karjalan
tutkimushanketta. Hank-
keen kuluessa on tutkittu
vuosina 1999—2005 Pyhä-
järven lisäksi Kaukolan, Räi-
sälän, Kurkijoen, Johannek-
sen, Koiviston ja Kuolema-
järven kuntia. Pääasiallisena
tavoitteena on ollut kivi- ja
varhaismetallikautisen asu-
tuskuvan tarkasteleminen
Karjalankannaksella. Tutki-

musyhteistyön kuluessa alu-
eelta tunnettujen kivi- ja var-
haismetallikautisten kohtei-
den määrä on lähes viisin-
kertaistunut. 

Vuoden 2005 kenttätöihin
innostivat naapurialueiden
tutkimuksissa saavutetut
erittäin hyvät tulokset. Näi-
den tietojen perusteella
myös Pyhäjärveltä oli odo-
tettavissa roppakaupalla en-
nen tuntemattomia mui-
naisjäännöksiä. – lisäksi jo
vuonna 2004 Räisälän tutki-
musten yhteydessä Pyhäjär-
ven puolelta paikannettiin
pari kivikautista kohdetta. 

Ennakko-oletukset eivät
osoittautuneet vääriksi. Ou-
la Seitsosen, Kerkko Nord-
qvistin, Sanna Puttosen, Olli
Kunnaksen, Dmitriy Gerasi-
movin ja Boris Lychin suorit-
tamassa alle viiden päivän
mittaisessa inventoinnissa
paikannettiin yhteensä 33
uutta arkeologista kohdetta.
Valtaosa näistä oli kivikauti-
sia löytö- ja asuinpaikkoja,
mutta joukossa oli myös
muutamia rautakauteen ja
historialliseen aikaan liitty-
viä kohteita. 

Löydettyjen kivikautisten
kohteiden sijoittuminen oli
yllätyksellinen verrattuna
vanhojen arkeologisten löy-
töjen pohjalta saatuun ku-
vaan. 1800—1900 -luvuilla
kokoelmiin tulleiden löytö-
jen perusteella pitäjän kivi-
kautinen asutus on ollut ti-
heintä Konnitsan kylän alu-
eella. Pelloilta keräiltyjä esi-
neitä koottiin myös runsaas-
ti Pyhäjärven rannoilta. In-
ventointitutkimuksissa itse
Pyhäjärven rannoilta ei kui-
tenkaan paikannettu kuin
muutama kivikautinen löy-
töpaikka – kaikki uudet kivi-
kautiset asuinpaikat sijoit-
tuivat Yläjärven ja Kiimajär-
ven rantamille. 

Irtolöytöjen perusteella
syntynyt asutuskuva osoit-
tautui siis uusissa tutkimuk-
sissa varsin harhaanjohta-
vaksi. Irtolöytöjen määrät
ovat olleet ymmärrettävästi
suurimpia alueilla joilla on
harrastettu intensiivisintä
maanviljelyä. Toisaalta
asuinpaikkojen puuttumi-
nen Pyhäjärven rannoilta
herättää myös suurempia
kysymyksiä viimeaikaisista
ympäristönmuutoksista,
esimerkiksi järven veden-
pinnan nostamisesta 1900-
luvulla. Tähän palataan vielä
lähemmin artikkelin lopus-
sa.

Kesän 2005 tutkimuksissa
paikannettiin tiiviit kivikau-
tiset asuinpaikkakeskittymät
Kiimajärven eteläpäästä ja
Yläjärven itärannalta. Esi-
merkiksi Kiimajärveltä Hon-
kaniemen ja Kunniannie-
men kärjistä löydettiin kivi-
kautiset asuinpaikat. Lisäksi
Kiimajärven eteläpäästä löy-
dettiin yhteensä kahdeksan
uutta asuinpaikkaa. On huo-
mattava, että kaikille alueille
tarkastuksia ei päästy teke-
mään johtuen nykyisestä
maankäytöstä, kuten kesä-
mökkirakentamisesta. Li-
säksi käytettävissä ollut
kenttätyöaika oli hyvin lyhyt
ja rajoitti tutkittavan alueen
laajuutta. Tästä johtuen ny-
kyistenkään tutkimusten
heijastelema asutuskuva ei

kerro koko totuutta alueen
muinaisesta asutuksesta.

Jännittävimpiä uusia ha-
vaintoja olivat kolmella kivi-
kautisella asuinpaikalla ha-
vaitut osittain maahan kai-
vettujen kivikautisten asu-
musten jäänteet, asumus-
painanteet. Näitä havaittiin
tasaisilla mäntykankailla se-
kä Kiimajärven että Yläjär-
ven rannoilla. Mielenkiintoi-
sia olivat myös kohteilta löy-
tyneet kivikautiset aterian-
jäänteet, pienet palaneiden
luiden fragmentit. Niiden
perusteella kalastuksella on
ollut suuri merkitys mui-
naisten asukkaiden toi-
meentulossa. Erityisesti
hauki on ollut tärkeä saalis-
kala kivikaudella koko Suo-
messa.

Onko Pyhäjärven pinta
noussut 1900-luvulla?

Eräs tutkimusten aikana he-
ränneistä nykyaikaan liitty-
vistä kysymyksistä on, onko
Pyhäjärven pinta kohonnut
suomalaisaikojen jälkeen tai
jo 1900-luvun alkupuolella.
Tämä tulee mieleen yhtenä
mahdollisena syynä kivikau-
tisten asuinpaikkojen puut-
tumisen itse Pyhäjärven ran-
noilta – asuinpaikat olisivat
siis jääneet kohonneen ve-
denpinnan alle. Lisäksi jot-
kin viime kesänä ja jo 1800-
1900 -lukujen vaihteessa
rantavedestä poimitut löy-
döt voisivat viitata samaan.
Rannat ovat useilla paikoilla
myös vahvasti erodoitumas-
sa, mikä viittaisi viime aikoi-
na tapahtuneeseen veden-
pinnan kohoamiseen. 

Tutkimusryhmän jäsenet
ottaisivatkin nyt mielellään
vanhoilta pyhäjärveläisiltä
muistitietoja Pyhäjärven
pinnan korkeudesta ja sen
vaihteluista suomalaisaika-
na, sekä silloisesta tilantees-
ta verrattuna nykypäivään.
Onko järven pinnassa ollut
havaittavissa kohoamista
esimerkiksi Pikonjoen myl-
lypadon rakentamisen jäl-
keen tai onko vedenpinta
nyt korkeammalla kuin mitä
se oli ennen sotia? Tietoja ve-
denpinnan vaihteluista ja
kaikesta muustakin mennei-
syyteen sekä kansanperin-
teeseen liittyvästä voi ilmoit-
taa kirjoittajille sähköpostit-
se tai puhelimitse, yhteystie-
tomme löytyvät jutun lopus-
ta.

OULA SEITSONEN,
KERKKO NORDQVIST, 
SANNA SEITSONEN &

OLLI KUNNAS

Kirjoittajat ovat mukana
Pyhäjärven kunnan alueella
toimivassa Helsingin yliopis-
ton arkeologian oppiaineen
tutkimusprojektissa. Vuoden
2006 kaivaustutkimukset
ovat osa oppiaineen laajaa
monivuotista tutkimuspro-
jektia, jossa on tutkittu pää-
asiassa kivikauden asutus-
kuvaa Muinais-Saimaalla ja
Karjalankannaksella.

Yhteystiedot:
oula.seitsonen@helsinki.fi,

040 502 5892; kerkko.nord-
qvist@helsinki.fi,050 360 2913 

Postiosoite: Kulttuurien
tutkimuksen laitos, arkeolo-
gia, PL 59, 00014 Helsingin
yliopisto

Haukkaniemen kivikautinen asuinpaikka Pyhäjärven rannassa, Pyhäjärven kirkon ja
hautausmaan alapuolisella niemekkeellä. (Kuva: K. Nordqvist)

Mesoliittisen keihäänkärjen teelmä osoittaa löytöpaik-
kaansa Pyhäjärven etelärannalla, Kostermaan kylässä,
Rantapellon tilan entisillä pelloilla. (Kuva: O. Seitsonen)

Vesistörekonstruktio olosuhteista, jotka vallitsivat suuren
osan kivikautta: vaaleanharmaa kuvaa vedenpintaa 20 m
nykyistä merenpintaa korkeammalla, nykyvedet merkitty
tummanharmaalla. (Kartta: K. Nordqvist)
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Suvannon seudun sukututkijat Karjalan kannaksella
Suvannon seudun sukututki-
muspiiri oli 25 henkilön voi-
min 22.- 25.5.2006 perehty-
mässä sukujensa juuriin ja
kotikyliin Karjalan kannak-
sella. Matkan kohteina olivat
Pyhäjärven, Sakkolan, Rau-
dun ja Metsäpirtin pitäjät se-
kä Lempaala vanhan valta-
kunnan rajan eteläpuolella. 

Matkan aikana eri pitäjien
edustajat kertoivat kyläesit-
telyjen ohella omasta suvus-
taan ja omista kokemuksis-
taan sodan aikana - erityises-
ti “lähdön hetkellä”. Mieleen-
painuvia olivat erityisesti
käynnit jokaisen pitäjän hau-
tausmaalla ja niillä oleville
muistomerkeille lasketut
kukkalaitteet.

Pyhäjärveläiset esittelivät
ajoreitin varrelta osanottajil-
le kirkkoahon ohella Lahna-
valkaman, Keljan ja Salitsan-
rannan kylät matkalla Sor-
tanlahteen, josta matka jat-
kui laivalla Konevitsan saa-
relle. Paluumatkalla Rantaky-
län kautta majapaikkaamme
Musakalle käväisimme Käki-
salmen museossa ja Taubilan
rannalla. Pyhäkylän kansa-

koulu oli muistelossa muka-
na. Toiselle se oli syntymä-
paikka toiselle lapsena piirty-
nyt mielikuva ensimmäisestä
levähdyspaikasta pakomat-
kalla sodan jaloista. Monelle
tarjoutui mahdollisuus käydä
myös entisessä kodissaan.

Yksi matkapäivä pyhitet-
tiin Sakkolan, Raudun, Met-
säpirtin ja Lempaalan kier-
rokselle. Kilometrejä kertyi
tälle päivälle noin 300 km.
Kuten arvata saattaa, mitä lä-
hemmäksi vanhaa valtakun-
nan rajaa tulimme, sitä har-

valukuisammaksi kävivät en-
nen sotaa rakennetut raken-
nukset. Monelle matkailijalle
entisen kodin paikka näkyi
vain kumpuna, jolla kasvoi-
vat koivut.

Paluumatkapäivänä - hela-
torstaina - pysähdyspaikkana

oli Viipuri ja siellä maakunta-
arkisto. Käynti arkistossa oli
huolella valmisteltu etukä-
teen. Viidelle pöydälle oli
etukäteen varattu aineistoa
eri aihepiirien mukaan. Näh-
tävillä oli mm. eri tarkoituk-
siin annettuja pyhäjärveläisiä
papintodistuksia, joista voi
etsiä omaan sukuun liittyvää
tietoa. Vanhoja perukirjoja ja
siviiliasioiden pöytäkirjoja
1800-luvulta oli pitäjittäin.
Vanhaa yksityiskohtaista
kartta-aineistoa kotitiloista
arkistosta ei löytynyt yleis-
karttoja lukuun ottamatta.

Mikä oli matkamme ope-
tus? Tällainen eri pitäjien su-
kututkijoiden yhteinen mat-
ka antaa syventävän kuvan
sukumme vaiheista ja elin-
ympäristöstä eri ajanjaksoi-
na. Merkillepantavaa oli
avoin ja vuorovaikutteinen
tiedon jakaminen. Kuinka
paljon onkaan ns. hiljaista
tietoa, jota ei ole tallennettu.
Jokainen pysähdys toi muka-
naan uutta tietoa, joka täy-
densi sitä kirja- ja kokemus-
tietoa, joka itse kullakin oli
ajatuksissaan menneisyydes-

tä. Kokonaiskuva eri tapahtu-
maketjuista pitäjien kesken
ja sukujen välillä hahmottui
ja kirkastui kun yhdessä ar-
vioimme ja tulkitsimme
menneisyyttä. Pitäjä- ja kylä-
esittelijät olivat asiantuntijoi-
ta kukin “omalla maallaan”.
Tämä oli osanottajien yhtei-
nen rikkaus. Yhden matkaop-
paan - yleisesittelijän - tiedot
eivät riitä näin syvällisen ai-
neiston käsittelyyn.

Vastaisuudessa tällaiset eri
pitäjien sukututkijoiden mat-
kat ovat tervetulleita. Liik-
kuivathan eri sukujen jäsenet
joko avioliittojen tai työpaik-
kojen johdosta pitäjästä toi-
seen ennenkin. Usein tieto
sukumme menneisyydestä
käsittää vain pintakerroksen.
Kyse onkin siitä, miten syväl-
lä piilevät arvokkaat tiedot
saadaan sukuyhteisöjen yh-
teiseen käyttöön. Milloinka-
han pyhäjärveläiset sukutu-
kijat tekevät ensimmäisen
yhteisen tutkimusmatkan
Pyhäjärvelle ja Viipurin maa-
kunta-arkiston uumeniin?

KAUKO HINKKANEN

Jostain kumman syystä isäni
sai päähänsä pyytää minut
mukaan Karjalan matkalle,
katsastamaan mummoni
synnyinseutuja. Hyvin suu-
rella varauksella sanoin, että
katsotaan…. Koskaan ei kui-
tenkaan tullut varmistavaa
kysymystä minun ”katso-
taan” vastaukseeni! Niinpä
sain eteeni matkasuunnitel-
man, jota lukiessani ennak-
koluuloni vain kasvoivat…

Matkaan lähdettiin maa-
nantaiaamuna kukonlaulun
aikaan Jyväskylästä saadak-
semme kiinni bussin Kouvo-
lassa.  Siirryttiin muiden ilok-
si bussiin ja ensimmäisenä
olikin sitten matkalaisten
esittely. Ajattelin, että tästä
määrästä ihmisten nimiä en
voi muistaa montaa, saatikka
sitten mistä he ovat syntyisin!
Tuntui toivottamalta…. Rajan
ylitys onnistus kuitenkin il-
man ihmeellisyyksiä. Kaikki
päätyivät vihreälle linjalle.

Ensimmäinen etappi Venä-
jän puolella oli Sorvalin valin-
ta, eväät mukaan, rahat rup-
liksi ja matka alkakoon…
”Metsämarketissa” pysähdyt-
tiin pikaisesti, katsahdettiin
Ritvan kanssa ”Mannerhei-
min bunkkeri” muiden teh-
dessä ostoksia. Vuokselan pi-
täjän jälkeen pysähdyttiin os-
toksille taas, mutta tällä ker-
taa päästiin siihen asiaan
miksi olin reissuun lähtenyt.
Anna-mummoni oli ollut Ki-
viniemessä töissä Sakkolan
osuuskaupassa. Sama talo oli
edelleen pystyssä!! Mummo
kertoi elävästi kuinka he oli-
vat Elsa-tädin ja Ville-sedän
kanssa tehneet inventaariota,
kun pommitus oli alkanut ja
ikkunat rikkoutuivat ja ovet
paukkusivat (kunpa olisitte
nähneet mummon ele-
kielen…) Monet kerrat mat-
kan aikana ajettiin Kivinie-
men lävitse ja mummo kertoi
lisää tarinaa Kiviniemen ajal-
ta.

Kiviniemestä Viiksanlah-
den tsasounan sekä Pyhäjär-
ven sankarihaudan jälkeen
oltiinkin majapaikassa, Mu-
sakan Antin Lomarannassa
Pyhäjärvellä. Mukavan näköi-
nen talo, mutta mahdutaan-
ko me kaikki todellakin tähän
taloon? Ja se kuuluisa ensim-
mäinen ruoka Venäjällä.
Epäilyni osui siis oikeaan,
kaalikeittoa. Miksi en ostanut
omia eväitä? Keiton kaveriksi
tilattu vodkapaukkukaan ei
saanut minua innostumaan.
Ruokaahan pitää aina mais-
taa ja nälkäkin oli karmiva…
A-haa-elämyshän sieltä tuli ja
keittolautanen tyhjentyi!
(Vodkan kyllä annoin eteen-
päin.)

Kaalikeiton jälkeen siirryt-
tiin ulkoterassille kohotta-
maan maljat ja laulamaan
”Karjalaisten laulu”. Jouduin
toteamaan, että minulla ei ol-
lut sanakaan hallussa kysei-
sestä laulusta, vaikka olenkin
sukujuuriltani 75%:sti karja-
lainen (siis enemmän kuin
isäni!!!). Sitten iltaa istuttiin
meidän ”kolmiossa” ja mum-
mo kertoili meille juttuja
menneiltä ajoilta. Kuinka voi
muistaa kymmenien vuosien
taakse? Päivämäärät, nimet ja
tapahtumat olivat mummolla
muistissa kuin eilinen päivä!
Katsotaan paljonko minä
muistan tarinoiden tapahtu-
mapaikoista ja vuosista, kun
Rautuun päästään… Ham-
paidenpesureissu hieman
pitkittyi, kun Ritvan kanssa
pysähdyttiin alakerran oles-
kelutilassa. Mutta kun pää
pääsi tyynyyn, uni tuli no-
peasti ja aamulla aikaisin
ylös. (Mummo oli kyllä ollut
huolissaan jälkikasvustaan,
vaikka itsekin sanoi, että ma-
japaikkamme on rauhallinen
ja turvallinen. Oli varmasti
ajatellut jotain muuta.)

Tiistaina sitten edessä oli
Kovevitsan luostari sekä Käki-
salmen linna ja museo, op-

paaksi mukaan lähti majapai-
kan isäntä Antti Musakka.
Vanhalla neuvostoaikaisella
sota-aluksella matkattiin
Laatokalla Konevitsan saarel-
le, missä luostari sijaitsee. Ei
taida EU-määräykset koskea
Laatokan vesillä matkailua,
tai sitten pelastustarvikkeet
oli integroitu. Ensin tutustut-
tiin luostariin ja sen pihapii-
riin, minkä jälkeen käveltiin
noin 3 kilometrin lenkki saa-
rella tsasouniin tutustuen. Oli
aika vaikeakulkuista paikoi-
tellen meidän matka, mutta
hyvin me mummon kanssa
pärjättiin (Mummolla olisi
voinut olla esteenä ikä ja mi-
nulla kengät…). Hyisen Laa-
tokan matkan jälkeen kuljet-
tajamme Hannu ja ystäväm-
me Topi olivat keittäneet
meille valmiiksi todella tar-
peeseen tulleet höyryävät
kahvit.

Käkisalmen museolla oli
opas meille valmiina kerto-
maan vankalla suomen kielen
taidolla esineistä ja tarinoista
niiden takaa. Linnaan siirryt-
tiin kuuntelemaan lisää mitä
ihmeellisimpiä tarinoita. Voi-
ko olla mahdollista, että ne
ovat ihan oikeasti tapahtu-

neita asioita? Eihän kukaan
voi olla suljettuna vankityr-
mään koko elämäänsä, ei-
hän? Linnan tornista avautui
mahtavat näkymät joka
suuntaan. Onpas Karjalassa
kaunista!

Keskiviikkopäivä avautui
suuria odotuksia täynnä. Sak-
kolan pitäjän jälkeen suunta-
simme Rautuun, joka oli mi-
nun matkani ”pääpaikka”. Me
rautulaiset siirryttiin etu-
penkkiin kartanlukijoiksi.
Taidettiin ajaa eri suunnasta
kirkolle kuin mummo aikai-
semmin, koska jouduttiin
laittamaan pakki päälle. En-
simmäisenä kävimme laske-
massa kukkia Raudun haus-
tausmaan muistomerkille ja
sen jälkeen sankarihaudoille.
Ihmettelin miksi mummo et-
sii jotain? Mutta selvisi, että
muistomerkki oli uusittu sit-
ten viime kerran ja kulku hau-
tausmaalle oli ränsistyneiden
autotallien lomasta. Pelkän
kartan avulla hautausmaata
ei kyllä olisi voinut löytää. Sit-
ten Rautu-cafeen eteen laitet-
tiin bussi parkkiin ja käytiin
pikaisesti torilla. Torin laidal-
la oli kulttuuritalo, joka oli ra-
kennettu vanhan kirkon pai-

kalle. Mummo oli kyllä hie-
man erimieltä siitä, missä
kirkko oli aikaisemmin ol-
lut… ja oli oikeassa. Kulttuu-
ritalo ei ole aivan samassa
kohdassa kuin kirkko aikoi-
naan, vaikkakin talon seinäs-
sä oli siitä muistolaatta. 

Raudussa näimme paikan,
missä oli ollut mummon isän
Loposen Eemilin sepänpaja
sekä heidän kotitalonsa. Mie-
tin hiljaa mielessäni, miltä
tuntuisi nähdä oman kodin
paikalla suuria kerrostaloja ja
kaikki muukin tuttu kadotet-
tuna? Kaikki näytti jotenkin
ankealta, vai oliko se vain mi-
nun tuntemuksiani? Vain har-
van mukana olijan kotitalo oli
vielä pystyssä ja oli kyliä mis-
tä ei ollut jäljellä mitään,
pelkkää peltoa vain!! Aika vai-
kea kuvitella itseä samaan ti-
lanteeseen, kaikki minun lap-
suuteni maisemat ovat vielä
samanlaisia kuin 70-luvulla,
kotitalot ym. pystyssä. Ja kui-
tenkin kaikki olivat matkassa
iloisella mielellä.

Kotiinlähtöpäivän aamu
avautui, niin kuin muutkin
aamut, käkien kukunnalla.
Ennen Viipuria käytiin katso-
massa entisen Putinin kesä-
mökin portti, minne oli muu-
ten loistavassa kunnossa ole-
va tie, poiketen joistain edellä
ajetuista sekä pysähdyttiin
taas ”Metsämarkettiin”. Vii-
purissa saatiin lyhyt kaupun-
kiesittely sekä piipahdettiin
pellavakaupassa, mikä vali-
koima! Jokaisella naisella, ja
muutamalla miehelläkin, oli
poislähtiessä mukana pella-
vaa jossain muodossa. 

Viipurin torilla matkalaiset
jakautuivat sitten kahteen
ryhmään, arkistoon menijät
sekä torin tallaajat. Me, torin
tallaajat, mentiin ensiksi syö-
mään pyöreään torniin, min-
kä jälkeen blini-kahveille ja
torin antimia tarkastamaan.
Torilla palvelu oli erittäin hel-
posti saatavilla sekä tuotteet

suorastaan hyppivät käsiin,
kotiin viemisiäkin löysin.

Kotimatkalla oli hiljaista,
jos verrataan aikaisempaan
mikrofonin käyttöön, muuta-
mia arkistolöytöjä kyllä ker-
rottiin. Ei ollut arkistokäynti
mennyt hukkaan isänikään
kohdalta, kun oli löytänyt Lo-
posen Eemilin papintodis-
tuksen vuodelta 1937 sekä Ee-
milin isän Aatamin saaman
Tikatsuntien liittymän oikeu-
den 1900-luvun alusta. Eemi-
lin papintodistus oli minusta
vaikuttava, jotain konkreet-
tista paperilla ja säilynyt kaik-
ki sodat ja myllerrykset. Kävi-
siköhän niin, että jatkaisin
sukututkimusta kun isäni
siirtyy kokonaan golfin pa-
riin?

Tullimuodollisuudet meni-
vät taas ilman odotteluja, mi-
kä ihmetytti kokeneita Karja-
lan kävijöitä. Kotimatka Suo-
men puolella meni joutuin,
Kouvolassa erottiin taas
muusta porukasta ja jatket-
tiin matkaa kohti Jyväskylää.
Oli mukava olla kotona antoi-
san ja avartavan reissun jäl-
keen!

Näin lopuksi SUURET kii-
tokset Suvannon seudun su-
kututkimuspiiriläisille, kun
annoitte mahdollisuuden
lähteä matkalle mukaan sekä
kaikille mukana olijoille
asiantuntevista kertomuksis-
ta ja mukavasta matkaseuras-
ta. Ilman teidän tietämystä ei
olisi matka ollut yhtä antoisa.
Antti Musakkaa kiitän kotoi-
sesta majapaikasta ja maitta-
vista ruuista sekä erittäin
joustavasta palvelusta! Mum-
molleni kiitos tarinoista, nyt
tarinoita muistelee ja kuunte-
lee aivan erilaisella korvalla.
Ei isäni ehdotus pyytää mi-
nua mukaan ollut lainkaan
hullumpi, lähden toisenkin
kerran!

Matkaa ilolla muistellen,
MARI TUIMALA

Etualalla pyhäjärveläisiä sukututkijoita Viipurin maakunta-arkistossa; Eija Savolainen,
Antero Pärssinen, Kaarina Pärssinen ja Kauko Hinkkanen

”Minun Karjalani” Suvannon Seudun Sukututkimuspiirin matka ”Karjalan kunnaille” 22.-25.5.2006

Oik. isäni Raimo Tuimala, hänen vaimonsa Aini Kokko,
mummoni Anna Tuimala os. Loponen, minä ja tätini Ritva
Paloaho os.Tuimala. Olemme Rautu Cafeen edessä, paikal-
la, jossa mummosta on ennenkin otettu kuva! 
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Kirvun pitäjämuseoon tutustuminen 
huipensi Pyhäjärvi-seuran retken

Tervetuloa iloisten karjalais-
ten kanssa  elämysrikkaalle
matkalle Mäntsälään, missä
tutustumme Mäntsälän kar-
tanoihin, Sepänmäkeen ja
Kirvu-museoon. Näin toivo-
teltiin ilmoittelussamme, ja
lähtöaamuun mennessä
kuljettajaperheen kanssa
meitä oli Segerswärdin linju-
rissa  loppujen lopuksi 15,
kun melko monelle oli tullut
esteitä. Pienehkö joukkom-
me saikin sitten melkeinpä
yksiöllisen kohtelun, kun
oppaat joka paikassa tekivät
parhaansa paikkoja esitel-
lessään.

Kirvulaisten
suuri ponnistus

Kannaksen pitäjien museoi-
ta on Mäntsälässä toimivan
Kirvun lisäksi tiettävästi vain
Sakkolan pitäjän museo
Lempäälässä ja Kurkijo-
en museo Loimaalla.
Meidän pyhäjärveläis-
ten esineellistä ja valo-
kuvien kautta taltioitua
historiaa esittelevästä
kokoelmasta Tyrvään
museossa on tämän leh-
den palstoilla usein kir-
joiteltu.

Keskellä Mäntsälän
kirkonkylää, kirkon vie-
reisessä viljamakasiinis-
sa toimiva Kirvun pitä-
jämuseo on merkittä-
vältä osin itäiselle Uu-
dellemaalle sotien jäl-
keen asettuneiden Kir-
vun pitäjän asukkaiden
ja heidän jälkeläistensä
suuri ylpeydenaihe, eikä
suotta. Tuskinpa sitä,
evakkokuormissa pää-
osin pitkin Uuttamaata
ja Etelä-Suomea kulke-
nutta materiaalia, olisi
kuitenkaan saatu kerä-
tyksi museoon, ellei
kunnallisneuvos Soini
Hämäläinen olisi asiaan
koko tarmollaan ryhty-
nyt. Museo avattiin v.
1985, mutta sitä oli
suunniteltu alun perin
Orimattilaan jo reilut
kolmekymmentä vuot-
ta.

Nelisenkymmentä
vuotta Mäntsälän kun-
nan johtavissa luotta-
mustehtävissä toimi-
nut, myös innokkaana
harrastajanäyttelijänä
tunnettu mies, Kirvu-
Seuran ja -Säätiön nok-
kamies, osallistui kirvulaisen
perinteen ja esineistön ke-
räämiseen täysin palkein.
Hän kertoo kiertäneensä  ta-
lo talolta kirvulaisia haastat-
telemassa ja keränneensä
samalla museoitaviksi osan
niistä kotien ja yhteisöiden
esineistöjen ja valokuvien
rippeistä, joita vanhasta
vauraasta kannakselaisesta
pitäjästä oli kulkeutunut ih-
misten matkassa.

Paljon ehdittiin menettää.
Mm. Kirvun kunnantalon ar-
vokkaat huonekalut ja muu-
ta irtaimistoa ehdittiin säily-
tystilojen puuttuessa huuto-
kaupata Orimattilassa. Huu-
tokaupassa pitkin Suomea

päätyneitä kalusteita ja
muuta irtaimistoa Hämäläi-
nen jäljitti ympäri Suomea.
Museon. 7.000 valokuvan
kokoelma Kirvusta mainitta-
koon laajuudeltaan harvi-
naislaatuisena. Muuta sel-
laista, mitä ei missään enää
löydy on kokoelmissa kirvu-
laissyntyiselle, sotien jälkeen
Tuusulan Hyrylässä maati-
lan omistaneelle ministeri
Juho Niukkaselle kuulunutta
esineistöä, asiakirjoja ja kir-
jallisia muistiinpanoja. Laa-
jat Kirvusta kertovat arkistot
ovat tutkijoiden käytössä.
Museota ja sen kokoelmia
meille esitellyt Soini Hämä-
läinen poimii yhdeksi ainut-
laatuisimmista museon esi-
neistä Vapaussodan Kirvun
Rintamamiesyhdistyksen li-
pun. Museorakennus sai vii-
me syksynä uuden katon ja
siksi kaikki museon tavarat

oli vesi- ja pöly- ym. vaurioi-
den varalta paketoiva. Tilai-
suus perusteelliseen suursii-
voukseen museossa oli uu-
den katon lisäksi remontin
parasta antia, kehaisee Soini
Hämäläinen.

Tutkimus-
matkailijoiden ja 
tiedemiesten suvun
Alikartano

Ensimmäisenä retkipäivän
kohteistamme saavuimme
kuitenkin vajaa kymmenen
kilometriä kaakkoon Mänt-
sälän kirkolta, Nummisten
kylällä sijaitsevaan Museovi-

raston entisöimään Alikarta-
noon, Frugårdiin, mikä tun-
netaan napapiiritutkijan,
Koillisväylän ensimmäisen
purjehtijan, tutkimusmat-
kailija Adolf Erik Nordens-
kiöldin (1832-1901) lapsuu-
denkotina.  Koleahkoa tou-
kokuun sunnuntaita piristi-
vät perille päästyä museo-
kahvila Hedda Nooran anti-
met. Kahvila  toimii karta-
non vanhassa päärakennuk-
sessa ja on omistettu Hedvig
Eleonora Lilliehöökille, A. E.
Nordenskiöldin isoäidille,
joka emännöi Frugårdissa
vuosina 1779-1833.  Parin sa-
dan vuoden takaista sisus-
tusta tyylikkäästi seuraava
kahvilamiljöö, kumpuilevas-
sa maalaismaisemassa he-
räävä kevät, rauhallisessa pi-
hapiirissä valkoisena ryöp-
pyävät tuomet ja rikkuma-
ton, rauhallinen pyhäaamun

tunnelma virittivät meidät
heti matkan alkajaisiksi hy-
ville mielin. 

Alikartanon omistussuh-
teiden hyvin tarkasti tunne-
tusta historiasta kerrotta-
koon muutama seikka. Kar-
tanon historian voi katsoa
alkaneen jo 1605, jolloin rat-
sumestari Henrik Wrede pe-
lasti kuninkaansa hengen
Kirkholman taistelussa.
Kaarle IX palkitsi tämän teon
Wreden leskelle Gertrud von
Ungernille lahjoittamalla
tälle tiloja Elimäen, Anjalan
ja Porvoon pitäjistä, mm.
Mäntsälän kappelista Sälin-
kään ja Nummisten (Alikar-
tanon) tilat. 

Ruotsin ritarihuoneen jä-
seniksi Nordenskiöld- ni-
mellä v. 1752  aateloitujen
veljesten   Nordenskiöld-su-
vun kantaisä Johan Norberg
(1660-1740) osti Mäntsälän
Nummisten tilan (Alikarta-
non) vuonna 1709. Tilaa kut-
suttiin alkuperäisen omista-
jan ratsumestari Henrik Wre-
den lesken Gertrud von Un-
gernin mukaan ”Frugårdik-
si”.

Viimeinen kartanon  Nor-
denskiöld-sukuun kuulu-
neista omistajista  Nils Otto
(1834-1916), myi kotikarta-
nonsa vuonna 1912 porvoo-
laiselle kauppaneuvos Au-
gust Eklöfille. Vuonna 1964
Suomen valtio osti Alikarta-
non osin Nordenskiöld-su-
vun lahjoituksen turvin. Mu-
seoviraston vastaamana mu-
seona Alikartano avattiin
vuonna 1983. 

Alikartanon päärakennuk-
sen arkkitehtuurille on eri-
tyistä, että huoneet kiertävät
kahden kerroksen korkuista
keskeissalia. Se saa valonsa
lehterin ikkunoista. Sisätilat
on sisustettu 1800-luvun
asuun. Esineistössä on tie-
demiehinä ja tutkimusmat-
kailijoina tunnetun suvun
esineistöä, jota on saatu mu-
seon avaamisen jälkeen
Ruotsista suvun jäseniltä
lahjoituksina.

A.E. Nordenskiöldin an-
sioista tutkimusmatkailijana
muistetaan ennen kaikkea
Koillisväylän löytäminen,
ensimmäisenä ihmisenä uu-
den reitin purjehtiminen.

Hauskana dokumenttina,
yksityiskohtana tältä mat-
kalta kerrotaan, että kun jäi-
hin juuttuneelta Vega-laival-
ta vihdoin tuli vaimolle säh-
ke, sen tekstinä oli lyhyesti
”All well, Adolf”. Tämä viesti,
”Kaikki hyvin”, riitti tiedon-
annoksi kuukaudesta toi-
seen venyneeltä matkalta
silloisessa maailmassa.  Mu-
seon pieni, mutta hyvin va-
rustettu kauppa myy tällä
tekstillä varustettuja T-pai-
toja.

Torppareistaan 
ja lastenkodistaan
muistettu Sälinkään
kartano

Kolmannen retkikohteem-
me, Sälinkään kartanon his-
toria alkaa samanlaisista ta-
pahtumista kuin Alikar-

tanonkin.  Kaarle IX  lahjoitti
Wreden leskelle Gertrud von
Ungernille Mäntsälästä Sä-
linkään ja Nummisten (Ali-
kartanon) tilat. Sälinkään
kartano vaihtoi useasti
omistajaa, mutta nykyisen
päärakennuksen rakennut-
taminen on Henrik Johan
Sohlbergin ansiota.  

Torppareistaan myöhem-
min kuulu kartano siirtyi hä-
nelle v. 1810.  Kartanon ve-
näläissyntyinen omistaja
Teodor Terischoff, ankara
kartanonherra lisäsi taks-
värkkipäiviä, mikä sai aikaan
torpparilakon. Kun maa-
hamme v. 1919 saatiin laki,
jonka mukaan torpparit sai-

vat lunastaa torppansa itsel-
leen, käyttivät kaikki yli sata
Sälinkään kartanon torppaa
sitä hyväkseen. 

Kartano menetti käytän-
nössä kaikki maansa, kun
siitä muodostettiin siirto-
laisille ja rintamamiehille n.
50 asutustilaa viime sotien
jälkeen. Päärakennus siirtyi
kunnalle ja siinä toimi aluksi
Kannakselta, Valkjärveltä
evakuoitu lastenkoti ja myö-
hemmin aina vuoteen 1976
Mäntsälän lastenkoti. Tä-
män jälkeen kunta luovutti
kartanon Sälinkään kylän
käyttöön 50 vuodeksi yhden
markan vuosivuokraa vas-
taan.

Kyläläisten muodostama
kartanoseura järjestää talos-
sa erilaisia tilaisuuksia ja
vuokraa sitä mm. pitoihin.
Pienet pidot syntyivät kun
retkeläisemme nauttivat

maittavan lounaan
suuressa kartanon sa-
lissa. Länsi-Suomessa
torpparit, Karjalassa
lahjoitusmaatalonpo-
jat. Myös Sälinkään
torpparien jälkeläiset
olivat koonneet, mutta
vasta viime vuosikym-
meninä, kartanon puis-
toon torppareiden
mailta tuoduista kivistä
muistomerkin. Sen ää-
ressä viivähdimme
käynnin päätteeksi.

Sepänmäki, lähellä
tavallisten ihmisten 
historiaa

Alkuperäisillä paikoil-
laan sijaitsevat eri am-
mattiryhmien työpajat
ovat  Mäntsälän Hirvi-
haarassa sijaitseva Se-
pänmäen käsityömu-
seon kiinnostava anti.
Kyse on varsinkin turis-
tikautena, kesäisin vilk-
kaana elävästä ja toimi-
vasta ulkomuseosta, jo-
ka on vähän niin kuin
Luostarinmäki Turussa. 

Sepänmäki työpajoi-
neen ja käsityöläisten
asuntoineen kertoo
1700-, 1800- ja 1900-lu-
vun elämästä. Tällä pai-
kalla Hirvihaarassa
kauan sijainnut käsi-
työläisten asuma-alue
on entistetty  museoksi,
jonne on kerätty n.
8.000 käsityöhön liitty-

vää esinettä. Parikymmentä
entisöityä rakennusta, joissa
on 14 verstasta tai työtilaa,
kahvila ja kaunis vanhanai-
kainen pihamiljöö olivat elä-
mysrikkaan matkamme vii-
meisen kohteen antia. 

Kesäaikaan Hirvihaaran
Sepänmäelle houkuttelevat
mm. käsityönäytökset ja
kuuluisimpana ehkä peli-
mannimusiikin voimannäy-
te Sepän Soitto. Meidän
käyntimme osui kevääseen,
jolloin tapahtumia ei vielä
ollut.

Teksti:
KAARINA PÄRSSINEN

Kuva:
KAUKO HINKKANEN

Yhteiskuvassa Kirvun Pitäjämuseon edustalla 21.5.2006  Vpl. Pyhäjärvi-Seura ry:n retkeläiset ryhmittyneinä Kirvusta tuodun
kilometritolpan vierelle. Vasemmalla edessä museon puuhamies Soini Hämäläinen ja kirjoittaja, seuran puheenjohtaja 
Kaarina Pärssinen.
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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

Heinäkuun lehti on Pyhäjärvijuhlien 
juhlanumero ja se tehdään jo 29. 6. 2006. 

Aineisto tähän lehteen on oltava 
toimituksessa 26. 6. 2006 mennessä.

■ Henttosen sukuseuran kokoontuminen Varalan
Liikuntaopistolla 1.-2. 7. 2006. Tapahtuma alkaa 1.7.
klo 12.00 lounaalla, minkä  jälkeen selvitykset Kirvun
ja Pyhäjärven sukuhaaroista sekä yleiskokous. Illalla klo
18.00 Pyynikin kesäteatterissa Lampaansyöjät teatteri-
esitys. Su 2.7. 2006 seppeleenlasku Karjalaan
jääneiden vainajien muistomerkille ja osallistuminen
jumalanpalvelukseen  Tampereen Tuomiokirkossa.
Tiedustelut sukukokouksesta Teuvo Henttonen puh.
040 753 2040 tai teuvo.henttonen@phnet.fi

■ Kukkojen Sukuseuran kokous ja sukujuhla sunnun-
taina 9.7. 2006 Kangasala Äijälä-talossa os.
Liuksialankuja 33. Sukujuhla aloitetaan perinteisesti
osallistumalla jumalanpalvelukseen Kangasalan
kirkossa kello 10.00 jonka jälkeen seppeleen lasku
muistomerkeillä. Karjalainen perinneruokailu kello
13.00 Äijälä-talossa, jonka jälkeen sukujuhla ja kokous.
Sukulounas maksaa  aikuisilta 20 euroa ja lapsilta 10
euroa. Emäntä varten ilmoittautumiset  30. 6.
mennessä Jari Kukolle puh. 0400 965 596, Paula
Latvalle puh. 0400 747 970 tai Reino Äikiälle puh.
040 769 5775.

■ Lähde Karjalaan Helin mukana 11.-14. 7. Pyhäjärvi-
Käkisalmi. Kiireetön lepoloma (ilm. viimeistään 1.7.
mennessä). 23.-27.8. Pyhäjärvi-Valamo. 14.-20.9.
Pyhäjärvi-Pietari-Petroskoi-Kizi. Karjalainen teatteri-ilta
Petroskoissa. Paluu Sortavalan kautta Suomeen. Soita
ja varaa matkasi. puh. 050 567 1586 Heli Salminen
(Naskalin Manun tyttö).

■ Noitermaan koulupiiriläisten tapaaminen
Pyhäjärvijuhlilla Huittisissa sunnuntaina 16.7. 2006
väliajalla ennen päiväjuhlaa. Paikka Forselius-sali, 
Risto Rytin-salin vieressä.

■ Ukkosen sukuseura ry:n (Sakkolan Koukun-niemi,
Pyhäjärven ja Sakkolan Lohijoki) sukukokous ja suku-
juhla on Kangasalla kulttuurikeskus Äijälässä
(Liuksialankuja 33) 30.7.2006 alkaen klo 13. Ruokailu
pitopöydästä noin klo 13. Ruokailun hinta 20
e/aikuinen, 10 e/alle 12-vuotias lapsi sisältää täyte-
kakkukahvit. Kokouksessa ovat esillä sääntömääräiset
asiat. Muu ohjelma koostuu arpajaisista, runoista ja
musiikista. Kokouksen yhteydessä mahdollisuus
tutustua kulttuurikeskus Äijälään. Sitovat ilmoittautu-
miset viimeistään 12.7.06 mennessä Raimo
Honkasalolle (040-720 8732) tai Tuija Ukkoselle 
(03-458 7093 tai 040-753 4241). Tervetuloa suku-
laisia tapaamaan!
Sukuseuran hallitus

■ Kaasalaiset! Kokoonnumme sukuseminaarin yhtey-
dessä la 15.7. klo 13 Kuninkaisten koulutus- 
ja kulttuurikeskuksen Forselius-salissa.

■ Matka Pyhäjärvelle 3. – 6.8.2006. Lähtö tapahtuu
Porista ja matka jatkuu Tampereen ja Helsingin kautta
Vaalimaalle. Majoittuminen on Musakan Lomarannas-
sa. Ensimmäinen päivä Karjalassa vietetään Konnitsas-
sa ja toisena päivänä tehdään vaikkapa kiertoajelu
Pyhäjärvellä ja naapuripitäjissä. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset 27.6. mennessä: Arja Hiiri, Eerikinkatu 35 A
19, 00180 Helsinki, puh. 09-693 2926, 050-410 4890
tai Inkeri Hiiri, puh. 09-142 524, 040-500 1891.
Tervetuloa mukaan!

Vpl. Pyhäjärvi-juhlat Huittisissa 15.-16.7.2006

Miten majoittua Huittisissa
Huittisten kaupungissa, tä-
mänvuotisessa kihujuhla-
paikkakunnalla, ei majoittu-
minen tuota ongelmia. Mo-
net käyttävät luonnollisesti
sukulaisten ja ystävien pal-
veluita hyväkseen. Seuraa-
vista numeroista voi juhla-
väki varata yöpymisen.

Huittisten Seurahuone
puh. 02-5606300  sijaitsee
torin laidassa lähellä kirk-
koa. Hotellissa on 20 vuode-
paikkaa ja hinnat ovat aamu-
palalla 1 hengen  huoneessa
66 euroa, 2 hengen huone-
hinta on  76 euroa ja kolmen
hengen huonehinta on 93
euroa.

Mommolan Motelli puh.
02-569451 sijaitsee Turun
tien varressa n. 2 km keskus-
tasta pitää sisällään 50 vuo-
depaikkaa  Huonehinnat aa-

Juhlien aikataulu
Tämänkesäiset juhlamme
ovat jo tuota pikaa. Huittis-
ten Karjalaseura on juhlajär-
jestelyissään loppusuoralla.
Heinäkuun alussa ilmesty-
vässä juhlanumerossa kerro-
taan juhlien ohjelmat yksi-
tyiskohtaisesti. Tässä nume-
rossa kerromme vain juhlien
alkamisajankohdat ja juhla-
paikat sekä tärkeitä majoi-
tukseen liittyviä asioita. Mi-
käli sukuseurat, koulupiirit,
kirjatoimikunnat ym. ha-
luavat varata kokoontumis-
tilaa juhlien aikana pyydäm-
me ottamaan yhteyttä eh-
dottomasti juhlatoimikun-
nan puheenjohtajaan Reino
Äikiään.

Lauantai 15.7.
Sukuseminaari  kello 13.00-16.00  Kunin-

kaisten koulutus-ja kulttuurikeskus  Forse-
lius-sali

Muistojen ilta  kello 17.00-18.30 Huittisten
kirkko

Ohjelmalliset iltamat kello 20.00-24.00 Ku-
ninkaisten koulutus-ja kulttuurikeskus

Sunnuntai 16.7.
Juhlamessu kello 10.00 Huittisten kirkko
Kunniakäynti haudoilla n. 11.30
Juhlaravintolat  kello 11.30- 14.00 Kunin-

kaisten koulutus-ja kulttuurikeskus
Päiväjuhla kello 14.00-16.00 juhlasali Ku-

ninkaisten koulutus-ja kulttuurikeskus

Yhteyshenkilöt:
Reino Äikiä juhlatoimikunnan puheen-

johtaja ja päiväjuhlavastaava puh. 040-
769 5775

Heikki Kiiski juhlatoimikunnan varapu-
heenjohtaja ja kirkkotilaisuudet puh. 0500-
327 188. Markku Evala seuran sihteeri, ilta-
mat puh. 050-528 8515. Naistoimikunnan
puheenjohtaja, ravintolat Merja Inkinen
puh. 050-567 7599.

Kulkuyhteydet Huittisiin: lukuisia pika-
vuoroyhteyksiä päivittäin Tampereelta n. 75
km, Turusta n. 90 km, Porista n. 60 km ja Hel-
singistä n. 175 km. Lähin rautatieasema
Vammala, josta matkaa Huittisiin  n. 25 km.

Juhlatapahtumat ovat seuraavat:

Uot sie miul sukkuu?
Otsikon kysymykseen etsim-
me vastauksia Vpl Pyhäjärvi-
juhlien alkajaisiksi Huittisis-
sa lauantaina 15. päivänä
heinäkuuta. ”Kuulutko su-
kuuni - seminaari pidetään
Kuninkaisten koulutuskes-
kuksen Forseliussalissa klo
13 – 16. Alkuun kuullaan Yrjö
Kaasalaisen ja Esko Pakari-
sen kertovan omista suvuis-
taan ja niiden tutkimisesta.
Seminaarissa kartoitetaan
pyhäjärveläistä sukututki-
musta koko laajuudessaan ja
tehdään koonnos mm. Pärs-
sisten eri sukuhaaroista teh-
dyistä tutkimuksista ja selvi-
tyksistä. Tarkoitus on saada
luetteloitua pienimuotoiset-
kin pyhäjärveläisiin sukui-

hin liittyvät selvitykset. Se-
minaarin loppupuolelle va-
rataan kolmisen varttia aikaa
tietojen vaihtoon osallistu-
jien kesken. Ottakaahan teh-
dyt selvitykset mukaan joko
paperille ”präntättynä” tai
kannettavien koneiden
muisteissa.

Seminaaria koskevat tie-
dustelut voi osoittaa allekir-
joittaneelle.

Sukututkimusterveisin
ANTERO PÄRSSINEN

Kiviniementie 424, 
17120 PAIMELA

Puh. 050-5706575
Sähköposti:

antero.parssinen@phnet.fi

miaisella varustettuna ovat
seuraavat: 1 hengen huone
51 euroa, 2 hengen huone 68
euroa, 3 hengen huone 85
euroa ja neljän hengen huo-
ne 100 euroa.

Huittisten Ratsastuskes-
kus  puh. 02-567797 sijaitsee
n. 2,5 km keskustassa rau-
hallisessa maalaismaise-
massa. Keskuksessa on 30
vuodepaikkaa 1 , 2 ja kolmen
hengen huoneissa ja hinnat
ovat 30 euroa henkilöltä va-
rustettuna aamupalalla. 

Tuorin ratsutila puh.
0500-732 892. sijaitsee n. 2
km keskustasta Punkalaitu-
men suuntaan. Tilalla on 20
vuodepaikkaa ja hinnat ovat
aamupalalla 30 euroa  henki-
lö. Tee varaus puhelin  0500-
732 892. 

Jokinäkymä Kokemäenjoelta, jota myöten Satakunnan
Kansansoutu Vammalasta Poriin lähtee pari päivää ennen
omia juhliamme. Etualalla Karhiniemen silta ja Aarni Äi-
kiän maatilarakennukset.


