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Alakylän ja Kahvenitsan koulupiirien kyläkirja
Monien toive on nyt vihdoin
toteutumassa. Alakylän ja
Kahvenitsan koulupiirien
kyläkirja on valmistumassa.
Kylä- ja koulupiirikirjoja on
kuluneiden viimeisten vuo-
sikymmenien aikana julkais-
tu jo melkein kotipitäjämme
kaikilta kyläkunnilta. Ne ovat
arvokkaalla tavalla säilyttä-
mässä ja siirtämässä koti-
seututietoutta jälkipolville
menetetystä kotiseudusta
sen ihmisistä, tapahtumista
ja elämästä siellä. Maisteri
Impi Viikan 1950 toimittama
historiakirja  VPL PYHÄJÄR-
VI, Kappale kannakselaisvai-
heita, on ollut mainio lähde-
teos kaikille kyläkirjoille. Tä-
tä arvokasta teosta ei kuiten-
kaan ole enää vuosikausiin
ollut saatavana. Myöhem-
min julkaistut kyläkirjat täy-
dentävät kotiseutumme ku-
vaa ja voivat vähän yksityis-
kohtaisemmin palata syn-
nyinseudun muistoihin. 

Monista kyläkuntiemme
asukkaiden toiveista huoli-
matta ei ilmaantunut henki-
löä tai henkilöitä, jotka olisi-
vat ryhtyneet aluettamme
koskevaa kyläkirjaa teke-
mään. Noin vuosi sitten ”Py-
rintö” nuorisoseuran perin-
netoimikunta totesi tilan-
teen vakavuuden tämän
asian kohdalla ja päätti läh-
teä kirjahanketta toteutta-
maan niillä vähäisillä voima-
varoilla mitä oli käytettävis-

vastaamaan tehtyihin kysy-
myksiin. Näin ollen on entis-

täkin tärkeänpää,
kun muis-

tajia

sä  Kirjahankkeeseemme on
suhtauduttu myönteisesti ja
olemme saaneet valokuvia ja
kirjoituksia, joiden sekä
haastattelujen avulla kirjam-
me tuo esille monia mielen-
kiintoisia asioita, tapahtu-
mia ja henkilöitä.

Tämän päivän nuoriso on
yhä enenevässä määrin
kiinnostunut sukujuuris-
taan ja esivanhempiensa
elämäntavoista. Koti-
seutumatkoilla käy-
dessä entistä enem-
män on nuoria mu-
kana, jotka kiinnos-
tuneina kyselevät
mitä, missä ja mil-
loin. Matkoilla
on yhä vähem-
män henkilöi-
tä, jotka oma-
kohtaisen
muistinsa
mukaan
pystyvät

Alakylän ja Kahvenitsan
koulupiirien kyläkirja on
valmistumassa.

vielä on, tallentaa se saata-
vissa oleva tieto tuleville su-
kupolville. Tässä tehtävässä
näillä koulupiirien kyläkir-
joilla on  tärkeä ja suuriar-
voinen merkitys.

Valtiotieteen mais-
teri Yrjö J. Kaa-

salai-

Säätiöseminaarissa pyhäjärveläistä asiantuntemusta
Karjalaiset säätiöt kokoon-
tuivat lokakuun 20. päivänä
pohtimaan nykytilannetta ja
tulevaisuuden kuvia. Pyhä-
järveläistä asiantuntemusta
käytettiin esimerkkinä sää-
tiöiden toiminnan tulevai-
suuden suunnittelun teke-
miseen. Vakuutusyhtiö Poh-
jolan tiloissa pidetyn semi-
naarin pyhäjärveläisedus-
tuksesta vastasivat hallinto-
neuvoston puheenjohtaja
Antero Pärssinen, hallituk-
sen puheenjohtaja Yrjö S.
Kaasalainen ja asiamies Rei-
no Äikiä. 

Tilaisuuden aluksi Martti
Talja säätiötoimikunnasta
kehotti jälleen kerran tallen-
tamaan tarinoita muistiin.
Tällä kertaa hän korosti sää-
tiöiden alkuvaiheeseen liit-
tyvien tapahtumien kirjaa-
mista.

– Säätiöitä perustettaessa
niille tuli varoja myös lahjoi-
tuksina. Asialla ovat olleet

lakkautetut osuuskaupat ja
muut yritykset ja yhteisöt.
Tiedot lahjoittajista pitäisi
jokaisen niistä tietävän kirja-
ta muistiin, sillä sellainenkin
perinteen tallentaminen
kuuluu säätiöiden tavoit-
teisiin, korosti Martti Talja.

Aleksanteri-instituutin
tutkimuspäällikkö Markku
Kangaspuro kertoi Venäjän
kuntauudistuksen tämän
hetkisestä tilanteesta sekä
Pietarin ja Karjalan taloudel-
lisesta ja poliittisesta kehi-
tyksestä. Hänen mukaansa
Venäjän kuntauudistuksessa
ollaan siirtymässä Suomen
kaltaiseen hallintojärjestel-
mään. Matka on vielä pitkä,
koska paikallishallinto johta-
jineen ja lakeineen sekä kes-
kushallinto mittaavat voimi-
aan. Kangaspuro totesi, että
taloudellisessa kehityksessä
on selvää kasvua, mutta Kar-
jalan kehitys tulee muuta-
mia vuosia Pietarin perässä.

Täyttä vauhtia tulevaan

Pitäjätoimikuntaan kuu-
luva Reino Äikiä totesi, että
säätiöt eivät ole suoranaises-
ti Karjalan Liiton jäseniä.
Ongelmana on se, että sää-
tiöillä ei ole henkilöjäseniä.
Vuoden 2008 liittokokouk-
sessa tullaan kuitenkin valit-
semaan yksi säätiöiden
edustaja liittovaltuustoon.
Myös vastaperustettu Karja-
laisten pitäjäyhdistysten liit-
to tulee antamaan jäntevyyt-
tä ja selkeyttä pitäjätoimin-
taan.

Antero Pärssinen sai Äi-
kiän tavoin, erinäisistä syistä
johtuen, valitettavan vähän
aikaa nimenomaan säätiöi-
den toimintaa käsittelevien
ajatusten esittämiseen. Hän
korosti uhkien ja mahdolli-
suuksien punnitsemisen tär-
keyttä ja tiivistettyjen ajatus-
ten kokoamista toimintata-
poja suunniteltaessa. Myös

naisnäkökulman huomioi-
minen tuo pyhäjärveläisten
kokemuksen mukaan uusia
ajatusmalleja pohdintaan. 

Viipuri-keskuksen halli-
tukseen kuuluva Pertti Joen-
polvi kertoi säätiöiden edus-

tajille Viipurin linnaan val-
mistuvan Suomi-salin tilan-
teesta. Rahoitusongelmasta
on selvitty kuten myös siitä,
että linnaa hallinnoi Mosko-
va eikä Viipurin kaupunki.
Hän kertoi, että linnan kella-

rista on löytynyt paljon suo-
malaista tavaraa, mitkä kaik-
ki on aikoinaan luetteloitu
neuvostoliittolaisen hallin-
non toimesta. Työt ovat
edenneet niin että Suomen
itsenäisyyden ajan näyttely
Viipurin linnassa avataan
25.11.

Karjalan Liiton puheen-
johtaja Markku Laukkanen
kiinnitti huomiota karjalai-
suuden asemaan Suomessa.
Hän totesi, että toiminta
nähdään myönteisenä. Nyt
on hyvä tehdä kartoitus tule-
vaisuuden suhteen, ja pohtia
missä ympäristössä tullaan
silloin toimimaan. 

Laukkasen mukaan on pi-
dettävä suoranaisena ih-
meenä sitäkin, että pitäjä-
lehdet ovat säilyttäneet ase-
mansa. Hän pohti olisiko jäl-
leen kerran aihetta koota nii-
den voimat yhteen ja hakea
valtiovallalta tukea.

KULLERVO HUPPUNEN

Markku Kangaspuro ja Yrjö Kaasalainen keskustelevat se-
minaarin kahvitauolla Antero Pärssisen ja Sakkola-sää-
tiön Matti Naskalin kanssa.

nen on hyväntahtoisesti an-
tanut kirjamme käyttöön ar-
vokkaita tutkimuksiensa tu-
loksia kyläkuntiemme men-
neiltä ajoilta, aina vuosisato-
jen taakse, ”Vanhojen asia-
kirjojen kertomana”. Myös-
kin alueen rikas ja moni-
puolinen luonto ja luonnon
nykyistä tilaa säilyttävät suo-
jelualueet löytyvät kirjamme
sivuilta.  Kerromme kirjas-
samme evakkoon lähdöstä,
takaisin paluusta, ja uudel-
leen kotiseudun jättämises-
tä, sekä kyliemme maata-
lousväestön uusista sijoitus-
alueista.  Kirja tuo esille
asioita mitä Pyhäjärvelle nyt
sotien jälkeen kuuluu. Ker-
romme yhteistoiminnasta

nykyisen väestön kanssa ja
alueella sijaitsevien muisto-
merkkien kunnostamisesta
ja alueisiin liittyvästä mo-
nenlaisesta historiasta.

Kirja saadaan ulos kirja-
painosta tulevan joulukuun
alkuun mennessä, joten se
ehtii jakeluun ja myyntiin
joulumarkkinoille. Uskom-
me, että kirja palauttaa mie-
liin monia mielenkiintoisia
asioita ja tapahtumia enti-
seltä kotiseudulta sen asuk-
kaille ja heidän jälkipolvil-
leen.  Se on myös hyvä joulu-
lahja tai muu lahja  nuorem-
malle sukupolvelle antoisal-
le kirjalliselle kotiseutumat-
kalle Alakylän ja Kahvenit-
san koulupiireihin.

Kirjan hinta on 30 euroa kpl + lähetyskulut. 
Kirjatilauksia vastaanottavat:

■ Erkki Pärssinen, Ruotsilankylän tie 239, 38300 Kiikka. 
Puh. 03-5135150 tai 0500-755981. Sähköp. erkki.parssinen@surfeu.fi 

■ Oiva Kaasalainen, Kannintie 7, 38210 Vammala. 
Puh. 050-3550169. Sähköp. oiva.kaasalainen@kopteri.net

■ Orjo Pärssinen, Sarkiantie 169, 38300 Kiikka. 
Puh. 03-5135294 tai 050-5994096. 

■ Kalevi Lappalainen, Kangasmaankuja 8, 38210 Vammala. 
Puh. 03-5141580.

■ Arvo Pärssinen, Koivukuja 6, 38300 Kiikka. Puh. 03-5135028. 
■ Matti Ahvonen, 32740 Äetsä. Puh. 03-5133421 tai 050-5661523. 

Sähköp. matti.ahvonen@kolumbus.fi 
■ Irma Pietilä, Napantie 6, 38300 Kiikka. Puh. 03-5135991.

Toivomme hyviä ja antoisia lukuhetkiä kirjamme parissa.
KIRJATOIMIKUNTA  
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Valtion itsenäisyys on sen kansalaisilleen tärkeä
ja jopa pyhä asia. Itsenäisyyden puolesta ollaan
valmiit taistelemaan vaikka viimeiseen
mieheen. Chilen presidentti Allende on
sanonut: ”Itsenäistä ja henkisesti yhtenäistä
kansaa ei voi koskaan voittaa”.

Neuvostoliitto, joka sotilaallisella ylivoimalla
valloitti monia itsenäisiä kansoja ja valtioita, on
joutunut toteamaan Allenden lauseen todeksi.
Itsenäisen kansan voi alistaa, muttei voittaa.
Kun vallatut alueet myöhemmin itsenäistyivät,
oli se suurvallalle vakava arvovaltatappio ja
närkästymisen aihe.

Vaikka Suomea ei saatu valloitettua, oli itsenäi-
syyspäivämme neuvostoliittolaisille kiusallinen.
Muistamme ajan, kun Neuvostoliiton lähetystö
kutsuttiin kiireesti Moskovaan itsenäisyys-
päivän ajaksi. Venäläisille päivä ei ollut juhli-
misen arvoinen.

Neuvostoliiton hajotessa, sen monet reuna-
maat irtaantuivat itsenäisiksi tasavalloiksi mm.
nykyisin lehtien palstoilla oleva Georgia. Alueet
ottivat käyttöönsä oman lippunsa ja kansallis-
hymnin. Urheilijat veivät maansa tunnukset
maailmalle kansainvälisiin urheilukisoihin. Se
herätti närkästystä, joskaan ei niin voimakkaita
kuin Suomen tempaus Tukholman kisoissa
1912.

Suomen presidentti ehdottikin ennakoivasti,
ettei Lahden MM-kisoissa esiintyisi kansallisia
tunnuksia lippuja ja kansallislauluja liiallisen
nationalismin (kansalliskiihko) ilmauksina.
Urheiluväelle esitys oli kuolleena syntynyt.

Baltian maista Viro vaati itsenäisyyttä vuonna
1991. Silloinen päämiehemme, joka ymmärsi
isojen poikien tunnontuskia, varoittikin vaka-
vasti Viroa itsenäisyyspyrkimyksistä ja irtaantu-
mista Neuvostoliitosta. Virolaiset olivat
tyrmistyneitä, mutta niin olivat hengessä Viroa
tukeneet suomalaisetkin. Erään suomalaisen
sotaveteraanin toteamus:” Kyllä sodan
käyneen presidentin pitäisi muistaa, miten
tuhannet virolaiset miehet osallistuivat niin
talvi- kuin jatkosotaankin meidän itsenäisyy-
temme puolesta”. Viron tunnuksena oli
”Suomen vapauden ja Viron kunnian
puolesta”. 196 virolaista kaatui puolustaessaan
maamme itsenäisyyttä. 

89-vuotias Suomi on lyhyen itsenäisyytensä
aikana kokenut monia vaikeita asioita, aivan
alkuajoista lähtien. Kaikesta on kuitenkin
selvitty, vaikka uhraukset ovat olleet todella
mittavat. Tänä päivänä Suomi on elintasoltaan
hyvä länsimainen, demokraattisesti hoidettu
valtio, joka sopii malliksi niin idän kuin
lännenkin suurvalloille. Suuren ja mahtavan
rinnalla, pieni on joskus hyvin kaunista.
Itsenäisyys on iloinen asia, joten tulevana itse-
näisyyspäivänä liput salkoon ihan avoimen
nationalistisesti niin valtioneuvoston kuin presi-
dentinlinnankin katolle. Ja ennen kaikkea
kunnianosoitukset heille, jotka sen Suomen
lipun nostivat. Kiitos sotaveteraanit!

SALME RINTALA

Itsenäisyys

Tukholman olympialaiset 1912
ja suomalaisurheilijoiden protesti
Autonomian aikana ja eri-
tyisesti 1900-luvulla Suo-
men venäläistäminen
Suomen hallinnossa sai
laajan vastarinnan suoma-
laisissa. Suomalaiset näki-
vät ongelmat kansallisen
itsemääräämisoikeuden
loukkauksena, mitä heijas-
ti erinomaisesti sinällään
varsin vähäinen lippukiis-
ta Tukholman olympialai-
sissa 1912.

Venäjän edustajahan oli
jo Ateenan ja Lontoon ki-
soissa (1906 ja 1908) pois-
tanut Suomen salkoihin
vetämän vaakunalipun.
Tukholman kisoissa venä-
läiset vaativat, että suoma-
laisten edustajien tuli ava-
jaisissa marssia yhdessä
venäläisten kanssa.

Ruotsalaiset isännät
kuitenkin järjestivät suo-
malaiset marssimaan
omana ryhmänään, jonka
erotti edellä olevista venä-
läisistä heidän valmista-
mansa Finland-tekstin si-
sältävä nimikilpi. Avajais-

marssissa suomalaiset jät-
tivät selvän raon venä-
läisiin ja pääkatsomon
eteen tullessa naisvoimis-
telijoiden johtaja kohotti
salaa kuljetun Helsingin
Naisvoimisteluyhdistyk-
sen sinipohjaisen lipun
Finland-kyltin rinnalle.
Ruotsalainen soittokunta
puolestaan lisäsi hämmin-
kiä alkamalla soittaa Suo-
malaisen ratsuväen mars-
sia.

Paikalla ollut Venäjän lä-
hettiläs oli tukehtua kiuk-
kuunsa hokien ”provokaa-
tio”. Hän määräsi lipun vä-
littömästi poistettavaksi,
mikä tapahtuikin. Mutta
suomalaiset olivat ilmais-
seet protestinsa ja keräsi-
vät kisayleisön sympatiat.

Suomalaisten kansalli-
sylpeyttä kisoissa nosti
Hannes Kolehmainen, jo-
ka loistavilla juoksuillaan
voitti kolme kultamitalia
ja juoksi Suomen maail-
mankartalle.

SALME RINTALA
Suomen joukkue Tukholman olympialaisten avajaisissa
1912.

Rantakylän asukkaita
Parissa viimeksi ilmesty-
neessä lehdessä olen kirjoit-
tanut Jämijärvelle  jatkoso-
dan jälkeen muuttaneista
Rantakyläläisistä. Nyt ha-
luan muistella Rantakylän
asukkaiden elämää ennen
sotia kotona  Pyhäjärvellä.

Rantakylä oli Pyhäjärven
pitäjän koilliskulmassa, Laa-
tokan ja valtion omistaman
ison metsän kruununpuis-
ton välissä. Talot olivat sijoit-
tuneet kylän läpi Riiskasta
Käkisalmeen johtavan
maantien molemmin puo-
lin. Valtion metsä antoi pal-
jon töitä ja rahaa. Metsätyöt
houkuttelivat  Rantakylään
myöskin ulkopuolisia mie-
hiä töihin. Heidän joukos-
saan oli paljon myöskin poi-
kamiehiä. Jotkut heistä ihas-
tuivat Rantakylän tyttöihin
ja ottivat näistä vaimon itsel-
leen. Minun tietooni tuli täl-
laisia tapauksia peräti kym-
menen. Luettelen  heidät
aakkosjärjestyksessä. 1. Au-
kusti Heinonen, jonka koti-
paikkakuntaa en jaksa muis-
taa. Hän löysi itselleen  Katri
Henttosen, joka sai kotita-
lostaan kolmanneksen. 2.
Gabriel Hinkkanen tuli met-
säpirtistä ja löysi itselleen
Katri Mulin. Katri sai Mulin
tilasta kolmasosan ja he jäi-
vät asumaan Rantakylään. 3.
Heikki Hyvönen, hänenkään
kotipaikkakuntaansa en jak-
sa muistaa. Hän löysi vai-
mokseen Anni Heinosen ja
he jäivät asumaan Rantaky-
lään. 4. Aleksi Käppi Vuokse-
lasta. Hän löysi puolisok-
seen Anni Ukkosen. He asui-
vat  vähän aikaa Ukkosilla
mutta muuttivat sitten Lah-
navalkaman kylään. 5. Juho
Lehtinen tuli Eurajoelta ja
löysi vaimokseen Anni Sir-
kiän. Annilla oli jo asunto

omasta takaa ja nuoripari jäi
asumaan Rantakylään. 6.
Konsta Mansikkamäki  tuli
Heinolasta ja löysi vaimok-
seen Anna-Mari Sorvalin.
Konsta sai ostaa halvalla kol-
mannen osan Juho Savolai-
sen tilasta. Ja niin Mansikka-
mäestäkin tehtiin rantakylä-
läinen. 7. Pekka Patrakka tuli
puolestaan Räisälästä ja löy-
si vaimokseen Katri Javanai-
sen. Katrilla oli jo oma talo ja
niin he jäivät Rantakylään. 8.
Aleksi Ruokolainen oli kotoi-
sin naapurikylästä Riiskasta
ja otti vaimokseen Anni
Henttosen. Ruokolaiset
asuivat Henttoselle mutta
sitten Aleksi kuoli ja vaimo
Anni läksi 6-vuotiaan tytön
kanssa Kaukolaan ja sieltä
evakkotien kautta Huittisiin.
9. Matti Vatasen  muutto-
paikkakuntaakaan en tiedä
mutta hän löysi emännäk-
seen Katri  Hyytiäisen. Katri
sai kotiosansa rahana ja yh-
dessä Matin kanssa he osti-
vat  Aukusti Lankisen salo-
palstan ja viimeksi ostivat
vielä Antti Hyytiäisen talon
ja niin he pysyivät vankasti
rantakyläläisinä. Lopuksi
mainitsen  Saaprun kylästä
muuttaneen Viholaisen, jon-
ka etunimeä en tiedä. Hän
löysi puolestaan vaimok-
seen Mari Hyytiäisen ja
avioiduttuaan vei Marinsa
Saapruun.

Mutta iso metsä houkutte-
li myöskin perheellisiä mie-
hiä Rantakylään. Muistini
mukaan tällaisia perheitä
tuli kyllä peräti neljä. Näistä
Henttosen Heikki, Matti ja
Katri tulivat Paarinasta, Toi-
vo Matinpoika Henttonen
asui Rantakylässä aina talvi-
sotaan saakka. Hyytiäisen
veljekset Antti, Jussi, Matti,
Tahvo, Tuomas ja Mari tuli-

vat Muolaasta. Juho Tuo-
maan poika Hyytiäinen ( So-
fin Jussi) oli Rantakylässä
talvisotaan asti. Jooseppi
Torkkeli tuli Muolaasta ja oli
myöskin talvisotaan asti. Jo-
pi Sorvali tuli Muolaasta ja
suku oli talvisotaan asti Ran-
takylässä.

Mutta valtion metsä vaati
myöskin uhrinsa. Heikki
Henttonen kuoli tapatur-
maisesti metsässä. Heikki oli
tekemässä propsia metsässä
syksyllä. Hän teki tulet vii-
den metrin mittaiseen kelo-
kantoon ryhtyessään syö-
mään eväitään. Kanto oli
kuitenkin laho ja lämmittävä
tuli katkaisi kannon ja se
kaatui Heikin syliin eikä hän
saanut sitä nostetuksi pois.
Kovan hätähuudon kuulivat
toiset miehet ja tulivat ja
nostivat kannon pois. Heikki
toimitettiin sairaalaan mut-
ta kolmen päivän kuluttua
hän kuoli. Jopi Sorvali ajoi
tukkikuormaansa kun eräs
puita kaatanut työpari kaa-
toi epähuomiossa puun he-
vosen päälle. Hevosen mat-
ka katkesi siihen mutta mie-
helle ei käynyt mitään. 

Rantakylä rajoittui Laa-
tokkaan. Talvella puutavara
ajettiin Laatokan jäälle ja ke-
sällä uitettiin määränpää-
hänsä kulutukseen. Ja taa-
sen oli miehillä töitä siinäkin
työssä ja vähän tuli siitä ra-
haakin. Kalastusta rantaky-
läläiset harjoittivat Laato-
kasta vain vähäisen. Antti
Pekan poika Patrakka poiki-
neen kalasti. Ennen talviso-
taa neljällä talolla oli muik-
kuverkkoja. Myöskin Laa-
tokka vaati omat uhrinsa.
Rantakyläläisistä neljä mies-
tä hukkui Laatokkaan. Vuon-
na 1933 heinäkuussa Pullin
veljekset Arvi  18 v ja Nestori

15v. läksivät myrskyssä Laa-
tokalle ja myrskyssä vene
kaatui pojat joutuivat veden
varaan ja hukkuivat. Maalis-
kuussa 1934 tuuli ajoi jäät
Rantakylän rantaan. Toivo
Torkkeli 33 v ajoi pyörällä
jäätä myöden. Jäässä oli
avanto, johon Teuvo putosi
avantoon eikä päässyt ylös
vaan hukkui. Helmikuussa
1938 taasen olivat jäät ajau-
tuneet rantaan. Teuvo Hent-
tonen hiihteli jäätä myöden
ja putosi avantoon ja huk-
kui. Kaikki nämä vainajat
saatiin ylös ja  heidät hau-
dattiin Pyhäjärven kirkko-
maahan.

Vaikka edellä mainitut
metsämiehet ”vangitsivat”
peräti kymmenen naista
Rantakylästä niin vielä ky-
lään jäi vapaita naisia. Kun
Rantakylässä ei ollut naisille
töitä saatavissa heitä lähti
Kaukolaan maataloihin töi-
hin. Sieltä heistä seitsemän
tyttöä löysi aviomiehen it-
selleen ja jäivät sille tielleen.
Nämä naiset olivat nimel-
tään Henttosen Alina ja Hil-
ta, Hyvösen Helena ja Hilja,
Javanaisen Liisa, Pennasen
Helena ja Sorvalin Anna.
Näin oli Rantakylässä mies-
ten ja naisten lukumäärä ta-
soissa.

Evakkoon lähtiessä Ranta-
kylässä oli seitsemän avio-
paria, joista kumpikin osa-
puoli oli oman kylän kasvat-
teja. Nämä olivat Toivo
Henttonen ja Hilja Kaasalai-
nen, Eemeli Hinkkanen ja
Hilma Torkkeli, Antti Patrak-
ka ja Aune Leppänen, Jalma-
ri Patrakka ja Lovisa Pulakka,
Reino Patrakka ja Sylvi Tork-
keli, Johannes Torkkeli ja Ai-
no Savolainen ja Tauno Tork-
keli ja Elina Patrakka.

TAUNO TORKKELI 92 V.
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Diakonissa Katri Tiittanen 
Pyhäjärven seurakunnan uskollinen palvelija
Marraskuussa vietetään py-
häinpäivää, jolloin muistel-
laan edesmenneitä läheisiä.
Mielessäni, omaisten lisäksi,
on ollut Vpl. Pyhäjärven seu-
rakunnan pitkäaikainen seu-
rakuntasisar, diakonissa Kat-
ri Tiittanen, kummitätini.
Hain esille hänen lähettä-
mänsä, 60:n vuoden takaiset,
jo kellastuneet kirjeet ja luin
Pyhäjärven historiasta ja Py-
häjärvi-kirjasta seurakunnan
diakoniaa koskevat tiedot.
Nämä, ja omat muistikuvani
lähdeaineistona muistelen
kunnioittamaani, vanhem-
man polven pyhäjärveläisten
hyvin tuntemaa Katri Tiittas-
ta, diakonissaa.

Nuoruusvuodet
ja valmistuminen

Katri Tiittanen syntyi Jaakki-
massa 27.6.1888. Koti oli
maanviljelystila ja sen työt
tulivat hänelle lapsuudessa
tutuiksi. Nuoruusvuosinaan
hän koki hengellisen herää-
misen, josta hän kertoo kir-
jeessään 14.2.1947 näin:
”Kun olin sinun ikäisesi, (15
v.) minulle tuli aivan välttä-
mättömäksi ratkaista suhtee-
ni Jumalaan. Jäin aivan lap-
sellisesti Herran Jeesuksen
omaksi. Ensi kerran Pyhällä
Ehtoollisella käydessäni sain
vakuutuksen valtavan, ”Älä
pelkää, minä olen sinut lu-
nastanut, minä olen sinun
nimeltäsi kutsunut, sinä olet
minun, sinun syntisi on an-
teeksi annettu.” Tämän pro-
feetan lauseen Herra Pyhän
Henkensä kautta kirkasti mi-
nulle, sain sen omistaa Jaak-
kiman kirkossa 1905 toukok.
5.päivänä. En ymmärrä sel-
vittää, tämä on asia, jonka
pitää jokaisen yksityisen ko-
kea omalla kohdallaan. Mie-
lelläni aloin käydä Jumalan
sanan viljelystilaisuuksissa:
kirkossa ja kodeissa. Siellä oli
minusta hyvä olla. Sekä tar-
vitsin lukea Jumalan sanaa ja
rukoilla, milloin saunassa tai
navetassa tai kesällä metsäs-
sä: yksin polvistuin, yksinker-
taisesti kerroin asiani, sain
rauhan . . .”

Sortavalan seudulla vai-
kutti näihin aikoihin herätys-
liike, jota kutsuttiin Karjalan
rukoilevaisuudeksi erotukse-
na Länsi-Suomen rukoilevai-
suudesta. Todennäköisesti
nuori Katri Tiittanen sai tästä
liikkeestä vaikutteita, sillä
hän oli läpi elämänsä rukoi-
leva ihminen. Tästä hän kir-
joittaa: ”Rukous on Hengelli-
sen elämän henkitystä. Missä
henkitys lakkaa, siellä on
kuolema.”

Vuonna 1894 oli Sortava-
laan perustettu Diakonissa-
laitos ja Katri Tiittanen ha-
keutui sinne oppilaaksi.
Tuosta ajasta hän kertoo kir-
jeessään: ”Diakonissalaitok-
sella oli minun raamatun-
lauseeni: ”Hänen tulee  kas-
vaa, mutta minun vähentyä”
Johanneksen sana opetuslap-
silleen . . .” Vuosikymmeniä
myöhemmin näin tämän
tunnuslauseen kehystettynä
hänen evakkokotinsa seinäl-
lä Pylkönmäellä.

Diakonissa Katri Tiittanen 60-vuotispäivänään 27.6.1948
Pylkönmäellä. Seinällä kuva Pyhäjärvellä olleesta Diako-
nissatalosta.

Diakonissana
Pyhäjärvellä

Vuonna 1913 Katri Tiittanen
aloitti työnsä Vpl. Pyhäjärvel-
lä. Seurakunnassa oli ollut
kolmen vuoden ajan väliai-
kainen diakonissa, mutta nyt
virka oli vakinainen. Tuosta
ajasta nuori seurakunnan
työntekijä kertoo Pyhäjärven
historiassa (s. 214): ”Kun tu-
lin Pyhäjärvelle, sain tietää,
ettei siellä ollut tohtoria, ei
apteekkia, ei rautatietä. - - -
Päätin mielessäni silloin, viisi
vuotta minun täytyy olla
täällä, sen jälkeen vasta saan
alkaa tuumia, muutanko vai
jäänkö edelleen. - - - Työ oli
aluksi hankalaa. Sairausta-
pauksissa oli soitettava Käki-
salmen piirilääkärille, sieltä
lääkäri soitti reseptin Sakko-
lan apteekkiin ja sieltä saa-
tiin lääkkeet, jos sairaus oli
Sakkolan puoleisessa pitäjän
laidassa. Muuten saatiin
lääkkeet Käkisalmen aptee-
kista Taubilan maitokuskin
mukana tai postinkuljettajan
kanssa. Joskus käväisin kap-
palaisen Vuorivirran hevosel-
la yksin Käkisalmessa hake-
massa rohtoja . . .”

Vuosien kuluessa työteko
tältä osin helpottui, sillä Py-
häjärvelle tuli rautatie 1917,
apteekki 1920 ja kunnanlää-
käri 1921. Seurakunta huo-
lehti diakonissan palkkauk-
sesta ja kun työ oli kiertävän
sairaanhoitajan työtä, palk-
kausta avusti myös valtio ja
kunta. Katri Tiittanen oli täs-
sä työssä yksin 23:n vuoden
ajan, mutta v. 1936 Pyhäjär-
ven kunta palkkasi hänen
avukseen toisen diakonissan,
seurakunta avusti palkkauk-
sessa, ja sota-aikana kunnan
palveluksessa oli myös ter-
veyssisar. Viimeksi mainittu
oli nimeltään Aili Elovaara, ja
hän oli Huittisten kirkkoher-
ran tytär.

Alkuvuodet Katri Tiittanen
asui kappalaisen leski Amalia

Brummerin luona täysihoi-
dossa. Tästä, ”Maala-tädiksi”
kutsutusta on sanottu, että
hän oli ”seurakunnan ensim-
mäinen diakonissa, jolla oli
rakkauden halua auttaa hä-
dässä olevia, ja aina hän löysi
siihen keinoja”.  ”Oli suora-
nainen Jumalan armolahja
päästä nuorena, kokematto-
mana Maala-tädin hoivaan”,
kertoo Katri Tiittanen alkuai-
koja muistellessaan.

Diakonissan työ nähtiin
seurakunnassa arvokkaana,
ja melko pian, jo v. 1919 seu-
rakunta hankki Diakonis-
santalon. Vernitsan kylästä
ostettiin sopiva asuinraken-
nus ja siirrettiin talkoovoi-
min Pyhäkylään kirkkoahon
reunaan. (Mielestäni talo on
edelleen paikallaan). Taloa
laajennettiin myöhemmin ja
siinä oli diakonissan käyt-
töön kaksi huonetta ja keittiö
omine sisäänkäynteineen. Li-
säksi talossa oli sairaita var-
ten iso kamari ja eteinen.
Muistan käyntini tässä talos-
sa. Olin 7-vuotias ja olin ollut
isän kanssa kirkossa. Oliko
mukana muita perheenjäse-
niä, sitä en muista. Myös
kummitätini oli kirkossa ja
jumalanpalveluksen jälkeen
menimme hänen kotiinsa.
Erikoisesti jäi tästä käynnistä
mieleeni se juhlava, pyhä
tuntu, mikä oli kodin vieras-
huoneessa. Myöhemmin  olen
ymmärtänyt, että tuon tun-
teen pienen tytön mielessä ai-
heutti huoneessa ollut Thor-
valdsenin Siunaava Kristus -
patsas. Se oli pienoisjäljen-
nöksenä huoneen keskeisellä
paikalla. Sain käynnistä
muistoksi Uuden Testamen-
tin, ja sen omistuskirjoituk-
sessa on päiväyksenä 22.10.-
39.

Diakonissan keskeinen teh-
tävä seurakunnassa oli sai-
raanhoito ja hädänalaisten
auttaminen. Pyhäjärvi-kir-
jassa, s. 110 on kuvatekstissä
pieni ote vuoden 1926 vuosi-

kertomuksesta. Sen mukaan
kyseisenä vuonna diakonissa
on ”Auttanut hoitamisessa
222 sairasta, joiden luona
käyntejä 279, hoitopäiviä 309
ja öiden valvomisia 70. Ilolla
on saanut jakaa toistasataa
ompeluseurojen valmista-
maa vaatekappaletta köyhil-
le lapsille ja vanhuksille.”

Sairaskäynnit tulivat pää-
sääntöisesti yllättäen ja kat-
somatta ajan sopivuutta sekä
kestivät usein pitkiäkin aiko-
ja. Tästä diakonissa kertoo
Pyhäjärven historiassa esi-
merkin s. 84: ”Kerran jouluaa-
muna kolmen aikana minua
tultiin hakemaan Jaaman ky-
lään. - - - Kun kirkkomiehet
sitten tulivat kotiin, tuli hei-
dän mukanaan Ylläppään
mies hakemaan sinne. Mat-
kani kesti useita vuorokausia.
Joulukirkkoon menoni siirtyi
seuraavaan vuoteen.”

Sairaanhoitotyössä Katri
Tiittanen oli myös kotonani
talvella 1932. Olin syntynyt
loppiaisena ja äitimme sai-
rastui vakavasti synnytyksen
jälkeen. Diakonissa haettiin
häntä hoitamaan. Kastetilai-
suuteni oli äidin sairauden
aikana ja vanhempani pyysi-
vät diakonissaa kummiksi.
Hän ja vanhempani olivat
tulleet NKY:n tilaisuuksissa
lähemmin tutuiksi. Kastehet-
keä kummitätini muistelee
viimeisessä kirjeessään, päi-
vätty Pylkönmäellä 7.12. -49:
”Toivotan tässä samalla si-
nulle nimipäivänä onnea ja
Jumalan siunausta. Saamme
yhdessä iloita, kun nimesi on
todistuksena, että sinäkin Py-
hässä kasteessa olet otettu
Kolmiyhteisen Jumalan ni-
meen Jumalan lapseksi ja tai-
vaan kansalaiseksi. Kyllä mi-
nä muistan, kun sinua sylis-
säni kannoin: siellä kotona
Noitermaassa Pekka Pulakan
kodissa pöydän ääressä, sil-
loin Pastori, nyt Kouvolan Ro-
vasti Sem Johannes Vahl kas-
toi sinut. Samalla hetkellä si-
nun rakas oma äitisi kama-
rissa oli vuoteessa ja kantoi
sinut rukouksessa Jeesuksen
syliin. Hetki ennen hän oli
nauttinut Herran Pyhän Eh-
toollisen täällä alhaalla vii-
meisen kerran yhtyäkseen tai-
vaassa suureen Herran juh-
laan kiittämään Karitsaa
ijäisesti . . .”

Olen joskus ajatellut, keitä
muita pyhäjärveläislapsia
kummitätini on kasteelle ”sy-
lissään kantanut”. Tuskin
olen hänen ainoa kummilap-
sensa.

Raskaat vuodet ja kutsu-
mustyön päättyminen

Talvisodan aikana ja sen jäl-
keenkin Pyhäjärven kunnan
ja seurakunnan keskus oli
Alavudella. Siellä oma diako-
nissa Katri Tiittanen oli Ala-
vuden seurakuntatalolle pe-
rustetun siirtoväen sairaalan
ylihoitajana. Oliko sairaala
toiminnassa vielä tammi-
kuussa 1941, sitä en tiedä,
mutta tuolta ajalta on muisti-
kuva, kun Tiittasen täti, joksi
häntä kotiperheessäni kut-
suttiin, oli meillä hoitamassa

vastikään sotaväestä päässyt-
tä Veikko-veljeäni. Asuimme
silloin Kuortaneen kirkonky-
lässä kapteeni Koiviston ke-
sähuvilassa. Käytössämme
oli kaksi pientä huonetta. Sa-
massa rakennuksessa asui
myös Yrjö Makkaran perhe
Lohijoelta. Veikko sairastui
ankaraan keuhkokuumee-
seen, ja isä huolestuneena
haki oman seurakunnan dia-
konissan häntä hoitamaan.
Muistan, miten tuona aikana
erikoisesti huolehdittiin puh-
taudesta. Sairaanhoitajatäti
vaati, että joka aamu oli sai-
rashuoneen lattia pyyhittävä
vedellä, johon oli lisätty lyso-
lia, ja se oli minun tehtäväni,
siksi se lienee jäänyt mie-
leenkin. Samoin hän huoleh-
ti, että aamuisin keitettiin
kaurapuuroa, ja valvoi, että
me lapset myös söimme sitä.
Veikko parantui diakonissan
huolellisessa hoidossa ja
puolen vuoden kuluttua hän
lähti Somerolta, jonne olim-
me muuttaneet, muiden mu-
kana sotatoimiin.

Katri Tiittanen sai muiden
pyhäjärveläisten tavoin ko-
kea kotiin palaamisen ilon ja
sotavuosien työntäyteisen
ajan hänelle rakkaaksi käy-
neessä seurakunnassa. Toi-
sen siirtolaisvaiheen aikana
seurakunnan diakonissan si-
joituspaikaksi tuli Pylkönmä-
ki Hän sai Pylkönmäen seu-
rakunnalta vaatimattoman
asunnon, ja teki siellä hänelle
läheiseksi käynyttä palvelu-
työtä. Kävin kerran siellä hä-
nen luonaan. Tuolta ajalta al-
koi noin kolme vuotta kestä-
nyt kirjeenvaihtomme. Kir-
jeittensä kautta hänestä tuli
minulle eräänlainen  hengel-
linen äiti ja opastaja. Hänen
toimestaan pääsin myös kah-
tena kesänä kristilliselle tyt-
töleirille Keuruun Pöyhö-
lään. Unohtumattomat lei-
riajat, kiitos kummitädin!

Omat tutut pyhäjärveläiset
pysyivät Katri Tiittasen mie-
lessä, ja kun jouduttiin pysy-
ville paikoille Satakuntaan,
hän kävi Keski-Suomesta kä-
sin pariin kertaan täällä ystä-
viään tervehtimässä, erään-
laisella kiertomatkalla. Toi-
sen matkan suunnittelusta
hän kertoo  kirjeessään 11.4.-
49: ”Jos Jumala suo terveyttä,
niin aijon ensi kesänä käydä
Teitä tervehtimässä. Kun en
vain eksyisi siellä.”

Tämä matka oli hänen jää-
hyväiskäyntinsä. Meillä hän
viipyi pari päivää, ja saatoin
häntä  metsässä kulkevaa,
noin kahden kilometrin mit-
taista oikopolkua pitkin Kul-
jun perämaasta Kauniaisten
perämaahan Marjamäkeen,
jossa asuivat Kujassuun Pula-
kat. Iida oli hänen ystäviään.
Matka jäi mieleeni, sillä
suunnilleen matkan puolivä-
lissä, korkeanmäen päällä oli
polun varressa nurmikkoi-
nen paikka. Siinä hän pysäh-
tyi ja sanoi luontevasti: ”Ru-
koillaan tässä yhdessä.” Niin
laskeuduimme polvillemme
ja hän rukoili sydämellään
olevien asioiden ja ihmisten
puolesta ja minun tulevai-
suuden suunnitelmien puo-

lesta. Se oli pyhä hetki keskel-
lä hiljaista metsätaivalta.
Matka jatkui. Kauniaisten ky-
lältä Iida saattoi hänet sitten
Mouhijärvelle, ettei hän ”. . .
eksyisi matkalla”. Mihin siel-
tä, en tiedä, kaiketi Kiikkaan,
Tyrväälle, ehkä Huittisiin. Py-
häjärveläisiä hän kaipasi.

Viimeisessä kirjeessään
7.12.-49 hän tilittää elämään-
sä: ”Kutsumukseni on ollut ri-
kasta, työstä, vaihtelusta, kär-
simyksistä, työn ilosta, en ole
tähän asti tarvinnut etsiä iloa
muualta, se on tullut työstä ja
Jumalan armollinen siunaus
on ollut osanani. ”

Siirtoseurakunnat, Pyhä-
järven seurakuntakin, lak-
kautettiin vuoden viimeisenä
päivänä 1949. Kuukautta
myöhemmin päättyi pyhä-
järveläisiä yli kolme vuosi-
kymmentä palvelleen diako-
nissan siunauksellinen elä-
mä.

Diakonissa Katri Tiittanen
kuoli Pylkönmäellä tammi-
kuun lopussa 1950. Pyhäjär-
ven kirkkoherra, rovasti Karl
Wiika oli siunaustilaisuudes-
sa ja piti muistopuheen. Ti-
laisuudessa oli lähinnä pai-
kallisia ystäviä, Pyhäjärvellä
olisi saattojoukko ollut huo-
mattavasti suurempi. Sain ol-
la mukana saattamassa mi-
nulle läheiseksi käynyttä
kummitätiä hänen iäisyys-
matkalleen. Albumissani on
säilynyt lehtileike, tosin vali-
tettavasti ilman päiväystä ja
lehden nimeä, siinä kerro-
taan lähemmin hautauksesta
ja muistotilaisuudesta. Tässä
on jäljennös lehtileikkeestä:

Diakonissa Katri
Tiittasen hautaus

Diakonissa Katri Tiittasen
hautaus tapahtui viime vii-
kon tiistaina Pieksämäen
Hietapuron hautausmaalla,
jonne vainajan ruumis oli
tuotu Pylkönmäeltä, jossa
hän kuoli. Siunauksen toi-
mitti siellä jo perjantaina
Diakonialaitoksen pastori
Pentti Erkamo pastori Timo
Hämäläisen avustamana.
Pieksämäellä surusaatto
lähti klo 15 Diakonissalai-
toksesta haudalle, jossa Er-
kamo puhui ja luki rukouk-
sen ja siunauksen, laitoksen
sisarkuoro lauloi muutamia
hengellisiä lauluja. Haudalle
laskettiin useita seppeleitä ja
kukkalaiteita. Hautauksen
jälkeen kokoonnuttiin Dia-
konissalaitokseen, jossa kah-
vin jälkeen puhui johtajatar
Elsa Vennervirta lukien sa-
malla rovasti K. Wiikan
muistokirjoituksen vainajan
monipuolisesta työstä Pyhä-
järvellä. Kunnankirjuri V.
Toiviainen kertoi muistelmia
sisar Katrin 37 vuotta kestä-
neestä hedelmällisestä ja it-
sensä uhraavasta työstä seu-
rakuntalaisten hyväksi. Yh-
dessäolo jatkui puhein ja
lauluin rakastetun vainajan
muiston äärellä.

Kunnioittavin ja kiitollisin
ajatuksin

ANNA-LIISA HEIKKILÄ,
kummitytär



4 VPL. PYHÄJÄRVI Maanantaina 20. marraskuuta 2006

Kuolleita

irkonsanomaKOn tämä ihmiselo eri-
koista, kun sen eri
vaiheissa täysin vas-

takkaiset asiat tuntuvat hy-
viltä ja tavoittelemisen ar-
voisilta. Pienenä oli tylsää
mennä aikaisin nukkumaan,
kun vanhemmat jäivät vielä
puuhiinsa. Olisi niin muka-
vaa olla vielä valveilla isosis-
kojen ja äidin kanssa, koska
aivan varmaan iltamyöhällä
oli edessä kaikkein mielen-
kiintoisimpia askareita. Näin
joulun alla tietysti valmistet-
tiin joululahjoja, joita niiden
saajan ei tullut keskeneräise-
nä nähdä, kuten sitten iän
karttuessa selvisi.

Asevelvollisuuden suorit-
tamisesta muistan monen
myönteisen kokemuksen
joukossa sen, miten sitä oppi
lepäämään ja nukkumaan
aina kun siihen oli tilaisuus.
Kun rannikkotykistön sota-
harjoituksessa joukkoja siir-
rettiin vesitse pitempiä mat-
koja, oli suloista nukkua ve-
neen miehistönkuljetusruu-
massa täysissä varusteissa
reppu päänalusena.

Kun omat lapset olivat pie-

Iloisen valvomisen aika
niä ja sairastelivat, monet
yöt jäivät lyhyille unille. Kun
taas palattiin normaaliin ter-
veystilanteeseen, tuntui en-
tistä paremmalta saada nuk-
kua yön tunnit häiriöttä.

Mitä vanhemmaksi tulee,
sitä ihanammalta tuntuu
kellahtaa omaan tuttuun
vuoteeseen juuri silloin, kun
ruumis ja sielu kaipaavat le-
poa. Matthias Claudiuksen
iltavirren säkeet osuvat tä-
män kokemuksen ytimeen:
”Saa jäädä arjen taakka /
mielestä aamuun saakka / se
syvään uneen unohtuu”.
Unen ja valveen rajalla sielu
huokailee Jumalan puoleen,
mutta valvomisen saa jättää
niille, joilla on vuoro valvoa.

Valvominen saa täysin eri-
laisen sisällön siitä, mitä me

valvoessamme odotamme.
Jos unen karkottaa toiveikas
odotus rakastetun saapumi-
sesta pitkältä matkalta, val-
vominen ei tunnu ollenkaan
pahalta. Kaameita ovat sen
sijaan olleet ne valvomisen
hetket, joita sodan aikana
kohdattiin. Milloin putoaa
seuraava pommi? Osuuko se
kohdalle?

Jeesus kehottaa seuraaji-
aan valvomaan. ”Valvokaa
siis, sillä ette tiedä, minä päi-
vänä teidän Herranne tulee”
(Matt. 24:42). Ilman muuta
on selvää, että hän puhuu
pääasiassa jostakin muusta
kuin normaalin elämänme-
non vaatimasta unesta. Jee-
suksen odottamisesta pätee
kuitenkin sama vaihtoehto:
millä mielellä olemme val-

veilla? Onko minusta mielui-
saa ja turvallista uskoa ja tie-
tää, että Jeesus Kristus tulee,
vai synnyttääkö tuo ajatus
ahdistusta?

Kristilliseen uskoon liitty-
vissä asioissa on aina syytä
muistaa, että vielä nyt eläm-
me uskon emmekä näkemi-
sen varassa. Emme tiedä tar-
kalleen, mitä tulevaisuus tuo
tullessaan.  On kuitenkin hy-
vä muistaa, että sille suurelle
kertomukselle, jossa me
kaikki olemme mukana, Ju-
mala ei ole vielä kirjoittanut
loppulausetta. Jotakin siitä
salaisuudesta kuitenkin
meille raotetaan. Näin esi-
merkiksi apostoli Paavalin
vakuutuksessa: ”Jumala ei
ole tarkoittanut, että saisim-
me osaksemme vihan vaan
että pelastuisimme Jeesuk-
sen Kristuksen tullessa”.  Val-
vominen on mieluisaa, kun
uskoo, että ”Kristus on kuol-
lut puolestamme, jotta sai-
simme elää yhdessä hänen
kanssaan, olimmepa valveil-
la tai kuoleman unessa” (1
Tess. 5:9-10).

JUHANI FORSBERG

Rakkaamme

Ilkka Adrian
K A A S A L A I N E N
* 4. 3.1919 Vpl Pyhäjärvi
† 31.10.2006 kotona Hämeenkyrössä

Kauniina nauhana vuosien päivät.
Helmenä jokainen muistoksi jäivät.

Yhteisistä vuosikymmenistä kiittäen
ja kaipauksella muistaen

Onerva

Pois kirkas suvi kulkee ja syksyyn kypsyy maa,
sen tuuli suven viljan korjuuseen valmistaa.
Näin taipuu elämämme myös eteen leikkaajan,
soi korjuuhetkessämme syystuuli Jumalan.

Pois korjuuhetkeen kulki
myös matka rakkaamme,
kuin päivän kirkkautta
me häntä kaipaamme.

Kaivaten ja kiitollisuudella muistaen

Tarja ja Aimo
Timo ja Heidi

Ari ja Tarja
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu Hämeenkyrössä 18.11.
Lämmin kiitos osanotosta. Omaiset

Väinö Hovivaara on poissa
Pyhäjärven Yläjärven kylässä
21.6.1917 syntynyt Väinö
Hassi nyk. Hovivaara nukkui
pois 4.10.2006 Tampereella.
Hän oli kuollessaan saman
ikäinen kuin itsenäinen Suo-
mi. Väinö kasvoi seitsenlap-
sisessa sisarusparvessa, jos-
sa Laatokka tuli hyvin tutuk-
si. Hän toimikin jo nuoresta
pitäen ammattikalastajana
ja myöhemmin OTK:n ka-
lanvälitystehtävissä.

Syttyi talvisota, joka vei
myös Väinön mukaansa. Si-
tä pestiä kesti viisi vuotta,
josta hän totesi: ”Se oli elä-
mäni ensimmäinen korkea-
koulu, velvollisuus, joka täy-
tettiin tinkimättä.” Sodan ja
Laatokan menetyksen jäl-
keen oli mietittävä uutta

ammattia. Toivuttuaan sir-
palehaavoista, hän suoritti
Vaasassa höyrykoneasenta-
jan tutkinnon, täydentäen
sitä vielä monilla kursseilla.
Hän työskenteli koko elä-
mänsä voimalaitoksella. En-
sin Seinäjoella ja vuodesta
1950 Säynätsalossa työnjoh-
tajana.

Vapaa-ajan täyttivät mo-
net järjestö- ja luottamus-
tehtävät. Hän toimi aikoi-
naan Säynätsalon kunnan-
valtuustossa valtuutettuna.
Eläkepäivinä hän siirtyi
Tampereelle, jossa jatkuivat
järjestöpuuhat  ja kuorolau-
lu.70-vuotispäivänä hänelle
luovutettiin Rafael Paasio
mitali.

Väinö Hovivaara oli pe-

rustamassa Tampereen Seu-
dun Pyhäjärvikerhoa ja toi-
mi sen varapuheenjohtaja-
na sairastumiseensa asti.
Hän oli aktiivisesti mukana
kahdesti Tampereella järjes-
tetyissä Pyhäjärvijuhlassa.
Väinöltä syntyivät myös ru-
not ja pakinat, joita julkais-
tiin Pyhäjärvi-lehdessä.

Pitkän päivämatkan kul-
keneelle sotaveteraanille on
soinut viimeinen iltahuuto.
Puolison, lasten ja lastenlas-
ten sekä muiden sukulaisten
lisäksi, häntä muistelevat
lämmöllä monet järjestöto-
verit, kuoroystävät ja Tam-
pereen seudun pyhäjärve-
läiset.

SALME RINTALA

Kuva Tampereen seudun Vpl. Pyhäjärvikerhon ensimmäisestä kokouksesta. Kokouksessa
valittiin puheenjohtajaksi Eudo Leppänen ja varapuheenjohtajaksi Väinö Hovivaara, pöy-
dän ääressä toinen oikealla.

Tutkielma Konevitsan luostarista
Kuluvan vuoden syyskuussa
hyväksyttiin Helsingin yli-
opiston teologisessa tiede-
kunnassa Harri Kiiskin Suo-
men ja Skandinavian kirk-
kohistorian pro gradu-tut-
kielma Konevitsan luostarin
julkisuuskuva Suomessa
1921-1939.

Tutkielma selvittää käsi-
tyksiä, suhtautumista sekä
julkisen tiedon sisältöä Ko-
nevitsan luostarista, kuten
myös millaisena luostari
nähtiin ja mitä asioita siitä
kerrottiin. Konevitsan luos-
tarin itsensä luomaa jul-
kisuuskuvaa tarkastellaan
sekä valtakunnallisella että
paikallisella tasolla. Eri nä-
kökulmia ovat avanneet tut-
kittavana ajanjaksona il-
mestyneet matkaesitteet,
tietokirjat ja koulukirjat,
luostarin oma julkaisu Ko-
nevitsan luostarin terveh-
dys, ortodoksinen aikakau-
silehti Aamun Koitto sekä
paikallinen sanomalehti Kä-
kisalmen sanomat. Luosta-

rista tehtyjä tutkimuksia on
vähän.

Tietoja Konevitsan luosta-
rista esiintyi 1920- ja 1930-
luvuilla julkisuudessa har-
voin ja nekin olivat lyhyitä.
Annettua informaatiota vä-
ritti luostarin vähättely ja
vertailu Konevitsan luosta-
ria suurempaan ja tunne-
tumpaan Valamon luosta-
riin. Konevitsa ei ollut laajal-
ti tunnettu. Henkilökohtai-
sesti luostarissa vierailleet ja
asuneet sekä paikallinen vä-
estö välittivät luostarista po-
sitiivisimman näkemyksen.
Monille vierailu luostarissa
oli elämys ja osoitti, että Ko-
nevitsan luostari pienestä
koostaan ja sille julkisuu-
dessa annetusta vähäisestä
merkityksestä huolimatta
oli nähtävyys.  

Konevitsan luostari eli
omaa elämäänsä ja siellä ei
oltu huolissaan siitä, miten
ulkopuoliset kokivat luosta-
rin. Paineet muutoksiin tai
kohennuksiin luostarin elä-

mässä tulivat Suomen orto-
doksisen kirkon johdolta ja
erilaisesta näkökulmasta
matkailijoilta. Luostarin täy-
dellinen suomalaistaminen
venäläisestä luostarista ja
sen avautuminen ulospäin
olivat luostarille asetettujen
uudistumisvaatimusten kär-
jessä 1920- ja 1930-luvuilla.

Tietoisuus Konevitsan
luostarista lisääntyi 1930-lu-
vulla sen jälkeen, kun Suo-
men ortodoksisen kirkon
asema sekä luostareiden
suhteet Suomen valtioon oli
saatu järjestettyä. Kiinnos-
tus Konevitsan luostaria
kohtaan kasvoi, kun ym-
märrettiin, että luostarit oli-
vat osa suomalaista kulttuu-
ria, eivät venäläisyyttä Suo-
messa. Matkailun kasvu
1930-luvulla lisäsi merkittä-
västi tietoisuutta ja kiinnos-
tusta Konevitsan luostarista.  

(Lyhennelmä pro gradu-
tutkielman tiivistelmästä)

YRJÖ J. KAASALAINEN Konevitsan luostari ennen sotia.
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Merkkipäiviä

Kirjat Valmistuneita

Hääiloa

Harri Juhani Inkinen on val-
mistunut 9.10.2006 diplomi-
insinööriksi Tampereen tek-
nillisestä yliopistosta. Van-
hemmat ovat Kari ja Marja-
Leena Inkinen Vammalasta.
Edesmenneet isovanhem-
mat Viljo Inkinen (Saapru) ja
Hilja Inkinen o.s. Koppanen
(Yläjärvi). Harri toimii pro-
jektipäällikkönä SysOpen
Digia Oyj:ssä Tampereella.

Harri Tapani Kiiski Huitti-
sista on valmistunut teolo-
gian maisteriksi 9.10.06 Hel-
singin yliopistosta ja vihitty
papiksi 29.10.06 Turun tuo-
miokirkossa.

Sirpa Havia  o.s. Javanai-
nen Huittisista on lokakuus-
sa valmistunut modistiksi
Peipohjan ammattiopistos-
ta.

Heidi Jernman ja Matti Huo-
vinen vihitty 16.9.06 Sam-
maljoen kirkossa Vammalas-
sa. Matin vanhemmat ovat
Leena-Maija ja Osmo Huovi-
nen Vammalan Illosta ja iso-
vanhemmat Maria ja Eino
Huovinen Tielammilta.

Äitimme Hilkka Annikki o.s.
Meskanen 83 v. Hän on syn-
tynyt Sakkolan Pannusaarel-
la ja isämme Iivari Juhana
Kosonen on vähän aiemmin
täyttänyt 87 v. siis yhteensä
170 v. Heidät vihki avioon

Pyhäkylän vanhalla kansa-
koululla rov. Viika 1943 ja yh-
teistä taivaltakin 63 v. Kol-
minkertaiset onnittelumme!
Kiitollisuudella äitiä ja isää
kohtaan tyttäret: Kirsti, Pir-
jo, Ritva ja Leena perh.

Karjalaiset tapasivat Keikyässä
Perinteistä tapaa noudatta-
en kokoontuivat Huittisten,
Vammalan ja Äetsän karja-
laiset yhteiseen muistojen il-
taan sunnuntaina 5.11. Äet-
sän kunnassa toimivat Kii-
kan ja Keikyän seurakunnat
muodostavat seurakuntayh-
tymän ja seuran johto oli va-
linnut kokoontumiseen tällä
kertaa juuri Keikyän seura-
kuntakeskuksen.

Maittavien emäntien tar-
joamien tulokahvien jälkeen
Äetsän Karjalaseuran pu-
heenjohtaja Erkki Pärssinen
toivotteli lähes 70 henkeen
nousevan yleisön tervetul-
leeksi. Hän totesi näiden yh-
teisten tapaamisten jatku-
neen jo vuosikymmenien
ajan. Varsinkin vanhempi

väki on kokenut nämä tilai-
suudet hyvin tärkeiksi. Näh-
dään tuttuja naapuripitäjis-
täkin ja muistellaan yhdessä
vuoden aikana poisnukku-
neita omaisia.

Yhteisesti lauletun Py-
häinpäivän virren jälkeen
puhui Keikyän seurakunnan
kirkkoherra Olavi Sorva. Hän
iloitsi siitä, että juhlapaikak-
si oli tällä kertaa valittu juuri
Keikyän seurakunta. Karja-
laisuus ei ole kirkkoherralle
aivan vierasta sillä hänen
vaimonsa omaa myöskin
karjalaisia sukujuuria.

Musiikkiopiston oppilaat
esiintyivät pariinkin ottee-
seen. Tämän jälkeen pu-
heenvuoron käytti Vaalan
eläkkeellä olevan kirkkoher-

ra rovasti Tauno Wikström,
joka on jo useita vuosia asu-
nut viettänyt vaimonsa
kanssa eläkepäiviään Kau-
vatsalla. Wikström oli juuri
palanut 9-viikkoa kestäneel-
tä matkaltaan Aunuksesta
Segezhan kaupungista, jossa
hän oli toiminut Inkerin kir-
kon työssä mukana. Kau-
punki sijaitsee Segezhajoella
ja Vygojärven länsirannalla
Petroskoista 267 km pohjoi-
seen. Paikalle alkoi muodos-
tua asutusta voimallisimmin
1914 valmistuneen Pietarin-
Muurmannin rautatien mo-
lemmin puolin. V. 1939 aloi-
tettiin sellu-paperitehtaan
rakentaminen ja kaupunki-
oikeudet mainitaan kaupun-
gin saaneet v. 1943

Rovasti Wikström kertoi
työstään Aunuksessa ja niis-
tä monista vaikeuksista, joita
sikäläinen luterilainen seu-
rakunta kohtaa työssään.
Asukkailla vaikeutena ovat
työttömyys ja osittain sen
seurauksena alkoholin mu-
kaantulo elämänmuotoon.

Ilta jatkui tuttuja virsiä
laulaen. Säestäjän toimi Kei-
kyän kanttori Pirjoriitta Lin-
jama-Puukki. Tilaisuuden
lopuksi Huittisten Karjala-
seuran puheenjohtaja Reino
Äikiä toivotteli vieraat ensi
syksynä tervetulleeksi vas-
taavaan tilaisuuteen Huitti-
siin. Tilaisuuden taitavana
juontajana toimi seuran sih-
teeri Marja Koukku.

REINO ÄIKIÄKirkkoherra Olavi Sorva  

Uusi historiakirja ilmestyy Kannaksen seuduilta
Karjalainen Karilainen
Nimi ja suku 
historian myrskyissä

Matti J.Kankaanpää on kir-
joittanut yllä olevalla otsi-
kolla marraskuun alussa
2006 julkistettavan kirjan.
Kirjoittaja tunnetaan suku-
tutkijana ja historian tunti-
jana. Kirja ei ole varsinainen
sukukirja, eikä sisällä suku-
taulustoja. Sen sijaan se pa-
neutuu väestön kokemaan
historiaan sellaisena kuin
olosuhteet, luonto ja kruu-
nu sen määräsivät ja kirjurit
sen muistiin merkitsivät.
Esimerkkejä on otettu kir-
joittaja tutkimasta Karilai-
sen/ Karjalaisen suvusta.

Kirjan aikajänne on pitkä,
Karjalan syntyajoista nyky-
päivään. Alueellisesti sisältö
painottuu Karjalankannak-
sen ja erityisesti Vuoksen

seutuihin. Esimerkkinä käy-
tetty suku on asunut -  sotaa
edeltäneitä kuntien nimiä
käytettäessä - mm. Antrean,
Kirvun, Räisälän, Pyhäjär-
ven ja Äyräpään alueilla se-
kä varhaisina aikoina Viipu-
rin rannikon tuntumassa.
Näiltä seuduilta juuria löy-
tävät ja alueen nimistöstä
kiinnostuneet pitänevät kir-
jasta. Kaikille karjalaisille se
on hyvä muistutus mennei-
den sukupolvien kohtalois-
ta, joihin vaikuttivat eri ai-
koina yllättävän monet naa-
purit sekä lännestä, etelästä
että idästä käsin.

Suomen historia on
yleensä nähty Turun ja Hel-
singin suunnista. Siksi toi-
voisi, että muutkin kuin kar-
jalaiset tutustuisivat tähän
karjalaiseen historiaan.

Karilaisen sukuseuran jä-
senenä oli allekirjoittaneella

tilaisuus tarkistaa kirjan kä-
sikirjoitus. Teoksessa ei ole
monien historiakirjojen ta-
paan raskasta vuosilukujen
ja nimien painolastia, vaik-
ka toki sukututkija on ne
kaikki tiedostanut. Kirja ku-
vaa suvun ja jopa perheiden
tarkkuudella sitä inhimillis-
tä elämää, mitä sotien, nä-
län ja tautien rasittama kar-
jalainen ihminen koki. Su-
kututkija on pitkällisten tut-
kimusten aikana pystynyt
seuraamaan suvun selviyty-
mistä satojen vuosien ajalta,
mikä on juuri tämän julkai-
sun erikoisuus poiketen to-
tutuista historiakirjoituksis-
ta.

Alku-Karjala otsakkeen al-
la kuvataan kultainen tur-
kiskausi, karjalainen meren
rannalla ja savo-karjalaisia
heimonimiä. Sukunimi Ka-
rilainen johdetaan luon-

nonmuodostelmasta kari,
mutta sekasotkua aiheutti-
vat huolimattomat kirjurit
kirjoittaessaan nimen muo-
toon Karjalainen. 1500-lu-
vun kuvauksessa kerrotaan
miten Juhana III tyhjensi
valtion kassat loisteliaaseen
hovin elämään eikä pystynyt
sotaväen avulla suojele-
maan valtakuntaa Pitkän vi-
han kauhuilta. Tällöin mm.
Jääsken seudut joutuivat hä-
vityksen kohteiksi. Kolmi-
kymmenvuotiseen sotaan
saattoi vauras Karilainen va-
rustaa ratsumiehen ja vält-
tyä raskaalta verotukselta.
Kirjassa kerrotaan miten
paljon perheestä riitti mie-
hiä ratsupalvelukseen ja mi-
ten usein piti palkata renki
ratsumieheksi. Näin tapah-
tui mm. Suuren Pohjanso-
dan kahden vuosikymme-
nen aikana.

Kirja kuvaa elävästi lahjoi-
tusmaatalonpoikien elämän
vaikeuksia ja mm. sitä mil-
laista oli olla lampuotina
omilla maillaan ja tehdä
päivätyötä eli ropottia hovin
hyväksi. Keisarillisen Suo-
men Senaatin talousosasto
alkoi 1800-luvun lopulla lu-
nastaa lahjoitusmaita ho-
vien pitäjiltä, mutta kovin
korkealla hinnalla talonpo-
jat joutuivat entiset maansa
lunastamaan. Suku ja heimo
kokee vielä talvisodan ja jat-
kosodan evakkomatkoi-
neen, mukana on mm. ker-
tomus Elisenvaaran pom-
mituksesta 20.6.1944.

Kirjaan on liitetty lähde-
ja kirjallisuusluettelot.

Kirjaa voi tilata tekijältä
hintaan 39 e puhelimitse 
03-475 5518.

TOIVO LUUKKANEN

Sanomaa rintamalta
Olemme kuulleet Suuren Kir-
jan sanomasta, jossa kehoi-
tetaan katsomaan eteen eikä
taakse. Ehkä nyt kuitenkin
lienee paikallaan katsoa
taakse, kun tuo 60 vuoden
merkkipaalukin Laviaan saa-
pumisesta vappuna rikkoon-
tui. Mutta ajatus saa nyt len-
tää vieläkin kauemmas, sin-
ne talvisodan Järisevään tyk-
kipatterille Laatokan rantaan
isäni kirjoittamilla sanoilla
Helmi-tädilleni, isäni kiitti
häntä paketista, jonka sai
jouluksi. Kirjeessä oli seuraa-
vaa tekstiä:

”Täällä jossakin 9. 1. 40.
Meidät tuotiin tänne rinta-
man selän taa lepäämään
muutamaksi päiväksi. On-
han täällä jo kyllä vartiopal-
velusta, mutta aivan toista
kuin siellä tulilinjoilla. Em-
mehän tiedä kyllä päivää ja
hetkeä missään, mutta eten-
kin siellä ei tiedetä, milloin
kenenkin elämä sammuu.

Kaikkihan jätämme elämäm-
me Korkeimman haltuun, ta-
pahtukoon Hänen tahtonsa.
Kyllähän tämä elämä nyt me-
ni sekaisin, selvinneekö kos-
kaan? Tuntuu siltä, kun elä-
mä on parhaimmillaan, niin
silloin kaikki särkyy. Minäkin
tunsin itseni niin onnellisek-
si niiden lapsieni kanssa kuin
tuntea voi. Mutta ehkä Kor-
kein on nähnyt näin par-
haaksi. Olimmehan Hänet
unohtaneet. Näin Hän meitä
kutsuu. Meille tuli melkein
kaikille uusia virsikirjoja jou-
lulahjaksi. Kyllä tuntui haus-
kalta jouluaattoiltana niissä
maakuopissa, joissa siellä
rintamalla asumme, kun po-
jat lauloivat hartaasti jokai-
nen ja vakuuttivat,  että jos
rauha saataisi, niin kyllä seu-
raavat joulut osattaisi viettää
paremmin kuin entiset. Kyllä
täällä nöyrtyvät kovatkin sy-
dämet Korkeimman edessä.
Jokainen omisti tänä jouluna

syntyneen Vapahtajan, joka
toi parasta lohtua elämään ja
monelle kuolemaan. Häneen
kun luotamme, niin meitä ei
pelota. Kun kirjoitat Emilial-
le, niin lohduta häntä, ehkä
kaikki kääntyy parhaaksem-
me. Toivon kaikkea hyvää ja
onnea koko Suomelle.  Kiitän
kaikesta.

Jussi” 80/R.3.9. k.p.k.
Itsekin tässä olen joutunut

vakavien asioiden eteen sy-
dänleikkauksen läpikäytyäni.
Ollessani toistakymmentä
vuotta sitten sankarihaudan
kunnostustalkoissa Pyhäjär-
vellä, oli myös ainutlaatui-
nen tilaisuus käydä talkoo-
laisten kanssa Järisevässä
katsomassa omin silmin vas-
ta rauhansopimuksessa luo-
vutettua paikkaa. Siellä on
nyt uudet valloittajat; Karja-
lan vehmas luonto ja linnut
ovat ottaneet paikan omak-
seen.

MATTI PÄRSSINEN
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Kesäinen matkamuisto – evakkoaikojen alkutaipaleelta
Kesäkuun 19. päivä lähdim-
me matkaan paikkaan, jossa
ei ollut käyty 62 vuoteen.
Paikka oli Korpilahdella si-
jaitseva Molikan talo. Kalevi
ja Aili Helassalo, Raili Lahti-
nen ja minä Maire Maria läh-
dimme liikkeelle Lavian Rii-
hosta reittiä Kankaanpää-
Parkano-Virrat kohti mää-
ränpäätämme. Virroilla
poikkesimme aamukahville
ja ostamaan kameraan filmi-
rullan. Matkamme jatkui
Keuruun kautta Petäjävedel-
le, jossa kävimme katsomas-
sa vanhaa puukirkkoa.

Kalevi kuljetti autoa kohti
Korpilahtea ja kertoi, että
tästä lähtee tie Moksiin, jos-
sa olivat asuneet Ivanoffit,
Paajaset ja Karvaset. Saa-
vuimme Tikkalan kylään ja
Kalevi muisti, että tällä olivat
asuneet Nännimäiset, Viro-
laiset, Kiiskit ja Mönkäreet.
Saapuessaan evakkoon ko.
alueelle Kalevi oli pikkupoi-
ka, mutta hänen mieleensä
oli kuitenkin syöpynyt kuka
missäkin silloin asui.

Tulimme paikkaan, jossa
oli kyläkauppa. Pysähdyim-
me ja menimme kyselemään
kuka kauppaa nykyisin pi-
tää. Asia selvisikin varsin no-
peasti, sillä kauppaa piti Ka-
levin entinen koulukaveri,
Matti Mehtonen. Mehtonen
pitää kauppaa yhdessä vai-
monsa ja poikansa kanssa.
Kalevin ja kauppias-Matin
yhteiset muistot ryöpsähti-
vät pintaan. Teimme kau-
passa pienet ostokset ja jat-
koimme matkaamme Tikka-
lan koululle, johon meidät
oli tuotu lähes päivälleen 62

vuotta sitten vuonna 1944.
Jatkoimme kohti päämää-

räämme, Molikan taloa. Mo-
likassa olimme evakkoaika-
na kesäkuusta 1944 aina
huhtikuuhun 1945 saakka.
Saapuessamme talon pi-
haan, tuli mieleen jotakin
tuttua: sama talo, navetta ja
vielä saunakin. Nykyisen ta-
lon vanhaisäntä tuli ovelle
vastaan, kun näki auton aja-
van pihaan. Esittelimme it-
semme ja kerroimme keitä
olimme: ”Me olemme ne
evakkolapset 62 vuoden ta-
kaa”. Emäntäkin tuli ulos ja
pyysi meitä sisälle – olimme
tervetulleita taloon. Ta-
kanamme oli kuuma kesäi-
nen päivä ja emännän meille
tarjoama kylmä mehu mais-
tui todella hyvältä. Kun
emäntä oli keittämässä kah-
via, kävimme ottamassa
muutamia valokuvia. Kun
kahvit oli juotu, kiittelimme
talon nykyisen perheen ja
jatkoimme matkaamme.

Ajoimme kohti Korpilah-
den keskustaan. Kalevi ohja-
si auton siihen laivarantaan,
johon meidät silloin 1944 oli
Jyväskylästä roomulla tuotu.
Laivarannasta meidät kulje-
tettiin kuorma-autolla ensin
Hurttian koululle, josta edel-
leen Tikkalan koululle. Tik-
kalan koululla meidät evakot
”huutokaupattiin” ja jaettiin
eri perheisiin. Muistan äiti-
ni, Anna Maria Hiiren kerto-
neen, että kun kaikki muut
perheet olivat saaneet tila-
päisen kodin, jäimme me
viimeisenä odottamaan ha-
kijoitamme. Siinä me kuusi
lasta ja äitini odotimme –

oma koti oli jäänyt lopulli-
sesti Karjalaan emmekä
tienneet mihin päätyisim-
me. Sisareni Mirja oli alka-
nut itkemään ja sanonut, et-
tä eikö meitä kukaan halua
ottaa. Niin siihen itkuun oli-
vat yhtyneet kaikki muutkin
lapset.

Aikamme odotettuamme,
tuli Molikan isäntä hake-
maan meitä. Äitini pääsi lap-
sikatraansa kanssa hevosen-
rattaille, jotka kuljettivat
meidät noin viiden kilomet-
rin päähän Molikkaan. Pääs-
tyämme perille odotti meitä

hyvä vastaanotto, ruoka
odotti ruokasalissa. Ja näin
jälkeen päin voimme todeta,
että hyvä meidän oli Moli-
kassa asua. Kiitos Molikan
perhe!

Kalevilla on monta haus-
kaa juttua, kun hän Molikan
isännän kanssa hoiti hevosia
ja kävi Molikan hevosilla
hoitamassa perheemme
omiakin asioita. 12-vuotias
veljemme kävi hakemassa
mm. sianporsaan Korpilah-
delta ja ompelukoneen Petä-
jävedeltä. Raili sai Molikan
Liisalta kauniin nuken, mut-

ta valitettavasti se on monen
muuton jälkeen jäänyt mat-
kalla jonnekin. Veljemme
Eero oli puolitoistavuotias ja
käytti hyväkseen talon anti-
mia. Aina, kun Molikan per-
he kävi syömään niin hän ot-
ti oman lusikan ja meni hei-
dän kanssaan ruokapöytään
– sopu tuolloin sijaa antoi.

Raili muisti, kun minä
Maire Maria tein Molikan
saunalla jotakin pahaa ja äiti
halusi antaa minulle kurin-
palautusta. Hän oli kysynyt
minulta, että vieläkö minä
aion tehdä pahaa, johon olin

vastannut, että ”vielä”. Tä-
män jälkeen vitsa oli heilu-
nut uudelleen ja taas sama
kysymys, johon olin taas vas-
tannut, että ”vielä”. Kurinpi-
to ja kysymykset olivat jatku-
neet, mutta lopulta loppu-
neet, koska en suostunut si-
sukkaana antamaan muuta
vastausta. Se oli sen ajan
kasvatusta, mutta olin aina-
kin rehellinen enkä halun-
nut antaa periksi. Uskon, et-
tä sen avulla me karjalaiset
olemmekin sopeutuneet ja
pärjänneet uusissa olosuh-
teissa.

Kesäinen matkamme his-
torian siipien havinasta jat-
kui Tampereen kautta Lavi-
aan, johon isämme, äitimme
ja koko perheemme aika-
naan lopulta asettautui. Sy-
dämellinen kiitos Kalevilla
unohtumattoman hyvästä
matkasta, jona aikana meillä
oli mahdollisuus jälleen
muistella lapsuutemme ai-
kaan Molikassa. Kalevi kertoi
meille paljon tapahtumia,
joista minulla ja Raililla ei ol-
lut sellaisia muistikuvia niil-
tä ajoilta. Tällaiset matkat
ovat todella mieleenpainu-
via. Täytyy myöntää, että
kyynel silmänurkassa muis-
telimme menneitä vaikeita
aikoja, mutta myös aikoja,
jolloin monista hauskoista
kommelluksista tulivat her-
syvät naurut. Muistoja,
muistoja vain…

Hyvää loppusyksyä kaikil-
le lukijoille!

Terveisin
MAIRE MARIA

JOUTSENLAHTI

Molikan emäntä Anja Koskinen sekä evakkolapset Maire, Raili ja Kalevi.

Hyvää ruokaa ja korkeatasoista ohjelmaa
Karjalan Liiton naistoimi-
kunta vietti 30-vuotisjuh-
laansa Helsingissä Karjata-
lossa 22.10. Jo hyvissä ajoin
ennen juhlan alkua tungeksi
hyvän ruuan ystäviä talon
toisen kerroksen ruokailuti-
loissa, johon naistoimikunta
Aira ja Jaakko Viitaniemen
johdolla oli loihtinut maitta-
van pitopöydän. Juhlamenu
käsitti monia herkkuja aina
tynnyrisillistä aattolohkoon
ja monenlaisiin salaatteihin
ja hyytelöihin. Lämmin ruo-
ka piti sisällään mm. karja-
lanpaistin, perunat ja hau-
dutetut lanttu -ja nauriskuu-
tiot. Luonnollisesti monen-
laiset piirakat ja leivät kuu-
luivat pöydän antimiin. Jäl-
kiruokana täytekakkukahvit. 

Varsinaisessa juhlassa oli
harvinaisen korkeatasoinen
ohjelma. Karelia puhallinor-
kesterin alkumusiikin jäl-
keen tervehdyspuheen piti
kotiseutuneuvos Aira Viita-
niemi, joka on toiminut
naistoimikunnan johdossa
jo vuodesta 1977 alkaen. Mo-
nenmoiset eri vaiheet ovat
tämän yhdistyksen 30-vuoti-
sen taipaleen aikana olleet
totesi Aira Viitaniemi. Koko
toimintansa ajan on Karja-
lan Liiton naistoimikunnalla
ollut vaativa tehtävä vaalia
karjalaista heimoaatetta ja
kulttuuria samalla kooten

yhteen karjalaiset ja heidän
jälkeläisensä Tärkeänä teh-
tävänä on ollut nuorten mu-
kaan saaminen tähän työ-
hön. Karjalaiset käsityöt on
otettu myöskin mukaan toi-
mintaan. Vuosittain yksi piiri
kerrallaan varustaa karjala-
talon aulassa olevan vitriinin
oman alueensa tunnus-
omaisilla käsitöillä Karjalai-

sissa kesäjuhlissa ovat perin-
teiset piirakkakilpailut.
Myöskin vuosittain valitta-
vat vuoden ruoka ja leivon-
nainen ovat omiaan tuo-
maan esiin karjalaista ruo-
kakulttuuri parhaimmillaan
totesi Aira Viitaniemi.

Oopperalaulaja Henrik
Lamberg esitti useita tuttuja
lauluja Sonja Fräkin säestä-

mänä. Valtaisat suosionosoi-
tukset saivat myöskin Pää-
kaupunkiseudun karjalais-
ten nuorten ryhmä ” Nati-
kat” tanhuesitykillään. Juh-
lan suojelija valtioneuvos
Riitta Uosukainen piti val-
loittavan puheen. Viulutai-
teilija Mervi Tsygankov  esitti
useita kappaleita Sonja Frä-
kin säestyksellä.

Tilaisuudessa piti juhlapu-
heen isä Mitro Repo. Hän
puhui varsin mieliin painu-
vasti karjalaisesta naisesta
muistellen samalla hiljattain
edesmennyttä äitiään. Tä-
män jälkeen kuultiin vielä
Puhtiduon esityksiä. Kahden
naisen musiikinmaisteri An-
ne-Mari Kivimäen ja ko-
reografi Reetta-Kaisa Pirho-
nen soittivat, lauloivat ja
tanssivat.

Onnistuneen juhlan pää-
tössanat lausui Karjalan Lii-
ton liittovaltuuston puheen-
johtaja Matti Puhakka. Edel-
lisenä iltana pidetyssä nais-

toimikunnan juhlakokouk-
sessa ratkaistiin myöskin  pi-
po ja pajutyökilpailujen tu-
lokset. Naisten sarjassa  en-
simmäisen palkinnon sai Ai-
la Lähteenmäki Hiitolan Pi-
täjäseurasta.  Naisten talvi-
piposarjassa kolmannen
palkinnon sai Laura Orha-
nen  Kankaanpään Karjala-
seurasta. Kokouksessa valit-
tiin vuoden 2007 ruuaksi La-
vansaarelainen silakkalaa-
tikko ja vuoden 2007 leivon-
naiseksi valittiin Korvapuus-
ti Räisälästä.

REINO ÄIKIÄ

Juhlaan osallistui salintäyteinen yleisö. Edessä vasemmalta karjalan Liiton liittovaltuus-
ton puheenjohtaja Matti Puhakka, isä Mitro, kotiseutuneuvos Aira Viitaniemi, valtioneu-
vos Riitta Uosukainen ja Jaakko Viitaniemi. Valokuva Helvi Laakso.

Naistoimikunnan puheenjohtaja Aira Viitaniemi karjalai-
sen pitopöydän ääressä. Valokuva Reino Äikiä.
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Menestystä ja haasteita Satakunnassa
Karjalaseurojen Satakunnan
piirin syyskokous pidettiin
Huittisissa 29. lokakuuta.
Kokouksen avannut pu-
heenjohtaja Jouko Hämäläi-
nen kertoi toiminnan olleen
sikäli hyvää, että useat seu-
rat olivat valtakunnallisesti
toimintakilpailun kärki-
joukossa. Uhkakuviakin on
edessä, kun ikääntyvät pie-
net seurat eivät tahdo löytää
vastuunkantajia.

– Tulevat vuodet näyttävät
ollaanko valmiita silloin kun
Karjala palautetaan. Meidän
vastuullamme on myös kult-
tuuritoiminnan siirtäminen
eteenpäin. Sen lisäksi että
olemme itse aktiivisia, mei-
dän on annettava tilaa nuo-
remmille. On käytettävä
kaikki keinot heidän innos-
tamisekseen, koska karjalai-
suudesta kiinnostuneita kyl-
lä löytyy, korosti Hämäläi-
nen.

Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin huittislainen

aluepalopäällikkö Pekka
Lehtinen, joka kertoi olleen-
sa vuosien ajan Huittisten
Karjalaseuran jäsen vaikka
onkin pesunkestävä sata-
kuntalainen. Hänen johdol-
laan käytiin ripeästi läpi esi-
tyslistan asiat.

Hallituksen jäsenet pysy-
vät pääpiirtein samoina. Uu-
tena valittiin seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi Vam-
malan Karjalaseuran vasta
aloittanut puheenjohtaja
Pekka Salonen. Toinen muu-
tos on se, että Matti Seppä
Raumalta tulee ensi vuoden
ajaksi korvaamaan saman
seuran Pentti Mannosen.
Piirin puheenjohtajaksi va-
littiin vuodelle 2007 Jouko
Hämäläinen Noormarkusta
ja varapuheenjohtajaksi Rei-
no Äikiä Huittisista. Reino
Äikiä toimii myöskin piirin
edustajana Karjalan Liiton
liitovaltuustossa.

Tulevan vuoden toiminta-
suunnitelmassa kiinnitetään

huomiota aiheisiin, mitkä
Karjalan Liiton suorittaman
järjestökuvaselvityksen mu-
kaan kiinnostavat nuorem-
pia. Pitäjät, kylät, suvut, ruo-

ka ja historia esitellään ny-
kyaikaisessa muodossa.

Merkittävimpiin piirin jär-
jestämiin tapahtumiin kuu-
luu ensi vuonna Rauman

Puheenjohtaja Pekka Lehtinen ja sihteerit Merja Välimäki
ja Markku Evala.

Kuulutko sukuuni
Vantaan seudun sukututkijat ry
järjesti yhdeksännen kerran
"Kuulutko sukuuni" - tapahtu-
man Vantaan ammattiopistolla
14.-15.10. 2006.  Tapahtumassa,
jossa oli näyttelyosastoja lähes
70, jaettiin tietoa sukututkimuk-
sen kiehtovalla polulla, opastet-
tiin alkutaipaleella olevia ja au-
tettiin pidemmälle ehtineitä yli
pahimpien karikoiden. Näytteil-
le asettajista suurin osa oli su-
kuseuroja eri puolilta Suomea.
Karjalan kannaksen pitäjien su-
kuseuroja - erityisesti sukukirjo-
ja - oli näyttäväsi edustettuna

Suvannon sukututkimuspiirin
osastolla.

Tilaisuuden avasi Vantaan
kaupunginjohtaja Juhani Paaja-
nen, hänkin sukujuuriltaan Vpl.
Pyhäjärveltä. Tapahtuman esit-
teessä - "Sukurissa" Paajanen to-
teaa; "Me kaikki kuulumme jo-
honkin - itse asiassa moneen -
sukuun. Suku voi olla tuki ja tur-
va, mutta suku voi myös hyljek-
siä mustaa lammastaan. Vaikka
suvustaan ei välittäisi, se on ole-
massa."

Ohjelmaan kuului molempina
päivinä luentoja, joiden pitäjät

olivat arvostettuja sukututkijoi-
ta. Luennoista mainittakoon
mm.:

* Värmlannin ja Norjan met-
säsuomalaiset, prof. Juha Penti-
käinen

* Minun sukuni ja murteeni,
prof. Pirkko Nuolijärvi

* Inkerin suomalaiset, VTT He-
lena Miettinen

* Jokapojan sukutarina - opas-
tusta sukukronikan kirjoittami-
seen, dos. Sanna-Kaisa Spoof

* Naisen ja tytön aseman
muutos kaskikaudelta nykyai-
kaan, dos. Pirkko Sallinen-Gimpl

Tapahtuman päätteeksi oli
yleisötilaisuus "Sisaruksista sys-
linkeihin - sukututkimuksen sa-
latut elämät." (syslinki = kolmas
serkku) Sukututkimusraati ja lu-
kuisat sukututkijat valottivat su-
kututkimuksen tekijän ongel-
makenttää ja omia kokemuksi-
aan sukututkimuksen pulmati-
lanteista. Yleisötilaisuudessa tuli
jälleen kerran esille se, miten
pitkäjänteistä ja sitkeyttä vaati-
vaa sukututkimus todellisuudes-
sa on.

KAUKO HINKKANEN

Karjalaseuran ja Karjalan
Liiton kanssa Raumalla jär-
jestettävät valtakunnalliset
hengelliset päivät. 

Jokasyksyinen laajasti
kiinnostanut ja riemastutta-
nut sika-arpajaistapahtuma
toteutuu myös tänä syksynä.
Jouko Hämäläinen kertoi,
että nuorisotyön tukemi-
seen tarkoitettu sika kasvaa
täyttä päätä ja arpalistat,
joissa voi veikata puolivuoti-
aan sian teuraspainon, ovat
lähipäivinä liikkeellä. 

Kilpailumenestystä

Karjalaseurojen Satakunnan
piiri ry:n jäsenseurojen väli-
sessä vuoden 2005 toiminta-
kilpailussa käytettiin Liiton
pistelaskutapaa. Kiertopal-
kinnon sai haltuunsa valta-
kunnallisessa kilpailussa B-
sarjassa toiseksi yltänyt Po-
rin Karjala-seura, joka oli
saanut runsaasti uusia jäse-
niä. Heidän puheenjohta-

jansa Tapani Liski totesi seu-
ran toiminnassa tehdyn sel-
keitä toimenpiteitä, joilla on
pyritty saamaan tapahtumat
kiinnostaviksi.

Toista kertaa jaettiin pu-
heenjohtajien Jouko Hämä-
läisen ja Reino Äikiän lah-
joittama "taistelumalja"
merkittävästä työstä karja-
laisen kulttuurin edistämi-
seksi. Tulevan vuoden ajan
sitä ihailee Säkylän Karjala-
seura, joka voitti vuoden
2005 valtakunnallisen kilpai-
lun D-sarjan. 

Karjalan Liiton naistoimi-
kunnan juhlavuoden kilpai-
lussa sai ensimmäisen pal-
kinnon Hiitolan pitäjä-
seuran Aila Lähteenmäki
ihastusta herättäneellä paju-
työllään. Pipo-töiden nais-
ten sarjan kolmas palkinto
meni Kankaanpäähän Laura
Orhaselle.

KULLERVO HUPPUNEN 

Kaupunginjohtaja
Juhani Paajanen.

Tähdenvälejä Pyhäkylän koulupiirin kokouksesta
Entisiä oppilaita, puolisoi-
ta, ynnä muita, puolensa-
taa koolla ehti. Marja sekä
Kalle meistä Kinnalan Kou-
kulla hyvin huolehti. Tuttu-
jen kuulumisia kuunneltiin
ja vuoden aikana edesmen-
neitä muisteltiin. Terveisin
kokousväkeä olivat muista-
neet Johanna "Febe" Wahl,
Riitta Hirvonen (Korho-
nen) ja Kari Uusitalo.

*  *  *  *  *

Puheenvuoroja jakoi tai-
dolla "Hämärä-Matin" tyt-
tären poika Timo Pohjola ja
päätökset kirjasi muistiin
Eija Ruohola.

*  *  *  *  *

Kirjatoimikunta oli ajalla
1.3.2005-29.10.2006 pitänyt
8 kokousta, jaostot valmis-
telleet asioita ja tietojen
saannissa kymmenet per-
heet olleet apuna. Talous
on ollut vakaa, rahaa vähän
ja toimikunnan jäsenet
omasta pussistaan laskun-
sa maksaneet. 

*  *  *  *  *

Tilikautta jatkettiin 31.12.
2006 asti, samoin tilintar-
kastajien toimikautta. Ti-
lintarkastajina toimivat
Matti Santa, varalla Pertti
Tikka ja edesmenneen Lau-
ri Kaasalaisen tilalla hänen
varamiehensä Jukka Harju-
la, uutena varalle Eija Kuu-
sisto.

*  *  *  *  *

Kauko Hinkkanen kertoi,
että Pyhäkylän koulutie-
osaan (n. 300 sivua) sisältyy
mm. tietoja alueen histo-
riasta, Vpl Pyhäjärven kun-
nan ensimmäisen kansa-
koulun synnystä, rakenta-
misesta, opettajista, oppi-
laista alkuvuosista alkaen
(laaja kuvasto eri vuosilta),
uudesta koulusta, sota-
ajasta ja nykytilasta. Moni-
puolinen kuvaus alueella
toimineista järjestöistä,
lahjoitusmaa-ajasta ja kuu-
luisasta Taubilan kartanos-
ta, sekä nimi-, paikkakun-
ta- ja asiahakemistot.

Toivo Hinkkasen mu-
kaan Juurillaan ja maail-
malla-osaan (n. 500 sivua)
sisältyvät Ivaskensaaren,
Lahnavalkaman (osa), Lar-

javan, Orolan, Pyhäkylän,
Valkeamäen, sisältäen Kal-
lenkartanon, Taubilan,
Asemanseudun, Kähösuon
ja Kuoppalammin - Tielam-
min alueiden lähes 250
perheen "tarinat" Pyhäjär-
veltä nykypäivään. Lisäksi
tietoja kunnan ja seurakun-
nan yhteisistä laitoksista,
niiden evakkotiestä, kau-
niin 174-vuotiaan kirkkom-
me palosta 15.3. 1940 ja sii-
tä pelastettujen esineiden
nykyisistä sijoituspaikoista. 

*  *  *  *  *

Vammalan Kirjapainossa
tehdyt kirjojen kansiehdo-
tukset olivat kokousväen
arvosteltavina. Kirjaparin
ennakko-ostohinta, mak-
settuna v. 2006 puolella, on
vain 59 euroa. Tarjous on
niin edullinen, että kirjoja
kannattaa ostaa jopa muu-
tama pari varastoon. Silloin
on ainutkertainen lahja jol-
lekin hääparille tai merkki-
päivää viettävälle annetta-
vaksi. Kauniilla Lahjakortil-
la voi lahjan antaa jo vaikka
jouluksi, tai muuna merk-
kipäivänä. Kirjaparin
myyntiesitettä ja lahjakort-

teja voi tilata Toivo Hinkka-
selta, p. 050 3425 027, tai
muilta kirjatoimikunnan
jäseniltä. Varauslomakkei-
den täyttö alkoi heti ko-
kouksen päätyttyä ja toi-
vottavasti jatkuu ympäri
maata kiihtyvällä vauhdil-
la.

*  *  *  *  *

Seuraava koulupiirikokous
pidetään la 1.9.2007 klo
11.00 Vammalassa Seura-
kuntatalolla. Silloin juhli-
taan 130-vuotiasta Pyhäky-
län kansakoulua, 70-vuo-
tista kivikoulua ja suuren
koulupiirikirjan ilmesty-
mistä.

Juhlassa alkaa myös kir-
jojen jakelu ennakkotilaa-
jille ja myynti kaikille ha-
lukkaille. 

*  *  *  *  *

Runsasta yhteydenottoa
ostovarausten muodossa
odottaen ja Siunattua Ad-
venttiaikaa toivottaen! Py-
häkylän koulupiirin kirja-
toimikunta

P:STA TOIVO
HINKKANEN

Henkilövalintoja Vammalan
Karjalaseuran kokouksessa

Veikko Karvonen luovutti puheenjohtajan tehtävät Pekka
Saloselle. Valokuva Helvi Laakso.

Vammalan Karjalaseuran
syyskokouksessa 26.10. va-
littiin vuodelle 2007 seuran
uudeksi puheenjohtajaksi
aikaisemmin varapuheen-
johtajana toiminut Pekka
Salonen ja uudeksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Tais-
to Nissinen. Erovuoroisista
hallituksen jäsenistä Aimo
Lehikoinen ja Heikki Kiuru
valittiin hallitukseen seuraa-
vaksi kolmivuotiskaudeksi.
Aune Mäkinen halusi jäädä
pois hallituksesta ja hänen
tilalleen valittiin Pekka Tilli.
Varapuheenjohtajaksi vali-
tun Taisto Nissisen paikalle
hallitukseen valittiin Oiva
Kaasalainen.

Kokouksessa vahvistettiin
toimintakertomus ja talous-
arvio vuodelle 2007. Nyt
poisjäävä hallituksen pu-
heenjohtaja Veikko Karvo-
nen oli puheenjohtajana tä-
män vuoden mutta seuran
hallituksessa, suurimman
ajan sihteerinä hän ehti olla
peräti 46 vuotta. Timo Kar-
vonen ja Osmo Huovinen
valittiin varsinaisiksi tilintar-
kastajiksi ja varatilintarkas-
tajiksi valittiin Paula Mattila
ja Liisa Pakarinen.

Syyskokouksen puheen-
johtajana toimi Eila Ylinen
sekä pöytäkirjan pitäjänä
toimi seuran sihteeri Helvi
Laakso.
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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 joulukuun numero tehdään 
7. 12. 2006. Tähän lehteen tarkoitettu 

aineisto on oltava toimituksessa 
1. 12. 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
■ Tampereen seudun Vpl Pyhäjärvikerho. Kerhon
pikkujoulua vietetään sunnuntaina 3.12. Ravintola
Soutupaviljongilla alkaen kello 15.00 Osoite
Hatanpäänkatu 6. Tarjolla runsas noutopöytä.
Illalliskortti 20 euroa/henkilö. Varaa mukaan pikkupa-
ketti joulupukkia varten. Arpajaisvoitoiksi toivotaan
myös pikku palkintoja. Ilmoittaudu viimeistään 27.11
mennessä, joko Laila Innanen 040-504 9135 tai Pirjo
Kiiala 044-281 5047. Tervetuloa pikkujouluun uudet ja
entiset jäsenet.
■ Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon pikku-joulua
vietetään Ravintola Wanhassa Herrassa, Laaksokatu
17, Lahti, torstaina joulukuun 7. päivänä klo 18.00
alkaen. Ilmoittautumiset Raimo Musakalle, puh 03-
7305802, gsm 050-5280426, joulukuun 1. päivään
mennessä. Tervetuloa.
■ Turun Seudun Vpl. Pyhäjärvikerho. Vietämme
pikkujoulujuhlaa lauantaina 25.11. 2006 kello 14.00
Turun ortodoksikirkon seurakuntasalissa os.
Yliopistonkatu 19. Puuroa ja perinteistä ohjelmaan.
Pikkupaketti mukaan. Tervetuloa.
■ Huittisten Karjalaseura, vietämme joulujuhlaa
sunnuntaina 10.12. klo 14.00 Osuuspankin kokoussa-
lissa. perinteistä ohjelmaa. Pukki saapuu, pikkupaketti
mukaan. Tervetuloa.

Huippuedullinen
ennakko-
ostotarjous
kaikille
Pyhäjärvestä 
kiinnostuneille

Osa I,  300 sivua 
ja osa II, 500 sivua,

koko A4.
Yli 1000 valokuvaa

Kirjaparin hinta
v. 2006 loppuun

vain 59 ;-Esitteitä, lisätietoja, tilaus-
ja Lahjakortteja: 

Toivo Hinkkanen, p. 050 3425 027,
larjava@gmail.com  ja Antti Kaasalainen, 
p. 044 564 1040, antti.kaasalainen@eloaitta.fi

Monipuolinen
tietopaketti tuleville polville.

Ainutkertainen lahjavaihtoehto !!

Karjalaisaiheisia Joululahjoja
suoraan tuottajalta
Kylpy-ja kasvopyyhkeitä, laudeliinoja, essuja, patalap-
puja, tyynyliinoja ja paljon muuta. Soittele ja kysy lisää
Inkisen Kotiteollisuus Ay Huittinen
puh. 050-5677599 

Kerro kartalla kotiseudustasi
Maanmittaustoimistoista
on saatavissa CD:llä Karja-
lan hyvin tarkkoja kotiseu-
dun karttoja. 

Näiden avulla asuinpaik-
kojaan vielä muistava hen-
kilö voi kertoa havainnolli-
sesti jälkipolville entisestä
kotiseudustaan. Kuvassa

oleva esimerkki on Konnit-
san Äijönniemestä kirjoitta-
jan kotitanhuvilta. 

Kirjassa Kotikylämme
Konnitsa 2 kerrotaan noin
300 kuvalla, 35 tekstillä,
kahdella kartalla ja asukas-
luettelolla sekä kylästä että
kyläläisistä.

Kirjan mukana olevaan
kylän karttaan on nume-
roitu talojen paikat ja asu-
kasluettelossa kerrottu talo-
jen asukkaat. Kirja on jo
osoittautunut miellyttäväk-
si lahjaksi Konnitsassa elä-
neiden perheiden lapsille ja
lastenlapsille. 

Konnitsan edellisen kylä-
kirjan painos loppui kesken.
Nykyistä kirjaa on vielä saa-
tavana Seija Lintulalta os.
Mäyrätie 16  33430 Vuoren-
tausta,  puh. (03) 344 3032.
Hinta on 35 euroa + posti-
kustannukset.

ENSIO NÄRIÄINEN

Muistojen järvi -video valmistumassa
Sotilaselokuvaaja ja vuosien
1939-44 sodissa TK-kuvaaja-
na  toimineen Mikkelissä
1899 syntyneen ja v. 1995
kuolleen Reino Ensio Tenka-
sen sota-arkistosta saadusta
materiaalista valmistettiin

vuosikymmeniä sitten myk-
kä mustavalkoinen filmi
”Muistojen järvi” Vpl. Pyhä-
järvi seuran toimesta. Filmin
kokoamisvaiheessa mukana
olivat mm. Reino Tenkanen
itse ja Kari Uusitalo. Vaikka

Reino Tenkanen onkin syn-
tynyt Mikkelissä hän omasi
vahvat pyhäjärveläiset taus-
tat, sillä hän vietti mm. lu-
kuisia kesiä sukulaistensa
luona Pyhäjärvellä. Niinpä
filmin antia odoteltiin mie-
lenkiinnolla ja useat pyhä-
järveläiset kävivät sitä katso-
massa. Katsojalle avautuvat
filminäkymät olivat pää-
asiassa juuri Pyhäjärveltä.

Nyt tekniikan kehittyessä
on alkuperäiseen  filmiin oi-
keudet omaava Vpl. Pyhäjär-
vi-seura valmistuttanut  al-
kuperäisestä kaitafilmistä
mustavalkoisen VHS ja DVD

videon, jonka tekstitys on
parhaillaan valmistumassa
ja näin video tulee myyntiin
lähiviikkoina.  Filmin val-
mistuksessa ovat olleet mu-
kana mm. elokuvaneuvos
Kari Uusitalo ja eversti evp.
Antero Pärssinen ja nyt teks-
titykseen tulee mukaan tar-
kistettua tietoa alkuperäisen
filmin tapahtumista..

Videokasetin hinta on 20
euroa ja ennakkotilaukset
voi toimittaa seuran pu-
heenjohtajalle Kaarina Pärs-
siselle  puh. 040-7667745  tai
sähköposti kaarina.parssi-
nen@pp.inet.fi 

Marja Lihaja ja hänen tyttärensä Käkisalmen museosta
olivat elokuussa perinteisessä tapahtumassa Vapriikissa
Tampereella. Valokuva Yrjö S. Kaasalainen.


