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Syyskyntöjen aikaa
Syksy on saapunut myöskin
suomalaiselle maanviljelijäl-
le. Lehtemme lokakuun nu-
meron ilmestyessä tämän
päivän maatalousharjoitta-
jat ovat suorittamassa vii-
meisiä syystöitä.. Monet
meistä, joilla ei ole maata
kynnettäväksi ovat ihmetel-
leet, kuinka osa pelloista
vanhan ajan syyskyntöjen
asemesta käsitellään vain
kevyesti entisajan jousiäestä
muistuttavalla jankkurilla
pintaa rikkoen. Se kuuluu
EU-vaatimuksiin – sekin, sil-
lä 30 % kynnettäväksi aiotus-
ta pellosta tulee käsitellä
näin..

Entisellä kotiseudulla en-
nen sotia huomattava osa
pitäjän väestöstä joutui ja sai
olla konkreettisesti mukana
maataloudessa, oli se sitten
karjanhoitoa tai viljanvilje-
lyä.

Pyhäjärven historiakirjan
mukaan vuonna 1939 pitä-
jän peltopinta-ala oli n. 8200
ha, josta vehnällä 600 ha, ru-
kiilla 1000 ha, ohralla 500 ha,
kauralla 1300 ha, turnipsilla
400 ha, muut juurikasvit 90
ja heinällä 3500 ha. Viljel-
mien lukumäärä vuoden
1929 suoritetun laskennan
mukaan oli yhteensä 876 kpl.

Valtaosa eli 60% kaikista ti-
loista eli 521 kpl sijoittui ko-
ko luokkaan 3-10 ha ja yli 25
hehtaarin  tiloja oli ainoas-
taan 7 kpl.

Vuoden 1944 syksyllä ei ol-
lut enää kiire kyntämään.

Sen sijaan kaikin käytettä-
vissä olevin voimin paneu-
duttiin viljan korjuuseen.
Niinpä vastuksista huoli-
matta ruista puitiin 625 ha:n
alueelta yhteensä 901 200
kg, , vehnää 205  ha:n alueel-

ta 276 800 kg, ohraa 137
ha:n alueelta 170 000 kg ja
kauraa 30 ha:n alueelta 22
300 kg. Vaikka paljon saatiin
puiduksikin paljon jäi viljaa
korjaamatta eli vehnää 613
ha, ohraa 272 ha ja kauraa

912 ha.
Kotoani Pyhäjärveltä

muun irtaimiston mukana
saatiin pelastettua mukaan
mm. Fiskars 10, eli kahden
hevosen vedettäväksi tarkoi-
tettu kyntöaura. Huittisissa

olevalla uudelle maanhan-
kintalain mukaisesti perus-
tetulla tilalla isäni suoritti
useana syksynä kyntämisen
hevosparilla. Sitten tulivat
traktorit, jotka hetkessä suo-
rittivat tuon raskaan työn.
Omakohtaisesti pääsin 17-
vuotiaana nuorukaisena ko-
keilemaan kyntöä hevospa-
rin vetämänä. Oli nimittäin
harvinaisen märkä syksy.
Pellot olivat vielä silloin avo-
ojissa. Märkä sänkipelto ei
kannattanut traktoria ja ko-
nekynnöstä oli luovuttava.
Niinpä minä sain tehtäväk-
seni 10 ha:n pellon kyntämi-
sen. Parina ensimmäisenä
päivänä työ oli varsin raskas-
ta eikä se jälkikään ollut pa-
rasta mahdollista. Mutta sit-
ten viilu alkoi kääntyä ja pel-
to tuli kynnettyä. En tark-
kaan muista kuinka monta
päivää siinä meni mutta ei-
köhän kaksi viikkoa ole lä-
hellä totuutta.  Samainen
kyntöaura on nytkin kotita-
loni  pihalla. Tuon samaisen
pellon nykyinen omistaja
Esa Laamanen suorittaa 7-
siipisillä kääntöauroilla kyn-
nön viidessä tunnissa ja jälki
on paljon parempaa kuin
minun kyntämäni pelto. 

REINO ÄIKIÄ 

Hinkkasten sukuseura 
kokoontui Tampereella
Hinkkasten sukuseura ry:n
sääntömääräinen sukuko-
kous pidettiin 3. syyskuuta
2006 Tampereella Scandic
City hotellissa.

Kokous hyväksyi toimin-
takertomuksen vuodelta
2005 ja vahvisti tilinpäätök-
sen. Toimintasuunnitelma
vuodelle 2007 aiheutti kes-
kustelua siitä, miten suku-
seuran näkyvyyttä saataisiin
olennaisesti lisättyä mm.
paikallislehdissä. Muodos-
tuuhan sukuseuramme jäse-
nistö hajanaisesti asuvista
henkilöistä eri puolelta Suo-
mea.    Sukuneuvoston jä-
senmääräksi päätettiin edel-
leen kuusi. Vuoden 2007 su-
kuneuvostoon tulivat vali-
tuiksi:

Kauko Hinkkanen (Pyhä-
järven sukuhaara), Tuomo
Hinkkanen (Pyhäjärven su-
kuhaara), Tuulikki Mäkelä
(Parikkala-Rautu sukuhaa-
ra), Salla Kuisma (Pyhäjär-
ven sukuhaara), Heli Haapa-
nen (Sakkolan sukuhaara),
Karin Hinkkanen (Sakkola-

Metsäpirtti sukuhaara).
Sukuneuvoston tukena

toimivat erikseen nimettä-
vät toimikunnat. Ilahdutta-
vaa on se, että nuoret ovat
tulleet mukaan sukuneuvos-
toon. Näin saamme uusia
tuulia mukaan toimintaam-
me.

Kokouksessa käsiteltiin jä-
senmaksurakenteen uudis-
tusta tarkoituksella, miten
saamme jäsenkuntaamme
aktivoitua nykyisestään. Su-
kuseurassa on tällä hetkellä
jäseniä 250. 

Vastaisuudessa omassa ta-
loudessaan asuva yksittäi-
nen henkilö maksaa henki-
lökohtaisen jäsenmaksun ja
toisaalta samassa taloudessa
asuvat jäsenet – kaksi tai
useampi perheenjäsentä -
maksavat yhteisen perhe-
maksun.

Sukukokouspaikka on
vuosittain kiertävä. Vuoden
2007 sukukokous on tarkoi-
tus pitää Itä-Suomessa.

KAUKO HINKKANEN

”Pyhäkyllöisii” -kirjahanke
Tästä Pyhäkylän koulupiirin
kirjanteosta on jo kirjoitettu
"vuostolkulla". Ihan kylläs-
tymiseen asti. Joku totesikin,
että "työ tiettä sitä niiko Iisa-
ki kirkkuo". Osasyynä viipy-
miseen löytyy siitäkin, että
kun pyydetään lähettämään
tietoja "ensitilassa", niin
vastaus saattaa viipyä kuu-
kausia. Ei auta muuta kuin
odottaa. Kyllä ne tiedot usei-
milta kuitenkin ovat lopulta
tulleet.

Mutta nyt alkaa jo jotain
tapahtua koulupiirimme
yleisessä kokouksessa.

Koulupiirikokous

Kirjako jo valmis? No, ei ai-
van vielä. Kokouksessa sit-
ten kuullaan, mitä Kirjatoi-
mikunta on saanut toimeksi.
Mikäli yleinen kokous ei ase-
tu "poikkiteloin", niin voi-
daan kirjojen ennakko-
myynti aloittaa kokouksen
lopuksi. Siksi kaikki "kynnel-
le kykenevät" (ja nuoret kyy-
timiehiksi) toivotetaan ter-
vetulleiksi Pyhäkylän koulu-
piirikokoukseen sunnuntai-

na lokakuun 29 päivä alkaen
klo 12.00  Äetsän Kiikassa
Kinnalan Koukulla. Siellä on
mahdollisuus tutustua myös
Suojeluskuntamuseoon, jos-
sa lähes 1000 esinettä.

Ennakkoilmoittautumi-
nen viimeistään ke 25.10.
tarjoilun ym. järjestelyjen 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 _ hengeltä. Ma-
joitusvaraukset suoraan
Koukulle, puh. 03-5135 493. 

Koukulla voit vielä vaikut-
taa kirjan sisältöön ja en-
nenkaikkea ulkoasuun. Tule
mukaan vaikuttamaan nyt,
niin ei tarvitse harmitella jäl-
keenpäin. Muistathan siis?
Koukulla tavataan ja "tari-
noijaa mukavii."

PYHÄKYLÄN
KOULUPIIRIN

KIRJATOIMIKUNTA

Kiikan kirkolta
ns. Pohjanmaan
tietä runsas 2
km, löytyy kuvan
viitta. Koukulle
on helppo osata.

Matti ja Aino Kuisma parihevosilla kyntämässä Matti Kuisman pellolla Matiskalassa vuonna 1937.
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Entisen kotiseutumme asukkailla oli runsaasti
yhteyksiä Pyhäjärveä rajoittuviin naapuripitäjiin. 

Sain käsiin Käkisalmen eteläisten kylien kirjan ja
miltei samaan aikaan Vuohensaloa ja sen asukkaita
käsittelevän kirjan. Molempien kirjojen sivuilta voi
havaita sen, kuinka Käkisalmeen muutettiin paljon
työn perässä ja usein tästä oli seurauksena avioitu-
minen ja lopullinen muutto pois omasta pitäjästä.
Syntymäpaikkana säilyi luonnollisesti  Pyhäjärvi.
Entiseen aikaan oli monenlaista yhteistoimintaa
myöskin Sakkolan ja Räisälän kanssa.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri on jo usean
vuoden ajan kokoontunut yhteisiin kokouksiinsa
sukututkimuksen merkeissä. Vaikka pitäjien ja
seurakuntien maastossa näkymättömät rajat erot-
tuvat selkeästi kirkonkirjojen sivuilla, yhteisistä
kokoontumisesta on ollut hyvin paljon apua ja
tukea.

Parin viime vuoden ajan ovat myöskin Suvannon
alueen säätiöiden ja pitäjäyhdistysten edustajat
kokoontuneet yhteisiin kokouksiinsa. Niinpä loka-
kuun alussa olimme Lempäälässä Sakkola-Säätiön
toimiessa isäntänä. Mukana oli edustettuina
Pyhäjärven ja Sakkolan lisäksi Vuokselan, Räisälän
ja Metsäpirtin edustajat. Kutsutuista oli tällä kertaa
pois rautulaiset.

Yhteistä näille luovutetun alueen pitäjille oli se, että
nykyisessä hallintomallissa kaikki ovat Käkisalmessa
istuvan Sergei Jahnjukin alaisuudessa. Sakkolan
seurakunta on aikoinaan ollut monen naapurin
emäseurakuntana. Onhan Pyhäjärven pogosta
lähtenyt 1600 alkupuolella ensin Käkisalmen
yhteyteen ja muutaman vuoden kuluttua eli 1632
muodostunut omaksi seurakunnakseen ja sitten
kunnallislain muutosten myötä 1800 luvun lopulla
muodostunut omaksi kunnakseen. Sen sijaan
Sakkolan naapureista Metsäpirtti on eronnut
omaksi kunnakseen vasta 1903 ja Vuoksela 1914.
Yhteisiä asioita on siis ennenkin ollut.

Kokouksessa vaihdettiin kuulumisia säätiöiden ja
yhdistysten toimintamalleista ja yhteyksien hoitota-
voista rajan taakse. Kokouksen päätökseksi tuli, että
kahden seuraavan vuoden aikana n. 35 hengen
voimin pitäjien edustajat käyvät yhteisellä kotiseu-
tumatkalla tutustumassa myöskin naapuripitäjiin.
Ensimmäinen matka toteutetaan vuoden 2007
toukokuussa ja silloin Yrjö S. Kaasalaisen ja Juhani
Huppusen johdolla tutustutaan Pyhäjärveen ja
Räisälään tavanomaista kotiseuturetkeä perinpoh-
jaisimmin, tutustumalla paitsi jäljellä oleviin nähtä-
vyyksiin, myöskin paikallisiin viranomaisiin. Myöskin
Käkisalmi  ja linnan museo kuulunevat matkaohjel-
maan.

Mukanaolevat pitäjäyhteisöt ovat keskimääräistä
valveutuneimpia, sillä kaikilla näillä on jossakin
muodossa ilmestyvä pitäjälehti. Lehdistä Suvannon
Seutu pitää sisällään paitsi Sakkolan myöskin
Vuokselan ja Metsäpirtin asiat. Räisäläinen,
Rautulainen ja Vpl. Pyhäjärvi-lehti pääosin kertoo
vain oman pitäjän asioista. Pyhäjärveläisittäin on
valitettavaa, että Käkisalmen alueen yhteisöjen
välillä  kanssakäymistä ei ole laisinkaan. Ennen sotia
Pyhäjärvenkin  asioista kertova Käkisalmelainen-
lehti lopetti ilmestymisensä jo 1950-luvulla. Ennen
sotia ilmestyneet lehdet on toki tärkeänä historialli-
sena tiedonantajana luettavissa mm. yliopiston
kirjastossa Helsingissä ja saatavissa kaukolainana
myöskin omaan kirjastoon mikrokortteina luetta-
vaksi.

Entisen emäseurakuntamme Sakkolan  asiat ovat
hyvällä tolalla. Sen saimme todeta, kun  lopuksi
tutustuimme Sakkola-Museoon Lempäälässä. Laaja
esineistö oli hyvin ja asiallisesti järjestetty. Vanhojen
valokuvien avulla oudompikin pääsi perille millainen
pitäjä oli Sakkola ollut.

Naapuripitäjässä todella kannattaa käydä kostissa.
REINO ÄIKIÄ

Pitäjien
yhteistoimintaa

Enkkuan koulupiiristä ilmestynyt video

”Ikkuna Karjalaan”
Kesällä 2001 julkistettiin
Enkkuan koulupiirikirja  ”Ik-
kuna Karjalaan”. Teoksesta
jäi kirjatoimikunnalle pieni
”pesämuna”, jolloin Osmo
Juvosen ehdotuksesta pää-
tettiin tehdä video Pyhäjär-
ven pitäjästä ja Enkkuan
koulupiiristä.. Video on siis
kirjan jälkeen toinen osa ”Ik-
kuna Karjalaan”- projektia.

Hanke toteutettiin 2004 ja
kuvausmatkalle lähtivät am-
mattikuvaajat Satu Korpi-
niitty ja Lahden taidekor-
keakoulun kuvaajalinjan
opiskelija Emilia Ahonen. Ja
tietysti nuorten kuvaajien li-
säksi koulupiirin asiantunti-
jat Osmo Juvonen Enkkuas-
ta, Kyllikki Laitinen Rahka-
järveltä, Aili Nurminen
Saaprusta, Kerttu Peltonen
Rahkajärveltä, Kari Pohja-
kallio Espoosta ja Aila Ran-
tanen Enkkuasta

Videon teknisenä toimija-
na Helsingissä Pekka Korpi-
niitty (Enkkua) ja Tampe-
reella Antti Tuomikoski. Ää-
nensä videolle antoi Jukka
Laaksonen, kaikki televisio-
alan ammattilaisia. Tekstit
laati Kari Pohjakallio. Vi-
deon lopullisesta toteutumi-
sesta syksyllä 2006 vastasi
Tuomas Palola.

Ikkuna Karjalaan

Video alkaa hiljaa soivasti
kanteleella ja kuvaan tulee
Pyhäjärven kartta. Sen jäl-
keen seuraa mustavalkoinen
filmi TK-kuvaaja Reino Ten-
kasen sota-aikana kuvaa-
masta filmistä, jossa kirkko-
herra K.A. Wiika nousee kirk-
koväen kanssa kirkkoran-
nasta kohti kirkkoa. Kirkon-
mäellä on lähikuvia kirkko-
kansasta. Asiallisen miellyt-
tävä, tuttu televisioääni
suoltaa rauhallisesti Kari
Pohjakallion laatimaa erin-
omaista Pyhäjärvitietoa, his-
toriasta, seurakunnasta,
asukkaista ja käydyistä so-
dista. Kamera kiertää samal-
la kirkon muistomerkin,
sankarihautausmaan, lah-
joitusmaatalonpoikien
muistomerkin ja monet

Kari Pohjakallio
Espoossa asuva biologi Kari
Pohjakallio on ollut hyvin
keskeinen henkilö niin Enk-
kuan koulupiirin kirjan teos-
sa kuin nyt valmistuneen Ik-
kuna Karjalaan- videofilmin
valmistuksessa. Kirjaa teh-
dessä hän kokosi koko ai-
neiston ja muokkasi sen kir-
jaksi. Videofilmin teksti on
myös hänen kynästään. Enk-
kuan koulupiiriläiset ovat
useaan otteeseen tuoneet
julki kiitollisuutensa Kari
Pohjakallion mittavasta tal-
kootyöstä heidän kotiseu-
tunsa muistojen tallentaja-
na.

Kari Pohjakallion juuret
ovat Karjalassa, Viipurissa,
jossa hänen vanhempansa

muut meille tärkeät paikat.
Maisemien vaihtuessa

kerrotaan Pyhäjärven maa-
perästä, metsistä ja kasvilli-
suudesta. Kuva tallentaa
herkän kuvan Saaprun kan-
gasvuokosta ja Rahkajärven
runsaana ryöppyävästä kul-
leropellosta.  

Kylien tai talojen kohdalla
filmin alaosaan tulee  pu-
heen lisäksi teksti, missä ol-
laan ja talon entisten asuk-
kaiden nimi.  Selostaja ker-
too myös keskeisiä asioita
kylien   elämästä meidän ai-
kana.

Filmissä on hyvin vähän
henkilöitä ja nekin vain si-
vuosissa. Enkkuan koulun
pihassa on valtaisa kivi, jon-
ka päälle lapsena oli vaikea
kavuta. Yhtä vaikeaa siihen
oli nyt kiivetä iän tuomin
jäykistynein polvin. Yhden
kuvan henkilöt ovat äänessä.
Enkkuan taloja esiteltäessä,
kamera pysähtyy Pusan pi-
haan. Kuvausmatkalle piti
lähteä tässä talossa syntynyt
Pentti Pusa. Pari päivää en-
nen lähtöä hän sai kutsun
iäisyyteen. Pentin koruton
muistohetki vietetään hä-
nen kotipihallaan. Kyllikki
Laitinen kertoi lyhyesti Pen-
tistä ja Kerttu Peltonen (o.s.
Kivikkola) lausui Heli Kaik-
kosen herkän karjala-aihei-

sen runon ”Arkipäivän ki-
mallusta.”

Kostermaan maisema oli
kaunis. Ei näkynyt yhtään
uupunutta talovanhusta tai
venäläisten rakennelmia.
Kylän kohdalla oli vain laaja
vihreä peltoaukeama voi-
kukkineen. Taustalla siinsi
Pyhäjärvi ja Kiskosaari. Lokit
lentelivät taivaalla ja ruis-
rääkkä narskahteli jossain.
Toiviaisen pihan tummat
kuuset seisoivat vakaina pai-
kallaan, aivan kuin kertoen
toisilleen, tässä seisomme,
tuli mitä tuli. Kotiraunioiden
vieressä sireenit availivat
kukkaterttujaan. Asiallinen
selostus kertoo, että talot ei-
vät tuhoutuneet sodassa,
vaan venäläisten hallintovi-
ranomaisten toimesta mo-
nista kylistä talot siirrettiin
kolhoosikeskuksiin.

Erään Enkkuan talon pi-
hassa venäläisrakennelmien
sekamelskassa pieni sian-
porsas juoksi valtoimenaan.
Häkissä oleva harmaankirja-
va iso koira katsoi tiukasti
kuvaajaa, haukkuen samalla
terävästi. Videota katsellessa
koira herätti lämpimiä muis-
toja. Joku katsojista totesi,”
sehän on presiis samanlai-
nen kuin opettaja Miikkulai-
sen Tuuli-koira.” Koiralla on
koiran virka. Niin tämäkin

suoritti samaa tehtävää, mi-
tä samannäköinen kollegan-
sa 60 vuotta sitten, haukkui
pontevasti pihaan saapuvia
outoja kulkijoita.

Vajaa puolituntia kestävä
videonauha päättyi Kerttu
Peltosen kirjoittamaan ja
esittämään runoon Sinä
Karjala.

Videon  on sisällöltään
monin verroin rikkaampi ,
mitä nämä muutamat kerto-
mani kuvatapahtumat. Ja
kauniin taustamusiikin tuo-
vat eri lintujen äänet. Filmi
on alansa ammattilaisten
toimesta toteutettu laaduk-
kaasti ja  kelpaisi sellaise-
naan esitettäväksi televisi-
oon Pyhäjärven pitäjästä,
jonka monet kylät Enkkuan
koulupiirin tavoin ovat ko-
keneet kovia uuden isännän
valtakaudella. Kari Pohjakal-
lion teksti kuvatapahtumista
ja Pyhäjärvestä on painettu
lisänä viisisivuiseksi lehti-
seksi videonauhan mukaan.

Videota on saatavissa
VHS-videona ja DVD-tal-
lenteena. Hinta 20 euroa+
lähetyskulut. Tilata voi Kari
Pohjakallio, puhelin 09-
599612, osoite Pitkäjärven-
tie 61, 02730 Espoo.

Sähköposti: kari@pohja-
kallio.com

SALME RINTALA

Vasemmalta Osmo Juvonen, Kyllikki Laitinen, Pekka Korpiniitty, Satu Korpiniitty,Tuomas
Palola, Aili Nurminen, Kari Pohjakallio ja Aila Rantanen.

ovat syntyneet. Kiinnostus
Pyhäjärveen syntyi Aini-
puolison myötä. Helsingin
yliopistossa samalla kurssil-
la oli Aini Nokelainen Saap-

rusta. Lempi leimahti ja hei-
dät vihittiin 1957. Perhee-
seen syntyi kaksi lasta ja las-
tenlapsia on nyt neljä.

Pyhäjärvellä ja Saaprussa
Pohjakalliot ovat yhdessä
käyneet kaksi kertaa, Kari
useimminkin. Ainille kotiky-
lä Saapru on vain muistois-
sa. Kylän nykytilanne jättää
mielen hyvin surulliseksi ja
siksi sinne ei tee mieli lähteä.

Lehtorin virasta eläkkeellä
olevalla Kari Pohjakalliolla
on harrastuksia, vaikka
muille jakaa. Hän on kerän-
nyt Pyhäjärven postitoimis-
tojen leimoja, joista puuttuu
enää Vernitsan leima. Biolo-
gina hän on kiinnostunut
kasveista. Rakkain niistä on

orkidea, joita hän kasvattaa
kotonaan lasivitriineissä.
Hän on toiminut Suomen
Orkideayhdistyksen pu-
heenjohtajana 18 vuotta,
kirjoittanut yhdessä Vesa
Lipposen kanssa Orkideaop-
paan, luennoinut ja kirjoit-
tanut rakkaasta aiheestaan
eri lehtiin. Hän kerää posti-
merkkejä ja kortteja, joiden
aiheena on orkidea. Harras-
tusten luetteloa voisi jatkaa
pitempäänkin.

Pyhäjärvi-lehdessä on ol-
lut myös useita hänen artik-
keleitaan Pyhäjärven kasvi-
harvinaisuuksista ja henki-
lökuvia entisistä pyhäjärve-
läisistä.

SALME RINTALA

Kari Pohjakallio.
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Kirjat

Laatokan kevät
Markku Heikkilä ja 
Kustannus Oy Rajalla 2006
Valokuvat:
Alexander Belenky
Graafinen suunnittelu:
Petteri Lehtinen
Painopaikka:
Gummeruksen Kirjapaino Oy,
Jyväskylä, ISBN 952- 5271-49-8

Viime kuussa ilmestyi toi-
mittaja Markku Heikkilän
matkakirja Laatokan kevät.
Teoksen syntyyn vaikutti
Heikkilän äidin ja äidin-
puoleisten sukulaisten kans-
sa tehty kotiseutumatka Py-
häjärvelle, joka herätti mo-
nia tuntoja. – Kun täällä käy
omien sukulaisten kanssa,
joka neliömetrillä on tari-
nansa, joka paikalla nimen-
sä, jokaisella vanhalla talol-
la asukkaansa, jopa jokaisel-
la nurmettuneella kivijalalla
seisookin jonkin tunnetun
ihmisen koti. On kuin pai-
kalle noussutta venäläistä
kylää ja sen asukkaita ei olisi
olemassakaan.

Entä millaisena tämän sa-
man maiseman näkee venä-
läinen? Voiko tätä 60- vuo-
den takaista tapahtumasar-
jaa jo katsoa yhtä aikaa lä-
heltä ja kaukaa? Kirjan ni-
menä voisi olla Laatokka-
kirja. Kyse ei ole niinkään
järvestä itsestään maan-
tieteellisenä tai biologisena,
vaan koko tästä alueesta ja
olemuksesta. Mitä merkityk-
siä ”Laatokkaan” voi liittyä
nykyhetken Suomessa, Eu-
roopassa ja Venäjällä.

Etsiessään vastauksia ky-
symyksiin, Heikkilä kiersi
Laatokan ympäri. Matka al-
koi 2002 keväällä Pietarista,
mukana pietarilainen lehti-
kuvaaja Alexander Belenky
eli Sasha. Laatokan itäpuo-
lelta alkavan matkan pysäh-
dyspaikkoja oli 16 ja ennen
paluuta Pietariin oltiin pit-
kään pysähdyksissä Pyhäjär-
vellä ja Noitermaassa.

Heikkilän kerronta on
mestarillista, paikka paikoin
suorastaan runoa. Jokaisella
pysähdyspaikalla on oma

monitasoinen historia, on ri-
kas muistojen menneisyys ja
tarkasti havainnoitu nykyi-
syys. Hän nostaa maisemas-
ta tai asiasta jonkin pienen
yksityiskohdan, jonka myötä
avautuu laajoja kokonai-
suuksia.

Autioituneessa Inkerissä
se yksityiskohta oli vanhan
miehen silmät. - Ajamme
keskellä Inkerinmaata, mut-
ta en näe sitä missään. Ei voi
nähdä sellaista, mitä ei ole.

Kerran sen vain olen näh-
nyt, väläyksen Inkerinmaan
menneistä vuosista, katsees-
sa täältä yli tuhat kilometriä
pohjoiseen, kauniina valoi-
sana kesäyönä Murmanskis-
sa pienessä puistossa hotelli
Arktikan vieressä. Penkillä
istui vanha mies, taisi olla jo-
ku toinenkin, mutta tämä
mies puhui suomea. Sanoi
olevansa inkeriläinen ja pyy-

si rahaa ryyppyyn.
”Onkos täällä hyvä asua”,

kysyin ennen kun olin ehti-
nyt katsoa miltä miehen sil-
mät näyttivät. Surua niissä
oli niin paljon ja pitkältä ai-
kaa, että sitä ei vodkalla pei-
tä. Niissä asui vastaus , syväl-
lä. ”Ei, ei ole”, hän sanoi.

Suomalaisten mielen ta-
juntaan iskostuneet taistelu-
paikat Syväri ja Kollaa ovat
tänään hyvin hiljaisia Venä-
läisille paikkojen nimet eivät
sano mitään. 

Neuvostovallan aikana
kaikkien kirkkojen ja luosta-
rien kirkonkellot vaiennet-
tiin. Rakennusten käyttötar-
koitus muuttui totaalisesti.
Aleksanteri Syväriläisen
luostari muuttui mielisairaa-
laksi. Kirjoittaja katselee ra-
pistunutta rakennusta, joka
on edelleen toiminnassa ja
miettii, voiko kukaan päästä

sieltä koskaan pois. – Tämä
”hoitolaitos” on osa neuvos-
tomaan perintöä Venäjälle.
Pitkinä punaisina vuosi-
kymmeninä mielisairautta
oli myös toisinajattelu. Jos jo-
ku ei ollut sattumoisin sairas
ennen passitustaan hoitoon,
tällaisissa paikoissa varmis-
tettiin, että terveys varmasti
menee.

Tämän oli tarkoitus olla
Jumalan piha, jossa asuu Py-
hä Kolminaisuus. Nyt siitä
on tehty hullujenhuone. Kii-
rastuli, helvetin esikartano.
Mutta kirkot tulevat täällä
takaisin, jonain päivänä
mielisairaala väistyy, jonain
päivänä kaikki nämä näyt
ovat siirtyneet muiden histo-
rian painajaisten joukkoon.

Ja kirkot ovat todella tul-
leet takaisin. Laatokan luos-
tarit Valamo ja Konevitsa ra-
kentavat taas kerran itseään

uudelleen. Kiiltävien kupo-
lien kellot kaiuttavat sano-
maansa ympäri Laatokkaa.
Uusia  ortodoksikirkkoja ra-
kennetaan. Luterilaisuutta
on hyvin vähän. - Laatokka
on jälleen ortodoksinen sisä-
järvi.

Heikkilän kanssa matkaa
tehdessä  maisemia ja paik-
koja ei katsota kiireellä turis-
tibussin ikkunasta, vaan py-
sähdyspaikoissa ollaan vii-
veellä. Toimittajana hän
haastattelee ihmisiä. Heidän
tarinansa ja mietteensä ny-
kyoloista sekä ympärillä ole-
va pysähtyneisyys kertovat
siitä valtavasta muutoksesta,
jonka Laatokan ympäristö
on kokenut.

Sortavalassa on eniten
jäänteitä suomalaisesta ark-
kitehtuurista. Venäläinen va-
lokuvaaja kuvaa ihastunee-
na vanhoja jugend-taloja.

Aunus on ainoa, jossa vuo-
sien takainen menneisyys on
voimakkaasti läsnä. Aunus ei
kuulunut Suomelle, vaikka
suomea siellä puhuttiin ja
sen ohella lyydiaa ja vepsää.
Lampaat juoksevat pölypil-
venä pitkin kujia ja hevonen
hirnahtelee niityllä. Kirjoit-
taja on läkähtyä idyllistä. Tä-
mä ei voi olla totta, tällaista
ei ole vuosikymmeniin näh-
ty Suomessa. – Täällä puhu-
taan pientä kieltä, suuri ja
mahtava kielioppi ei tänne
sovi. Lampaana tai varikse-
na täällä olisi hyvä olla.

Kierrosmatkan kohteet
olivat Pietari, Pähkinäsaari,
Inkeri, Novgorod, Syväri,
Aleksanteri Syväriläinen, Au-
nus, Pitkäranta, Kollaa, Sor-
tavala ja Lumivaara, Valamo
ja Konevitsa, Käkisalmi, Py-
häjärvi ja Noitermaa , Piska-
revo (hautausmaa Pietaris-
sa).

Matka näihin paikkoihin
on poikkeuksellista ja todel-
la mielenkiintoista luetta-
vaa. Poikkeuksellista syystä,
että tämän päivän tästä Eu-
roopan kolkasta ei ole kirjoi-
tettu ainuttakaan näin yhte-
näistä kirjaa.

Markku Heikkilän kerto-
ma alueiden historia on hyvä
tietoisku lukijalle, mutta sa-
malla hän nostaa kaiken kes-
kelle inhimilliset, ihmisen
kasvot, niin suomalaisten
kuin venäläistenkin. Laato-
kan kevät on sanallisen tai-
dokkaasti laadittu teos, jossa
mukana on Heikkilälle omi-
naista hienovireistä huumo-
riakin. Aleksander Belenkyn
taiteelliset nelivärikuvat täy-
dentävät hienosti upeaa
teosta.

Kookkaan160-sivuisen ko-
vakantisen teoksen hinta on
29 euroa ja sitä on saatavissa
kirjakaupoista. Koska teos
on vasta äskettäin ilmesty-
nyt, sitä ei ole vielä kaikissa
kirjakaupoissa, mutta liik-
keet tilaavat sen kyllä tarvit-
taessa. Nokian kirjakaupassa
sitä on jo saatavissa.

SALME RINTALA 

Markku Heikkilä ja Pohjoinen ulottuvuus
Yhteiskuntatieteiden maiste-
ri Markku Heikkilä (s. 1961)
työskentelee Oulussa ilmes-
tyvän sanomalehti Kalevan
pääkirjoitustoimittajana. Ai-
emmin hän on toiminut Ka-
levassa mm. politiikan toi-
mittajana ja politiikan toimi-
tuksen esimiehenä.

Heikkilä on useita vuosia
seurannut tiiviisti pohjoisten
alueiden kansainvälisiä kysy-
myksiä ja saanut tästä työstä
valtion tiedonjulkistamispal-
kinnon. Hän on myös julkais-
sut kirjan Arktiset visiot
(Pohjoinen 1998) ja on kir-
joittanut vuodesta 2005 Suo-
men politiikasta Pohjoismai-
den ministerineuvoston in-
ternetlehteen AnalysNorden.
Hänen kirjoituksiaan on
myös julkaistu eräissä muis-
sa kokoomateoksissa ja aika-

kausilehdissä. Heikkilä oli
perustamassa Barentsin alu-
een toimittajafoorumia Ba-
rents Press Internationalia ja
on toiminut sen puheenjoh-
tajana ja hallituksen jäsene-
nä.

Markku Heikkilän äiti on
Pyhäjärven Noitermaasta.

Pohjoinen ulottuvuus
(PU)

Suomen Ulkoasiainministe-
riö ja sen Eurooppa-tiedotus
sekä Euroopan komission
Suomen edustusto tilasi
Markku Heikkilältä teoksen
Pohjoinen ulottuvuus. 96-si-
vuisen teoksen teksti on sel-
kokielistä tavallisellekin luki-
jalle, jolla ei ole tietoa Pohjoi-
sen ulottuvuuden moni-
puolisesta toiminnasta ja tä-

hän asti saavutetuista tavoit-
teista.

Teoksen alussa pääminis-
teri Matti Vanhanen kirjoittaa
lukijalle, josta muutamia ot-
teita.

– Suomen ja Ruotsin liityt-
tyä Euroopan unioniin 1995

unionin alue laajeni pohjoi-
seen ja Venäjä tuli EU:n raja-
naapuriksi. Pohjoisen ulottu-
vuuden (PU) aloitteellaan
Suomi halusi EU:n kiinnittä-
vän huomiota tähän uuteen
tilanteeseen, sen tuomiin
haasteisiin ja mahdollisuuk-
siin. Tavoitteena oli unionin
ja Venäjän, etenkin Luoteis-
Venäjän, keskinäisen yhteis-
työn lisääminen ja Baltian
maiden lähentäminen
EU:hun. Taustalla oli pyrki-
mys vahvistaa vakautta, hy-
vinvointia ja kestävää kehi-
tystä.

Pohjoinen ulottuvuus oli
syksyllä 1999 Suomen ensim-
mäisen EU-puheenjohtaja-
kauden keskeisiä aiheita.
Tuolloin järjestettiin pohjoi-
sen ulottuvuuden ensimmäi-
nen ministerikokous. Eu-

rooppa-neuvoston kokouk-
sessa Helsingissä joulukuus-
sa 1999 komissiota pyydettiin
laatimaan toimintaohjelma
pohjoisen ulottuvuuden po-
litiikalle. Sittemmin pohjoi-
selle ulottuvuudelle on hy-
väksytty toinenkin toiminta-
ohjelma, rajatylittävää yh-
teistyötä on kehitetty sekä
perustettu pohjoisen ulottu-
vuuden ympäristö- sekä so-
siaali- ja terveyskumppanuu-
det.

Pohjoisen ulottuvuuden
tämänhetkisen toimintaoh-
jelman hyväksymisen jälkeen
Baltian maat ovat liittyneet
EU:n jäseniksi. EU:n ja Venä-
jän yhteistyö on kehittynyt.
Alueen maiden sekä EU:n ja
Venäjän yhteistyön tarve
Luoteis-Venäjää, Itämerta ja
arktisia alueita koskevissa

asioissa on aiempaakin tär-
keämpää.

Toimittaja Markku Heikki-
län laatima pohjoisen ulottu-
vuuden teos antaa vastauk-
sen kysymykseen, mitä poh-
joinen ulottuvuus on ja mitä
konkreettista se on saanut ai-
kaan. Se sisältää lisäksi katta-
van katsauksen pohjoisen
ulottuvuuden kehitysvai-
heisiin ja tarjoaa näkemyksiä
siitä, mitä se voisi olla tule-
vaisuudessa – uudistettuna ja
vahvistettuna.

Helsingissä kesäkuussa
2006

MATTI VANHANEN
Pääministeri

Teosta on saatavissa Euroop-
pa – tiedotus, Ulkoasiainmi-
nisteriö www.eurooppa-tie-
dotus.fi

SALME RINTALA

Aunuksessa joet, niityt ja talot ovat yhdessä päättäneet tehdä maisemasta kuin sadun. Kuva: Aleksander Belenky.

Markku Heikkilä on Kaleva-
lehden pääkirjoitustoimit-
taja.
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Kuolleita

irkonsanomaK

muutaman metrin levyinen
erottava kaista.  Kaistalla
kasvaa lehtipuita: koivuja,
tuomia, pihlajia.  Sinne on
levinnyt hautausmaalle jos-
kus istutettuja kukkia: siellä
on kiven päällä maksaruo-
hoa ja kesän mittaan vaihte-
levasti luonnon kukkia, kur-
jenkelloja, kissankelloja, kie-
lonlehtiä tiheinä ryppäinä.
Ja mikä kauneinta: siellä on
sinisiä lemmikkejä!

Hautausmaan nurkassa,
muutaman kymmenen

metrin päässä kodista, pui-
den ja lemmikkien takana,
on perheeni sukuhauta.  Sitä
reunustavat hautakivet, jois-
sa on usean sukupolven vai-
najien nimet; jo minua seu-
raavan sukupolvenkin vai-
najan nimi.

Samalla hautausmaalla, ja
viereisillä, vielä vanhemmil-
la, lepää ainakin kymmenen
sukuni sukupolven ihmisiä,
useimpien hautapaikasta ei

ole enää merkkiä tai tietoa.
Vanhimman tiedetyn, sinne
haudatun, nimeltä maini-
tun, historian asiakirjoihin
jääneen, kanssani samaa su-
kunimeä kantavan esi-isän
syntymästä tulee kohta ku-
luneeksi 400 vuotta: Antti,
talonpoika ja ratsumies.
Lappeenrannan rakuuna-
rykmentin kersantti 1600-
luvulta.  Täällä lepää jossa-
kin hänen poikansa Niilo,
valtiopäivämies, talon-
poikien edustaja Tukholman
valtiopäivillä seuraavan vuo-
sisadan alussa.  Täällä hänen
poikansa, jälleen Antti, joka
isonvihan aikana köyhty-
neenä, joutui turvautumaan
kunnan köyhäinapuun.  Ja
niin edelleen.

Alkukesällä herkät kukat,
lemmikit, reunustavat

hautausmaita.   Kukaan ei
ole kertonut, miksi lemmi-
keillä muissa kielissä, sak-
sassa, englannissa tai ruot-

Älä unohda minua - kukat

En ole varsinainen ”mul-
tasormi”.  Puutarhatyöt

ovat sujuneet minulta aina
nihkeästi.  Lapsena yritin
hoitaa omaa puutarhapals-
taani, hernettä, salaattia,
mansikkapenkkiä, mutta
muistini mukaan äiti joutui
usein kitkemään rikkaruo-
hot myös minun palstaltani.
Sadon kyllä halusin itse kor-
jata.

Sitäkin tärkeämmäksi ovat
vuosien mittaan tulleet eräät
kasvit ja kukat, joihin jokai-
seen liittyy elämänkulkuun
vaikuttaneita kokemuksia,
muistoja ja arvoja.  Etelä-
Karjalassa, melkein rajan
pinnassa sijaitsevaa  vapaa-
ajan asuntoani, jossa kesä-
kuukaudet kuluvat, ympäröi
metsä.  Niukkaan pihapiiriin
olen  koettanut istuttaa kas-
veja, jotka voisivat ikään
kuin hoitaa itse itsensä,
mahdollisimman pienellä
vaivannäöllä.  

Vapaa-ajan asuntoni on
parin kilometrin päässä

lapsuudenkodistani.  Lap-
suudenkotini ympärillä ole-
va pelto kiertää hautaus-
maata – yhä tänä päivänä.
Hautausmaan kulmasta on
kodin pihaan muutamia
kymmeniä metrejä.  Pellon ja
hautausmaan välillä on vain

sissa, on täysin erilainen ni-
mi kuin meillä.  Niissähän
tätä kukkaa merkitsevä sana
kuuluu suomennettuna: ”älä
unohda minua”, Vergiss-
meinnicht, Forget me not,
Förgät mig ej.  

Minulle nuo kukat ja nuo
nimet muistuttavat,

kun astun niiden ohi hau-
tausmaalle: Älä unohda mei-
tä!  Älä unohda meitä, tänne
kätkettyjä, äitejäsi, isiäsi!  As-
tut pyhälle maalle, hiljene!
Ennen sinua elimme me, si-
nä kuulut nyt samaan suku-
polvien ketjuun.  Kunnioita
menneisyyttä.

Samalla nuo kukat, lem-
mikit, älä unohda minua-ku-
kat, muistuttavat minua sii-
tä, miten minun tulisi elää
luottamuksessa, uskossa ja
kiitollisuudessa, myös elä-
män rajallisuuden hyväksy-
misessä.  Mitä sanoikaan
Jeesus, Mestarimme: ”Katso-
kaa kedon kukkia, kuinka ne
nousevat maasta: eivät ne
näe vaivaa eivätkä kehrää...

Kun Jumala näin pukee
kedon ruohon, joka tänään
kasvaa ja huomenna joutuu
uuniin, niin tottahan hän
teistä huolehtii, te vähäus-
koiset.”  

PERTTI LUUMI

Rakkaamme

Elsa Emilia
H A N S K I
o.s. Rönkkönen

* 11. 2. 1908 Parikkalassa
† 13. 9. 2006 Vammalassa

Kun Luoja niittää
kypsää viljaa
ja korjaa
matkaajan väsyneen,
kun sydän lämpöinen
sammuu hiljaa,
oisko aihetta muuhun
kuin kiitokseen.

Kiittäen, kaivaten

Lapset
Lastenlapset
Lastenlastenlapset
Muut sukulaiset ja ystävät

Siunattu lähiomaisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos kaikille osanotosta.

Rakkaamme

Laina Tuulikki
L E H T I N E N
o.s. Inkinen

* 8. 2. 1940 Töysä
† 4. 9. 2006 TAYS

Rakkaudella muistaen ja kiittäen

Sauli, Riitta, Iinalotta ja Iidasofia
Anssi, Niko ja Jenny
muut sukulaiset ja ystävät

Soi kappelin kellot hiljaa yli hiljaisen
hautausmaan. Sinne saatamme äidin rakkaan,
isän vierelle nukkumaan.

Siunaus toimitettu Kiikan kirkossa.
Kiitämme osanotosta.

In Memoriam  Elsa Emilia Hanski,
o.s. Rönkkönen 11. 2. 1908–13. 9. 2006 
Ei koskaan aiemmin ihmis-
kunnan historiassa maailma
ole muuttunut yhden ihmi-
sen eliniän aikana niin radi-
kaalisti kuin viimeisen  sa-
dan vuoden aikana. Elsa
Hanski muisti vielä Venäjän
tsaarin kuvan  kansakoulun-
sa seinällä.  Hänen lapsuu-
dessaan asuttiin perheyhtei-
sössä, jossa kolme veljeä
perheineen ja vanhuksia yh-
teistaloudessa. Hänen pu-
heissaan tuolta ajalta vilisi
niin useita setiä ja sedän
emäntiä, ettei niissä millään
pysynyt mukana.  Tuolloin
vallitsi ’myö’ henki, missä
toimittiin koko perheyhtei-
sön lähtökohdista. Yhteisö
struktuuri  pysyi hänen mie-
lensä perukoissa aina. 

Elsa muisteli lapsuutensa
parhaita aikoja kun sai vie-
railla mummonsa Kristinan
luona. Siellä tehtiin kokkeli-
piimää mitä syötiin lämpi-
män maidon kanssa. Se oli
hänen lapsuutensa suurinta
herkkua.

Kohtalo oli koetellut nuor-
ta Elsaa kun Amerikkaan
lähtevä sukulainen oli pyytä-
nyt  häntä mukaansa. Mutta
tyttö ei malttanut erota äi-
distään. Tyttönä karjapaime-
nessa hänelle oli ilmennyt
kuumetta. Siihen aikaan pal-
jon ihmisiä kuoli tuberku-
loosiin. Oma-aloitteisesti
syödyt tervapillerit pelasti-
vat hänet. Hän koki ensim-
mäisen maailmansodan läs-
näolon ja toinen muuttikin
jo  hänen elämänsä  lopulli-
sesti.

Elsa Rönkkönen syntyi Pa-
rikkalassa, kävi karjanhoito-
koulun. Diakonissa olisi ol-
lut hänen toiveammattinsa,
mutta olosuhteet  määräsi-

vät toisin. Hän  työs-
kenteli muutamilla
tiloilla karjanhoitaja-
na kunnes  sai toi-
men karjakkona ja
talouden hoitajana
leskeksi jääneen vil-
jelijä Matti Hanskin
tilalla  Katilan kyläs-
sä, Pyhäjärven
VPL:ssa.  Hanskilla
oli tuolloin 6 ala-
ikäistä lasta. Elsan
ensimmäinen reak-
tio oli, että ”tääl’ mie
en kahta viikkoa ole”
, mutta kuinkas kävi-
kään.  Emännättö-
mässä talossa asiat
olivat hunningolla.
Hän valkaisi jauho-
säkkejä, joista om-
meltiin taloon niin
verhot kuin lapsille
vaatetta, hän monas-
ti minulle muisteli.
Elsa sai kohta karjan
tuottamaan, maitoa
ja voita meijeriin. Hänen
ruislimppunsa ja piirakkan-
sa

Kaksi vuotta ja isäntä vie
taloudenhoitajansa vihille.
Se ei ollut helppoa ruveta äi-
tipuoleksi jo valmiille lapsi-
katraalle, mutta Elsa koki, et-
tä se oli hänen kohtalonsa.
Uuteen perheeseen oli syn-
tynyt jo kaksi lasta ” ko’lähtö
tulj ja kaik’ jäi ”, kuten hän ai-
na tuota suurta mullistusta
kuvasi. Nuorin syntyi vasta
Satakunnassa Tyrväällä,
minne perhe oli asettunut
sodan jälkeen. Elämä eteni
maanviljelyn ja kovan työn-
teon merkeissä Mikolan ti-
lalla Matti Hanskin kuole-
maan asti 1958. Elsalla olisi
ollut liiketaloudellista vais-
toa, joka ei koskaan päässyt

oikeuksiinsa kodin ulkopuo-
lella. Hän oli kasvanut maa-
ilmassa, jossa miehet päätti-
vät näistä asioista. Hän  ker-
toi vaistonneensa  muuta-
mia hyviä investointi mah-
dollisuuksia, muttei  saanut
miestään uskaltautumaan
tuumaan mukaan. Myö-
hemmin osoittautui, että
niissä menetettiin todella
tuottava tilaisuus.

Leskenä ja alaikäisen nuo-
rimmaisen kanssa hän
muutti pieneen taloon ja
elämä muutti muotoaan.
Hän  kertoi toivoneensa, että
’Taivaan Isä soisi hänelle
helpomman elämän’ kaik-
kien raskaiden maatalon
työvuosien jälkeen. Vapau-
tuessaan velvollisuuksista
hän sai kristillisen tien kulki-

jana vierailla lukui-
sissa seuroissa ja ti-
laisuuksissa mielin
määrin ja viettää ai-
kaa rakkaan harras-
tuksensa lukemisen
parissa. Suurin  haa-
ve toteutui kun hän
pääsi matkalle Je-
rusalemiin Jeesuk-
sen jalanjäljille. Sel-
laista ei ollut voinut
kuvitellakaan muu-
tamia vuosia aiem-
min.

Tiedustellessani,
olisiko hän halunnut
jotakin elämässään
toisin. Hän vastasi,
että olisi halunnut
saada olla enemmän
lastensa kanssa, kun
he olivat pieniä. Ja
koska hän  oli joutu-
nut kasvattamaan
miehensä lapsia tä-
män ensimmäisestä
avioliitosta, heidän

kasvaessaan hän olisi kovas-
ti jo halunnut oman yhteisen
kodin miehensä ja heidän
yhteisten lastensa kanssa.
Tämä ei ehtinyt toteutua. 

Elsa Hanskin elämänkat-
somus oli kristillinen,  josta
hän ammensi voimansa ja
luottamuksensa elämään.
Hän oli mestari paitsi piira-
koiden ja ruislimpun pais-
tossa, hän osasi myös raa-
mattunsa ulkoa. Hän pysyi
kohtalaisen terveenä ja asui
itsenäisesti loppuun asti. Vii-
meisinä aikoina hän oli jo
väsynyt elämään ja toivoi jo
hartaasti pääsevänsä ’taivaa
kottii’. Loistakoon ikuinen
valo hänelle. 

M. ANNERKIVI 
o.s.Hanski

Kuin Jämsän äijä

Elsa Hanski.

Monet tuntevat sananparren ”Jäi kuin Jämsän äijä tai-
vaasta”, mutta harvemmat tiennevät, mitä se tarkoittaa.
Netistä löytyy lukuisia kertomusversioita, ja kaikille niil-
le on yhteistä se, että Jämsän äijä luuli olevansa oikealla
tiellä taivaaseen, mutta joutuikin sitten katkerasti petty-
mään. Tämä sananparsi tuli kohdallani hyvin voimak-
kaasti mieleen viimekuisen Pyhäjärvi-juhlan tiimoilta.

Minua oli hyvissä ajoin pyydetty Muistojen iltaan pu-
hujaksi, aika oli ilmoitettu moneen kertaan, ja matkapu-
helinnumerotkin oli muistissa – jos sattuu ... Olimme
aamulla lähteneet kotoa toiseen tilaisuuteen siinä mie-
lessä, että kerkiämme sieltä hyvin ”kuudeksi Huittisten
kirkkoon”, sen enempää asiaa tarkistamatta. – Onneksi
tulimme sen verran ajoissa, että ehdin nipin napin pu-
hujapaikalle, mutta noloahan se oli, äärettömän noloa.
Ja siksi vielä mitä nöyrin anteeksipyyntö juhlatoimikun-
nalta ja juhlatunnelmaan virittyneeltä kirkkokansalta.

Mutta tuo Jämsän äijän -tapaus alkoi muhia mielessä-
ni: kuinka paljon meidän ihmisten keskuudessa onkaan
luuloon perustuvaa käyttäytymistä, ja kuinka vakavaa
on, jos se liittyy noihin elämän perimmäisiin kysymyk-
siin. Raamatusta löytyy lukuisia esimerkkejä tästä – Ee-
van ”luulosta” alkaen. Mooseskin luuli, että egyptiläisen
surmaamalla hän osoittaa kansalleen, millä asialla hän
liikkuu, mutta joutuikin 40 vuodeksi erämaa-kouluun.
Jeesus varoitti usein kuulijoitaan, vallankin fariseuksia,
vääristä luuloista.

Myös Saulus luuli olevansa Jumalan asialla vainotes-
saan  Nasaretilaisen seuraajia, mutta hänet kirjaimelli-
sesti pudotettiin maan pinnalle. Erämaa-koulun ja vai-
nojen kautta luulot kaikkosivat, ja hänestä tuli Paavali,
se ase, jota Jumala voi käyttää.

Huittisten juhlajumalanpalveluksen saarnassa nuori
pappiskanditaatti, Harri Kiiski, neuvoi meitä monin sa-
noin, mikä on oikea tie Jumalan yhteyteen: Jumala ei ole
antanut mitään muuta tietä kuin Vapahtajamme Jeesuk-
sen Kristuksen ristinkuoleman kautta tulevan syntien
anteeksisaamisen. Ja tämä vastaanotetaan, kun tunnus-
tamme syntisyytemme ja uskon kautta vastaanotamme
sulasta Jumalan armosta tulevan anteeksiantamuksen.

Tämä ”evakkotie” vie kerran perille.
PEKKA LAULAJAINEN
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Merkkipäiviä

Valmistuneita

Muistoja lottatyöstä
Pyhäjärvi-lehti toi viestin,
lottaystäväni Tyyne Äikäs on
poissa. Kuvat kulkivat, kyy-
nel herahti poskelleni, pal-
jon on muistoja yhteisestä
tiestä. Puhuin Tyynen
omaisten kanssa, sain läm-
mintä kannustusta kirjoittaa
lottamuistoja lehteen.

Kesken arkisten askarei-
den 7. lokakuuta 1939 saivat
sisarukset Helmi ja Tyyne Äi-
käs ja Aune Viskari kylmän
komennuksen: Tiituan pu-
helinkeskukseen. Heti! Minä
menin vuorokautta myö-
hemmin. Näin alkoi meidän
kouluttamattomien viesti-
lottien yhteinen taival.

Ei meille annettu mitään
ohjeita, luotettiin talon väen
antavan apua. Menin lauan-
taipäivänä ja kaikki olivat
työn touhussa. Tyyne pesi
keskushuoneen lattiaa. Kat-
soin vähän aikaa, otin harjan
käteeni ja menin työhön
mukaan. Illalla aloimme
suunnitella työvuorojamme.
Tyynestä tuli parini ja peti-
kaverini lähes vuodeksi. Yön
nukuimme Koivumäen
emännän kamarissa sivusta
vedettävässä sängyssä. Aa-
mulla talonväki alkoi opet-
taa keskuksen hoitoa. Aina,
kun meillä oli vapaata au-
toimme talon töissä, näin
tulimme tutuiksi. Kohta
olimme kuin samaa perhet-
tä.

Alku meni hyvin. Muuta-
man päivän kuluttua kes-
kukseen tuli kiireinen lentä-
jä, sanoi heti, ”hätäpuhelu
Immolaan”. Kone oli tehnyt
pakkolaskun Tiituan niitylle.
Tyyne oli työvuorossa, ei
meille ollut opetettu puhe-
lujen nimiä. Onneksi talon
oma poika Lauri tuli avuksi.
Kohta tuli puhelu koululta;
”komentajapuhelu Keuruul-
le”. Ei tiedetty puhelun arvoa
eikä mitä ”tietä” Keuruulle
mennään. Työ tekijäänsä
neuvoo. Kaikista meistä tuli
välittäjiä moneksi vuodeksi.

Talon väki lähti evakkoon
joulukuun alussa ja 7-8 Ete-
lä-Pohjanmaan poikaa tuli-
vat vartija- ja viestimiehiksi.
Nyt meillä tarvittiin muoni-
tuslottaa. Tyyne otti ohjat
käsiinsä ja sovimme, että
toisena päivänä hoidamme
keskusta ja toisena päivänä
huolehdimme ruoasta. Aa-
mulla klo 5 piti sytyttää tuli
uuniin, savu ei saanut nä-
kyä. Ensin tehtiin miehille
aamupala ja hellalla valmis-
tuva aamiainen, sitten ilta-
ruoka uuniin hautumaan.
Nyt tulivat esiin Tyynen
isosiskon taidot, toisista
huolehtiminen. Kuumassa
uunissa oli vesipannu ja sa-
lainen korvike. Kun oman
puolen pojat pääsivät koto-
na käymään ja poikkesivat
keskukseen, aina Tyyne löysi
jotain tarjottavaa. Siitä tuli
sanomista, viestimiehet tuli-
vat illalla keskukseen ja sa-
noivat; ”vieraita käy liikaa,
karjalaiset ovat vakoilijoita
ja syövät meidän muonaam-
me”. Siinä oli myös jossain
määrin mustasukkaisuutta.
Tyyne oli tavattoman rohkea
ja oikeudenmukainen eikä
sanattomaksi jäänyt; ”Nämä
miehet ottivat ryssän vas-
taan Raudussa, sytyttivät ko-
tinsa, kaveri haavoittui vie-
rellä. Mitä te olette tehneet,

tulleet valmiiseen ruokapöy-
tään. Saamme kaikki saman-
laiset annokset, meidän an-
noksista riittää tarjottavaa.
Jos eivät juttunne lopu, soi-
tan viestikomentajalle”. Hil-
jaisina pojat lähtivät yöpuul-
le, Tyynen sanat tepsivät. 

Aamulla sanoimme mie-
hille, että tästä lähtien kan-
natte puut ja vedet sisään ja
huolehditte huoneittenne
siisteydestä. Kohta tuli sisäl-
le leppoisa hevosmies; ”olen
löytänyt metsästä lehmän.
Hoidan sen samalla kuin he-
vosenkin”. Ja ojensi samalla
maitoämpärin. Taloon tuli
rauha. Illalla miehet tulivat
keskukseen vähän arkoina ja
kysyivät; ”miten kauan Kar-
jalan tyttö pitää tuntea, en-
nen kuin ehdottaa sinuksi”.
Eihän siinä muu auttanut
kuin tehdä sinunkaupat.

Jouluksi laitettiin kystä
kyllin. Pojat olivat kaupasta
löytäneet kokonaisia ohra-
ryynejä ja tulivat riemuiten,
saamme joulupuuroa. Sa-
noimme, että ohra on arki-
ruokaa, riisipuuroa syödään,
ja niin söimmekin. Joulu-
sauna oli lämmitetty pi-
meän aikana ja saunassa oli
monta kävijää. Pääsin Tyy-
nen kanssa viimeiseksi,
olimme höyrysaunassa. Vet-
täkin oli vähän. Meillä oli nyt
aikaa haastella kahdestaan
ensimmäisen kerran, silloin
löysimme toisemme, tulim-
me ystäviksi. Hyvä oli verk-
kaisesti kävellä saunatietä
hohtavan valkeassa maail-
massa ja ihailla kaivon luona
lyhteessä punatulkkupar-
vea. Aunella oli kahvipöytä
katettuna. Helmi oli silittä-
nyt lottapuvut ja ommellut
valkeat kaulukset sääntöjen
mukaan. Yhteishenki oli to-
della hieno.

Olimme pyytäneet talon
isännän Heikin jouluvie-
raaksi, hän oli työvelvolli-
nen. Aloittelimme ateriaa.
Eikös kapteeni tullut toivot-
tamaan hyvää joulua, aivan
humalassa. Alkoi huutaa, jo-
pa uhkasi ampua siviili-
miehen. Vihdoin luutnantti
sai hänet lähtemään. Ei jak-
sanut Aune enää soitella
joulumusiikkia tai Heikki
puhua.

Eivät murheet tähän lop-
puneet. Lähdimme Aunen
kanssa Joulupäivänä lypsä-
mään sotapoliisien kolmea
lehmää. Ovi oli ulkoapäin
laitettu kiinni, emme pääs-
seet pois. Olimme monta
tuntia, yks`kaks ovi avautui.
Jää ikuiseksi arvoitukseksi,
kuka oli oven takana.

Joulumme järkyttävim-
män hetken koimme Tyynen
kanssa Tapaninpäivänä.
ErP6 oli lepäämässä hälytys-
valmiina Tiitualla. He soitti-
vat tunnin välein meille koe-
soiton. Eri ihmiset hoitivat
keskusta, eikä kiinnitetty
huomiota tuleeko soittoa.
Lähdimme Tyynen kanssa
Tapaninpäivänä kävele-
mään ja katsomaan lepäili-
jöitä. Ei ollut tiellä yhtään
kulkijaa. Lähestyimme seu-
rataloa, tie ja urheilukenttä
olivat kuin hävityksen jäljil-
tä, näky kiireisestä lähdöstä.
Ei pienintäkään elonmerk-
kiä. Käännyimme ympäri
kuin yhteisestä sopimukses-
ta. Suuret petäjät huojuivat

kovassa tuulessa, kaksi han-
kasi yhteen, tuntui kuin oli-
sivat sanoneet; ”voi, voi”.
Musta pilvi nousi Haiter-
maan päältä, seuratalon
suuret akkunat ammottivat
tyhjinä. Tuli tunne kuin kaik-
ki viholliset olisivat sieltä ilk-
kuen katsoneet tuskaamme.

Keskuksessa istuttiin iltaa,
Aune soitteli. Ei meillä ollut
Tyynen kanssa sanoja kerto-
maan tuskaamme. Eikös
kohta joku poika sanonut,
”tanssitaan vähän”. Lauri, ta-
lon oma poika, sanoi hyvin
painavasti; ”tässä talossa ei
ole tanssittu, eikä tanssita
nyt”. Ei ollut tanssin aika.

Taipaleesta kuului hirveä
meteli. Tyyne ja Aune valvoi-
vat koko yön. 

Joulun jälkeen muutimme
korsuun. Siellä oli kaksi lot-
taa ja vartiomiestä vuoro-
kauden. Surut eivät loppu-
neet, tuli tieto, Koivumäen
poika Toivo, kolmen pienen
lapsen isä oli kaatunut Tai-
paleessa. Tuntui kuin joulun
jälkeen sota olisi kosketta-
nut eri tavalla ja muuttanut
meitä, tuli pientä kitkaa ja
haluttomuutta. Illoin lohdu-
timme toisiamme Heikin vii-
saalla neuvolla; ”pitää tehdä
työtä kuin eläisi sata vuotta,
olla valmis lähtemään huo-
menna”. 

12. maaliskuuta tuli meille
lotille hälytys, keskus lotista
tyhjäksi. Tiedon rauhasta
saimme Konnitsassa. Viikon
kesti matkamme uudelle ra-
jalle. Seitsemän yötä nu-
kuimme eri paikoissa, reppu
tai koivuhalot pään alla. Työ-
paikan saimme Ruokolah-
den keskuksesta, joka oli
Imatran jälkeen Vuoksen-
laakson vilkkain. Majapai-
kassa oli kahdeksan lottaa
yhdessä huoneessa. Jokai-
selle ei riittänyt sänkyä, me
saimme Tyynen kanssa riip-
pupohjaisen huvilasängyn.
Tuli monta naurua nauret-
tua, kun yhtàikaa piti kään-
tyäkin.

Kesäkuussa tiemme erosi-
vat. Toiset siirrettiin Sulka-
valle, jäin yksin Ruokolah-
delle. Yhteyttä pidimme ah-
kerasti. Olin saanut ostettua
piirretyn pöytäliinan, sitä ty-
töt ompelivat vieraillessaan
luonani. Se on juhannuslii-
nani. Levitän sen pöydälle,
muistelen ja olen kiitollinen
lottaystävistäni.

Tyynen lottakomennus
kesti 5 vuotta. Viestilotan
päivien jälkeen hän oli Raja-
toimistossa järjestön lak-
kauttamiseen asti. Tyynestä
voi sanoa, hän oli vakau-
muksen lotta, ”vaadi enin it-
seltäsi”. Tyyne oli myös hy-
vänä esimerkkinä nuorelle.
Rohkea sanomaan, minkä
tunsi oikeaksi. Tyyne ei su-
ruilta säästynyt, unelmat ka-
riutuivat ankaralla tavalla.
Heitä oli seitsemän yhtàikaa
sotapolulla, veli kaatui.

Tyyne oli auttava isosisko,
kiitollisena häntä muistavat
perheen pienimmät. Hän
osasi luoda kauneutta, mie-
hensä kanssa he perustivat
muotiliikkeen Keuruulle.
Kesämökki oli hänelle voi-
manlähde.

Rakkaat muistot säilyvät,
hyvät ystävät on annettu yl-
häältä.

TOINI PELKONEN

Laina Sandström o.s. Haapasaari täytti 5. 10. 83 vuotta. Äidin, mummon ja iso-
mummon syntymäpäivää juhli neljä polvea: syntymäpäiväsankari itse, poika
Karl, pojantytär Johanna ja pojantyttärenpoika Jonne.

Viisi sukupolvea koolla Ilo-
lan vanhainkodilla Kiikoi-
sissa. Keskellä istumassa El-
sa Ahvonen os. Tyynelä
synt. 16.09.1917 V.P.L. Pyhä-
järvellä (vanhemmat Maria
ja Johan Tyynelä V.P.L. Pyhä-
järven Konnitsasta).

Oikealla seisomassa Eila
Helminen os. Ahvonen
synt. välirauhan aikana
V.P.L. Pyhäjärvellä (isä Jo-
hannes Henrik Ahvonen
Hassinmäeltä).

Keskellä Satu Helminen
synt. 10.11.1965.

Vasemmalla Jonna Jalo-
nen synt. 24.12.1986 sylis-
sään Venla Maria Lyydia Ja-
lonen synt. 28.07.2006. Jon-
na on kymmenettä suku-
polvea Ahvosen sukukirjas-
sa.

Päivi Maarit Katila on val-
mistunut oikeustieteen kan-
didaatiksi Turun yliopistos-
ta. Vanhemmat Sirpa ja Han-
nu Katila Porista. Isovan-
hemmat Hellä o.s. Haapa-

saari, kotoisin Vpl. Pyhäjär-
ven Ylläppäästä ja Antti Tuo-
misaari Laviasta.

Oikeustieteen kandidaa-
tin tutkinnon on Lapin yli-
opistossa Rovaniemellä suo-

rittanut Maija Leena Anitta
Kilpeläinen. Vanhemmat
Kaisa ja Eero Kilpeläinen.
Eeron isä Vilho Kilpeläinen
Ylläppäästä.

Vullin sukuseuralaisia matkalla Pietarissa Katariinan palatsissa. Matkasta tarkemmin si-
vulla 7.
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Pakariset Pyhäjärvellä
Niin kauan kuin muistan,
olen kuullut juttuja Pyhäjär-
vestä. Mummuni Anna-Liisa
Pakarinen (o.s. Inkinen) ker-
toili usein entisistä kotiseu-
duistaan kamarissaan lap-
suudenkodissani. Henkilöt
ja paikat kävivät tutuksi ni-
meltä, ehkä keksin mukaan
muutaman omankin hah-
mon, nimet kuulostivat niin
hauskoilta satakuntalaisen
mukulan mielestä. Lapsen
mielikuvituksella pohdiske-
lin, että millainen on se paik-
ka, jonne mummu niin ko-
vasti ikävöi. Mielikuvissa oli
puisia mökkejä, kumpuile-
via peltoja, järvi, polvihou-
suisia lapsia  ja hevosia. 

Isäni Reijo on monesti
yrittänyt innostaa Pyhäjär-
ven matkailuun, sopiva tilai-
suus tutkimusmatkalle osui
elokuun alkuun, jolloin Pa-
karisen sukua kumppanei-
neen  pakkautui kahteen
bussiin peräti 53 kappaletta
tarkoituksenaan pitää suku-
kokous esi-isiensä mailla.
Hyppäsin tähän karavaaniin
Tampereen asemalta sun-
nuntai-aamuna kukonlau-
lun aikaan. 

Ensimmäinen etappi ra-
janylityksen jälkeen oli Säk-
kijärvellä, jossa poikkesim-
me kauniille pienelle orto-
doksi-kirkolle viemään kyy-
dissä olevia avustuspakette-
ja. Kirkolla on vartija ympäri
vuorokauden ja aina ohi aja-
essaan sinne voi viedä tar-
peellista tavaraa seudun vä-
häosaisille. Kirkolta suunta-
simme bussin nokan kohti
Viipuria, jossa pysähdyim-
me torille. Kaupungin enti-
nen kauneus oli aistittavissa,
vaikka suuri osa rakennuk-
sista olikin ajan hampaan
syömiä ja hoitamattomia.
Käyskentelimme isän kanssa
pitkin puiston reunaa ja kat-
selin uteliaana niin kaupat-
tavana olleita sipulinvarsia
kuin pieniä reppanoita koi-
ranpentujakin. Torilta löysin
kotiin viemisiksi huovutetut
töppöset ja isä teki kaupat
mainiosta puukopasta (pa-
luumatkalla ostettiin kopalle
kaveriksi toinen samanmoi-
nen).

Viipurista Pyhäjärvelle
ajoimme reikäisiä teitä pit-
kin, kiittelin mielessäni, että
matkapahoinvointi pysytteli
loitolla ja ihmettelin paikal-

listen vauhdikasta ajotapaa;
aivan kuin tiessä ei olisi ollut
mitään vikaa. Ihastelin män-
tymetsien merta, sellaista
hongikkoa en ole ikinä näh-
nyt missään! Asumukset tei-
den varsilla näyttivät  varsin
lohduttomilta; talot olivat
harmaita aaltopellillä pai-
kattuja kojuja, joiden an-
keutta hieman pehmensivät
ympärillä rönsyilevät hyöty-
puutarhat. Aika-ajoin bus-
siin tunki tympeä savun haju
ja horisontissa näkyi savu-
patsas metsäpaloalueilta.
Keskellä metsäosuuksia nö-
kötti mustikanmyyjiä, toisi-
naan esiin putkahti pieni
kirkonkylä karuine kerrosta-
loineen ja mökkeineen. Tun-
tui kummalliselta olla toisen
niin erilaisen kulttuurin alu-
eella, kun luonto kuitenkin
näytti välillä kovinkin kotoi-
selta. Musakan pihaan kaar-
taessamme, olisi voinut ku-
vitella saapuvansa takaisin
Suomeen. Niin oli kaunis
järvimaisema ja siistiksi lai-
tettu ympäristö, vain naapu-

ruston arkkitehtuuri kieli
muusta. Matkasta väsynyt
joukkio pääsi nauttimaan
pöydän antimista ja kiiruhti
saunaan. Pyhäjärven aaltoi-
hin pulahdin ensimmäistä
kertaa 6.8.2006, 29-vuotiaa-
na.

Maanantai-aamuna iloi-
nen suku hyppäsi taas au-
toon, edessä oli pitkä päivä
ja monta paikkaa vierailta-
vana. Ensimmäinen etappi
oli Pyhäjärven sankarihau-
dat, jonne laskimme kukkia
ja vietimme hartaan hetken
sankarivainajia kunnioitta-
en. Kävimme etsimässä
myös entisen kirkon paikan,
joka sijaitsi keskellä vankkaa
männikköä ja venäläisiä
hautoja. Tuo hautausmaa
osoitti jälleen kulttuurien
erot; haudat oli aidattu kirk-
kaanvärisillä teräsaidoilla,
niitä koristivat räikeät muo-
vikukat ja risteissä vainajien
kuvat katsoivat kaukaisuu-
teen. Toisella puolen tietä oli
aukio, jota hallitsi Lahjoitus-
maan muistomerkki. Kenttä

oli paahtunut auringossa
ruskeaksi, keskellä oli pai-
kallisten poikien jalkapallo-
maali kertomassa tästä päi-
västä.

Päivän yhteinen pääetap-
pi oli Keljan Pakarisella vie-
railu. Tämä talo oli matkapo-
rukkamme yhteinen alkuko-
to. Pyhäkylästä Keljaa kohti
ajellessamme ehdimme
kuulla monet hauskat jutut
vanhemmilta suvun jäsenil-
tä. Melkein odotin, että vas-
taan porhaltaisi tanner tö-
misten nuori Pakarisen Jou-
ko valjakollaan, tai että setä-
ni Eero polkisi polkupyörällä
ohitsemme paljain varpain
ja tuli hännän isompien poi-
kien perässä.

Kävelimme viimeisen
osuuden Keljan tietä miestä
pidemmän ukonputkiviida-
kon keskellä, kohti auringos-
sa kylpevää pikkuista mäen-
nyppylää ja sen vaaleankel-
taista taloa. Talon nykyinen
emäntä on asunut tässä pai-
kassa jo 50 vuotta, oli hie-
noa, että hän antoi meille
mahdollisuuden vierailla
paikanpäällä. Taloon oli juu-
ri laitettu siisti vaaleankeltai-
nen peltivuoraus ja seuraa-
vaksi suunnitelmissa oli kat-
toremontti, kaikki olivat hy-
villään, että taloa pidettiin
näin hyvässä kunnossa. Si-
sälläkin halukkaat saivat
käydä. Itse olin varma, että
porstuan nurkassa muriseva
pystykorva valikoisi juuri
minun koipeni saaliikseen,
siksipä tarkastelin asumusta
vain ulkopuolelta ja ihastelin
nättiä puutarhaa. Loppuke-
sän auringossa paikka vai-
kutti melkein paratiisilta,
mutta talven tullen elo ei

varmasti ole helppoa tässä
entisessä Pakarisen talossa. 

Väki hajaantui Pakarisen
mäeltä omille teilleen per-
heidensä kotipaikkoja katse-
lemaan. Kävelimme ensin
katsomaan Salitsanrannan
koulua, sen jälkeen Pakari-
sen Eero, Terttu sekä isä ja
minä ahtauduimme Musa-
kan  Antin tulikuumaan La-
daan ja lähdimme hurista-
maan kohti Pattoista. Tie
mutkitteli peltojen välissä ja
Lada nitisi liitoksissaan tiel-
lä, joka olisi sopinut parem-
min sorkkaeläimille. Kol-
hoosin karja katselikin otsa-
tukkansa alta hypähtelevää
menoamme, viimein pää-
simme mäen päälle ja kuulin
ilokseni olevamme perillä.
Täällä siis oli mummuni ja
pappani talon paikka ja Ee-
ron ja isän lapsuudenkoti.
Nyt talon paikalla kasvoi kui-
va heinikko ja sekin oli aidat-
tu sähkölangalla. Emme läh-
teneet testaamaan jännit-
teen voimakkuutta, vaan
tyydyimme tähyilemään
ympäristöä ja paikantamaan
tonttia silmämääräisesti.
Naapurissa oli jäljellä yksi
ränsistynyt talo ja mäen
päältä näkyi hiukan pyhäjär-
veä. Eero kertoi, ettei se
suinkaan aina ole siintänyt
horisontissa, vaan Neuvos-
to-aikana mäkeä on hiukan
madallettu viemällä maata
muualle. Juhon ja Anna-Lii-
san talo on ilmeisesti siirret-
ty jonnekin muualle jo aika-
päiviä sitten. Voihan hittolai-
nen, olisipa ollut hienoa
nähdä se omalla paikallaan
Pattoissa! Ja juuri semmoise-
na vaaleankeltaisena ja ruu-
supensaita ympärillään, niin
kuin se on isän peräkamma-
rissa olevassa taulussa. Enpä
tainnut olla ainoa, jolla tämä
oli mielessä, kun seisoimme
pellon reunassa keskellä
sirkkojen huumaavaa siri-
tystä.

Ajettuamme takaisin ky-
lälle, lähdimme bussilla koh-
ti Sortanlahtea. Sieltä Laato-
kan rannalta löysimme toi-
senkin  Lauhamon autolli-
sen varsin tutun oloista po-
rukkaa ihmettelemässä ra-
pistunutta satamaa. Kaislik-
koon oli unohtunut yksi jos
toinenkin vesikulkupeli
ruostumaan, rantavesissä
kalasti pieniä poikia verkoil-

la ja kauempana siintivät
hiekkaiset rannat. Päätin, et-
tä Laatokkaa pitää tulla vielä
joku yhtä kaunis päivä kat-
somaan uudestaan. Matkal-
la takasin Musakalle pysäh-
dyimme Keljan lahden ran-
taan. ”Viimeinen järvessä on
suvun mätämuna!”, kuului
huuto ja uimassa olevan ve-
näläis-perheen ilme oli var-
masti näkemisen arvoinen
Pakaristen kahlatessa kilpaa
järveen. 

Illalla oli suvun ”huippu-
kokous”, jolloin viimeistään
huomattiin, että ujo Pakari-
nen on uhanalaista sorttia.
Ehdotuksia sateli ja nauru
raikasi, välillä rauhoituttiin
vakavampienkin asioiden
käsittelyyn. Valitsimme hal-
lituksen, vannotimme toi-
siamme keräämään suvun
vanhimpien muistoja ja pää-
timme juhlia taas yhdessä,
tällä kertaa Vammalan Elli-
vuoressa kesällä 2008. Lop-
puyö sujui kuin siivillä toi-
siimme tutustuessa ja juttu
toisensa perään sai naurun-
remakan aikaan (mm. isän
kummityttö Erkkilän Sirkku
osoittautui lyömättömäksi
jutunkertojaksi!). Oli mahta-
vaa huomata kuuluvansa
niin hienoon ja hauskaan
sukuun.

Kömmin yöpuulle orans-
sin täysikuun luodessa
kuunsiltaa yli Pyhäjärven,
tavarajuna kolisteli itään jär-
ven takana ja sirkat sirittivät.
Oli haikea olo, sillä aamulla
oli lähtö edessä kohti Suo-
mea. Paljon jäi vielä näke-
mättä ja monta sukulaista
jututtamatta. Niitä muiste-
loita ja tarinoita olisi var-
masti riittänyt kuunnelta-
vaksi vielä moniksi illoiksi! 

Oli loistoidea pitää suku-
kokous suvun kotikonnuilla,
toivottavasti seuraavaan ko-
koontumiseen saadaan vie-
läkin sankempi joukko mu-
kaan. Kiitokset nyt mukana
olleille hyvästä seurasta, hie-
noista juttutuokioista ja ma-
keista nauruista! Iloisin yllä-
tys oli huomata, että hämä-
läistyneen kuoreni alla pii-
leskelee sittenkin se puoli-
kas Karjalainen!

MARI PAKARINEN
Kirjoittaja on 29 vuotias

graafinen suunnittelija. Syn-
tynyt Vammalassa, nykyinen
tamperelainen.Mari Pakarinen.

Reijo ja Eero Pakarinen.

Pyhäjärvellä syntynyttä Kiiskin sukua. Takana vasemmalta Raimo Kiiski (Raahe), Kalevi
Helassalo (Tampere), Eero Helassalo (Nokia), Matti Kiiski (Rauma) ja Reini Kiiski (Laitila).
Tytöt edessä vasemmalta Eeva Parkkila os. Kiiski (Kerava), Raili Lahtinen os. Helassalo
(Lavia) ja Anja Mäkinen os. Kiiski (Turku).

Kiiskit kokoontuivat Huittisissa
Viime kesänä 12 pv. elokuuta
kokoontui Kiiskin suku
Huittisten Karhiniemessä
Erja ja Heikki Kiiskin luona.
Tämä oli jo 21.kerta. Kutsun
allekirjoittajia olivat myös
Heikin veli Antti ja siskot An-
ja ja Eeva. Kutsua oli noudat-
tanut 86 henkeä.

Heti aluksi Heikki Kiiski
toivotti runsaslukuisen väen
tervetulleeksi ja esitteli sa-
malla sukuhaarat ja paikalla
olijat. Tietysti lauloimme
Karjalaisten laulun kuten ai-
na tapoihin kuuluu. Ilma oli
lämmin ja suosiollinen ta-
pahtumalle, joten viihdyim-
me hyvin pihapiirissä. Kil-
pailuvietti tuli tyydytettyjä
nuolenheitolla niin naisten

kuin miesten sarjoina. Pu-
hetta riitti eletystä elämästä
ja elämää suvun merkeissä
tuntuu jatkuvan minkä to-
distaa runsas nuoren polven
mukana olo.

Talon emäntä Erja oli lait-
tanut maukkaan ruokapöy-
dän ja ruoka maistui kaikille.
Ruokailun jälkeen siirryim-
me talon uudelle ranta-
asunnolle ja saunalle Koke-
mäenjoen rantaan, missä
uinti tuntui hyvältä, kun
lämmintä oli. Siellä juotiin
kahvit ja seurustelu jatkui.
Suuret kiitokset järjestelyis-
tä, ruuasta, kahvista ja sau-
nottelusta. Me kaikki paikal-
la olleet olemme tyytyväisiä
päivän antimiin.

Me Kiiskit olemme lähtöi-
sin Pyhäjärven Ylläppään
niemeltä. Meitä on vielä
muutama siellä syntyneitä
tuossa viereisessä kuvassa
Kokemäenjoen rannalla ke-
sällä 2006.

Meidän kokoontumisem-
me on ollut alusta asti hyvin
vapaamuotoista. Meillä ei
ole puheenjohtajaa, sihtee-
riä eikä rahastonhoitajaa.
Rahaa emme tarvitse koota,
koska syömme ja juomme
vain talon antimia. Meillä on
kolme kokoontumispaikka-
kuntaa Huittinen, Lavia ja
Laitila. Ensi kesänä Lavia ja
seuraavana Laitila.

REINI KIISKI
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Vie sinne mun kaiho pohjaton . . .
Juho Juhonpoika ja Maria
Gasbrielintytär (s. Ijäs) Paka-
risen jälkeläiset käväisivät
elokuun alussa pitämässä
sukukokouksen Pyhäjärven
rannalla.

Mukaan matkaan oli saatu
ilahduttavan paljon nuo-
remman polven edustajia ja
siten matka Karjalaan oli
suurelle osalle ihka ensim-
mäinen. Nuorin osallistuja
oli kymmenvuotias ja koke-
nein konkari lähes 81 v.

Itse sukukokous oli peri-
karjalaiseen tapaan äänekäs
ja touhukas. Puheenjohtajia-
kin tuntui eräässä vaiheessa
olevan useampia ja sihteeril-
lä assistentteja neuvonanta-
jina riemukkaan monta.
Myöhemmin voimme sitten
pöytäkirjasta lukaista mitä
tuli päätettyä ja mitkä olivat
tärkeimmät asiat. Veikkaan-
pa, että myös vastarannalla
tiedettiin, että jotain suurta
oli meneillään.

Paljon olen itsekin vuosien
saatossa Karjalasta kuullut,
katsellut valokuvia ja vi-
deointeja sekä lukenut kirjo-

ja, mutta vasta paikan päällä
kaikki kertomukset toden-
tuivat. Salitsanrannan kou-
lupiirin satavuotishistoriikki
oli pakko ottaa uudelleen
käteen heti matkan jälkeen
ja kappas vain, oli ihan eri
tunnelma lukea kirjaa kun
tiesi mitä ovat Pattoinen,
Lahnavalkama ja Kelja.

Näin jälkeenpäin matkan
tapahtumia ja tunnelmia
kerratessa muistuu mieleen
se harras tunne, joka valtasi
mielen varsinkin äitini Kat-
rin syntymäkodin pihamaal-
la seistessä. Myös sankari-

vainajien muistomerkillä
serkkuni Pirjo Poutasen pi-
tämä kiitospuhe, Huotarin
Sepon kukkien laskeminen
ja Soi kunniaksi Luojan- virsi
oli valtavan tunteikas tapah-
tuma. Pulahtaminen Keljan
rannassa Pyhäjärven lämpi-
mään syleilyyn oli sekin yksi
kohokohdista.

Ihmisten muisti ja muistot
ovat yksilöllisiä. Monet tari-
nat ja kertomukset saattavat
muuttua matkan varrella, ei-
kä aina ole vain yhtä totuut-
ta. Kaikista kuulemistani
muistoista huokuu kuiten-

kin kaipuuta ja rakkautta sitä
Karjalaa kohtaan, mikä se oli
silloin ennen vanhaan. Aika
kultaa muistot ja näin ol-
koon vastakin, pääasia, että
muistellaan.

Joidenkin mielestä mat-
kustaminen on raskasta ja
matkat pitkäveteisiä. Silloin
voisin kehottaa menemään
karjalaisten kyytiin! Varsin-
kaan Pakarisen sukukunnan
matkalla ei ikävysty, sen ver-
ran riemukasta on jutustus-
telu  aina aamuun saakka.
Passintarkastus taisi olla ai-
nut hetki, että jokainen pa-
lautti naamansa hetkeksi pe-
ruslukemille. Kyllähän reis-
sulla muutkin kuin karjalai-
set sukujuuret omaavat ir-
roittelivat, muistuu mieleen
Härmän Matti ja karvalakki!
Nyt se miun Karjala on näh-
ty, mutta ei hätää, vielä jäi
paljon näkemättä…

SIRKKU ERKKILÄ
P.S. Jaa mitäkö se karjalai-

suus minulle on? Se on sitä
minkä äidiltäni sain ja min-
kä lapsilleni annan: rakkaus
ja perinteet! Katri tyttärineen syntymäkotinsa pihassa (Sirkku ja Manta).

Vuoksen rannalla.

Kesäinen kierros 
Karjalassa
Kotiseutumatka Pyhäjärvel-
le toteutui lähes 30:nen
hengen ryhmänä, niin
oman kerhon jäsenistä kuin
Etelä- ja Keski-Suomesta
mukaan tulleista pyhäjärve-
läisistä.

Matkaan lähdimme elo-
kuun 8. päivä Lappeenran-
nasta, kahdella Hongisto
Ky:n pikkubusseilla. Mat-
kanjohtajana meillä oli ko-
kenut Esteri Uronen ja päte-
vät kuskit, joten voimme
luottavaisina matkata kohti
Nuijamaata. Tullista selvi-
simme ripeästi ja siinä sa-
massa rakennuksessa voi
vaihtaa ruplia, jonka jälkeen
matka jatkui. Kiviniemessä
pidimme lyhyen jaloittelu-
tauon ja ihailimme kosken
kuohuja. Matka jatkui kohti

Musakan Lomarantaa, jon-
ne saavuttuamme edessä oli
matkatavaroiden siirto huo-
neisiimme, jonka jälkeen
ruokailimme, saunoimme
ja seurustelimme.

Seuraava päivä valkeni
aurinkoisena, mikä olisi-
kaan hienompaa  suorittaa
käyntejä lapsuusmaisemis-
sa kauniissa kesäsäässä. Aa-
mupalan jälkeen siihen tar-
joutui kenties matkan odo-
tetuin vaihe. Ehdimme käy-
dä vilkaisemassa Käkisal-
mea ja Laatokan rantoja,
kunnes otimme suunnan
Musakan Lomarantaan.
Päivällispöytä odotti jo pal-
jon nähneitä ja kokeneita
matkalaisia. Loppuilta kului
mm. televisiota katsellessa,
meneilläänhän oli yleisur-

heilun EM-kisat, ja viimein
olikin aika siirtyä levolle, sil-
lä aamulla oli jo kotiinlähtö.

Kaikki hyvä loppuu aika-
naan, sillä on kotiinlähdön
aika. Aamupalan jälkeen
kokoamme matkatavaram-
me ja viemme ne bussei-
himme. Ennen lähtöä kii-
tämme Lomarannan isän-
tää hyvästä palvelusta ja
asetumme ryhmäkuvaan
pihamaalle.

Paluumatkalla ostoksia
tehtiin jo tutuksi tulleella
ns. ”horoskooppi” -aukiolla
sekä Viipurin torilla. Valikoi-
maa oli riittävästi molem-
missa paikoissa.

Hyvää syksyä kaikille mu-
kana olleille kivasta seuras-
ta.

R.F.

Vullien sukuseuran 
juhlamatka Sakkolaan
Vullien sukuseuralla on me-
neillään juhlavuosi – suku-
seura on täyttänyt kymme-
nen vuotta. Sen kunniaksi
päätettiin taas tänä kesänä
tehdä sukumatka Sakkolaan.
Matka tehtiin keskikesällä,
6.–9. heinäkuuta, ja sää
suosikin meitä uskomatto-
masti. Koko ajan oli oikein
helle ja taivas pilvettömän si-
ninen. Vai onkohan Karjalas-
sa aina sellainen kesä? Mark-
ku Nuora Vesilahden Liiken-
teestä kuljetti meitä, eikä
osaavampaa ja ystävällisem-
pää matkanjohtajaa voisi
edes kuvitella. Meitä oli 43
henkeä kyydissä, ja uskon,
että me kaikki haluamme en-
si kerrallakin Markun mat-
kaan.

Majapaikkamme oli hotelli
Losevo, hieman nuhruinen,
mutta jo niin tuttu. Nautim-
me siellä aamiaisemme ja
päivällisemme, ja lopun ai-
kaa olimmekin sitten kovasti
menossa. Kävimme tietysti
katsomassa entisiä kotipiho-
ja ja halaamassa kotikuusta,
ja matkan onnistumiselle
merkitsikin paljon se, että
mukana oli niitä Karjalassa
lapsuutensa viettäneitä, jot-
ka saivat muistot meille
muille yhä elämään.

Uimme Vuoksessa ja Su-
vannossa kuten isämme ja
äitimme aikoinaan, ja iltoja
vietimme mukavasti seurus-
tellen Kiviniemen kosken
partaalla. Yksi kokonainen
päivä kului retkellä Pietarin
läpi Tsarskoje Seloon, jossa
vierailimme upeassa Katarii-
nan palatsissa ja sen puistos-
sa. Paluumatkalla kävimme
vielä Kronstadtissa, erikoi-
nen kokemus sekin. 

Yhtenä iltana vietimme
serkkumme Maire Arven hie-
man myöhästyneitä synty-
mäpäiviä Vuoksen rannalla.
Tuttuja lauluja laulettiin ja

kuunneltiin, ja monen sil-
mään taisi kyynel kihota, kun
Pauli Kurikka ja Liisa Arve
lauloivat ”Laps olen köyhän
kauniin Karjalan”.  Nyt oltiin
kotona Karjalassa, niin kuin
Maire sanoi.

Suuri ilon aihe meille oli se,
että mukana oli paljon nuo-
ria ja ensimmäistä kertaa
Karjalaan tulleita. Tässä yh-
den ensikertalaisen, Liisa Ar-
ven kokemus Vullien yhtei-
seltä matkalta.

MAIJA LEHTO o.s. Vulli

Matka Sakkolaan 
– matka karjalaisuuteen

Kymmenen vuotta sitten pe-
rustettu Vullien Sukuseura
teki heinäkuussa matkan
syntymäseudulleen Karjalan
kunnaille. 

Paluumatkalla pyydettiin
ensikertalaisten muisteloita
kokemuksista. Miten siis
koin Karjalan minä, varautu-
nut varsinaissuomalainen,
jonka juuret ovat 300 vuotta
syvällä Paimion pelloissa? 

Matkalla jo ihmettelin ää-
neen, miten olette välttyneet
katkeroitumiselta? Maire-
mummo esitteli iloisena per-
heensä peltoja, jonne nyt ra-
kennetaan datsoja; kotipiha
ja –aho oli aidattu nuorisolei-
rin käyttöön. Epäsiisteyttä ja
välinpitämättömyyttä ympä-
ristöstä – onneksi kuitenkin
kotikuusi, josta niin paljon
olemme kuulleet, oli edel-
leen tallella! 

Välillä vaati mielikuvitusta
hahmottaa se ihana nuoruu-
tenne maisema ympärilläm-
me; nähdä luonnossa ne mo-
nesti kuullut kertomukset
Karjalasta.

Karjalaisten elämänasen-
ne jaksaa edelleen ihastuttaa;
sodan ja evakko-koettele-
mukset läpikäyneinä jaksatte
aina vain olla iloisia, valoisia,

positiivisia – vaikkakin joskus
turhaan etukäteen asioita
murehtivia ja huolehtivia?
Teillä on tunteet herkässä ja
niitä myös osoitetaan. Ehkä
katsotte aina elämässä
eteenpäin, mikä meidän
kaikkien pitäisi osata, eilistä-
hän ei voi muuttaa; tänään
eli huomisen eilisenä pitäisi
osata elää ja nauttia joka het-
kestä. – Toivon, että minuun-
kin on 30 vuoden sukuun
kuulumisen aikana tarttunut
positiivista elämänasennet-
tanne. 

Suvun seniorit! Monissa
sukutilaisuuksissa olen aisti-
nut sen valoisan ja lämpimän
Karjalan kunnaiden olemas-
sa olon, minkä nyt koimme
myös paikan päällä!  - Nuo-
ruutenne Karjala elää aitona
ja vahvasti edelleen teissä,
heimonne on vahvaa! Suo-
men Kuvalehti kertoi nume-
rossaan 32/2006 kolumnissa
”Uskomaton ilmiö” (kirj.
Kustaa Hulkko): ”… Suomes-
sa ilmestyy edelleen, yli 60
vuotta sodan jälkeen, pari-
kymmentä luovutetun alu-
een pitäjien ikiomaa lehteä.
Sen (karjalaisen lehden)
eloonjäämiselle ei ole mitään
muuta selitystä kuin diaspo-
rassa elävän heimon usko-
maton kulttuuritahto.” 

Kiitos matkanjärjestäjille,
matkaseuralaisille, kiitos
mielenkiintoisista tarinoista,
lauluista, runoista!  On mie-
lenkiintoista olla yhtenä
lenkkinä Vullien suvussa!
Lapseni voivat olla ylpeitä
vahvoista juurista Karjalan
kunnailla!

Hyvää jatkoa Suvannon
Seutu-lehdelle ja Pyhäjärvi-
lehdelle sekä kaikille niiden
lukijoille!

LIISA (O.S. TUOMOLA)
ARVE

Mairen miniä, Hannun
vaimo, Eevan ja Ollin äiti

Tässä olemme Lomarannan pihalla lähtötunnelmissa.
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Tilauslomake uusille 
Vpl Pyhäjärvi-lehden tilaajille
(Tätä lomaketta voivat käyttää ainoastaan kokonaan uudet tilaajat.)

Tilaushinta 25 euroa/vuosi

Tilaajan nimi______________________________________

Osoite___________________________________________

________________________________________________

Laskutusosoite, jos se on eri kuin tilaajan osoite

________________________________________________

________________________________________________

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

Lehtemme marraskuun numero tehdään 16. 11. 2006. 
Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on oltava 

toimituksessa 6. 11. 2006 mennessä.

Vastaavat toimittajat:

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

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

APAHTUMAKALENTERIT
■ Tervetuloa Huittisten, Vammalan ja Äetsän
Karjalaseurojen HENGELLISEEN ILTAAN Keikyän
seurakuntatalolle su 5.11. klo 18. Aloitamme kahvitar-
joilulla klo 17.30. Ohjelmassa mm. kirkkoherra Olavi
Sorvan puhe ja nuorten musiikkiohjelmaa. Tervetuloa.
Äetsän Karjalaseura ry, Marja Koukku p. 050 4011006.

■ Suvannon seudun sukututkimuspiirin kokous pide-
tään lauantaina 18.11.2006 Karjalatalolla, Käpylänkuja
1 Helsinki. Paikkana on Laatokka-sali. Järjestely-
vastuussa on Rautu. Klo 12.30–14 on varattu tietojen
vaihdolle tutkijoiden kesken. Kokousaika on klo 14–17.
Tervetuloa sukututkimuksesta kiinnostuneet.

■ Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi - kerhon marraskuun
kokous pidetään vakiopaikassamme, Ravintola
Wanhassa Herrassa, Laaksokatu 17, Lahdessa torstaina
2. 11. 2006. Aloitamme klo 13.00. Tervetuloa.

■ Tampereen seudun Vpl Pyhäjärvikerho. Tarinatuokio
su 5. 11. klo 13 Vanhassa Kirjastotalossa. Johtokunnan
kokous klo 12. Kesän 2007 Pyhäjärvijuhlien juhlatoimi-
kunta kokoontuu Tarinatuokion päätyttyä samassa pai-
kassa n.klo 15 alkaen. Kerhon Pikkujoulua vietetään su
3.12. Ravintola Soutupaviljongilla klo15 alkaen. Runsas
noutopöytä. Illalliskortti 20 euroa /henkilö. Voit ilmoit-
tautua jo marraskuun Tarinatuokiossa tai Laila Innanen
puh. 040-5049135 tai Pirjo Kiiala 044-2815047.
Tervetuloa Tarinatuokioon ja Pikkujouluun uudet ja
entiset jäsenet.

Kislammi Mari  ja Poksi Ukko
-  keitä olivat tällaisilla lempinimillä tunnetut Konnitsan kylän asukkaat?
Vastaukset edellä mainittui-
hin ja moniin muihin kylän
asukkaiden kutsumanimiin
löytyvät toisesta kyläkirjasta.
Kotikylämme Konnitsa 2 kylä-
kirja valmistui yhdeksänjäse-
nisen toimituskunnan kol-
men vuoden työn tuloksena ja
saatiin myyntiin heinäkuussa
Huittissa pidettyyn Vpl. Pyhä-
järven pitäjäjuhlaan.

Tämä toinen kyläkirja on
nimenomaan valokuvakirja,
johon toimituskunnan jäse-
net keräsivät valokuvia vuosi-
na 1939-43 kylässä asuneilta
perheiltä. Kaikkien asukkai-
den jälkeläisiä ja osoitteita ei
toki löydetty, sillä niin suuri

on ollut evakuoitujen hajonta
ympäri Suomea aina ulko-
maita myöten. Kuitenkin
suurin osa perheistä sai mu-
kaan 2-3 valokuvaa, ja näin
kirjan sisältö onkin oikea ky-
läläisten valokuva-albumi.
Kirjassa on noin 300 kuvaa.
Vpl. Pyhäjärvi-säätiön arkis-
toon on luovutettu CD-tal-
lenteena noin 900. valoku-
vaa. Noin 700 kuvaan liittyy
erillinen selostus ja noin 200
kuvassa tiedoston nimenä on
lyhyt kuvaus kuvan sisällöstä.
Kirjassa olevat kuvat sisälty-
vät luovutukseen.

Kirjassa julkaistuihin valo-
kuviin on liitetty tietoja per-

heistä ja perheen jäsenten
syntymäajoista, mikäli niitä
on löydetty arkistotiedoista.
Lisäksi kirjan loppuun on val-
mistettu aakkosellinen ko-
koomaluettelo perheistä va-
rustettuna talon numerolla.
Uusi tarkistettu kylän KART-
TA täydentää kirjan tietoja.

Edellä kerrottu auttaa SU-
KUTUTKIJOITA, jotka yhä
enemmän kysyvät tietoja esi-
vanhemmistaan. Eräs kirjan
lukija riemuitsi löydettyään
mukaan liitetyistä ja nimillä
varustetuista luokkakuvista
isovanhempansa kuvan.

Kirja taakse sisäkanteen on
otettu kartta Konnitsan hovin

maista vuodelta 1793. Kylän
maanviljelijöistä tuli Pohjan
sodan jälkeen lampuoteja,
omien maittensa vuokravilje-
lijöitä, jotka joutuivat teke-
mään hoviin ropottia mak-
saakseen vuokransa. Raskas
aika kesti 150 vuotta, aina sii-
hen asti, kun Keisarillisen
Suomen Senaatti alkoi ostaa
hovien maita myydäkseen
niitä takaisin entisille omis-
tajille.

Kirjaa voi tilata hintaan 35
euroa + postikulut osoittees-
ta Seija Lintula Mäyrätie 16,
33430 Vuorentausta, puhelin
(03) 344 3032. 

TOIVO LUUKKANEN

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat, joita ovat mm.
uusien jäsenten valitseminen arvan perusteella erovuoroisten
hallituksen jäsenten tilalle, jäsenmaksusta päättäminen, toimin-
tasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2007.

Kokouksen jälkeen katselemme uunituoreen videon Ikkuna
Karjalaan Enkkuan koulupiirin alueelta. Videota on saatavissa
vuosikokouksessa ja sen esittelee meille videon tekemisessä
tiiviisti mukana ollut ja siihen tekstit laatinut Kari Pohjakallio.

Pikkujoulutunnelmaa virittelee Seppäsen perhe kansanmu-
siikin ja yhteislaulun myötä. Kahvitarjoilun lisäksi järjestetään
arpajaiset, joihin toivomme kokoukseen tulijoiden ystävällisesti
tuovan lahjoituksena arpajaisvoittoja. Kokoukseen ja pikkujou-
luun on vapaa pääsy ja sinne ovat sydämellisesti tervetulleita
kaikki pyhäjärveläiset ja kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Tervetuloa!
VPL Pyhäjärvi-seura ry:n hallitus

VPL PYHÄJÄRVI – SEURA RY:N
SYYSKOKOUS JA PIKKUJOULU

sunnuntaina 19.11.06 klo 13.00 
Karjala-talon Sortavala-salissa

Viime lehdessä kerroin karja-
laisten ja aivan erikoisesti py-
häjärveläisten tulosta Jämi-
järvelle. Karjalaiset rakensi-
vat Jämijärvellä taloja ja mui-
takin rakennuksia. Allekir-
joittaneen  perhe rakensi ta-
loa kolmen tien risteykseen.
Siinä ohitse kulki paljon niitä
kyläläisiä, jotka kävivät kat-
somassa ja kyselemässä mitä
ja minkälaisilla piirustuksilla
tähän rakennetaan. Isäntä
sanoi – ei tähän piirustuksia
tarvita tässähän käy neuvojia
niin paljon niin me tehdään
niiden neuvojen mukaan. 

Kerran yksi neuvoja kulki
siitä autolla ohi ja kun näki,
että siihen rakennetaan py-
sähtyi ja tuli paikalle esitellen
itsensä. Hän oli rehuneuvoja.
– Kun käytte tähän rakenta-
maan karjarakennusta otta-
kaa minuun yhteyttä niin tu-
len tekemään piirustukset
rehutornia varten. Silloin jo
isännältä paloivat roput. –
Tässä on kuule neuvojia käy-
nyt ihan tarpeeksi asti käy Si-
nä nyt tähän rakennukselle
töihin, niin sitten voidaan
tehdä kaupat. Eipä käynyt tä-
mä tarjous rehuneuvojalla
vaan jatkoi matkaansa.

Anna-Maria Mansikkamä-
ki  alkoi myöskin rakenta-
maan. Siellä naapurit sitten
kyselemään - mitä tähän ra-
kennetaan? Karjalaistalon
emäntä siihen tokaisi: myö
tehhää tähä läävä, kirpitsäs
myö se tehhää. Eipä selvinnyt
kysyjälle mikä siihen tulee.
Kun rakennus oli sitten val-
mis se selvisi, että tilliseinäi-
nen navattahan siihen tuli.

Karjalaiset osallistuivat
myöskin yhteisten asioiden
hoitoon Jämijärvellä. Toivo
Henttonen oli kirkkovaltuus-
tossa 11 vuotta. Eemeli Hink-
kanen kuului kirkon diako-
niatoimikuntaan ja kirkkoval-
tuustoon 15 vuoden ajan,
kunnan asutuslautakuntaan
kaksi vuotta. Lisäksi hän toi-
mi Tykköön vaalilautakun-
nan puheenjohtajana ja
osuuskassan ja osuuskaupan
hallintoon. Einari Mansikka-
mäki kuului kunnanhallituk-
seen yhden vaalikauden ajan.
Johannes Mansikkamäki
kuului kirkkovaltuustoon kol-
me vuotta saman ajan hän
toimi myöskin osuuskassan
hallintoneuvostoon. Reino
Patrakka yhteiskunnallinen
ura oli Jämijärven karjalaisis-
ta kaikkein mittavin. Hän
kuului kirkon hallintokun-

taan yhdeksän vuotta, josta
miltei koko ajan puheenjoh-
tajana. Kirkkovaltuustoon
hän kuului 14 vuotta. Lisäksi
hän toimi kunnan asutuslau-
takunnassa, rakennuslauta-
kunnassa, taksoituslautakun-
nassa.  Sosiaalilautakunnassa
Patrakka toimi 22 vuotta, jos-
ta puheenjohtajana peräti 20
vuotta. Kunnanvaltuusto-
vuosia tuli 12, josta ajasta pu-
heenjohtajana hän toimi 4
vuotta. Kunnalliskodin liitto-
valtuustossa  hän toimi 23
vuotta, josta ajasta 15 pu-
heenjohtajana. Vanhustenta-
lo Hopearinteen puheenjoh-
tajana  15 vuotta, osuuspan-
kin hallituksen jäsenenä 32
vuotta, Jämijärven maamies-
seuran puheenjohtajana 15
vuotta, maataloustuottajien
johtokunnassa 13 vuotta ja
Eläkeliiton Jämijärven yhdis-
tyksen  johtokunnan jäsene-
nä 20 vuotta josta ajasta pu-
heenjohtajana 15 .

Antti Sorvali toimi kirkko-
neuvostossa kolme vuotta ja
kunnanvaltuustossa kahdek-
san  vuotta. Jussi Sorvali toi-
mi kunnan kansanhuolto-
lautakunnassa kolme vuotta.
Matti Sorvali toimi osuus-
kassa hallintoneuvostossa.
Elina Torkkeli oli kirkon dia-
koniatoimikunnan valiokun-
nan jäsen kolme vuotta. 

Tauno Torkkeli toimi Asu-
tusliiton Jämijärven yhdis-
tyksen puheenjohtajana,
asutuslautakunnan jäsenenä
kuusi vuotta, kunnanhalli-
tuksen jäsenenä kuusi vuot-
ta, kansakoululautakunnan
puheenjohtajana kuusi vuot-
ta, kunnanvaltuustossa yh-
deksän vuotta, Tykköön vaa-
lilautakunnan puheenjohta-
jana,  Jämijärven maatalous-
tuottajien sihteerinä, osuus-
kassan hallintoneuvoston jä-
senenä  12 vuotta, osuuskau-
pan tilintarkastajana 12 vuot-
ta ja Jämijärven sähköyhtiön
hallituksessa kuusi vuotta.

Arvi Vuohelainen toimi
kunnanvaltuustossa yhdek-
sän vuotta, Kuusijoen vaali-
lautakunnassa puheenjohta-
jana ja Jämijärven säästö-
pankin isännistössä.

Kaikki kunnanvaltuustos-
sa toimineet edellä mainitut
henkilöt oli valittu maalaislii-
ton maalaisliiton listoilta.
Luonnollisesti paikallisen
karjalaisseuran toimintaa
osallistuttiin innokkaasti.

TAUNO TORKKELI 
92 vuotta

Karjalaiset Jämijärvellä

Tarkennuksia
viime lehden juttuun ”Suku-
jen historiaa Pyhäjärvellä”:

Vuoden 1613 maakirjan
mukaan Pyhäjärvellä on 18
kylää, verotettavaa maata 64
1/2 aateria ja 101 talonpoi-

kaa.
Vuoden 1728 revisiomaa-

kirjan mukaan Jören Matzo-
nin tila on veroltaan 1 aateri,
joka on revisiossa kohtuullis-
tettu 3/4 aateriksi.


