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Sukujen historiaa Pyhäjärvellä
Pontus de la Gardien valloi-
tettua Käkisalmen linnan
vuonna 1580, joutui sotien
hävittämä ja autioittama ete-
läinen linnalääni vuoteen
1585 mennessä ruotsalaisten
hallintaan. Ennen sotaa tääl-
lä oli ollut toista tuhatta ta-
loa, mutta vuoden 1585 lin-
nan tilien mukaan asuttuja
taloja oli vain 45. Kaikki Py-
häjärven 111 taloa olivat au-
tioina.

Olojen rauhoituttua, alkoi
lääniin muuttoliikettä sekä
Suomesta että Venäjältä. Au-
tiotiloja annettiin myös soti-
laille viljeltäväksi. 

Kirjeessään Kuningas Ju-
hanalle vuonna 1584 Käkisal-
men linnan isännät E. Ber-
tilsson ja J. Diriksson kertovat
noin 200 talonpojan palan-
neen jo lääniin ja lisää tule-
van jatkuvasti. Käkisalmen
päällikkö Henrik Huggut
myönsi vuonna 1587 kunin-
kaan ohjeen mukaan kolmen
vuoden verovapauden kotei-
hinsa palaaville entisille
asukkaille. Kirjeessään Viipu-
rin linnan päällikölle vuonna
1589 Huggut pyysi saada ne
talonpojat, jotka hän oli Ber-
til Erikinpojan kanssa Suo-
mesta valinnut. Täten hän
pyrki saamaan lääniin Ruot-
sille uskollisia alamaisia.

Vuoden 1589 maakirjassa
Sackulan pitäjässä, johon Py-
häjärvikin on luettu, on 6
asuttua taloa, jotka olivat ol-
leet jo vuonna 1585. Vuoden
1590 maakirjassa kaikki edel-
lä mainitut 6 taloa on luettu
Noisniemen kylään kuulu-
viksi. Pyhäjärvellä on asuttu-
ja taloja tällöin 14 ja vuonna
1593 jo 38. Kylät ovat nimellä
joko Kiimajärvi tai Pyhäjärvi.
Sukunimet Kaasalainen,
Kukko ja Pärsinen on tunnis-
tettavissa nimistöstä. Vuonna
1590 on Kiimajärvellä Hind-
rich Kasin, Heijno Kasin,
Kucko Påwell ja Oluff Perss
sekä Pyhäjärvellä Philipus
Perss. Vuonna 1593 on Kiima-
järven kylissä: Henrich Ka-
sain, Madz Jönsinpoika Ka-
sain, Madz Larsinpoika Ka-
sain, Kucko Påwell sekä Olle
Perssin.  Pyhäjärveltä on Phi-
lipus Perss hävinnyt, mutta
uutena on Hendrich Mårthe-
ninpoika Kasain.

Käkisalmen lääni luovutet-
tiin venäläisille 1597 Täyssi-
nän rauhansopimuksen mu-
kaisesti. Lääniin alkoi välittö-
mästi vilkas muuttoliike, jota
rohkaisi vielä ruhtinas Boris
Godunovin vuonna 1598 Kä-
kisalmen kaupungille anta-
ma lahjoituskirje, jossa hän
myönsi sekä kaupungin että
koko läänin asukkaille 10
vuoden tulli- ja verovapau-

den. Pakolaisia palasi Käki-
salmen seudulle etenkin Os-
tan ja Kizin pogostoista ja
muualtakin Äänisniemen
alueilta. Suomestakin tuli
uusia asukkaita, etenkin nii-
tä, jotka pakenivat verotusta
ja sotaväen ottoa. Esim. Jääs-
kestä pakeni vuonna 1602 Ve-
näjälle 57 miestä ja seuraava-
na vuonna 24. Ruokolahdelta
ja Äyräpäästä siirtyi asukkai-
ta myös rajan yli. 

Tsaari Feodor oli antanut
jo vuonna 1590 kirjeessään
10 vuoden verovapauden
”kaikille Ruotsin ja latinan
uskoisille, jotka nyt elävät
Karjalan maalla ja tai
vast´edes sinne asettuvat.”   

Sodista toipuminen ei kes-
tänyt pitkään, sillä vuona
1611 Jakob de la Gardie val-
loitti Käkisalmen linnan ja
samalla koko lääni joutui
ruotsalaisten miehittämäksi.
Lääni liitettiin vuonna 1617
Stolbovan rauhassa voitto-
maana Ruotsin valtakuntaan. 

Maakirjoja on säilynyt
1610-luvulta vuosilta 1613 –
1617. Vuoden 1613 maakirjan
mukaan Pyhäjärvellä on 18
kylää, verotettavaa maata 64
_ aateria ja 101 talonpoikaa.
Kylät ovat: Lahnawalkama,
Rodialax, Sawxenranda, En-
kualax, Watikansari, Yllö Järff,
Riuskåå, Costerma, Sabru,
Ifwaskan sari, Orlaus, Pyhä
Järff, Kahwains by, Mondru
by, Jama by, Noiterma, Kima
Järff ja Kunialax. Kaasalaiset
ja Pärssiset ovat olleet myös
lautamiehinä jättäneet puu-
merkkinsä maakirjoihin. Ni-
mittäin Montrualta Madz Ka-
sinen ja Kahvenitsasta Mårt-
hen Perssin. Montruan Kaa-
salainen kulkee myös nimellä
Picko. 

Pyhäjärven Kaasalaiset 

Vuoden 1613 maakirjan mu-
kaan Ivaskan saaressa on
Madz Kasain, Kiimajärvellä
on Hindrich Kasain ja Mont-
rualla  Madz Picko, joka on
vuosien 1615 – 1617 maakir-
joissa nimellä Kasain ja sen
jälkeen maakirjoissa Picko-
na. Vuoden 1631 maakirjassa
Kiimajärven Kaasalaisen ky-
läksi mainitaan Kalamaja ja
uutena on tullut Pyhäkylään
(Stoore Pyhä) Knuth Kasajn.
Vuoden 1651 maakirjassa
Kaasalaiset esiintyvät sa-
moissa kylissä lukuun otta-
matta Ivaskan saaren Kaasa-
laista, jonka tila on merkitty
autioksi 1638 köyhyyden täh-
den. Kalamajaan kuuluvaksi
on luettu myös Pölhölän ky-
lä. Picko häviää  Montrualta
1660 – luvulla, mutta saman
vuosikymmenen lopulla ky-

lään muuttaa Kalamajasta
Michel Kaasoin. Asia ilmenee
vuoden 1683 Pyhäjärvern ke-
sä- ja syyskäräjien pöytäkir-
jasta, jolloin oli kiista ns. Ryö-
nän niitystä. Asianosaisina
olivat Michel Kaasoin ja Oluf
Kaasoin. Michel ja Oluf Kaa-
soin olivat asuneet aiemmin
yhdessä Kalamajassa, mutta
Michel muuttanut 14 vuotta
sitten Montrualle. Todistajina
olivat Crister Picko Haparai-
sista, Matz Picko Parinasta,
Matz Thomasinpoika Kaa-
soin Pyhäkylästä ja Matz Staf-
faninpoika Kaasoin Pölhöläs-
tä.

Viimeisessä 1600-luvulta
säilyneessä vuoden 1696 sa-
vuluettelossa on talollisten
Kaasalaisten savuja Pyhäjär-
vellä seuraavissa kylissä: Jaa-
ma (1), Kahvenitsa (1), Kala-
maja (3), Montrua (2), Pyhä-
kylä (4), Pölhölä (4) ja Rotjan-
lahti (1). Kiimajärven Konnit-
sassa on lisäksi torppari Lars
Kasoisen savu. Käräjäpöytä-
kirjoissa hänen mainitaan
olevan populi (tilaton). Sa-
manniminen Lars Kasainen
mainitaan Konnitsassa vuo-
den 1641 Pyhäjärven talvikä-
räjien pöytäkirjassa. Tämä
Lars sai sakkoja siitä, että oli
tappanut Lukas Nielsinpojan
kolmivuotiaan sian.

Ensimmäisessä isonvihan
jälkeisessä vuoden 1724
maakirjassa Kaasalaisten ta-
loja on seuraavissa kylissä:
Jaama (2, joista toinen au-
tioitunut 1699), Kahvenitsa
(1), Kalamaja (1), Kiimajärvi

(1725 – 1789) ja vaimonsa
Walborg  Haikoin (1729 –
1802) perheineen, veljen
Henrichin (1728 – 1767) leski
Eva Purain (1734 – 1798) tyt-
tärineen ja nuorin veli Olaw
(1737 – 1783) ja vaimo Maria
Wesicko (1749  - 1804) per-
heineen. Kiimajärvelle jäävät
veljien Johanin (1726 – 1803)
ja Elisabeth Kisken (1733 –
1789), Jörenin (1730 – 1796)
ja Walborg Niuckasen (1749 –
1789) sekä Andersin (1733 –
1782) ja Helena Kisken (1738
– 1803) perheet. Heidänkin
sukunsa joutuvat muutta-
maan 1800-luvun puolivälin
mennessä päätilalta, sillä Kii-
majärven hovi ottaa heidän
maansa haltuunsa. Henkikir-
joissa tämä näkyy merkintä-
nä, että Kaasalaisten tilasta
1/6 on hovileirin alla.

Henrich Matzinpojan ser-
kun Jören Jöreninpojan (1715
– 1772) ja Walborg Mårtenin-
tytär Jawanaisen 1713 – 1765)
pojat Thomas (1739 – 1797) ja
Elisabet Naskali (1742 – 1821)
sekä Martin (1750 - 1803) ja
Walborg Pagarin (1757 –
1828) muuttavat perheineen
Kiimajärven toiselle puolelle
talon metsäsaralle Kauruun,
joka on vuoden 1769 Thor
Jönströmin laatimassa Tii-
tuan ja Musakanlaxin kylien
verollepanokartassa merkit-
tynä ” Kauro Sarka, Kasolains
Teg ifr. Kimajerfwi By”.  

Kiimajärven Konnitsan
maat löytyvät Adam Ottelinin
laatimasta vuoden 1769 Kun-
nianiemen, Kånitzanjoen ja
Hassinmäen kylien verolle-
panokartasta. Nämä kylät
kuten edellä mainitutkin ky-
lät kuuluvat ruhtinas Tru-
betskoijn lahjoitusmaihin.
Karttaliitteen mukaan Kiima-
järven  Jören Kasolaisen
maista 2/3 on Konnitsassa.
Maita on täällä yhteensä 962
tynnyrinalaa (1 tynnyrinala =
0.462 ha), josta tontteja 2 ta,
peltoa 38 ta, niittyjä 129 ta,
metsää 451 ta ja soita 342 ta.

Isossajaossa vuonna 1896
Kiimajärvi N:o 4:n Konnitsan
ja Kaurun maista (yhteensä
1261 tynnyrinalaa) lohkottiin
15 tilaa, joista 12 oli Kaasa-
laisten, 2 Nokelaisten ja 1
Musakkojen. Maat liitettiin
maakirjassa Konnitsan ky-
lään uutena rekisterinume-
rona Konnitsa N:o 6. Vanha
vuosisatainen yhteys Kiima-
järven kylään oli katkennut
lopullisesti, mutta Kaasalais-
ten sukuna olemme aina Kii-
majärven Kaasalaisia vanhan
Kiimajärven hoviin liitetyn
kantatilan mukaan.

YRJÖ J. KAASALAINEN  
(lyhennelmä sukusemi-

naarissa 15.7. Huittisissa)

(1), Montrua (2), Pyhäkylä
(1), Pölhölä (2) ja Tiitua (1). 

Kiimajärven Kaasalaiset 

Ensimmäiset tiedot Kaasalai-
sista Kiimajärveltä löytyvät
vuoden 1724 henkikirjoista ja
maakirjasta. Kylässä asuu Jö-
ren Matzson Kasolain per-
heensä ja veljenpoikansa
Hindrichin kanssa. Vuoden
1728 revisiomaakirjan mu-
kaan Jören Matzsonin tila on
veroltaan 1 aateri, joka on re-
visiossa kohtuullistettu _ aa-
teriksi. Tila kuuluu keisarin-
na Katarina I salaneuvos Ivan
Potemkinille lahjoittamiin ti-
loihin.

Henkikirjojen mukaan Jö-

ren Matzson on talon isäntä-
nä vuoteen 1733. Hänen jäl-
keensä isäntänä on hänen
veljensä Matzin poika Hen-
rich 1734 – 1736 ja tämän jäl-
keen hänen leskensä Walborg
Jacobintytär Tira 1737 – 1738
ja sen jälkeen edellisen mies-
vainajan täysi- ikäiseksi tul-
lut serkku Jören Jöreninpoika
1739 – 1772, jonka jälkeen
vanha suurperhe alkaa hajo-
ta. Perheessä oli ollut jo 20
henkeä vuonna 1754 (vuoden
1754 papiston laatima henki-
kirja).

Talon maille Konnitsaan
muuttavat Henrich Matzin-
pojan (n 1700 – 1737) ja Wal-
borg  Jacobintytär Tiran (1703
-1767) vanhin poika Mathias

Maisteri Yrjö Kaasalainen esitelmöi juhlien sukuseminaa-
rissa. Edessä  sukuseminaarin puheenjohtajana toiminut
hallintoneuvoston puheenjohtaja Antero Pärssinen.

Kuva vuodelta 1943 kevättalvella Konnitsan kauppias Luukkasen talon edessä.Henkilöt
vasemmalta Mikko Aro Laihialta, Olavi Kaasalainen, Helmi Kaasalainen s. Luukkanen,
Anna Luukkanen ja hänen sisarensa Katri Rouhiainen s. Luukkanen. Käkisalmen Puustis-
ta. Edessä  kirjoittaja Yrjö Kaasalainen 2-vuotiaana. Pikkuveli Seppo oli nukkumassa ja jäi
pois kuvasta. Kuvan ottanut Siviä Hynninen os. Ohvo.
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Jo kuusi vuosikymmentä sitten esitettiin uhkakuvia,
että pyhäjärveläinen ja jopa koko karjalainen kult-
tuuri vähitellen katoaa. Entiset tavat ja tottumukset
sekä kunniakkaat perinteet unohtuvat ja samalla su-
laudumme muiden suomalaisten joukkoon. Väestön
ikääntyminen ja poistuminen keskuudestamme tu-
kee yllä olevaa käsitystä. Viimeisetkin ”kotona Kar-
jalassa” syntyneet ihmiset ovat jo vähintään 62-
vuotiaita. Kun pyhäjärveläiset aikanaan sijoitettiin
lähinnä Etelä- ja Länsi-Suomeen sekä Pohjanmaalle,
joutuivat lukuisat ihmiset kuitenkin monien vaihei-
den jälkeen asettumaan erilleen toisistaan. Muutta-
minen työn ja toimeentulon  vuoksi vei monet kau-
aksi sukulaisista, tuttavista ja entisistä naapureista.
Lapsuuden kokemukset antoivat viitteitä siitä, että
meidän oli parasta pitää matalaa profiilia, ettemme
joutuisi pilkatuiksi ja kiusatuiksi. Pyhäjärven murre-
kin alkoi kadota, sitähän kuuli vain kotona. Näitä ar-
kisia tosiasioita voisi jatkaa pitempäänkin. 

Vaikka me olemme sulautuneet muiden suomalais-
ten joukkoon, jatkamme silti karjalaisen kulttuurin ja
sukupolvien ketjun vaalimista. Karjalanpiirakka on
tunnettu ja maistuu hyvälle kenen tahansa suussa.
Kun satakuntalainen puolisoni paistaa piirakoita vii-
kottain, tyttäreni lapset haluavat olla puuhassa
mummon apuna. Karjala kiinnostaa edelleen mat-
kailijoita, muitakin kuin karjalaisia. Ensimmäinen
matka jää harvoin viimeiseksi! Kotipaikkojen lisäksi
haluamme nähdä ja kokea paljon muutakin ja am-
mentaa tietoa entistä syvemmältä. Esimerkiksi mitä
tapahtui 65 vuotta sitten? Keskuudessamme on vie-
lä henkilöitä, jotka muistavat. Kyselkäämme heiltä.
Koulupiiri- ja kyläkirjoja on edelleen tekeillä. Monet
ovat ne vaikeudet ja vastukset, jotka tulevat eteen
näin suurissa hankkeissa. Työ tekijöitään aikanaan
palkitkoon.

Kesään kuuluvat myös erilaiset juhlat. Karjalan Lii-
ton kesäjuhlat Haminassa kokosi viikonlopuksi yh-
teen paljon karjalaisia, myös meitä pyhäjärveläisiä
mukaan erilaisiin tapahtumiin. Juhlakulkue säväh-
dytti myös paikallista väestöä. Vpl. Pyhäjärvijuhlat
tarjoavat tilaisuuden osallistua ja kokea kaikkea sitä
mitä itse kukin kaipaamme. Monille se on joka ke-
säinen perinne, mutta joillekin uusi kiinnostava ko-
kemus, joka vahvistaa meidän yhteenkuuluvuutta.
Pyhäjärven omaan kansallispukuun pukeutuneet
naiset erottuvat edukseen yleisön joukosta. Ensi
vuonna tapaamme Tampereella, jossa juhlavalmiste-
lut on jo aloitettu. 

Kuten lehtemme elokuun numeron pääkirjoittaja
sattuvasti totesi, oma lehtemme on yksi Pyhäjärve-
läisyyden kulmakivistä. Säätiömme hallitus kokoon-
tui elokuun lopulla käsittelemään ajankohtaisia
asioita, jotka ovat näköpiirissä. Tyrvään Seudun Mu-
seon kanssa järjestämme ensi keväänä Laatokan ja
Pyhäjärven kalastusta esittelevän näyttelyn. Vene ja
vähän muutakin aineistoa on, mutta toki lisääkin
tarvitaan. Sukuseurojen yhteinen matka Pyhäjärvelle
järjestetään keväällä. Tarkastelimme säätiömme ja
lehtemme tilannetta myös nelikenttä analyysin avul-
la, kartoittamalla vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja
mahdollisuuksia. Totesimme, että meillä on näitä
kaikkia. Tuloksia analysoimalla ja löytämällä oikeat
asiat uskomme pystyvämme kehittämään toimin-
taamme ja ratkaisemaan tulevat haasteet.

Hyvä lehtemme lukija. Riittääkö tämä estämään py-
häjärveläisyyden katoamisen sukupolvien pitkässä
ketjussa? Samalla kun toivotan antoisaa syksyä, ha-
luan kertoa, että meitä on suuri joukko sitoutunut
tekemään työtä pyhäjärveläisyyden hyväksi, niin
säätiössämme, kuin eri seutujen  Pyhäjärvi-kerhoissa
ja -seuroissa sekä Karjalaseuroissa. Jos saamme nuo-
ret mukaan toimintaamme, ei meillä ole hätää. Tule
sinäkin mukaan tähän työhön, toimimaan ja vie-
mään viestiä eteenpäin. Yhdessä olemme vahvem-
pia, tänään ja huomenna. Sie, mie ja myö yhes! 

YRJÖ S. KAASALAINEN

Katoaako
pyhäjärveläisyys?

Pyhäjärvi Vpl
Heinäkuussa ilmestyneessä
mainiossa lehdessämme oli
Reino Äikiän ansiokas kirjoi-
tus Pyhäjärven pitäjästä
1939. Kun siinä käsiteltiin
myös noita Vpl–VL -liitteitä
pitäjän nimessä, ja kun Huit-
tisten Pyhäjärvijuhlissa Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiön valtuus-
kunnan puheenjohtaja An-
tero Pärssinenkin päätöspu-
heessaan vanhan merkin-
nän palautukseen puuttui,
voinen omalta osaltani vielä
tarkentaa asioiden kulkua.

Kuten Reino Äikiä kertoo,
ja me kaikki pyhäjärveläiset
hyvin tiedämme, johtui Vpl.
-tarkennus Pyhäjärvi pitä-
jämme nimessä kolmen, eri
lääneissä sijaitsevien saman
nimisten pitäjien erottelu-
tarpeesta. Myös kirkonkir-
joissa ja syntymätodistuksis-
sa tuo tarkennus oli oleelli-
sena osana syntymäpaikka-
merkintää. Kun virallinen
kansalaisten rekisteröinti
siirtyi vuonna 1971 kirkko-
herranvirastoista maistraa-
teille ja edelleen Väestöre-
kisterikeskukselle, siirryttiin
samalla myös atk-pohjai-
seen yhtenäisrekisteriin. Sii-
nä yhteydessä myös Pyhä-
järvi Vpl muuttui virallisesti
Pyhäjärvi Vl:ksi.

Itse kuulin noihin aikoihin
monen pyhäjärveläisen tai-
vastelevan muutosta. Kun
vähän myöhemmin uusin
ajokorttiani, huomasin itse-
kin syntymäpitäjäkseni mer-
kityn Pyhäjärvi VI. Kävin en-
sin kirkkoherranvirastossa
vaatimassa oikaisua, mutta
siellä kerrottiin asian kuulu-
van Väestörekisterikeskuk-
selle. Sinne soitettuani sain
kuulla, että muutosta ei voi-
da tehdä, sillä kalliin tietoko-
nemuistin säästämiseksi
kaikki ”tarpeettomat” merkit
on karsittu pois ohjelmista.

Ajokorttiahan joutui jat-
kuvasti käyttämään henki-
löllisyystodistuksena. Aina
minua siinä yhteydessä har-
mitti tuo VL. Kun sitten alkoi
uusi vuosituhat ja sen myötä
lähestyi 70 vuoden ikä ja ajo-
kortin – sen pahvisen – uusi-
minen, ajattelin koettaa, jos-
ko ajokorttiin nyt saisi oi-
kean syntymäkunnan! Toi-
mitin kirjallisen oikaisu-
pyynnön ensisijaiselle hen-
kilörekisterin pitäjälle eli
Vantaan maistraatille. Seu-
raavana saamani vastaus:

Olette pyytänyt maistraat-
tia oikaisemaan syntymä-
kuntanne nimeksi väestötie-
tojärjestelmään Pyhäjärvi
Vpl nykyisen Pyhäjärvi Vl:n
sijaan, koska mielestänne ly-
henteen Vl mielletään ylei-
sesti viittaavan Vaasan ei Vii-
purin lääniin.

Maistraatti on pyrkinyt
selvittämään, mihin perus-
tuu se, että Viipurin läänissä
sijainneen kunnan nimen
jäljessä läänin nimi lyhenne-
tään väestötietojärjestelmäs-
sä Vl eikä Vpl. Väestörekiste-
rikeskukselta saadun tiedon
mukaan Viipurin läänin ly-
henteenä kunnan nimen jäl-
jessä on ainakin atk-pohjai-
seen tietojärjestelmään siir-
tymisestä asti 1970-luvulla
käytetty pelkästään muotoa
Vl. Vaaraa lyhenteen sekoit-
tumisesta Vaasaan lääniin ei
ole katsottu olevan sen vuok-
si, että Vaasan läänissä ei ole

ollut yhtään sellaista kun-
taa, jolla olisi sama nimi
kuin jossain toisessa läänissä
sijaitsevalla kunnalla. Vaa-
san lääniin ei siten ole kos-
kaan tarvinnut viitata kun-
nan nimen jälkeen lisättä-
vällä lyhenteellä.

Koska lyhennettä Vl käyte-
tään yksinomaisesti Viipurin
läänin lyhenteenä kunnan-
nimen yhteydessä eikä käy-
täntö näyttäisi olevan varsi-
naisesti virheellinen,
maistraatti ei voi yksittäista-
pauksessa muuttaa lyhen-
nettä toiseksi. Väestörekiste-
rikeskuksen ratkaistavaksi
kuuluu puolestaan se, pitäi-
sikö Viipurin läänin lyhenne
kunnan nimen yhteydessä
kokonaan muuttaa muo-
toon Vpl.

Vastauksesta kävi siis ilmi,
että yksittäistapauksessa
muutosta ei voida tehdä,
mutta että kollektiivisena se
saattaisi olla mahdollista.
Niinpä laadin Vpl Pyhäjärvi-
seura ry:n nimissä liitteenä
olevan, väestörekisterikes-
kukselle osoitetun kirjeen,
missä perustelin laajemmin
tarvetta palauttaa pitäjäm-
me nimi alkuperäiseen
muotoonsa. Pyysin seuran
johtokuntaa lähettämään
kirjeen omissa nimissään,
jolloin sillä olisi enemmän
painoarvoa kuin yksityis-
henkilön esityksellä. Viitta-
sin myös mahdolliseen Kar-
jalan Liiton puoltomahdolli-
suuteen.

Lähetin kirjeen Vpl Pyhä-
järvi-seuran silloiselle (v.
2002) sihteerille Meeri Kuu-
sistolle. Hän kertoi myö-
hemmin johtokunnan käsit-
leeen esityksen ja että seu-
ramme johtokunnan jäsen
Paavo J. Paavola vei asian
Karjalan Liiton hallitukseen,
minkä esityksestä Väestöre-
kisterikeskus sitten päättikin
palauttaa historiallisen Vpl-
muodon pitäjämme ni-
meen. Kiitos siitä seuramme
johtokunnalle, Paavo J. Paa-
volalle ja Karjalan Liitolle!

Mutta paras viimeiseksi.
Ajokortistahan tuo kaikki
touhuni alkoi. Kun sitten pa-
ri vuotta sitten sain uuden,
luottokorttikokoisen ajokor-
tin, ei siinä enää mainittu
syntymäkuntaa lainkaan! Eli
touhuamiseni oli ollut tur-
haa – vai oliko? No ei totises-
ti! Väärinkäsitykset poistui-
vat, oikeudenmukaisuus to-
teutui ja meidän karjalaisten
historiallinen identiteetti
palautettiin. Kun vielä parin
vuoden päästä passin uusi-
misen yhteydessä siitäkin
poistuu  VL-merkintä synty-
mäkuntani perästä voi tä-
mäkin episodi poistua un-
hon yöhön.

Vantaalla 17. 7. 2006
JOHANNES IJAS

Satakielentie 3
01450 Vantaa 

p. 09-872 7844 ja 
050 502 8191

JK.
Oma keskustelun aiheen-

sa löytyisi siitä, pitääkö Vpl-
lyhenteen jäljessä olla piste
vai ei. Ainakin Vpl Pyhäjärvi-
seura ry:n säännöissä se
puuttuu, ja näkyy puuttuvan
myös Vpl. Pyhäjärvi -lehden
takasivun tilauslomakkees-
ta!

JI

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö
Edellä olevassa kirjoitukses-
sa Johannes Ijas aivan oikein
palauttaa mieliin entisen ko-
tipitäjämme nimen yhtey-
dessä tapahtuneen väestöre-
kisterikeskuksen toimenpi-
teet. Olemme aikanaan tässä
Vpl. Pyhäjärvilehdessä kir-
joittanut Vpl nimikkeen saa-
misesta rekisterikäytäntöön.
Kuten Ijas mainitsee otti re-
kisterikeskus  päivämäärällä
4.2.2003 entisen lyhenteen
Vpl käyttöön. Se tapahtui ta-
vallaan napin painalluksella
niin, että kaikkiin tiedostoi-
hin tuli muutos
samanaikaises-
ti. Pyhäjärvi VPL
ja muutos tuli
myöskin Pyhä-
järven kuntanu-
merolla 628 ole-
viin entiseen
kuntatiedos-
toon.

Tuon 2003 ta-
pahtuneen uuti-
soinnin jälkeen
eräät tahot ottivat säätiööm-
me yhteyttä paheksuen sitä,
että säätiö käyttää nimes-
sään ja lehdessä väärää ly-
hennettä. Nyt on kuitenkin
erotettava asiat toisistaan.
Säätiömme nimi on perusta-
misvaiheessa ollut Pyhän-
Säätiö koska viranomaiset
olivat saaneet isoveljeltä sel-
laiset ohjeet ettei entisen ko-
tipitäjän nimeä saanut käyt-
tää mm. säätiöiden nimessä.
Haluttiin unohtaa entinen
kotipitäjä. Sitten alkoivat
leppeämmät tuulet puhal-
lella ja ensimmäisten jou-
kossa säätiömme muutti ni-
meään. Näin säätiömme ni-
mi on Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Johannes Ijas käytti ilmei-
sesti epähuomiossa väestö-
rekisteriin kirjelmää laaties-
saan vielä vanhaa nimitystä
Pyhän-Säätiö. Oma pitäjä-
lehtemme on perustamises-
taan lähtien eli vuodesta
1955 käyttänyt nimeä Vpl.
Pyhäjärvi.  Säätiömme ei ol-
lut mitenkään Vpl -päätteen
käyttöä hakemassa siitä yk-
sinkertaisesta syystä, ettei
mikään taho katsonut vel-
vollisuudekseen olla yhtey-
dessä säätiömme. Kun pää-
tös sitten tehtiin otimme sen
luonnollisesti kiitollisuudel-
la vastaan. Sen enempää
säätiön kuin lehdenkään ni-
meen ei tuolla muutoksella
tietenkään ollut mitään mer-
kitystä.

Entisen kotiseurakuntam-
me nimi on aikanaan ollut
Vpl Pyhäjärvi, vanhemmissa
seurakunnan leimoissa tuo
nimi on kirjoitettu Wpl Py-
häjärvi. Kirjoittaessaan mai-
niota pitäjähistoriaamme
Impi Wiika kirjoittaa histo-
rian nimeksi VPL PYHÄJÄR-
VI ja käyttää kirjan alkulau-
seessa tekstiä ”Ajatus  Vpl.
Pyhäjärven pitäjän mennei-
syyden tutkimista  jne... ”

Vuodelta 1927 olevassa
teoksessa Pieni tietosanakir-

ja Pyhäjärvet kuvataan seu-
raavasti :

”– Pyhäjärvi, kunta Uu-
denmaan läänissä. Uuden-
maan luoteiskulmassa jne.

– Pyhäjärvi, kunta Viipurin
läänissä, Karjalan kannak-
sella, Laatokan rannalla jne.

– Pyhäjärvi, kunta Oulun
läänissä, Keski-Pohjanmaal-
la jne.

– Pyhäjärvi, kunta Aunuk-
sessa, Petroskoista länteen.

Pyhäjärvi, rautatieasema
Hiitolan radalla, Pyhäjärven
(V.l.) kunnassa 50 km Hiito-

lasta.”
Valitettavasti

käytössäni ei ol-
lut enää Pyhäjär-
ven kunnan lei-
maa tai sinettiä,
josta olisin pys-
tynyt tarkasta-
maan miten tuo
entinen kotikun-
tamme nimi kir-
joitettiin ”viralli-
sesti”. Varmasti

asia selviäisi, jos olisi käytet-
tävissä Pyhäjärven kunnan
tai pitäjän asiakirjoja tai en-
nen sotia voimassa olleita
kuntaluetteloita. Jos jollakin
lehtemme lukijoilla on tä-
hän asiaan varma kanta oli-
sin kiinnostunut sen itselle-
ni selvittämään.

Eräät liikkeet käyttivät ni-
messään Pyhäjärvellä tuota
lyhennettä VPL Oli mm. Py-
häjärven Vpl. Palovakuutus-
yhdistys tai Pyhäjärven Vpl.
Säästöpankki jne.

Entiseen aikaan ei tuo Py-
häjärven pitäjännimen käyt-
täminen tuottanut ilmeisesti
suuriakaan vaikeuksia ym-
märtämisen suhteen.
Useimmissa sota-aikaa kä-
sittelevien kirjojen pitäjä-
luetteloissa käytetään pel-
kästään Pyhäjärvi nimitystä.
Tilojen lainhuutopäätöksis-
sä käytettiin sanontaa  Käki-
salmen kihlakunnan Pyhä-
järven pitäjän Valkeamäen
kylästä ilmenee asiakirjoista
joilla. lautamies Matti Viska-
ri haki aikoinaan lainhuutoa
5.4.1932  Taavetti Tatille ja
hänen puolisolleen Anna
Maria Tatille. Liitteenä on
kuitenkin kauppakirja jolla
sanottu tila myydään ja siinä
tilan yksilöinnin kohdalla
mainitaan ”Pyhäjärven Vpl.
Valkeamäen kylässä olevalla
Karlgordin tilalla RN:o 1:2
toimitetussa lohkomisessa
jne. Matti Viskari, asutuslau-
takunnan puheenjohtajana
päivää hakemuksen” Pyhä-
järvellä Vpl maaliskuun 6
päivänä 1932.

Olen käsitellyt aikanaan
työelämässä monia sukusel-
vityksiä ja virkatodistuksia
joissa papit käyttävät suu-
rimmaksi osaksi sanontaa
Vpl Pyhäjärven seurakun-
nan jäsen tai entisen Vpl Py-
häjärven seurakunnan jä-
sen. Toisinaan myöskin ly-
hennettä Vl tai V.l ja tällaises-
ta lyhenteen käyttämisestä

www.vplpyhajarvi.fi
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on Antero Pärssisenkin mai-
nitsema seurakunnan kans-
listi vielä vuonna 2006 pää-
tynyt kirjoittamaan” Vaasan
läänin”.

Säätiön hallussa olevista
Mannerheimliiton Pyhäjär-
ven osaston asiakirjoista il-
menee ainakin yksi köm-
mähdys. Rovasti Wiika on
saanut ilmoituksen Tanskas-
ta tulevasta avustuslähetyk-
sestä ja lähettänyt jo etukä-
teen vuolaan kauniita sanoja
sisältävän kiitoskirjeen lä-
hettäjälle. Muutaman päi-
vän perästä on tullut vastaus
jossa pyydellään kovasti kir-
jettä anteeksi ja sen lahjoi-
tuksen olleen tarkoitetun
Uudenmaan Pyhäjärvelle.

Sotakirjallisuuden luke-
misessa vaaditaan jossain
määrin paikkakuntatietout-
ta muuten kerätään hylsyjä
väärällä rintamalla. Jatkoso-
dan aikana käytiin kovia
taisteluja Pyhäjärvellä ja
pääsääntöisesti tarkoitetaan
Aunuksen Pyhäjärveä, joka
muuten edelleenkin lukee
siellä tienviitoissa ihan suo-

malaisena nimenä. Keljassa
käytiin kovia taisteluja talvi-
sodassa. Ei tarkoiteta Pyhä-
järven Keljaa vaan Sakkolan
Keljaa.  Eräässä kenraali-
muistelmassa todetaan ken-
raalin silloisen majurin saa-
puneen 7 Divisioonan esi-
kuntaan Saaprun koululle,
Sakkolaan. Tietysti tarkoite-
taan Pyhäjärven Saaprun
koulua.

Viime Pyhäjärvijuhlien
edellä keräsin hyvällä tulok-
sella lehtemme juhlanume-
roon kannatusilmoituksia.
Erehdyin jossakin tapauk-
sessa mainitsemaan vain
”Pyhäjärvilehden”, jolloin
vastapuoli erehtyi kysele-
mään” mitäs nyt Säkylän Py-
häjärvellä” tehdään.

Googlen hakuohjelmaan
annettaessa tieto Pyhäjärvi
löytyy yhteensä 779 000 ha-
kusanaa, joista 1–10 haussa
jo kolmantena löytyy Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiö

Jos hakusanaksi annetaan
Vpl Pyhäjärvi löytyy 597 tie-
toa ja 1-10 eli ensimmäiset
sivun kaikki tiedot kertovat

Pyhäkylän koulupiirin kuulumisia
Koulupiirikokous

Kuten ennakkotieto touko-
kuun lehdessä kertoi, tämän
vuoden koulupiirikokous
järjestetään sunnuntaina lo-
kakuun 29 päivä alkaen klo
12.00  Äetsän Kiikassa Kin-
nalan Koukulla. Siellä mah-
dollisuus tutustua myös
Suojeluskuntamuseoon, jos-
sa lähes 1000 esinettä.

Ennakkoilmoittautumi-
nen tarpeen tarjoilun ym. ta-
kia Seija Jokiselle, puh. 02-
569 309 tai Irma Karppaselle,
puh. 03-5143 731. Ilmoitta-
kaa ruokavaliosta ja jos tar-
vitsette kyytiä linja-autolta.
Koukulla on myös mahdolli-
suus yöpyä ennen tai jälkeen
kokouksen. Aamiaismajoi-
tus vain 30 euroa hengeltä.
Majoitusvaraukset suoraan
Koukulle, puh. 03-5135 493. 

Kirjan aineistoa

on jo runsaasti saatu alusta-
vaan järjestykseen. Siinä yh-

teydessä on paljastunut
"aukkopaikkoja" tiedoissa.
Nyt on kahdestoista hetki
toimia tietojen ja kuvien lä-
hettämisessä kirjaa varten.
Hienosti olette yleensä
pyyntöihimme suhtautu-
neet. Valitettavaa, että "mus-
tia aukkojakin" joidenkin
perheiden kohdalle näyttää
kuitenkin - jopa asianomais-
ten tahdosta -jäävän.

Kirjaan tarkoitetun aineis-
ton ja valokuvat voi lähettää
suoraan puheenjohtajalla.
Tässä vielä nykyiset yhteys-
tiedot: Toivo Hinkkanen,
Koulutie 1 as 1, 38300 Kiikka.
P. 050 3425 027 tai 03-
5135616 ja huomaa uusi
sähköpostiosoite larjava@
gmail.com

Koska kirja?

Työ edistyy hitaasti, mutta
varmasti. Kirjatoimikunta
kartoitti tilannetta kokouk-
sessaan 10.9. ja tarjouspyyn-
nöt kirjan taitosta ja painos-

ta lähtevät 13.9. Sen verran
voidaan jo nyt kertoa, että
kirjaan tulee kaksi osaa.
Koulukirja- ja Kyläkirja-osa.
Sivuja yhteensä n.750-800 ja
kuvia reilusti yli 1000 kpl.

Kirjatoimikunnan seuraa-
va kokous on 8.10. Koukulla
ja silloin valmistellaan selviä
ehdotuksia yleiselle kokouk-
selle kirjan valmistumisesta,
hinnoista ja ennakkomyyn-
nistä. Jos yleinen kokous te-
kee tarpeelliset päätökset,
niin kokouksessa voidaan
aloittaa ennakkomyynti he-
ti.

Huh hellettä !

Toivottavasti olette pysty-
neet nauttimaan kauniista ja
lämpimästä kesästä. 

Virkistävää ja turvallista
syksyä kaikille lehden luki-
joille!

PYHÄKYLÄN
KOULUPIIRIN

KIRJATOIMIKUNTA

Koulupiirikokouksen osanottajat Kinnalan Koukulla 2002. Usea kuvassa näkyvä henkilö
on jo ehtinyt matkasauvansa laskea. Silloin kuultiin Taubilan vaiheista (Lehtonen), nyt
koulupiirikokouksessa päätetään jo Taubilan kartanon ja yli 200 muun kohteen vaiheista
kertovan kirjan ennakkomyynnistä. Kuvasi Reino Äikiä.

Kukkojen Sukuseura Kangasalla
Äijälä-talo täyttyi 9.7. Ku-
koista, sillä silloin pidettiin
sukuseuran vuosikokousta.
Sukuseura kokoontuu vuosi-
kokoukseensa kerran vuo-
dessa, joista joka toinen
vuosi pidettävä kokoontu-
minen on viime vuosien ai-
kana tapahtunut Vpl. Pyhä-
järvijuhlien yhteydessä.

Ennen kokouksen alkua
kokousväki nautti maittavan
pitopöydän antimista. Tä-
män jälkeen saatiin kuulla
Kauko Ilosen mielenkiintoi-
nen esitelmä  Kangasalan
Karjalaisten suuren hankeen
Äijälä-talon synnystä ja ko-
kousväki tutustui myöskin
talon yläkerrassa olevaan
pysyväisnäyttelyyn evakko-
jen vaiheista.

Vuosikokouksen avauksen
suoritti puheenjohtaja Jari
Kukko luoden katsauksen
kuluneeseen toiminta-
vuoteen. Jari valittiin myös-
kin kokouksen puheenjoh-
tajaksi ja sihteerinä toimi
seuran sihteeri Paula  Latva.
Sukuseuran viime vuoden
toimintakertomus hyväksyt-
tiin samoin tilikertomus ja
kuultuaan tilintarkastajien
kertomuksen hallitukselle
myönnettiin vastuuvapaus

vuoden 2005 tileistä ja hal-
linnosta. Toimintakerto-
muksesta voitiin todeta seu-
rassa olevan tilivuoden päät-
tyessä 234 ainaisjäsentä, 44
vuosijäsentä ja 60 perhejä-
sentä.

Todettiin vuoden 2006 toi-
minnan edenneen varsin
suotuisasti. Käsiteltäessä
vuoden 2007 toimintasuun-
nitelmaa päätettiin seuraava
sukukokous pitää Vpl. Pyhä-
järvijuhlien yhteydessä
Tampereella heti sunnun-
tain päiväjuhlan jälkeen eli
15.7. 2007.

Myyntituotteeksi entisten
lisäksi hyväksyttiin hallituk-
sen esityksestä sukuseuran
logolla varustetun pikeepai-
dan ja lippalakin mukaanot-
to. 

Vuoden 2007 ainaisjäsen-
maksuksi päätettiin edelleen
100 euroa, vuosijäsenmak-
suksi 20 euroa ja perhejäsen-
maksuksi 10 euroa. Hallituk-
sen esittämä ja kokouksessa
hyväksytty talousarvio pitää
edelleen sisällään myöskin
varastossa olevien sukukir-
jojen, pinssien ja viirien
myynnin. Seuraavaksi kol-
mi-vuotiskaudeksi valittiin
edelleen jatkamaan hallituk-

sessa Arvo Kukko, Jari Kukko,
ja Anse Kämäräinen. Tilin-
tarkastajina toimivat Rainer
Kukko ja Yrjö Kaasalainen
sekä heidän varallaan  Liisa
Kukko ja Anitta Jokinen.

Sukuseura kuuli Heikki
Honkalan alustuksen suku-
seuran omista kotisivuista.
Todettiin sukuseuran omas-
sa piirissä olevan alan am-
mattilaisia valmistelemaan
kotisivuja. Sivuille tulee
paitsi hallituksen yhteystie-
dot, myöskin puheenjohtaja
tervehdyspalsta, ajankoh-
taista osio, mahdollisesti
myöskin keskustelupalsta.
Kotisivujen osoite tulee ole-
maan www.kukkojensuku.fi
Korostettiin kuitenkin, että
kotisivut tulevat olemaan
yhteydenpidossa vain yksi
apuväline. Perinteiset kirjeet
sukuseuralaisille lähetetään
edelleen postin tai sähkö-
postin välityksin ja Vpl. Py-
häjärvi-lehti toimii edelleen
tiedon välittäjänä.

Sukuseura suunnittelee
myöskin vuoden 2008 suku-
kokouksen pitämistä Karja-
lassa. Sukukokous päättyi
yhteiseen kahvihetkeen ja
riemukkaisiin arpajaisiin.

REINO ÄIKIÄ

Juuret Karjalassa
Vpl Pyhäjärveltä Keljan ky-
lästä kotoisin olleiden Anna-
Liisa ja Heikki Pakarisen tyt-
tärentyttärenpoika Ville kir-
joitti viime syksynä lukion
aloittaessaan äidinkielen
tunnilla kirjoitelman Suku
yhdistää. Kirjoittaja on itse
tällä hetkellä vaihto-oppi-
laana Idahossa USA:ssa ja on
antanut äidilleen luvan lai-
nata tekstiään, josta tässä ly-
hennelty versio.

Suku yhdistää

Äidinäidin suvulla on ollut
joka vuosi tapana järjestää
leikkimieliset kesäkilpailut,
joiden yhteydessä sukulaiset
ovat voineet tavata toisiaan.
Kisat on perinteisesti järjes-
tänyt isoenoni Esko, joten
tapahtuman nimi on Eskon
kesäkisat. Kesäkisoissa on
normaalisti aina sama kaa-
va. Ensin tervehditään ja
kerrotaan kuulumisia. Sa-
malla syödään Eskon vai-
mon, Maikin, tekemää mai-
niota hirvi- tai lohikeittoa.
Seuraavaksi Esko kutsuu
kaikki kokoon ja jakaa kilpai-
lulaput. Koska suku on Kar-
jalasta kotoisin, lapussa on
paljon karjalan murteella
olevia sanoja, joita pitää
kääntää selkokielelle.

Toinen osa kisasta koos-
tuu erilaisista kilpailuista,
joista suurimman osan Esko
on itse kehittänyt. Karjalaisia
perinteitä edustaa jokavuo-
tinen laji, kyykkä. Muut lajit
ovat esimerkiksi tennispallo-
golf, mölkky käyttäen virve-
liä ja frisbeen heitto.

Kun kilpailu on päättynyt,
julistaa Esko voittajan, ja
palkintona on hänen itse
puusta veistämänsä karhu.
Sen jälkeen mennään ui-
maan ja saunomaan savu-
saunaan ja vietetään muka-
vaa aikaa yhdessä.

Kesäkisat ovat olleet mi-
nulle aina mieleisiä. Niiden
aikana on aina ollut loistava
ilma, ja lajit ovat olleet haus-
koja. Sukua on ollut mukava
tavata, ja videota kisoista on

ollut hauska katsoa.
Miksi sitten tällaisia suku-

kokoontumisia pidetään?
Suvun vanhimmille, eli iso-
äitini sisaruskaartille, on
varmasti tärkeää saada tava-
ta siskojensa ja veljiensä lap-
sia ja lapsenlapsia. Koska
heidän perheessään on yh-
teensä 11 lasta, myös joitain
sisaruksia tulee tavattua vä-
hän harvemmin.

Kisojen järjestäjälle, Es-
kolle, tapahtuma on luulta-
vasti erittäin tärkeä, sillä hei-
dän edesmennyt isänsä
Heikki pyysi aikoinaan juuri
Eskoa alkamaan järjestää
näitä juhlia suvun koossapi-
tämiseksi. Seuraavalle pol-
velle, kuten äidilleni, kesäki-
sat tarkoittavat laajan serk-
kujoukon tapaamista ja
”vanhojen hyvien aikojen”
muistelemista. Joukon nuo-
remmille, joista minä taidan
olla vanhin, kesäkisat ovat
hauskanpitoa varten. Kaikki
tuskin edes ymmärtävät, et-
tä ovat sukua keskenään.

Suvun tunteminen on ai-
nakin minulle tärkeää. Olen
saanut selville missä juureni
ovat, ja olen tutustunut mu-
kaviin ihmisiin, joita en
muuten tuntisi. Edellä mai-
nitusta suvusta tiedän, että
he ovat maanviljelijäsukua
pienestä kylästä Karjalasta ja

he joutuivat pakenemaan
sotaa kaksi kertaa. Olen
kuullut heistä monta kosket-
tavaa tositarinaa, esimerkik-
si isotätini Tekla joutui so-
dan alta taluttamaan per-
heen lehmiä monta kym-
mentä kilometriä. Hän oli
vasta 14 vuotias.

Sukujuhlista on jäänyt
monta mukavaa muistoa.
Mielestäni kaikille tekisi hy-
vää oppia tuntemaan suku-
aan. Silloin ymmärtäisi pa-
remmin vanhempia ihmisiä
ja mitä he ovat ehkä joutu-
neet kokemaan. Silloin nuo-
rison kunnioitus ja käyttäy-
tyminen varsinkin vanhuk-
sia kohtaan paranisi huo-
mattavasti. Nykyään liian
moni ajattelee vain, että van-
hemmat ihmiset eivät tajua
mitään, koska ovat niin van-
hanaikaisia. Elämänkoke-
mus ei katoa, vaikka ajat
muuttuvat. Sukujuuret ovat
tärkeä osa ihmistä. Kannat-
taa rohkeasti tutustua su-
kuunsa, voi oppia paljon sel-
laista, mitä ei koulussa opita.

VILLE ERKKILÄ

Villen isoäiti, tuttavalli-
semmin mummu, on Katri
Pajunen (s. Pakarinen) ja äi-
ti Sirkku Erkkilä (s. Pajunen);
molemmat asuvat Vamma-
lassa.

Jutun kirjoittaja Ville Erkkilä pelailee pikkuveljensä San-
tun kanssa juuri ennen USA:han lähtöä.

asiayhteyden  juuri oikeaan
Pyhäjärveen.

Tarkastin kaksi nykyisen ja
sitä edellisen passini mer-
kinnät ja niissä molemmissa
oli syntymäpaikkana PYHÄ-
JÄRVI VPL.

Tarkistin myöskin Huittis-
ten seurakunnassa olevan
käytännön. Heille lyhennys
Vl ei missään vaiheessa ole
ollut käytössä.

Virallinen käytäntö enti-
sestä kotipitäjästämme on
siis PYHÄJÄRVI VPL ilman
loppupistettä. Tietysti lau-
seen lopussa käytämme pis-
tettä. Tietokoneen oikoluku-
ohjelma hylkii tuota Vpl ly-
hennettä pisteen kanssa tai
ilman. Aivan varmasti, oi-
keasta väestörekisterinkin
nyt käyttämästä lyhenteestä
huolimatta, on syytä aina ti-
laisuuden tullen selkiyttää,
että syntymäpaikkana on
Pyhäjärvi Vpl eli Viipurin lää-
nin Pyhäjärven pitäjä Laato-
kan rannalla Käkisalmen lä-
hellä.

REINO ÄIKIÄ



Maapallomme tuntuu toisi-
naan yhteiseltä pieneltä ky-
lältä. Tiedotusvälineiden
kautta saamme uutiset lä-
heltä ja kaukaa reaaliajassa.
Saamme jakaa yhteisen
maailmamme ilot ja surut,
elimmepä ja asuimmepa sit-
ten Suomessa, Intiassa, Na-
mibiassa, Yhdysvalloissa tai
vaikkapa Indonesian Balilla. 

Viimeksi mainitussa pai-
kassa minulla oli ilo käydä
toukokuussa vihkimässä
kristilliseen avioliittoon suo-
malainen pariskunta, joka
elää ja työskentelee In-
donesian Jakartassa. 

Aivan yksinkertaista tuo
vihkiminen ei toki ole noin
kaukana kotimaasta. Nor-
maalien Suomesta otettujen
kuulutusten (avioliiton es-
teiden tutkinta) lisäksi paris-
kunta joutui hankkimaan
vihkiluvan niin Indonesian
hallitukselta kuin paikallisel-
ta protestanttiselta kirkolta-
kin. Minulla luterilaisena
pappina ei toki ole lupaa vih-
kiä virallisesti ketään islami-
laisen valtion maaperällä.
Nimensä viralliseen vihkipa-
periin kirjoittikin siis paikal-
lisen protestanttisen kirkon
pappi, ja omiin papereihinsa
nimet otti Indonesian halli-
tuksen edustaja. Minä toimi-
tin vihkimisen alusta lop-
puun luterilaisen vihkikaa-
van mukaan. Niinpä sitten
vihkipäivänä meitä viran-
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Kuolleita

irkonsanomaKRakkaamme Rakas isäni, pappamme,
appi, veljeni

Birge Birgitta Heino Hannes
HÄMÄLÄINEN HÄMÄLÄINEN
* 7. 9. 1935 Vpl. Pyhäjärvi * 25. 4. 1924 Vpl. Pyhäjärvi
(Konevitsan luostarisaari) † 29. 7. 2006 Vantaan
† 8. 4. 2006 Vantaan Korsossa Tikkurilassa

Kaipauksin Kaivaten

Irja-täti Hellevi
Hannes-setä Jyri ja Heli
serkukset Eero
muut sukulaiset Irja-sisko
ystävät sukulaiset ja ystävät

Emme arvanneet aamuna kesäisen
ett oli se päiväsi viimeinen.
Ei lähtöäs todeksi uskoa vois,
sua emme viel’ antaneet ois.

Siunaukset toimitettu Vantaalla omaisten ja lähisukulaisten läsnä ollessa.
Kiitokset osanotosta.

Kirsti Hirvosen muistolle
Vpl.Pyhäjärven Haapanie-
messä 29.10.1930 syntynyt
Kirsti Hirvonen os. Seppä
nukkui pois 30.8.2006   vai-
kean sairauden murtamana.

Karjala, kaksi kertaa lähtö
kotiseudulta ja evakkoajat
painuivat Kirstin mieleen
lähtemättömästi. Verbaali-
sesti lahjakkaana hän kirjoit-
ti näistä ajoista kaksi romaa-
nia Kallis maa ja Isiemme
maa. Suorasanaisen tekstin
ohella syntyi runoja teok-
seen Kaipuun linnut. Yksi
hänen runoistaan Pyhäjär-
ven veet on sävelletty ja ai-
koinaan se soi usein Sata-
kunnan paikallisradioissa.

Viime vuonna häneltä il-
mestyi omaelämäkerralli-
nen romaani Pilvien takana
aurinko. Teos kertoo avoi-
mesti nuoren karjalaistytön
vaikeat elämänvaiheet kyp-
säksi aikuiseksi. Peräänanta-
mattomalla sisukkuudella
hän voitti vaikeudet, pää-
tyen oman yrityksen johta-
jaksi.

Karjalaisuus oli Kirstille
elämääkin tärkeämpi asia.
Hän toimi aktiivisesti Kar-
vian karjalapiirissä. Hän oli
järjestämässä ensimmäistä
karjalaista kirkkopyhää Kar-
viassa, josta on jo nyt tullut
perinne. Viime kesäkuussa
hän vielä soitti ja lähetti va-
lokuvan kirkkotapahtumas-
ta Pyhäjärvi-lehteen. Vaikka
sairaus esti pitkään puhumi-
sen, hän kertoi kirjoittavan-
sa vielä yhtä romaania. ”Kun
keskityn kirjoittamiseen, ki-

vut jäävät taka-alalle.”
Kirstin elämän viime vuo-

sikymmenet olivat seesteis-
tä, rauhallista ja hyvää aikaa
luomistyölle. Vierellä oli hy-
vä puoliso Viljo, joka tuki ja
kannusti kaikin tavoin. Ai-
noa tytär Anni asuu perhei-
neen Ruotsissa, mutta kans-
sakäynti välimatkasta huoli-

matta oli kiinteää ja läheistä.
Mummon lapsenlapset rak-
kaista rakkaimpia. Iloisena
ja seurallisena Kirstillä oli
laaja ystävä- ja tuttavapiiri.
Hengellinen elämä oli hänel-
le elämän suola ja sen myötä
tulleista ystävistä hän jaksoi
aina kiittää.

Kaikesta hyvästä huoli-
matta, Kirstillä oli jatkuva
ikävä ja kaipuu johonkin.
Minne? Tietysti hänen aja-
tuksissaan oli Karjala, johon
hän alati kaipasi , mutta vii-
me aikoina se kaipuu oli ai-
noastaan taivasikävää.

Me Kirstin ystävät omais-
ten kanssa ikävöimme nyt
surussa. Kirstin viimeinen
kesä maan päällä on päätty-
nyt. Mutta olemme myös tie-
toisia, että hän on nyt siellä,
jossa kivut ja sairaudet ovat
poissa ja jossa jatkuu kesä,
ikikesä.

SALME RINTALA

Ainainen ikävä. Ikävä mihin?
Mihin on ikävä ihmislapsen
valkotukan, harmaahapsen?

Sinnekö, sinnekö alati kaipaat
missä on koti kodittomalla
lapsuuden rannoilla,
pihapuun alla?

Sinnekö ikävöit äidin syliin
lämpimään tupaan,
Karjalan kyliin?

Vai ikävöitkö jo ikuista rantaa,
sinne missä on rakkaimpasi,
siskosi, veikkosi, vanhempasi?

Sinnekö ikävöi ihmislapsi
missä on kotisi, Rauhan Maja,
missä käy vastaan Vapahtaja,
kuoleman Voittaja, kukistaja?

Sielläkö vasta ikävä haihtuu,
sielusta irtoaa murhe mainen,
unhoittuu maailma 
katoavainen?

Ikävä

Kirsti Hirvosen runokirjasta Kaipuun linnut

omaisia oli kolmin kappa-
lein todistamassa vihkitoi-
mituksen kulkua. Merenran-
tahotellin ruohikolla, valta-
meren aaltojen pauhatessa
taustalla, paikallisin lyömä-
soittimin soitetun Mend-
helssonin häämarssin tah-
dittamana kaunis morsius-
pari sai toisensa. 

Oli hienoa huomata, kuin-
ka paljon tämän pariskun-
nan suomalaisille sukulaisil-
le merkitsikään se, että vih-
kijänä oli suomalainen pap-
pi, joka käytti toimituksessa
omaa rakasta äidinkieltäm-
me. Oma kieli ja oma luteri-
lainen hääseremonia yhdisti
meitä lämmöllä toisiimme.
Herran sanan, evankeliumin
ja toivon sanan kuuleminen
ymmärrettävällä kielellä
avaa sydämiä Jumalan puo-
leen.

Vihkitoimituksen jälkeen
keskustelin paikallisen pro-
testanttisen papin kanssa.
Hän kertoi kirkkonsa elävän
varsin matalalla profiililla.
Hindulaisella Balilla islami-
laisessa Indonesiassa kirkko
pystyy elämään ja työskente-
lemään varsin hyvin, kun-
han ei ala liikaa pitämään
meteliä. Toisten uskonnol-
listen näkemysten arvosta-
minen ja kunnioittaminen
antaa tilaa myös omalle us-
kon tulkinnalle ja sen todek-
si elämiselle ympäröivässä
yhteiskunnassa.

Pian kotimaahan saavut-
tuani sain kokea, kuinka si-
käläisten balilaisten huolet
tulevat myös omiin ajatuk-
siin. Balilla sattunut tulivuo-
ren purkaus, maanjäristys ja
pienimuotoinen tsunami
touko-kesäkuun vaihteessa
toi huolen kaikkien niiden
balilaisten ihmisten puoles-
ta, joita oli matkan aikana ta-
vannut.

Meillä kristityillä on upea
mahdollisuus käytettävis-
sämme, kun saamme ru-
kouksessa pyytää Taivaallis-
ta Isää kääntämään rakkau-
den kasvonsa niiden puo-
leen, jotka ovat hädässä ja
ahdingossa. Vaikka me em-
me tiedäkään, kuuluuko ää-
nemme ja vastataanko pyyn-
töömme, saamme turvautua
vanhaan kristilliseen ajatuk-
seen siitä, että Jumala kyllä
kuulee pyyntömme ja ru-
kouksemme. Hän vastaa ja
antaa apunsa, mutta Hän te-
kee sen omalla ajallaan ja
omalla tavallaan.  

JOUNI HARTIKAINEN, 
Munkkivuoren seurakun-

nan kappalainen (Hki)

Sukuyhteydet Pyhäjärveen:
Äiti Hellevi Hartikainen os.
Kaasalainen (s.1936 Vpl Pj ),
äidin vanhemmat Eelis
(k.1972) ja Alina (k.1984)
Kaasalainen Pyhäjärven Py-
häkylältä.

Rakkaamme
kirjailija, pikkulotta

Kirsti Lahja
H I RV O N E N
o.s. Seppä

* 29. 10. 1930 Vpl. Pyhäjärvi
† 30. 8. 2006 Kankaanpään terveys-

keskuksen vuodeosastolla

Surua tuuli jo kauan soitti
väsyneen sairaan mukaansa otti.
Päivies määrä kun täyttyi kerran,
poistuit luotamme kutsuna Herran.
Kaari elon askelien väsyttää jo saa,
nurmen alle nukkuneella uni rauhaisaa.

Kaipauksella muistellen

Viljo
Anni perheineen
sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme siunataan Karvian kirkossa la 23. 9. 2006
klo 13. Muistotilaisuus Karvian seurakuntatalolla hau-
tauksen jälkeen, mikä täten ystävällisenä kutsuna ilmoi-
tetaan.

Samaa
sukua
– Hei, voitais muuten joskus
leipoo karjalanpiirakoi!

– Joo, mun mummu var-
maa osais auttaa, kun se lei-
poo aina niitä, kun se on ko-
toisin Karjalasta.

– Ai, niin munkin suku.
Mistä se sun mummu on ko-
toisin?

– Vpl Pyhäjärveltä, et sä
varmaan sitä paikkaa tiedä.

– Hei, mun äitikin on syn-
tyny siellä!

– Vähän kivaa. Mikä sen
sukunimi oli silloin? Mun
mamman tyttönimi oli Haa-
pasaari.

– No, se oli... tota... Hiiri.
– Hei, se kuullostaakin tu-

tulta nimeltä, mä oon kuullu
sen jossain.

– Aijaa. Vähänkös ois haus-
kaa, jos oltais sukua!

– Nyt soitetaan porukoille
ja kysytään! Varmaan ollaan
ainaki vähintään sisaruksii!

– No vähintään!
Näin viimesyksyinen kes-

kustelu ruoasta johti haus-
kaan sattumaan, kun huo-
masimme opiskelukaverini
Marjo Katilan kanssa ole-
vamme, emme pelkästään
hyviä ystäviä, vaan myös su-
kulaisia. Vietimme iltaa Sei-
lin saarella, jossa olimme
muutaman päivän biologian
kurssilla. Onneksemme
olimme illalla nälkäisiä, jo-
ten aloitimme keskustelun
karjalanpiirakoista. Piirakat
johtivat soittotiedusteluihin,
sekä sukukirjojen tutkimi-
seen, joiden kautta tajusim-
me todellakin olevamme su-
kua. Meillä oli sama esi-isä,
Yrjö Heikinpoika Hiiri, joka
oli syntynyt Yläjärvellä vuon-
na 1739. Tästä esi-isästä
Marjo on seitsemättä ja minä
itse kuudetta sukupolvea. Ei
sukulaisuutemme siis tämän
läheisempi ollut, mutta löytö
oli silti mahtava!

Ei siis ollut sattumaa, että
kumpikin meistä on aina ol-
lut niin iloinen ja puhelias
persoona. Mahtaa olla peru-
ja Karjalan juurista. Hassua,
että tällaisia yllätyksiä voi ta-
pahtua tosielämässä. Ei siis
ole koskaan pahitteeksi pu-
hua karjalanpiirakoista! 

EVA-KAISA WILKKO

Kaivataan tietoja järjestöstä nimeltä
“Laatokan Karjalan Aseveljet ry”
Yhdistysrekisteri ei tuon ni-
mistä järjestöä tunne. Ole-
massa olevien tietojen mu-
kaan Laatokan Karjalan Ase-
veljet ry on perustettu Jyväs-
kylässä 17. 11. 1940.

Tiedon muruja yhdistyk-
sestä on seuraavasti:

– se pani vireille Laatokan
puolustajien muistomerkin
pystyttämisen

Parikkalan Sikoharjulle.
Paikalle, johon 4.4.1940 hau-
dattiin kaksi Mantsinsaaren
sankarivainajaa. Tunnettu
taiteilija ja sotilas Aarno Ka-
rimo oli tehnyt luonnoksen,
jonka mukaan muistomer-
kistä olisi tullut varsin näyt-
tävä, ja sen aihe oli tykistön
piiristä. Muistomerkin pal-
jastus oli tarkoitus tapahtua
elokuussa 1941.

– Laatokan Aseveljet ry:n
Lappeenrannan alaosaston
kuukausikokouksessa maa-
liskuussa 1941 todettiin, että
Parikkalaan suunniteltua
sankaripatsasta varten oli
koottu varoja noin 25 000
markkaa. Konevitsan luosta-

ri oli lahjoittanut yhdistyk-
selle yhden kirkonkellois-
taan, joka sittemmin oli
myyty ja josta oli saatu yh-
distyksen kassaan 25 000
markkaa. Kesäkuussa 1941
alkanut jatkosota hautasi al-
leen kaikki suunnitelmat ja
muistomerkkiasia unohtui
vuosikausiksi.

– Valde Näsin ja Emil
Ovaskan kirjoittama, vuon-
na 1942 julkaistu kirja “Laa-
tokan mainingit” on tehty
Laatokan Karjalan Aseveljet
ry:n nimissä.

Vähäisetkin tiedot ovat
tärkeitä! Mikäli nimittäin yh-
distystä ei ole virallisesti lo-
petettu, harkitsee nykyinen,
vielä rekisteröimätön Laato-
kan puolustuksen perinne-
yhdistys toimintansa jatka-
mista em. vuonna 1940 pe-
rustetun yhdistyksen poh-
jalta.

ERKKI MARTTILA
Signalistinkatu 11 G 61

20360 Turku
02-2355410,  050-3518111
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Merkkipäiviä

Hääiloa

5.8.2006 avioliittoon vihit-
tiin Ruokolahden kirkossa
Mari Kukko ja Sami Kokko.
Marin vanhemmat ovat
Hellin ja Mauri Kukko. Ma-
rin isän isä oli Juho Kukko
Tiituan Koivumäeltä ja äi-
din äiti Selma Laamanen
(os. Leinonen) Vuokselasta.

Anjan 70-vuotispäivät 
Lauantaina  8. 7. 2006 vietet-
tiin Anja Laineen o.s. Kaasa-
laisen (Kohtrannan Anjan)
vanh. Helena ja Tuomas Kaa-
salainen, 70-vuotissyntymä-
päiviä Hämeenkyrön kirkolla
vanhassa pappilassa.

Juhlat äidilleen olivat jär-
jestäneet hänen tyttärensä
Marjo Marjamäki ja Varpu
Karpiola. Suuri joukko suku-
laisia, ystäviä ja naapureita
oli saapunut onnittelemaan
Anjaa.

Tässä lämpimässä ja mie-
liinjäävässä juhlassa nautit-
tiin karjalais-hämäläisen pi-
topöydän antimista, pidet-
tiin puheita ja välillä laulet-
tiin. Anjan veljentytär Raija
Virtanen (vanh. Rauha ja
Mikko Kaasalainen) esitti itse

Anjalle kirjoittamansa ru-
non,joka mukavalla tavalla
kertoo Anjasta ja heidän per-
heestään.

Anja on pirteässä ja varsin
hyvässä kunnossa. Hän lenk-
keilee säännöllisesti, harras-
taa kuorolaulua Hämeenky-
rön kirkkokuorossa ja paistaa
karjalanpiirakoita.

Näistä hänen herkuista ja
Anjan kauniista lauluäänestä
olemme saanneet nauttia lu-
kuisilla kotiseutumatkoilla
Pyhäjärvelle ja Musakanlah-
teen, jonne Anja on matkoja
järjestänyt.

Lämpimät ja rakkaat on-
nittelut Sinulle Anja meiltä
kaikilta.

SERKKUSI TAISTO
LUUKKANEN

Oheisena Raijan runo Anjalle

Selma Varpu Maria Ahlholm os. Kilpeläinen

90 Ruotsin Storpo-
rissa täyttää 19.8.
Selma Ahlholm

90 vuotta. Hän on syntynyt
Pyhäjärven Ylläppäässä.
Huittisissa asuva sisar Lilja
Salonen os. Kilpeläinen
muistelee siskoaan monin
lämpöisin sanoin.

Siitä on aikaa kun olemme
viimeksi tavanneet. Oli vuosi
2001 kun Selma kävi Huitti-
sissa vieraisilla. Silloin työn-
telin vielä miestäni pyörä-
tuolissa. Myöskin silloin oli
kuuma kesä ja sait muun vie-
railun lomassa olla kaksi
viikkoa   tyttäresi ja vävysi
kesämökillä Pihtiputaalla.
Nyt minäkin olen ollut jo
täällä Huittisissa kaksi vuot-
ta leskenä . Ei meinaa mil-

lään toipua rakkaan puoli-
son poismenosta. Kirkkoon
tekee mieli mutta yksin en
uskalla lähteä vaan seuraan
jumlanpalvelusta televisios-
ta ja radiosta. Pyhäjärvilehti
tuo aina kerran kuukaudessa
tervehdyksensä entisistä
ajoista. Silloin kun lehti tulee
tulvahtavat entiset ajat Py-
häjärvellä mieleen ja myös-
kin monet käynnit Konevit-
sassa isän kanssa kun oltiin
seuraamassa munkkien ju-
malanpalvelusta kirkossa.
Isä ja äöiti olivat arkisin töis-
sä Konevitsassa.

Mutta sisko rakas. En mi-
näkään ole kuitenkaan aivan
yksin, sillä Jumala lähettää
enkelinsä vierelleni. Toisi-
naan näen kauniita unia.

Niin myös silloin kun olit vii-
me joulukuussa tullu postit-
tamasta joulutervehdystä Si-
nulle sisko sinne Ruotsiin.
Kun tulin kotiin olin matkas-
ta hieman väsynyt ja .kävin
sängylle lepäämään ja nu-
kahdin ja kun heräsin  olisi
joku ikään kuin puhunut mi-
nulle ja näin Jumalan enke-
lin puhuvan minulle. Kun
sitten olin täysin hereillä
katsoin kelloa ja se oli 15.00
ja luin Isä meidän rukouksen
ja ajattelin joko Reino mies-
vainajani on tullut minua
noutamaan. Kun oli päi-
väsaika en osannut yhtään
pelätä.

Nyt Sinä Selma-sisko  täy-
tät 90 vuotta. Sinun synty-
mäsi hetkellä perheeseem-

me tuli kaksi tyttöä samalla
kertaa mutta kaksoissisaresi
otettiin pois vain kahden
päivän ikäisenä. Isämme
kuoli 15. 11. 1923 vain 43-
vuotiaana ja meitä orpoja jäi
silloin neljä äidin huolletta-
vaksi. Nyt on meitä elossa
enää kaksi, Sinä ja minä.

Merkkipäivänäsi lähetäm-
me täältä onnittelumme Si-
nulle Selma-sisko.

Lilja Salonen, Ritva kum-
mityttösi, Markku, Paavo ja
Anja perheineen, Mervi. Toi-
votamme Sinulle terveyttä ja
Jumalan siunausta  ja ter-
vehdimme Sinua virren 341
säkein..

LILJA SALONEN 
os. Kilpeläinen

Tyyne Tenkanen

90 Anna ja Oskari
Rajahalmeen
perheeseen Met-

säpirtissä syntyi kaiken kaik-
kiaan kolme poikaa ja yksi
tyttö. Tämä kauniimman su-
kupuolen edustaja näki päi-
vänvalon ensimmäinen
syyskuuta vuonna 1916 ja sai
nimekseen Tyyne Elina. Lap-
suusleikit hän leikki Koselan
kylässä, joka sijaitsi aivan
vanhan rajan tuntumassa,
lähellä Taipaleenjokea. Ra-
jan läheisyys kuului puhe-
kielessäkin, keskusteluun
tahtoi sekaantua venäjän-
kielen sanoja. Toki suuren ja
mahtavan valtion läheisyys
tuntui muutenkin. Yksi Tyy-
ne Elinan veljistä, Nestori ni-
meltään, loikkasi Neuvosto-
liittoon monen muun jou-
kossa paremman elämän
toivossa. Miten hänen kävi,
siitä ei ole Tyynellä tietoa, ra-
jan ylittäneestä ei sen jäl-
keen kuultu. Tyyneä eivät ra-
jan kirot lapsena kiusanneet,
onnellisena hän toisteli van-
hojen miesten opettamaa lo-
rua. ”Tyyne Elina Rajahalme,
Koselan Metsäpirtistä, sorja
sekä komia.”

Vuonna 1939 oli Tyynen
kannalta merkittävä vuosi

kahdestakin syystä. Ensin-
näkin hän avioitui Onni Ten-
kasen kanssa ja toiseksi hän
joutui lähtemään evakkoon
talvisodan jaloista. Tuore
aviomies lähti rintamalle
isänmaata puolustamaan ja
Tyyne matkusti Alavudelle.
Jatkosodan aikana suoma-
laiset etenivät aluksi niin pit-
källe, että Tenkasen perhe-
kin suuntasi toivorikkaana
Pyhäjärvelle, josta Onni oli
kotoisin. Sitten sotaonni

kääntyi ja Tenkaset saivat
monen muun karjalaisper-
heen joukossa aloittaa evak-
komatkan, joka heidän koh-
dallaan, muutaman mutkan
jälkeen, päättyi Huittisiin,
Raskalan kylään. Sinne Tyy-
ne, Onni ja lisääntyvä joukko
lapsia asettuivat ja ihmette-
livät satakuntalaisten tapaa
ajatella ja elää. Sopeutumis-
ta auttoi se, että paikkakun-
nalle oli asettunut paljon
muitakin karjalaisia. He piti-
vät kiinteästi yhteyttä ja
muistelivat, kuka enemmän
kuka vähemmän, vanhoja
kotiseutuja.

Elämä Raskalassa oli työn-
täyteistä ja rikasta, jos ei aina
ulkonaisesti, niin sisäisesti
kuitenkin. Vuodet vierivät ja
yksi kerrallaan lapset muut-
tivat pois kotoa, ja lopulta
Tyyne ja Onni olivat kahden.
Inhimillisesti ajatellen kovin
aikaisin Jumala kutsui On-
nin taivaankotiin ja Tyyne jäi
opettelemaan yksin elämistä
vuonna 1986. Vaikka jälki-
kasvusta ja ystävistä olikin
seuraa, yksinäisyys ei hellit-
tänyt, ennen kuin Tyyne
kahta vuotta myöhemmin
löysi rinnalleen Heikki Jer-
morannan. Tämä avioliitto

kesti 9 vuotta, sitten Tyyne
oli jälleen yksin. 

Tyyne ja Onni saivat kai-
ken kaikkiaan 9 lasta, ja tänä
päivänä Tyynellä on mah-
dollisuus nauttia lastenlap-
sista, joita on 24. Ja jos aika
käy pitkäksi, voi seurustella
vaikka lastenlastenlapsien
kanssa, joita on kertynyt 35
ja vielä yksi lapsi viidettäkin
polvea. Tyynen mieliharras-
tuksia ovat lukeminen ja kä-
sityöt, joskin heikentyneen
näön myötä kumpikin on
jäänyt vähemmälle. Tyyne
koki uskoontulon kotiko-
kouksessa vuonna 1943, ja
se tietysti laittoi elämänar-
vot uuteen järjestykseen.
Onni koki saman asian hiu-
kan myöhemmin ja yhdessä
kaksikko alkoi kilvoitella tai-
vaaseen johtavalla tiellä ja
siinä sivussa kasvattivat yh-
deksän lastaan Herran kuris-
sa ja nuhteessa. 

Huittisten helluntaiseura-
kunta on Tyynelle rakas
paikka, siellä hän on istunut
Jumalansanan kuulossa us-
kollisesti jo vuosikymmeniä
ja siellä hän viihtyy vieläkin.
Merkkipäivänsä Tyyne viet-
tää kotonaan ja lupaa, että
kahvipannu on kuumana.

Elokuun viimeisenä lauantaina vietettiin Anja Leinon (o.s. Silván) 50-vuotispäiviä
Tampereella kaupungin virkistyspaikka Kristillassa sukulais- ja ystäväpiirin ympäröimä-
nä. Anja on karjalaisten vanhempiensa kolmesta lapsesta keskimmäinen. Äiti Vappu
(1931-2002) oli syntyään VPL Pyhäjärven Kahvenitsasta Aatu ja Maria Pärssisen tytär ja
isä Pauli Silván on syntynyt Kaukolan Koverilassa v. 1928. Tampereen seurakuntayhty-
män Mummon Kammarissa työskentelevä Anja harrastaa mm. akvarellimaalausta,
neule- ja lasitöitä. Hänen tamperelaiseen perheeseensä kuuluvat aviomies Markku ja lap-
set Jaakko ja Iida. Kuvassa vasemmalta Anja, isä Pauli, sisar Liisa Haapala ja veli Ismo
Silván.( Valokuva Markku Leino).

Anja, sie uot miu tättii, vaik mie
piän siskonai sinnuu, ko sie uot
voa kolme vuotta vanhemp
minnuu. samas koisha myö
synnyttii ja kasvettii, yhes uitii
ja leikittii ja mei hyvvii omenii
popsittii. En muista, et myö
millokoa tapeltii, vaik taisiha
mie sinnuu joskus potkii ko sie
komensit minnuu. “Älä potki
vanhoa tätiäis”, näin sie puolus-
tit itsiäis. Enhän mie tätä itse
muista, mut kuuli sen toisii
suista.

Meil ol iso pere, neljä polvea
iha evakkuo pit lähtie, ku sytty
ryssii viha. Pit jätteä kotpiha
Kohtranta, pit joustoa männä
pois pommii alta.

Sie aloit koulunkäynni jo ko-
ton Karjalas, mie vast sova jäl-
kie Pukaras. Yhes mäntii suksil,
kelkal ja jalkaisii, - muistat sie,
ko talvel Kintusillal auringos
lämmiteltii - peästiihä myö vä-
list myllykuormas ja tukkiries
eikä sillo tiet olliet aurattu eis.
Kesäll sie veit minnuu pyöräta-
rakal, mite sie oikei jaksoit, ko
sie et ylettynt ies satulal. Meit
korpilaisii käi koulus yhtaikoa
kymmenkunta. Silloko Suomes
valittii resitentti tai etuskunta,
nii lumipallot lenteliit moalais-
liito mainoksii, mut sie kyl pijit
huole, et palloi sai myös Eino
Kilpikii.

Sit sius tul aikuine ja sie läksit
iltamii, talvel Honkasalluo ja
kesäl Hiukkasii. Koht puolie il-
mesty Dotke mei pihhoa ja Oar-
ne jäi kii siu hihhoa. Työ mänit-
tä naimisii ja sie muutit melkei
noapurii. Sie aloit lypseä lehmii
ja hoitoa lapsii ja mei tiet erosiit
ja aika harvoa tavattii vuoskym-
menii.

Sit käi silviisii, meist tuli leskii
ja myö alettii usseimmi tappaa-
moa ja keäntämeä kielkakka-
roa. Sie jätit toas kottiis ja muu-
tit kirkokylleä. Mut sielkeä sie et
kerent leppeämeä. Sie aloit
neuloa sukkoa ja tekemeä toas
kakkaroa. Nyt sie laulat kirkko-
kuoros ja Eliksis, käyt jumpal ja
roamattupiiris, sie autat Myötä-
tuules ja jos et käy näis, niin sie
ainakii sauvakävelet vastatuu-
les. Sitko siul jäi vähä aikoa, sie
läksit vesijuoksuu, ei ihme et sie
sairastuit vyöruusuu.

Jos sattuu sellanen ihme, et sie
et halluu tehhä mitteä, myö lä-
hetä vaik syntymäkottii itteä.
Tehheä Hietniemie nuotio ja
paistetoa makkaroa, uijoa,kei-
tetä kohvit ja syyveä kakkaroa ja
ihhailloa kaunista Karjaloa. Jos
alkoa teä Suome ilmasto palen-
tammoa myö lenneteä Eteleä ja
jos tulloa liia kuuma, nii män-
neä Lapi tuntureil kävelemmeä.
Eiks uo mukavoa, ko saap voa
olla tai tehhä iha mitä voa. Nyt
mie taho sinnuu kaikes kiitteä,
ja onnentoivotukset mukkoa
liitteä. Suokoon Luoja siul ter-
veyttä, pitkeä ikkeä, eikä enneä
huolii mitteä.

TAISTO LUUKKANEN

Rakastan elämää 
ottaakseni selvää miksi
Elämä on lahja, se on kallein
omaisuutemme. Ihmisen
unelma on olla ihminen ja
tietää, mitä se on. Toiminto-
jamme ei ohjaa järki, vaan
tunne ja tahto.

Elämä kuluu unelmien ti-
kapuiden pystyttämiseen
kiireen estäessä niitä nouse-
masta. Elämää voi ymmär-
tää vain taaksepäin ja kui-
tenkin sitä on elettävä eteen-
päin. Se on vaikeampaa kuin
näytteleminen; siinä joutuu
itse keksimään repliikit.

Elämä on myös saalis, ka-
lutaan se luita myöten. Meil-
lä aikuisilla on uurteita ja
kolhuja; ne ovat elämän an-
tamia kunniamerkkejä. Vuo-
det tuovat myös ryppyjä

iholle, mutta innostuksesta
luopuminen rypistää sielun.

Joka tapauksessa: Jos ha-
luaa elää, ei ole muuta vaih-
toehtoa kuin vanheta.

Opetin ikäni elämisen tai-
toa, tuhlasin sanani kaikki,
neuvoin ja opastin. Nyt olen
itse iässä osaamatta mitään.

Pohjimmiltaan elämä saa
kuitenkin arvonsa niistä si-
teistä, jotka liittävät meidät
yhteen.

Tässä muutamia ajatuksia
ja poimintoja elämän varrel-
ta. Näiden myötä haluan kiit-
tää lämpimästi Ukkosten su-
kuseuran hallitusta ja sukua
saamastani huomionosoi-
tuksesta syntymäpäivänäni.

PAULI INKINEN
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Merkkipäiviä

Seija Pärssisellä täydet vuosikymmenet
Pyhäjärvi-säätiön hallitus ja
lehden toimitusneuvosto pi-
ti elokuussa kokouksen Seija
ja Antero Pärssisen kodissa
Hollolan Paimelassa. Ko-
kouksen ohessa juhlittiin ta-
lon Seija-emännän äskettäin
ollutta merkkipäivää.

Seija Pärssinen o.s. Ero-
nen syntyi 29. 7. 1936 Polvi-
järven Martonvaarassa van-
himpana viisilapsiseen si-
sarusparveen. Koti oli taval-
linen pienviljelystila, jossa
perheen isä monitaitoisena
kirvesmiehenä  hankki lisä-
tienestiä perheelleen muu-
rarina. Monena kesänä Seija
oli isän apulaisena muu-
raushommissa ja isän mie-
lestä, tyttö olikin näpsäkkä
työssään. Tältä ajalta Seijalle
onkin jäänyt mieleen eräs
elämänohje: ”Mitään työtä
ei saa pelätä, kaikkea on us-
kallettava.”

Seijasta ei tullut muuraria,
vaikka sitäkin taitoa paljon
myöhemmin tarvittiin oman
kodin rakentamisessa. Hän
kävi keskikoulun Polvijärvel-
lä ja siirtyi lukioon Joensuun
yhteiskouluun, josta tuli yli-
oppilaaksi 1956. Tie vei Kar-
jalan kunnailta Helsingin
Yliopistoon, josta valmistui
luonnonhistorian ja maan-
tiedon opettajaksi. 

Helsingissä elämä oli kal-
lista ja Seija olikin työssä ko-
ko opiskelun ajan. Mutta
nuoren elämään kuuluu ai-
na huvitteluakin. Hän lähti
eräänä viikonloppuna Poh-
jalaisen osakunnan tans-
siaisiin Botniaan. Ilta oli
kohtalokas. Nuori salskea

kadetti Antero Pärssinen oli
ensimmäisellä iltalomallaan
ja suuntasi samaan paik-
kaan. Siitä illasta alkoi Seijan
ja Anteron seurustelu, joka
johti avioliittoon 1960. Soti-
laan kanssa avioituessa Seija
tiesi, että nyt käytiin evakko-
pojan rekeen ja tie voi viedä
vaikka minne. Ja todella mo-
neen varuskuntaan se tie
veikin. Sotilaan on mentävä,
kun käsky käy.

Seijalla oli vakituinen työ-
paikka Vantaalla Hämeenky-

län yhteiskoulussa. Perhee-
seen oli syntynyt kolme las-
ta, kaksi poikaa ja tytär. Nyt
lapset ovat kaikki naimisissa
ja lastenlapsia on seitsemän.
Anteron työpaikkojen vaih-
tuessa, Seija pyrki saamaan
opettajan työtä samalta
paikkakunnalta. Ja aika
usein se onnistuikin, jopa
Kajaanista, kun Anterolle tu-
li komennus Kainuun Pri-
kaatin komentajaksi. Seija
otti näihin siirtoihin virkava-
paata Vantaan työpaikas-

taan. Aina ei kuitenkaan on-
ni ollut myötä työn saannis-
sa ja silloin asuttiin erillään
kahdella paikkakunnalla.
Päivääkään hän ei ole ollut
työttömänä.

Pärssiset ostivat 25 vuotta
sitten vanhasta puutarhati-
lasta lohkotun ison tontin
Vesijärven rannalta Hollo-
lasta. Tilalla oli vanha puoli-
toistakerroksinen pääraken-
nus pihavarastoineen.
Luonnonkaunis paikka  toi-
mi monta vuotta perheen
kesäpaikkana.

Antero jätti armeijan  elä-
keiän saavutettuaan, vaikka
mahdollisuus olisi ollut jat-
kaakin. Mielessä oli toisen-
laiset projektit. Seija ja Ante-
ro päättivät rakentaa oma-
kotitalon kesäpaikalle. He
myös suunnittelivat talon
piirustukset ja Seijan sanoin,
”talo valmistui omin käsin
1996”. Antero  kaatoi tukit
metsästä, sahautti tarvitta-
vat laudat ja alkoi rakenta-
misen. Suurena apuna  oli-
vat Anteron veljet ja ”hans-
lankareina” toimivat niin
lapset kuin Seijakin. Tilavan
talon sisällä on monta kau-
nista yksityiskohtaa. Olo-
huoneen jatkeena on lasisei-
nällä erotettu rehevä viher-
kasvihuone .

Nyt elokuussa talon puis-
tomainen tontti kukoisti
kuin Edenin puutarha. Taloa
ympäröi valtaisa kukkien
kirjo. 35 hedelmäpuuta not-
kui hedelmien satoa, pitkä
rivi marjapensaita, mukana
pensasmustikkaakin. Kasvi-
maalla oli  maa-artisokkaa,

maissia, kurpitsaa, minito-
maatteja ja montaa muuta
lajia. Ihastuksesta ymmyr-
käisenä kysyinkin, biologia-
ko se saa sinut Seija innostu-
maan  kasveista niin sisällä
kuin ulkona? – Tietysti am-
matillakin on oma osansa,
mutta kyllä tämä puutar-
hanhoito on peruja lapsuu-
denkodista. Kaikilla sisaruk-
sillanikin on hyvin kauniit
puutarhat. Eikä tämä kaikki
ole minun ansiotani. Antero
on tehnyt maan muokkauk-
set, leikannut ruohikon ja
tehnyt kaikki raskaammat
työt. Kaikesta vaivasta huoli-
matta, kyllä tämä kesätyö on
mieleistä meille kummalle-
kin. On ilo korjata satoa syk-
syllä ja jakaa sitä niin lapsille
kuin ystäville. Äskettäin kävi
naapurikin hakemassa kaksi
ämpärillistä omenoita. 

Talvella puutarha on lepo-
tilassa ja silloin Seijalla on
muita harrastuksia. Hän kiit-
telee kansalaisopistojen mo-
ninaista tarjontaa eläke-
läisillekin. Hän käy kudonta-
piirissä, jossa on valmista-
nut kauniskuvioisia mattoja,
pitkiä pöytäliinoja eri tilan-
teiden kattauksiin ja monia
muita kudontatöitä lapsille.

Seija liittyi Hollolan Mart-
toihin,  saman tien hänet va-
littiin hallitukseen. Martois-
sa hänelle on tullut tärkeäksi
mm. kierrätys. Martoilla on
laatikko, johon kootaan
kaikki hyväkuntoinen tar-
peettomaksi jäänyt tavara
kodeista ja tavarat lahjoite-
taan eri hyväntekeväisyys-
järjestöjen kirpputoreille

Yksi erikoinen harrastus
hänellä on ollut jo vuosia,
erilaisten kivien hionta  viis-
tehionnalla koruiksi. Kivet
ovat kotimaisia ja osa ulko-
mailtakin tuotuja. Hän teki
kauniin riipuksen tyttärel-
leen, jossa aiheena oli Karja-
lan kannel ja Antero-puoli-
solle sprektoliitista solmio-
neulan. Hän esitteli viisto-
hiomakonettaan, jossa te-
keillä oli pieni valkoinen
monikulmainen kivi kuin ti-
mantti. Työssä vaaditaan
mikrometristä tarkkuutta.
Työn vaativuutta ihmetelles-
säni, Seija tokaisi nauraen
tutun lauseensa, mitään työ-
tä ei pidä pelätä, kaikkea on
uskallettava. Hän valmistaa
punomalla  vielä hopeisia
kaulaketjuja, joita on muka-
va antaa lahjoiksi.

Energistä Seijaa kuunnel-
lessa, nousee eittämättä ky-
symys, onko mitään mitä et
harrastaisi? Vastaus tulee
nopeasti. ”En harrasta tele-
vision katselua, senkin ajan
voi käyttää moneen mielen-
kiintoisempaan asiaan.”

Välittömän Seijan seuras-
sa olo on tuttua ja mukavan
luonnikasta. Jotakin meissä
karjalaisissa on hyvin sa-
maa, ollaan sitten synnytty
rajan tällä tai toisella puolel-
la. Ilon ja surun tunteet ovat
herkästi pinnassa, mutta
myöskin hersyvä huumori,
kuten Seijalla.

Sydämelliset kiitokset vie-
lä kerran Anterolle kokous-
järjestelyistä ja Seijalle run-
saasta evästyksestä.

SALME RINTALA

Seija ja Antero Pärssinen Paimelan-kodissaan Hollolassa.

Matka kotikonnuille
Matkaan lähdettiin Ikaalisis-
ta, minä nousin autoon Lah-
desta. Kuljettajana toimi in-
keriläinen Vilho Leppik; hy-
vin osaava ja kohtelias mies.

Matkan johtajana toimi
useita matkoja vetänyt kon-
kari Seija Lintula. Meitä oli
mukana 42 henkeä, majoi-
tuksen takia enempää ei voi-
tu ottaa matkaan. Pysäh-
dyimme Kausalassa ja seu-
raavaksi olikin vuorossa tul-
liin kuuluvien paperien täyt-
tö. Ajoimme Niiralan kautta.
Bussissa lauluamme johti
Jussi Humala. Tulimme
”Karjalan portille”, ohitimme
Vuoksenniskan ja Joensuun.
Kiteellä söimme lounaan.
Matka jatkui ja esittelimme
toisemme ja onniteltiin syn-
tymäpäiväsankarit.

Toimittaja Salme Rintala
kertoi tulevasta matkakoh-
teesta Sortavalasta, joka oli
aikoinaan Itä-Suomen hen-
gellisen ja henkisen elämän
keskus. Se tunnettiin myös
koulukaupunkina, jossa oli
mm. maamme ainoa suo-
menkielinen ortodoksinen
pappisseminaari. Kaupun-
gissa ja sen saaristossa asui-
vat monet maamme eturivin
taiteilijat.

Tuomiston matkatoimis-
ton puolesta meidät oli nu-
meroitu tullia varten ja tulli-

muodollisuudet sujuivat
hienosti. Ensimmäisen yön
Sortavalassa vietimme ho-
telli ”Piipun pihassa”, enti-
nen tiilitehdas on ihan laa-
tuunkäyvä hotelli. Aamulla
lähdimme Valamon luostari-
saarelle kantosiipialuksella.
Päivä oli aurinkoinen ja läm-
min. Laatokka oli poikkeuk-
sellisen tyyni.

Saarella on jo 1800-luvulta
kuuluisa alakirkko; yläkirk-

koa on kunnostettu 500 tai-
teilijan voimin kolme vuotta.
Ennen jumalanpalvelukset
kestivät aamulla viidestä yh-
teentoista, nykyisin ne ovat
seitsemästä yhdeksään ja
päivällä pidetään kahden
tunnin mittainen jumalan-
palvelus.

Valamon saari on yhdek-
sän kilometriä pitkä ja kuusi
kilometriä leveä, Valamolla
on 53 saarta. Asukkaita saa-

rella on 300, joista puolet
munkkeja, lapsia noin sata.
Meille järjestettiin pienois-
konsertti, jossa kolme
munkkia lauloi ”korvia hive-
levästi”.

Pois tullessamme Laato-
kalla oli jo valkopäiset aallot;
Laatokka on usein arvaama-
ton.

Saariretken jälkeen mat-
kamme jatkui kohti Pyhäjär-
veä ja Musakan Lomarantaa.

Poikkesimme Jaakkiman kir-
kon raunioilla. Suuresta 3000
hengen kirkosta vain tiilisei-
nät törröttivät pystyssä.
Myös tulipalossa tuhoutu-
neen 2000-paikkaisen Kurki-
joen kirkon raunioilla kävim-
me. Laulaja-näyttelijä    Ture
Aran ja kirjailija Eeva Kilven
synnyinpaikat ohitimme.

Musakan Lomarannassa
olimme kuin kotonamme,
koska omistajan sukujuuret
ovat Pyhäjärvellä. Uimme
kirkasvetisessä ja lämpöises-
sä Pyhäjärvessä.

Seuraavana päivänä osa
matkalaisista lähti Konevit-
san luostarisaarelle, joka pe-
rustettiin 1393 munkki Arse-
nin johdolla. Luostari on tu-
hottu usein, mutta se raken-
nettiin aina uudelleen. Kei-
sari Aleksanteri II vieraili
saarella 1858. Saaren kaikki
rakennukset ovat 200 vuotta
vanhoja. Parhaimmillaan
saarella oli 300 munkkia ja
kaksikymmentä henkeä
muissa töissä. Vuonna 1993
Konevitsassa vietettiin luos-
tarin 600-vuotisjuhlaa.

Nykyisin moni suomalai-
nenkin osallistuu luostarin
korjaustöihin. Luostari on
omavarainen. Pyhän Niko-
lain kirkossa on kesäisin ju-
malanpalvelukset. Kirkossa
on pyhittäjä Arsenin reliikki.

Saarella on hotelli, kahvila ja
luostarikauppa.

Käkisalmen retkellä näim-
me 1898 perustetun orto-
doksisen kirkon ja hautaus-
maan, vapaussodan muisto-
merkin ja sankarivainajien
muistomerkin. Opas kertoi
parhaiten säilyneistä raken-
nuksista, jotka kaikki olivat
saksalaisten sotavankien ra-
kentamia. Hän kertoi myös
useista suomalaisista yrityk-
sistä, jotka toimivat tällä het-
kellä Käkisalmessa. Iltaa jat-
kettiin Pyhäjärven rannassa.

Seuraava päivä oli kotiseu-
tumatkojen. Jokainen lähti
kotipaikalleen, osa Taipa-
leenjoelle ja allekirjoittanut
Sortanlahteen, joka on jäl-
leen suljettuna. Rautaportti
estää pääsyn satama-alueel-
le. Sain kuitenkin astella ko-
tipihalla ja ihailla lapsuuteni
Laatokkaa.

Kun kotiinlähdön päivä
koitti, kuvasimme matkalai-
set ja lauloimme Lomaran-
nassa ”Oi synnyinmaamme
Karjala”. Salme Rintala lau-
sui ”Mie rakastin sinnuu ko
Karjalaa ja allekirjoittanut
”Onnen pieniä pisaroita.”
Lopuksi lauloimme vielä ”Oi
katsohan lintua oksalla
puun”. Kotimatka Vaalimaan
kautta voi alkaa.

SUOMA SAARINEN

Seija Lintulan matkaryhmä Musakan Lomarannassa.
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Vpl. Pyhäjärvijuhlien juhlapuhe
Karjalaiset ovat aina osan-
neet elää tässä hetkessä. Kun
on juhlan aika, karjalaiset
iloitsevat. Kun elämä koette-
lee, karjalaiset itkevät.

Karjalaiset elävät paljon
myös menneisyydessä. Eilen
vietettiin muistojen iltaa ja
muisteltiin vanhoja tapahtu-
mia, henkilöitä ja kotiseutua. 

Mutta osaavatko karjalai-
set elää tulevaisuudessa? Mi-
kä on karjalaisten ja karjalai-
suuden tulevaisuus?

Ensi vuonna viimeisetkin
luovutetussa Karjalassa jat-
kosodan aikana syntyneet
evakot saavuttavat vanhan
eläkeiän. Monesta, joilla vielä
omia muistoja Karjalasta on,
on jo aika jättänyt. Aikaa Kar-
jalan luovuttamisesta tähän
päivään on kulunut suurin
piirtein yhtä paljon kuin Kar-
jalassa oli vireätä yhdistystoi-
minnan ja kansakoulujen pe-
rustamisen aikaa kansallises-
ta ja yhteiskunnallisesta ”he-
räämisestä” 1800-luvun lo-
pulta sotiin asti.

Toistaiseksi karjalaiset ja
karjalaiset juhlat ovat säilyt-
täneet elinvoimansa kuten
nämäkin  Pyhäjärvijuhlat
osoittavat. Mutta miten käy,
kun evakkosukupolvi on
väistynyt? Vieläkö me jak-
samme muistella ja juhlia Py-
häjärveä? Tiedämmekö edes,
mikä Pyhäjärvi oli? Sanovat-
ko paikat kuten Montrua,
Hassinmäki tai Kuoppalampi
meille enää mitään?

Maantiedon tuntemukses-
sa voi nuoremmilla olla auk-
koja, vaikka he Pyhäjärvellä
olisivat vierailleetkin. Sen si-
jaan monet nuoremmista
tuntevat Pyhäjärven ja luo-
vutetun Karjalan historian
vaiheet paremmin kuin vaik-
kapa nykyisen asuinpaikkan-
sa historian – kiitos ansiok-
kaan selvitystyön, aineiston-
keruun ja julkaisutoiminnan.

Alueellisten Karjala-
seurojen tulevaisuus

Pitäjäseurat – eivät ainakaan
isoimmat niistä – ole passi-
voituneet tai menettäneet
merkityksensä kotiseutuhen-
gen ja karjalaisuuden vaali-
joina. Viime vuosina vain joi-

takin pieniä karjalaisia seu-
roja ja yhdistyksiä on lakkau-
tettu tai yhdistetty. Ehkä eni-
ten vaikeuksia ovat kokeneet
ainakin joillakin seuduilla
monet alueelliset Karjala-
seurat. 

Seurojen toiminnan kul-
makivenä on nyt ja tulee jat-
kossakin olemaan aktiiviset
ydinhenkilöt ja vastuunkan-
tajat, joista osa on näkyviä
mutta monet vähemmän
esillä. Ilman heitä ei näitä-
kään juhlia vietettäisi.

Yleinen mielenkiinto kar-
jalaisuutta, kotiseutua ja
omia juuria kohtaan ei var-
masti tule äkisti romahta-
maan, mutta kilpailu ihmis-
ten ajasta on kovaa ja vain
puhutteleva, tärkeäksi koettu
ja aikaansa seuraava yhdis-
tystoiminta saa ihmiset in-
nostumaan. Yhdistyksen toi-
minnan pyörittäminen ja sen
toimintaan osallistumisen
täytyy olla aidosti kosketta-
vaa, hauskaa tai hyödyllistä –
parhaimmillaan tätä kaikkea.
Ihmisten mielenkiinto hei-
motaustaa ja kotiseutua koh-
taan ei olekaan valmiiksi
määritelty vaan se elää, säilyy
ja kasvaa, kun sitä oikealla ta-
valla ruokitaan.  

On kuitenkin väistämätön-
tä, että lähivuosina karjalai-
sen yhdistystoiminnan kent-
tä tulee rakennemuutoksen
eteen. Kuvittelen, että suu-
rimmat, vakavaraisimmat ja
aktiivisimmat pitäjäseurat
voivat hyvin jatkaa toimin-
taansa kutakuinkin entiseltä
pohjalta ainakin parikym-
mentä vuotta eteenpäin. 

Totuus kuitenkin lienee se,
että siirtokarjalaisten toisen,
kolmannen ja jo neljännen
sukupolven jälkeläisille pitä-
jäyhteys saattaa olla vähem-
män tärkeätä kuin karjalai-
sen perinnön vaaliminen yli-
päätään. Jälkeläisille identi-
teettien ketju kulkee enem-
män ylhäältä alas – karjalai-
suuden kautta kiinnostutaan
evakkosuvun kotipitäjästä –
kun taas vanhemmille – voi-
sin kuvitella – karjalaisuus on
tullut luonnostaan osaksi
identiteettiä oman kotipitä-
jän myötä. 

Karjalan liitto tuleekin kat-

tojärjestönä varmasti elä-
mään pitkään. Samalla se on
järjestökentän rakenteellisen
uudistautumisen keskiössä,
mutta se ei pysty siihen var-
masti juurikaan vaikutta-
maan vaan avaimet ovat itse-
näisillä seuroilla. Miten ne
haluavat perintöään vaalitta-
van jatkossa?

Karjalan palautuksesta

Viime aikoina karjalaista jär-
jestökenttää ovat jakaneet
enemmänkin poliittiset kiis-
tat kuin pitäjien väliset tai
muut alueelliset erot. Kysy-
mys on tietysti suhteesta Kar-
jalan palauttamiseen. Kyl-
män sodan päättymisen ja
Neuvostoliiton hajoamisen
jälkeen Suomeen on syntynyt
ainakin puolen tusinan Kar-
jalan palautusta aktiivisesti
vaativan yhdistyksen muo-
dostama ryväs. Kaikki ne ei-
vät ole edes leimallisesti kar-
jalaisia järjestöjä.

Monet pitäjäseurat ja eten-
kin Karjalan liitto ovat pitä-
neet tilannetta hankalana.
Yhtäältä pitäisi olla itsestään
selvää, että seurojen tulisi
kannattaa palautusta. Toi-
saalta ei haluta ottaa poliit-
tista agendaa päätehtäväksi
ja leimautua jonkinlaiseksi
ääriryhmäksi vaan keskittyä
kulttuurin ja kotiseudun pe-
rinteen vaalintaan ilman, et-
tä kaikki olisi kiinni rajakysy-
myksestä. Toiminnassa on
haluttu pitää nekin, jotka

suhtautuvat eri syistä Karja-
lan palauttamiseen skepti-
sesti.

Tässä yhteydessä voin sa-
noa muutaman sanan Karja-
lan palautuksesta, kun olen
aikoinaan asiaa hieman tut-
kinutkin. Moraalisesti palau-
tusvaatimukset ovat vaikeas-
ti kumottavissa, minimis-
sään on selvää, että kotiseu-
duiltaan karkoitetuilla ja hei-
dän jälkeläisilläänkin tulisi
olla paljon enemmän mah-
dollisuuksia osallistua ja vai-
kuttaa alueen kehitykseen
kuin mitä nyt on. Suomen
valtio on tosin tehokkaasti
kaventanut palautusvaatei-
den moraalista pohjaa ole-
malla osoittamatta mielen-
kiintoa Karjalan kysymystä
kohtaan.

Kansainvälisen oikeuden
kannalta taas on selvä, että
nykyinen raja on pätevä. Ai-
noastaan yksityisoikeuden
kannalta omistusoikeudet
saattavat muodostaa jonkin
verran visaisemman kysy-
myksen.

Poliittisesti tarkasteltuna
en uskio, että mahdollisuuk-
sien ikkuna 1990-luvun alus-
sa oli auki, korkeintaan pieni
tuuletuskanava. Nyt sekin on
tilkitty. Mutta kuka tietää, eh-
kä ilma sisällä vielä käy niin
kuumaksi, että takaovi on
joskus avattava?

Taloudellisesti Karjalan
palautuksesta on tehty erilai-
sia laskelmia enkä halua ot-
taa niihin sen kummemmin
kantaa kuin toteamalla, että
touhu muistuttaa vanhaa
Speden sketsiä, jossa lotto-
voiton jakamisesta kiisteltiin
jo ennen kuin kuponki oli
täytetty. Ensisijaiset kysy-
mykset koskevat oikeutta ja
mahdollisuutta siirtää rajaa,
taloudellisilla seikoilla on
merkitystä vasta sen jälkeen.

Suhtautumisessa Karjalan
palautukseen nuoremmat
sukupolvet eivät oleellisesti
eroa vanhemmista, olkoon-
kin, että palautusta vaativien
yhdistysten johtotehtävissä
on enimmäkseen vanhem-
man sukupolven edustajia.
Monille nuorille Karjalan ky-
symyksen poliittinen ulottu-
vuus on nimenomaisesti kar-

jalaisuutta määrittävä tekijä
ja kulttuuriset tekijät ovat
vasta toissijaisia – eiväthän
monetkaan enää osaa haas-
taa karjalan murreta tai lei-
poa piirakoita. Karjalaisuutta
ei olekaan helppo määritellä
ja tapoja ymmärtää karjalai-
suus on monia, kuten vaikka-
pa ainakin jonkin aikaa Hel-
singin yliopistossa toiminut
ja uudenlaista paikkaa sitou-
tumatonta karjalaista identi-
teettiä hakenut Postmoderni
Akateeminen Karjala-seura
osoittaa.

Karjalan historia tulee
pitää suomalaisena

Itse en usko, että karjalaisuus
voi elää ilman tunteiden sä-
vyttämää suhdetta Karjalaan
kotiseutuna. Siirtokarjalaiset
ja heidän jälkeläisensä voivat
säilyttää karjalaisuutensa
elämällä diasporassa, mutta
eivät hylkäämällä sidettään
paikkaan. Nuoremmille su-
kupolville paikan merkitys
tietysti muuttuu – siitä tulee
vähemmän konkreettinen ja
enemmän symbolinen (van-
ha haaveiden vertauskuva
linna Espanjassa on monille
nykyään todempi kuin torp-
pa Kannaksella), mutta silti
se säilyttää merkityksensä
paikkana, jonka varaan kar-
jalaisuus rakentuu. Emme
ehkä saa muutettua luovute-
tun Karjalan tulevaisuutta
suomalaiseksi, vaikka sitä
toivoisimmekin, mutta sen
historia meidän tulee pitää
suomalaisena.

Meidän on samalla ym-
märrettävä se, että luovute-
tun alueen karjalaiset eivät
enää ole karjalaisuuden koko
kentässä hallitsevassa ase-
massa. Luovutettu Karjala ja
sen asukkaat ovat auttaneet
niin Etelä-Karjalaa kuin Poh-
jois-Karjalaakin kehittymään
vahvoiksi maakunniksi, nyt
nämä voivat auttaa luovute-
tun Karjalan suomalaisen
karjalaisen kulttuurin säily-
misessä. Itse asiassa luovu-
tettu Karjala on joutunut
Suomessakin puolustuskan-
nalle omaa identiteettiään
koskevissa kysymyksissä,
kun Pohjois-Karjala haluaisi

omia itselleen koko Karjala-
käsitteen. Se ei kuitenkaan
voi koskaan olla se Karjala,
johon kannakselta evakkoon
lähteneet voisivat samastua.

Karjalaiset ovat tunnettuja
vieraanvaraisuudestaan, su-
vaitsevaisuudestaan ja
avoimuudestaan, mutta vali-
tettavasti – ja nyt en tieten-
kään puhu pyhäjärveläisistä
– karjalaisiin luonteenpiir-
teisiin taitaa kuulua myös
tietty kuppikuntaisuus, oma-
hyväisyys ja keskinäinen ka-
teus. Tämä on näkynyt karja-
laisessa järjestökentässä, jos-
sa on erilaista päällekkäisyyt-
tä, pikkupuuhastelua ja ky-
räilyä. Tilanne ei tietenkään
ole täysin toivoton – osataan
sitä yhteistyötäkin tehdä –
mutta asiat voisivat olla pa-
remminkin. Voi olla, että täs-
sä suhteessa vanhoja – toisi-
naan henkilökohtaisia – jän-
nitteitä tuntematon sukupol-
vi voi päästä parempaan tu-
lokseen – olettaen tietysti, et-
tei uusia vastaavia jännitteitä
synny.

Nuoremmille sukupolville
karjalaisuus tulee elämään
paljon myös Internetissä.
”Googlaamalla” voi Interne-
tistä löytää jo nyt satoja ellei
tuhansia erilaisia karjalai-
suutta käsitteleviä sivustoja.
Sen avulla voi helposti saa-
vuttaa isonkin yleisön, mutta
se voi myös sirpaloida kes-
kusteluyhteyksiä ja lisätä
klikkiytymistä.

Internet ei voikaan korvata
niitä aitoja yhteyksiä, jotka
syntyvät yhdessä olemalla ja
tekemällä. Karjalaisen perin-
teen vaalimisessa perheet ja
suvut ovat luonnollisesti
avainasemassa, mutta ilman
karjalaisten yhdistysten toi-
mintaa ja verkostoa, kuvam-
me karjalaisuudesta jäisi vä-
kisinkin hyvin yksipuoliseksi.
Kotiseutu on aina ollut ihmi-
sille tärkeä ja olisi kummal-
lista jos karjalaiset tuntisi
mielenkiintoa omaa kotiseu-
tuansa kohtaan. Omalta osal-
tani en missään nimessä ha-
lua katkaista siteitä Karja-
laan. Siksi olen ylpeä siitä, et-
tä olen saanut pitää tämän
juhlapuheen näillä Vpl Pyhä-
järvi-juhlilla.

Kansainvälisen politiikan
professori Tuomas Fors-
berg.

Puputteja koolla Ihodessa
Sunnuntaina 27. elokuuta
toteutui pitkään suunniteltu
Puputtien kokoontuminen
Katri ja Hannes Sulosen luo-
na Ihodessa. Koolla oli pieni
joukko Pyhäjärven Keljan
kylän Inkilän talosta peräisin
olevan sukuhaaran vanhem-
paa väkeä.

Räisälän Myllypellolta läh-
ti Mauno Tahvonpoika Pu-
putti v. 1910 huutokauppaan
Pyhäjärven Keljan kylään ja
osti Inkiläksi kutsutun talon.
Mauno ja Katri Mikontytär
os. Pusan perheeseen kuului
kuusi lasta:Tahvo, Mikko,
Katri (Pärssinen), Mauno,
Juho ja Maria (Inkinen).
Mauno-isän kuoltua taloa
hallitsi Pyhäjärven kunnal-
liselämään aktiivisesti osal-
listunut Juho Puputti Katri
vaimonsa kanssa. Talo on
nyt aika hyvässä kunnossa
pietarilaisen omistajan kor-

jauksen jäljiltä. Saunaraken-
nuskin on tullut pihaan.
Kaunista lasiverantaa väri-
laseineen ei enää ole eikä
myöskään 45 m pitkää na-

vettarakennusta. Pääasia
kuitenkin on, että lankkuai-
dan takana on se ihan oikea
suvun talo pystyssä.

Ihoden tapaamisessa nau-

tittiin karjalaisia herkkuja
piirakoineen, paisteineen ja
leivonnaisineen. Vilkas
muistelu oli käynnissä ja va-
lokuvat kiersivät. Monet

Vasemmalta Maija Inkinen, Aune Inkinen, Esko Puputti, Varpu Eräpuu, Erkki Inkinen, Ti-
na Eräpuu, Jaakko Eräpuu, Katri Sulonen, Hannu Puputti, Kari Poutasuo, Ilmari Talon-
poika, Helena Talonpoika.

meistä tapasivat ensimmäis-
tä kertaa toisiaan ja kunkin
elämänvaiheita käytiin lävit-
se. Keskusteluissa vilahti su-
kuseuran perustaminen,
mutta sen perustaminen jäi
vielä hautumaan.  Sen sijaan
päätettiin ensi kesänä lähteä
Puputtien joukolla katso-
maan suvun syntysijoja. Päi-
vämääriä matkaa varten et-
sitään ne kun riippuvat Mu-
sakan varauksista. Kun nuo
päivämäärät toivottavasti
löytyvät niin niistä tiedote-
taan suvun koko joukolle.

Allekirjoittanut on yrittä-
nyt  tehdä em. mainitun Pu-
puttien sukuhaaran suku-
taulua. Kun  tapaamisemme
pohjalta osoitetiedosto on
nyt olemassa, niin saan su-
kutaulun tiedot  kerättyä ja
päivitettyä.  Ongelmana on
nyt se, että kukaan tapaama-
ni suvun henkilö ei tiedä mi-

tään suvun esivanhemmista
Räisälän ajalta. Tiedot alka-
vat Mauno Tahvonpojan vä-
rikkäästä matkasta Inkilän
huutokauppaan ja siitä mi-
ten ukko löi nimismiehen
hämmästykseksi huutonsa
mukaisen 15 300 markan se-
telinipun pöytään.  Räisälän
kirkonkirjat vilisevät Puput-
teja niin, että ilman syventä-
vää tutkimusta ei esivan-
hempiin pääse kiinni. Jos
teillä lukijat on 

tietoa sukuhaaran aiem-
mista henkilöistä ja histo-
riasta niin olen kiitollinen
yhteydenotoista. Myöskin
Inkilän talon vaiheista ja elä-
mästä sen ympärillä olen hy-
vin kiinnostunut.

KARI POUTASUO
Lönnrotinkatu 39 C 49,

00180 HELSINKI
P. 09-602304, 040-7300675
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APAHTUMAKALENTERIT
■ Kuulutko sukuuni -tapahtuma Vantaan Ammatti-
opistolla,  osoite:  Tennistie 1, lauantaina 14. 10. klo
10 - 17 ja sunnuntaina 15. 10. klo 10–16.  Tilaisuuden
avaa Vantaan kaupunginjohtaja Juhani Paajanen, joka
on pyhäjärveläistä sukua. Suvannon seudun sukututki-
joiden osastolla ovat tavattavissa lauantaina aamupäi-
vällä Antero Pärssinen ja sunnuntaina klo 10–12 Sirkka
Isola ja klo 12–13 Kauko Hinkkanen. Tervetuloa tutus-
tumaan sukututkimuksen laajaan esittelyyn.

■ Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon kuukausiko-
koukset ovat syyskaudella edelleen joka kuukauden
ensimmäisenä torstaina Ravintola Wanhassa Herrassa,
Laaksokatu 17. Lahdessa. Lokakuussa kokoonnumme
5:pnä klo 17 ja marraskuussa 2:pnä samaan aikaan.
Joulukuussa vietämme pikku - joulua 7:pnä klo 18
alkaen. Tervetuloa.

■ Tampereen Seudun Vpl. Pyhäjärvikerho kokoontuu
tarinatuokioon Vanhalle kirjastotalolle su 8. 10. 06 klo
13. Pirjo Äikäs viihdyttää haitarilla. Yhteislaulua, kahvit
ja arpajaiset. Tervetuloa uudet ja entiset jäsenet.

■ Karjalanmatka Helin mukana Pyhäjärvelle
13.–16.10. Yövytään Musakassa. Lähtö yöllä 12. 10.
ilmoittautumiset Helille 050-567 1586 tai Irmalle
0400-827 283.

Karjalaisia Jämijärvellä
Oli vuosi 1939 kun idän tai-
vaalta alkoi kohota synkkiä
pilviä. Ennustajaukot sanoi-
vat - se tietää  huonoja aikoja,
ehkäpä jopa sotaa. Sitten tuli
marraskuun 30 päivä ja venä-
läiset hyökkäsivät Suomeen
ja alkoi talvisota. Se tiesi
myöskin sitä, että karjalaisil-
le alkoi evakkotaival. Isot
herrat Helsingissä olivat jo
tehneet valmiiksi suunnitel-
mia siitä miten ja minne kar-
jalaiset tulisi sijoittaa tynkä –
Suomeen. Suunnitelmaan si-
sältyi sellainenkin määräys,
että Ikaalisiin tulisi sijoittaa
Pyhäjärven pitäjän neljä ky-
lää eli Rantakylä, Riiska,  Sor-
tanlahti ja Vernitsa. Sitten al-
koi vuosi  1941 . Evakoille
aloitettiin jakaa tiloja Ikaali-
sista. Rantakyläläisistä ehti
saada oman tilan pika-asu-
tuslain säännösten mukai-
sesti neljä perhettä eli Juho
Köninki, Juho Mansikkamä-
ki, Juho Patrakka ja Tauno
Patrakka.

Mutta sitten kääntyikin

tuulen suunta. Alkoi nimit-
täin tuntua siltä, että kohta
päästään takaisin kotiin Kar-
jalaan. Tässä yhteydessä lo-
petettiin myöskin asuttami-
seen tähtäävät toimenpiteet.
Ja Karjalaan päästiin ja enti-
set kodin löytyivät kenellä
huonommassa kenellä vä-
hän paremmassa kunnossa.
Jatkosota riehui eri rintamilla
mutta onnellisina viljeltiin
omaa maata.

Sitten tuli vuosi 1944. Kau-
niin kesän koittaessa tuli jäl-
leen lähtö ja taasen oli läh-
dettävä evakkoon. Nyt herrat
Helsingissä alkoivat sijoittaa
myöskin meitä pyhäjärve-
läisiä hiukan eri tavalla kuin
talvisodan päätyttyä. Uusi
maanhankintalaki loi pohjan
uudelle asutukselle. Nyt ym-
märrettiin ettei kaikkia noita
neljää kylää voida sijoittaa
Ikaalisiin Niinpä meidät ran-
takyläläiset osoitettiin  naa-
puripitäjään Jämijärvelle. 15
rantakyläläistä sai tilan Jämi-
järveltä. Tilan saajat olivat:

Toivo Henttonen, Eemeli
Hinkkanen, Juho Hyytiäinen,
Martti Kukko, Juho Köninkin
perilliset, Juho Mansikkamä-
ki, Matti Muli, Tauno Patrak-
ka, Juho Sorvali, Jooseppi
Torkkeli,  Mikko Torkkeli,
Matti Ukkonen, Matti Vata-
nen, Arvid Vuohelainen ja
Vilho Vuohelainen. Mutta
herrojen mukaan Jämijärvel-
lä oli enemmänkin maata
karjalaisille jaettavaksi. Niin-
pä sinne sijoitettiin vielä
Rantakylän lähellä asuneet
Matti Henttonen Keljasta,
Matti Hyytiäinen ja Aleks
Nikkasen perikunta  kuului-
vat Pyhäkylään mutta he
kaikki pyysivät päästä ranta-
kyläläisten kanssa samaan
kuntaa ja myöskin pääsivät.
Riiskan kylästä tuli vielä neljä
perhettä nimittäin Antti Jer-
malajef, Matti Kailasto, Vilja-
mi Kukko ja Juho Paajanen.
Sortanlahdesta tuli vielä Lau-
ri Sirkiän ja Tuomas Taljan
perheet. Omatoimisesti
hankkivat tilan Jämijärveltä

Oiva Haaranen Tohmajärvel-
tä, Aukusti Keskisaari Lap-
peelta ja Toivo Sipiläinen Py-
häjärveltä. Joitakin yksinäisiä
naisia oli eksynyt myöskin
Jämijärvelle ja löysivät he ai-
kanaan sieltä miehen itsel-
leen ja useimmat jäivät Jämi-
järvelle.

Myöskin muutamia yksi-
näisiä miehiä muutti muiden
mukana Jämijärvelle. 

Martti Kukko, Matti Muli ja
Arvid Vuohelainen Rantaky-
lästä ja Juho Paajanen Riis-
kasta saivat tilat rakennuksi-
neen. Toisilla alkoi kova ra-
kentamisen aika. Kun sitten
talot oli saatu rakennettua ja
oli vähän aikaa asuttua uutta
kotia tuli toisille eteen kylläs-
tyminen koko Jämijärveen ja
he luovuttivat tilansa valtiol-
le. Rantakyläläisistä tilastaan
luopuivat Juho Hyytiäinen
muuttaen Kerimäelle, Matti
Vatanen muuttaen Kokemä-
elle, Vilho Vuohelainen
muutti Kirkkonummelle.
Myöskin Riiskan Matti  Kai-

lasto  luopui tilastaan. Vilho
Vuohelaisen tilan sai sittem-
min haltuunsa Tuomas Sep-
pä Pyhäjärveltä. 

Kun nyt 60-vuoden takaa
katselee ja muistelee Jämijär-
veä ja sinne aikanaan muut-
taneita evakkoja niin on sa-
nottava, että evakot ovat hä-
vinneet. Aikoinaan Rantaky-
lästä lähteneistä on jäljellä
Vappu Muli, Martti Sorvali ja
Seppo Vuohelainen. Vappu
Muli ( Toivonen) on isänsä
Matti Mulin talossa, Seppo
Vuohelainen on isänsä Arvid
Vuohelaisen talossa. Martti
Sorvali meni naimisiin Liisa
Uusitynkyn kanssa, jolla oli
oma maatalo. Rantakyläläis-
ten saamia tiloja edellisten li-
säksi viljelee kolme pojan-
poikaa. Juho Mansikkamäen
Einari poika Raimo pitää ti-
laa hallussaan. Juho Sorvalin
Antin poika Timo hoitelee
Sorvalin tilaa ja Tauno Patra-
kan pojan Reijon Esa poika
hoitaa Patrakan tilaa. Riis-
kasta tulleen Viljami Kukon

tilalla on Kukon jälkeläisiä ja
Juho Paajasen tilalla on Paa-
jasen jälkeläisiä. Sortanlah-
telaisen Lauri Sirkiän tilalla
on Sirkiän jälkeläisiä.

Rantakyläläisistä eivät ha-
keneet maata valtiolta vaikka
olisivat siihen olleet oikeu-
tettuja:

Hyvöset ( muuttivat am-
mattia), Linqvistit ( jäivät
Alavudelle), Jussi Muli ( osti
tilan Äänekoskelta), Toivo
Orpana ( osti omakotitalon
Vilppulasta), Antti Patrakka (
osti tilan (Äänekoskelta), Ju-
ho Patrakka  ( piti 1941 saa-
mansa tilan Ikaalisista), Pen-
naset ostivat talon Heinolas-
ta ja Pulliset ostivat talon
Kihniöstä

Jämijärven evakkoja on
paljon Jämijärven hautaus-
maalla.

TAUNO TORKKELI 
Hyvinkää os. Hämeenkatu

13-17 E 83.

Äetsä voitti kyykässä

Joukkueet kilpailun jälkeen yhteiskuvassa. Kuva Helvi
Laakso

Äetsäläiset ovat viime vuosi-
na hallinneet kolmen karja-
laisseuran Huittisten, Vam-
malan ja Äetsän välistä kyy-
kän joukkuekilpailua. Nyt
voitti heltisi ehkä täpäräm-
min kuin koskaan ennen Syl-
vään kentällä 22. 8. pelatussa
ottelussa.

Kauniin sään vallitessa ar-
paonni heitti ensimmäiseen
peliin Äetsän ja Vammalan
joukkueet. Pienen haparoin-
nin jälkeen molemmat jouk-
kueet pääsivät oikeaan peli-
vireeseen ja ensimmäinen
puolikas päättyi Äetsän hy-
väksi pistein – 15 Vammalan
saadessa -30. Toisessa erässä
Äetsä hieman tunaroi kun
sen sijaan Vammalan lyön-
neissä oli voimaa ja ne osui-
vat kohdalleen. Niinpä Vam-
malaalle jäi vain -4 pistettä
Äetsän -17 vastaan. Äetsän
joukkueen yhteispisteet oli-
vat näin – 32 ja Vammalan .
34 eli ainoastaan  kentälle jäi

Huittisten juhlien video (sunnuntai) saatavana 
Yrjö Inkiseltä hintaan 20 euroa. Puh. 0500 132231.

Yhteisiä muistoja
Olen lehtenne tilaaja, koska
isäni Viljo Kuisma oli synty-
nyt Pyhäjärvellä ja hänestä
on ollut lehdessä 2 kirjoitus-
ta, toinen numerossa 3/2002
ja toinen numerossa
11/2001.

Nyt lukiessani viimeistä
lehteänne nro 8  Pyhäjärvi-
juhlista Huittisissa ja lukies-
sani Pekka Laulajaisen muis-
telmat löysin yhteisiä muis-
toja rovasti Otto Tunturista.

Isän kaatuessa 1941 muu-
timme Raumalle, jonka san-
karihaudassa isäni on. Äitini
Tyyne Kuisma meni v. 1945
uusiin naimisiin agronomi
Lauri Tunturin kanssa ja  ro-
vasti Otto Tunturi oli hänen
serkkunsa. Tapasin rovasti
Otto Tunturin useita kertoja

kun hän vieraili kodissam-
me. Hän oli erittäin ystävälli-
nen, hauska ja miellyttävä
ihminen. Vielä äitini jäätyä
toisen kerran leskeksi, Otto
Tunturi vieraili usein äitini
luona Raumalla. Oli erittäin
miellyttävää lukea hänestä
lehdessänne.

P.s. Jos joku Kuisman su-
kuun kuuluva lukee tämän
sepustuksen ja tietää kenellä
olisi sukututkimuskirja Kuis-
man suvusta ottaisi yhtey-
den toimittaja Reino Äiki-
ään. Hän tietää osoitteeni,
sillä asun nykyään Turussa,
oltuani 11 vuotta Espanjassa
eläkepäiviäni viettämässä.

HELINÄ PÄRNISTÖ
Viljo Kuisman tytär

vain yksi kyykkä erottamaan
tasapisteistä.

Äetsän joukkue joutui il-
man lepoa Huittista vastaan.
Ensimmäinen vuoro päättyi
Vammalan  hyväksi -7 pistet-
tä kun Huittisten pisteet mo-
nen epäonnistumisen jäl-
keen olivat -17. Toinen erä
jatkui sekin Äetsän joukku-
een varmassa pelissä pistein
-23 Huittisten-20 vastaan.
Yhteispisteissä Äetsä saavut-
ti -30 Huittisten -38 vastaan.
Mestari oli näin selvinnyt.

Toisesta tilasta käytiin ko-
va kilpailu Huittisten ja Vam-
malan joukkueiden kesken.
Puoliaika päättyi Huittisten
osalta -17 pisteeseen Vam-
malan saadessa -18 eli yhtä
pappia vähemmän. Ilmassa
oli suuren urheilujuhlan
tuntua kun ratkaiseva toinen
erä alkoi. Molemmat jouk-
kueet tunaroivat useita heit-
toja ja kun jäljelle jääneet
kyykät laskettiin todettiin

Huittisten saaneen -15 pis-
tettä Vammalan -21 vastaan
joten lopputulos näiden
joukkueiden kesken oli Huit-
tinen -32 ja Vammala -39 eli
erotusta tuli 3 täyttä kyykkää
ja yksi pappi.

Kyykkäottelun voitti Äetsä
kahdella voitolla, toisena
Huittinen yhdellä voitolla ja
isäntäjoukkue jäi näin kol-
manneksi.

Äetsän joukkueessa pela-
sivat Juha Tanninen, Paavo
Pohjolainen, Esko Pohjolai-
nen ja Reino Ahvonen. Huit-
tisten joukkueessa pelasivat
Jorma Kuronen, Aimo Äikiä,
Yrjö Inkinen ja Reino Äikiä.

Vammalan joukkueessa pe-
lasivat Timo Leppäniemi,
Pekka Salonen ja hänen
vaihtopelaajanaan toiminut
Kauko Rekola, Taisto Nissi-
nen ja Kari Pakarinen.

Hyvänä tuomarina toimi
Katri Pajunen, sihteerinä
Helvi Laakso, kenttämesta-
reina toimivat Rauno ja Katri
Pakarinen ja Taisto Nissinen.
Helga Mäkelä ja Irja Kärki
tarjoilivat maittavat pulla-
kahvit. Kiitoksen ansaitsee
myöskin runsas yleisö, joka
tasapuolisesti kannusti kaik-
kia joukkueita. Ensi kesänä
vastaava kisa pidetään Äet-
sän isännöimänä.


