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Kalastusta Vpl. Pyhäjärvellä
Karjalaiset ovat tunnetusti
olleet kalastuksen mestareita
ja kalaruokien tekijöitä ja
syöjiä. Vpl. Pyhäjärven pitäjä
ei tehnyt tästä poikkeusta.
Vanha hokema toteaakin: "
Räisälä heinist, Pyhäjärvi ka-
loist " tunnettiin. Niin kauan
kuin Pyhäjärvellä on tiedetty
asutusta olleen niin kauan
myöskin on kalastusta har-
joitettu. Hyvät edellytykset
kalastamiseen muodostuivat
monien kalaisten järvien ja
lampien ansiosta ja myöskin
Karjalan meri Laatokka oli 42
kilometrin rantaviivallaan
pitäjän alueella ja avoin kul-
kuyhteys avarille ulapoille ja
Laatokka tarjosi miltei loput-
tomat mahdollisuudet  ka-
lastuksen harjoittamiseen ja
kehittämiseen.

Laatokan ohella koko pitä-
jälle nimensä antanut Pyhä-
järvi sekä Kiimajärvi, Yläjär-
vi, Rahkajärvi sekä useat kir-
kasvetiset lammet ja purot
loivat hyvät edellytykset ym-
pärivuotiseen kalastukseen
Vpl. Pyhäjärvellä.

Laatokka asetti omat vaati-
muksensa niin veneille kuin
pyyntivälineillekin. Suuret
pyydykset, suuret kalat, suu-
ret ulapat mutta myöskin
suuret vaarat. Laatokan ka-
lastajista osa oli sellaisia jot-
ka elivät yksinomaan kalas-
tuksesta. Suurin osa  kalas-
tusta Laatokalla harjoittavis-
ta pyhäjärveläisistä oli kui-
tenkin pienten maatilojen
omistajia, jotka hankkivat li-
sätuloja perheilleen kalas-
tuksesta. Laatokalla kalasta-
minen ei ollut mitään ajan-
vietekalustusta vaan hyvin-
kin raskasta työtä. Meri antoi
yhtenä päivänä mutta saattoi
ottaa toisena päivänä on
omiaan kuvaamaan suuria
kalansaaliita mutta myöskin
kalastuksen vaaroja. Laato-
kan kalastuskeskuksia Pyhä-
järven alueella olivat Polva-
na, Ylläppäänlahti ja Sortan-
lahti. Viimeksi mainittu oli
kalakaupan keskus.

Monet olivat kalastusväli-
neet niin Pyhäjärven miehil-
lä. Laatokalla käytetty nuotta
oli mitoiltaan varsin juhlalli-
nen ja sen käsittelyyn tarvit-
tiin 12 miestä ja 2-4 hevosta.
Jokaisella miehellä oli oma
tehtävänsä, joskin raskaassa
työssä jokainen osasi tehtä
kaikkia tarvittavia töitä ja
tehtäviä vaihdeltiin saman-
kin vedon aikana. Mutta kyl-
lä sitten kalaa tulikin. Riiskan
nuottakunnan kalaisäntä
Antti Kukko muistelee: Ko
mie olin viel nuor mies myö
soatii viis hevoskuormaa kal-
loi yhest apajast. Niitä ol kol-
me ja puol sattaa lohta  ja vai

25 kpl niistä ol alle 25 naula-
sii. Se tais olla helluntaiaatto.
Myö oltii tehty jo yksi veto
josta saatii vain kuusi lohta ja
päätettiin jo lähtii saunan
lämmityksee mut sitt päätet-
tiin tehdä veilä yks veto.Sen
nuota pituus ol 300 syltä ym-
pärsee. Koko yö m eil män
niitä kalloi kerätes.

Nuotalla pyydettiin Laato-
kasta myöskin muikkua.
Muikkuja pyydettiin n. 3-4
km päästä rannasta ja noin
60-70 syltä syvästä vedestä.
Muikkua saattoi tulla hyvin-
kin arvaamattomia määriä.
Edellä mainittu Antti Kukko
kertoi kerran muikkua saa-
dun niin paljon, että hänellä-
kin oli kaksitoista naista
muikkua suolaamassa. Sil-
loin saatii rääpystä eli muik-
kua kahdeksan viikkoa yh-
teen menoon. Ei siinä ehditty
paljon välillä nukkumaan .
Suolaa meni neljätoista säk-
kiä ja pitrkin talvea suolattua
muikkua myötiin.

Isorysä 
hyvä pyydys

Myöskin isorysällä pyydet-
tiin Laatokasta. Pekka Jerma-
lainen on kertonut, että hä-
nen isällään oli isorysä joka
oli luokiltaa 2, 5 metriä kor-
kea , 6-vanteinen ja siiven pi-
tuus oli 105 metriä pitkä. Ry-
sä oli vedessä Polvanan ran-
nassa 4 kuukautta. ja kun se
sitten nostettiin ylös se re-
peili sillä rihat olivat märän-
tyneen. Tuon 4 kuukauden
aikana oli rysä antanut niin
paljon kalaa, että niiden arvo
oli ollut 10 000-15 000 kulta-
markkaa. Tuolla rahamääräl-
lä perhe eli yli talven ja pys-
tyttiin tekemään 3 kpl uusia
samanlaisia rysiä. Kalansaa-
lis käsitti lohta, nieriää, ja sii-
kaa. Olipa rysään jäänyt kak-

si elävää hyljettäkin jotka
myytiin Helsingin eläintar-
haan 500 mk/kpl. 

Entiseen aikaan kaikki
Laatokan pyyntiveneet olivat
soutuveneitä. Silloin kalastus
oli todella raskasta ja kun ka-
lastajat joutuivat äkkiä nous-
seen myrskyn armoille tuli
runsaasti hukkumisonnetto-
muuksia. Kun kalastusta
alettiin harjoittamaan purje-
veneiden avulla työ helpottui
suuresti. Purjeveneet olivat
12-18 metriä pitkiä ja 2.5 -3
metriä leveitä köliveneitä,
jotka oli varustettu yleensä
kahdella purjeella.

1920 luvun loppupuolella
tulivat moottoriveneet Laa-
tokalle. Niinpä Pyhäjärven
kalastajillakin oli ennen sotia
useita kymmeniä veneitä
joissa puksutti Vikströn tai
Olympia moottori.

Laatokan kalastuksella oli
ennen sotia varsin suuret
mittasuhteet. Laatokassa ta-
vattiin peräti 42 eri kalalajia.
Kalataloudella  koko Laato-

kan Suomen puoleisella alu-
eella oli varsin  huomattava
merkitys. 1934  tehdyn tilas-
ton mukaan kaikkiaan 2117
ruokakuntaa harjoitti am-
mattimaista kalastusta. Näil-
lä oli soutu-ja purjeveneitä
2576 kpl, moottoriveneitä
269 kpl. Verkkoja oli 30 724
kpl, nuottia 626 kpl, iso rysiä
608 kpl, pieniä rysiä 12136
kpl, katiskoita 2940 kpl ja
mertoja 6314 kpl.

Pyhäjärven pitäjän 
järvikalastus

Pyhäjärven monista järvistä
kalastettiin runsaasti ja niis-
sä oli myöskin kalaa runsaas-
ti.

Suurimmat kalansaaliit
mainitaan saadun Yläjärves-
tä 1920 -luvulla jolloin  ker-
rallaan nuotasta nousi 12 600
kg lahnoja. Saaliista kertyi
yhteensä  24 hevoskuormaa
joista Pietariin vietiin 18
kuormaa. Kalat välitti liike-

mies Matti Inkinen . Jo aikai-
semmin oli samasta järvestä
saatu 8 000 kilon lahnasaalis.
Myöskin Kiimajärvestä tie-
detään saadun 4000 kilon
lahnasaalis ja Pyhäjärvestä
2000 kilon saalis.

Talvinuotan vedolla oli Py-
häjärven järvikalastuksessa
keskeinen asema. Entisai-
kaan nimittäin kesäisin
miesväellä oli ropotin teon
lisäksi monenmoista puuhaa
joten isommin kalastamaan
ehdittiin vasta talvisaikaan.

Talvinuottaa kutsuttiin
isoksi nuotaksi. Perustettiin
yhtiöitä ns. nuotta-arteleita.
Nuottakunnan johtajalla oli
varsin tärkeä merkitys. Talvi-
nuottaan tarvittiin 12 miestä
ja neljä hevosta. Järvinuo-
tankin koko oli varsin suuri.
Sen  ns. vetokorkeus oli 10-15
metriä ja pituutta sillä oli
160-200 metriä.  Tällaisia jät-
tiläispyydyksiä saattoi pyyn-
nissä olla yhtä aikaa Pyhäjär-
vessä jopa viisikin kappalet-
ta. Nuottakunnan työväli-

neet olivat samanlaisia kuin
Laatokan nuotassakin. 

Pyhäjärvessä pidettiin tal-
visin myöskin siika-ja kuha-
verkkoja joiden nkorkeus oli
3,5-5 metriä ja kaikkiaan
verkkoja saattoi olla kerral-
laan pyynnissä 150-250 kpl.

Keväisin jäiden jo käydes-
sä heikoksi kalastusta harjoi-
tettiin  avoimena lainehti-
vassa rantavedessä ja Jyrkinä
olikin jo jyräys kalamiehen
kattilassa. Ensin oli hauin
kutu, sitten ja ilmojen läm-
mittyä seurasi särjen kutu.
Pyhäjärven särki oli suuri ja
lihava.

Varhaiskesän ollessa kau-
neimmillaan alkoi sitten lah-
nan kutu. Lahnat olivat pai-
noltaan 2-3 kilon suurimmil-
laan 5 kilon painoisia. 

Usein jo juhannuksena al-
koi muikun eli rääpyksen
pyynti verkoilla. Muikku-
verkkoja oli yleensä kolme
eri silmäkokoa 15, 18 ja 20-22
mm , sillä eri vuosina muikku
oli erikokoista.

Kesäisin kalastettiin myös-
kin 25-35 mm millimetrin
verkoilla pitkin kesää.

Rysiä oli paljon ja eri ko-
koisia suurimmat niistä 1,5
metrin korkoisia. Rysillä sai
kesäisin järvistä lahnaa, hau-
kea särkeä ja talvipyynnissä
matikkaa.

Kesäaikaan nuotanveto ta-
pahtui nuottakuntien toi-
mesta eri apajilta, joita tun-
nettiin  Pyhäjärvessä 51 kpl,
Kiimajärvessä  32 kpl ja Ylä-
järvessä 12 kpl. Apajien pai-
kat oli nimetty maamerkkien
mukaan ja niiden paikat eri
nuottakunnat löysivät koke-
muksen ja maamerkkien
mukaan helposti. Järvien
pohjat olivat eräin osin hy-
vinkin karikkoisia joten oli
tärkeätä osata laskea nuotta
oikeaan paikkaan ettei se
tarttuisi pohjan esteisiin ja
repeytyisi.

Kesänuotat olivat järvien
talvinuottaa hieman pie-
nempiä. Ne olivat 8-10 met-
rin korkuisia 160-180 metrin
pituisia. Nuottakunnan kä-
sitti kaksi venettä ja neljä
miestä. Nuotalla vedettiin 3-
10 apajaa  yössä ja pyynnin
kohteena olivat vain muikut.
Eräs kalastaja oli laskenut
nähneensä samaan aikaan
Pyhäjärvessä 18 eri nuotta-
kuntaa. Paras saalis nuotta-
kuntaan kohden saattoi olla
samana yönä 300-400 kg oli-
pa erään kerran yön saaliiksi
muodostunut 800 kg. Muik-
ku oli vaeltajakala joten vä-
liin saattoi tulla aivan tyhjä-
kin veto.

REINO ÄIKIÄ
Kalastusta Kurosen lammella 1930-luvulla. Kuva: Museovirasto.

Kuva esittää talvikalastusta Pyhäjärven jäällä v. 1924. Nuotanvedossa tarvittiin 12 miestä ja 4 hevosta. Kuvassa ainakin
kaksi ylimääräistä miestä, lienevätkö katsojia vai kalan ostajia. Pääasiallisena saaliina oli hyvyydestään tunnettuja Py-
häjärven rääpyksiä (muikkuja), sekä muuta sekakalaa. Joskus saatiin myös runsaita lahnasaaliita. Kuvan omistaa Marja
Lahtinen.
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Yllä oleva ikivanha suomalainen sananlasku
tunnettiin Pyhäjärvellä viime vuosisadan alku-
puolella varsin hyvin. Vaikka alkuaskeliaan
ottanut koululaitos ei nauttinutkaan kaikkien
suosiota oli käytännön elämään valmistavalla
eri järjestöjen kurssitoiminnalla vankka
kannatus. Mainittakoon tästä esimerkkeinä
vaikkapa Maamiesseurojen viljelytoiminnan
kehittämiseen tähdännyt monimuotoinen kurs-
sitoiminta. Vuosittain pidettiin eri puolilla
pitäjää kylvö-, AIV-, sokerijuurikkaan
harvennus-, moottorinhoito-, puutarha-,
kananhoito- ym kursseja. Samoin Marttojen
toimesta järjestettiin kodinhoito-, kutoma-,
ruuanlaitto-, huopikkaan teko-, köyden
punonta-, niini- ja rottinkityö-, ym. kursseja.
Samoin toimittiin muissakin kansalaisjärjes-
töissä. Urheiluseuroissa, nuorisoseuroissa,
näytelmä- ja opintokerhoissa ja niin edelleen
riitti aktiivisia toimijoita.

Tilaisuuksissa oli runsas osanotto. Monissa 
on myös osanottajat ikuistettu valokuvaan.
Kaiken kaikkiaan asennoiduttiin elämään posi-
tiivisesti – opinhaluisesti. Toimittiin ”oppia ikä
kaikki” -periaatteen mukaisesti. Tämän asen-
teen seurauksena elämän olosuhteita pystyttiin
parantamaan hämmästyttävällä nopeudella.
Lahjoitusmaa-aikojen takapajuisesta pitäjästä
tuli parissa kolmessa vuosikymmenessä kenelle
tahansa vertoja vetävä, aktiivinen ja edistyvä
maatalouspitäjä. Silloisissa oloissa omaksutulla
asenteella kyettiin parantamaan käytännön
elämän edellytyksiä, jokapäiväisen elämän
hyvinvointia ja sen aineellisia mahdollisuuksia.

Kun nyt vuoden jälleen vaihtuessa tarkaste-
lemme tämän päivän olojamme, on vanha
sanonta yhä edelleen voimassa. Koululaitos ja
yhteiskunnan verovaroin tarjoama muu
koulutus on monin verroin laajempaa ja lähes
kaikki alat kattavaa. Miten tähän tarjontaan
sitten asennoidutaan? Väitän, että edellä
kuvaamastani asenteesta, joka vallitsi kotipitä-
jässämme viime vuosisadan alkupuolella, olisi
opiksi otettavaa myös tämän päivän suomalai-
silla, vaikka talouskehityksemme kulkeekin
ennätysvauhtia. Mutta pysymmekö me
suomalaiset siinä vauhdissa mukana? Usein
aivan turhaan kauhistellaan olojen nopeaa
muutosta ja uusien asioiden esiin marssia. 

Tietotekniikka tuo lähes päivittäin elämäämme
uutta ja outoa. Alkaneena vuotena kotita-
loudet pakotetaan jälleen omaksumaan uusia
asioita. Paljon kauhisteltu digitaalitekniikka
tulee syyskuun alussa jokaiseen kotiin, jossa
TV:tä katsellaan. Samalla lisääntyy ohjelma
tarjonta ja kuvakin useimmissa tapauksissa
paranee. Ottakaamme siis tämäkin tietotek-
niikan sovellus avoimin mielin vastaan. Uutta
tekniikka ei yleensäkään kannata pelätä vaan
asennoitua sen suomiin mahdollisuuksiin posi-
tiivisesti, sitä hyödyntäen, aivan kuten esivan-
hempamme vuosisata sitten sen ajan elämän
uutuuksiin.

”Eteenpäin elävän mieli” olkoon alkavanakin
vuotena mottomme!

Kiitän lehtemme lukijoita menneestä vuodesta
ja toivotan onnea kulumassa olevalle vuodelle.

ANTERO PÄRSSINEN

0ppia ikä kaikki

Keljan ja Rotjanlahden emännät kananhoitokurssin yhteiskuvassa 1930-luvulla.

Sota-aikaista opinsaunaa
Kun meidät Leningradille
vaaralliset kannakselaiset
syksyllä 1939 lähetettiin
mierontielle, operaatio mer-
kitsi Kallenkartanon Koivu-
kankaan asukkaille tilapäis-
tä asettumista Nastolaan
isäni syntymäsijoille. Se
opinsaunani, jonka löylyssä
minua Käkisalmessa kylve-
tettiin 1942–44, alkoi taval-
laan Nastolasta keväällä
1941. Silloin äitini Elina Leh-
tinen luotsasi minut Lah-
teen Kannaksen yhteisly-
seon sisäänpääsykokeisiin,
jotka läpäisin. Mutta har-
miksi ja luultavasti onnetto-
muudeksikin jouduimme
operaatio Barbarossan uh-
reina kiikutetuiksi jälleen
Pyhäjärvelle muistaakseni
loka–marraskuun vaihtees-
sa. Oppikouluun menosta ei
ollut puhettakaan, ja kevään
1942 tallustelin Pyhäkylään
Emil Korhosen höyläämöön.

Sodasta huolimatta eten-
kin äitini oli päättänyt toi-
mittaa poikansa koulutielle.
Vaikeana aikana taloudelli-
sia mahdollisuuksia avasi se,
että vanhin veljeni oli ym-
märtänyt hakeutua talviso-
dan jälkeen armeijan palve-
lukseen. Niin hän sai sotimi-
sestaan palkkaa, josta lähetti
enimmän osan vanhemmil-
leni. Tuskinpa olisimme
muuten tulleet toimeen-
kaan, sillä talo tuotti venä-
läisten jäljiltä etupäässä har-
mia, jota esikunta siellä Py-
häjärven kirkolla avusti sa-
kottamalla isäukkoa heinän-
luovutusvelvollisuuden lai-
minlyönnistä. – Mistä luo-
vutti, kun heinää ei ollut. No,
kun Käkisalmessa pantiin
toimeksi, niin Käkisalmen
yhteiskoulu alkoi säteillä
opin valoa esikunnista ja so-
timisista huolimatta. Kun
sain kansakoulusta Eemelil-
tä kohtalaisen todistuksen –
minusta vähän kitsaan – me-
nin pyrkimään kesällä 1942
kunnianarvoisaan Käkisal-
men opinahjoon ja pääsin-
kin.

Nykypolven kannalta voisi
näyttää siltä, että sittenhän

homma oli kunnossa ja siitä
vain. Kaikki ei ollut ihan niin
siloista. Mistä saada asunto,
ja miten päästä koko kau-
punkiin? Ei kulkenut junaa,
ei linja-autoa, muitakin au-
toja ylen satunnaisesti, kau-
pungista oli merkittäviä osia
tuhoutunut, ja semmoista.
Tenkalahden puolella oli eh-
jää. Asuntoon auttoi onne-
kas sattuma. Tenkalahdessa
oli naapurimme Yrjö Ranta-
laisen kälyllä, leski-ihmisel-
lä, jonka Pekko kävi oppi-
koulua, omakotitalo, johon
oman perheen mukavuu-
desta tinkien saattoi sijoittaa
Pekan huonekaveriksi yli-
määräisen asukkaan. Rouva
Rantalaisen talo sijaitsi kau-
pungista Kiviniemeen johta-
van maantien varressa jon-
kin matkaa Vuoksen sillasta
Pyhäjärvelle päin. Päivittäi-
nen koulumatka sieltä oli
ruhtinaallisen lyhyt kansa-
koulutiehen verrattuna.

Rantalaisella oli hyvä
asua. Sain siellä myös ruo-
kaa, joskin päivällä syötiin
Marttamajassa. Tulin oikein
hyvin toimeen kaikkien
kanssa. Pekka oli jo neljän-
nellä, kun minä olin monni,
mutta hän kohteli minua rei-
lusti. Suunnilleen minun
ikäiseni tytär Eeva-Liisa – ai-
nakin Eeva on oikein – oli
vaikeasti kuulovammainen.
Hän puuhaili kotisilla, kun
pääsin kerran lauantaina
normaalia aikaisemmin
koulusta ja tavalliseen ta-
paan oli lähtemässä kotiin
Porissaan. Tarvitsin maito-
hinkkiäni ja muita tavaroita-
ni, jotka olivat talossa, mihin
minulla ei ollut avainta. Kun
Eeva ei kuullut koputuksia,
oli paha pulma saada hänen
huomionsa pois astianpe-
susta, mikä hänellä oli me-
neillään. Lopulta se onnis-
tui, kun jollain konstilla kii-
pesin ikkunan eteen ja eri ta-
voin viuhtomalla sain hänet
vilkaisemaan ikkunaan päin.
Niin pääsin lähtemään kotia
kohti.

Oliko minulla sinä päivä-
nä polkupyörä vai sainko

jonkin tilapäisen autokyy-
din, en muista. Oli aika juo-
nitteleminen, että saattoi
sunnuntaiksi mennä kotiin
saunomaan ja tankkaamaan
maitoa ja muuta evästä. Vein
aina kaupunkiin mennessä-
ni pyörän tarakalla viiden lit-
ran hinkin, mikä köytettiin
tiukasti paikalleen. Kaatua ei
sopinut, jos mieli maidon
joutua kaupunkiin asti. Pol-
kupyöräni ei ollut mikään
luksusajokki. Oli ylipäätään
ihme, mistä oli kehitetty
vanha runko ja eritoten ren-
kaat, sillä nehän olivat
enemmän kuin kiven alla.
Minusta kehittyi aika taitava
renkaiden paikkaaja, ja voin
vakuuttaa, että paikkoja ker-
tyi kosolti. ”Jos on paikka
paikan päällä, niin on mark-
ka markan päällä”, opetti ko-
tonani ennen sotia majaillut
isäni täti Amanda Salonen,
mutta viisaus ei varmaan
koske pyörän sisärenkaan
paikkoja, sillä markkojen
karttumista en ole havain-
nut silloin enkä myöhem-
minkään.

Kotoa Käkisalmeen sun-
nuntaisin – kun oli lumeton
aika – voi lähteä ajoissa, niin
ettei tarvinnut polkea pi-
meässä. Ajo lauantaisin ko-
tiin määräytyi koulun mu-
kaan. Enimmäkseen alkoi
hämärtää päästessäni lähte-
mään Käkisalmesta. Olin ko-
vasti pimeänpelko. Väli kau-
pungista kotikylään oli hil-
jaista korpea Puustinkylän
aukeaa, Harakkahovin asu-
musta ja Teittisen yksinäis-
taloa lukuunottamatta, eikä
niissäkään ainakaan alkuun
ollut asukkaita. Jonkin mat-
kaa Puustin jälkeen oli tien
vieressä vähäinen venäläis-
ten kenttähautauspaikka.
pelotti pimeässä ajaen ah-
dinkoon asti. Järki sanoi, et-
tä pidä pelkosi aisoissa, ja
pakko oli pysyä tolkussaan,
mutta en suosittelisi tällaista
pimeänpelon hävittämis-
kuuria kovin yleiseen käyt-
töön. Ikäväksi matkan teki
se, että karanneita sotavan-
keja ja desantteja saattoi väi-

jyä tiepuolessa. Niitä pelkä-
sin syystäkin.

Yhden reissun muistan,
kun oli jossain sanottu, että
desantteja oli pudotettu Py-
häjärven ja Käkisalmen seu-
duille. Jouduin lähtemään
kotiin pimeällä, enkä uskal-
tanut panna pyörän dyna-
moa – semmoinen laite mi-
nulla oli – toimimaan. Ajat-
telin, että minua ei ehkä ha-
vaita niin kaukaa kuin jos
pyörässä on valo. Kuinka ol-
lakaan, joku pahapolvi he-
vosmies ajoi syyspimeässä
vastaani väärää puolta. Siinä
oli käydä kerrassaan huo-
nosti, mutta pääsin kuin
pääsinkin hevoseen törmää-
mättä väistämään, vaikka
sydän läpätti kuin pässin sa-
paro.

Joskus ensimmäisenä syk-
synä sain autokyytiä kuor-
ma-auton lavalla. Kerran kä-
vi niin, että auto päätyi jon-
nekin Laatokan rannan tun-
tumaan, saattoi olla Sortan-
lahteen. Sieltä joutui poljes-
kelemaan  lähes yhtä pit-
kään kuin matkaa olisi tullut
kaupungistakin. Hanskin
Heino oli silloin muistaakse-
ni kaverina.

Rantalaisen Pekka sai ker-
ran sellaisen aatteen, että
hiihdettäisiin pitkin rataa
sinne Porissaan. Mikäpä sii-
nä: minulla oli sukset käytet-
tävissäni ja olin innokas
hiihtäjä. Mutta sepä olikin
yllättävän hikinen urakka,
vaikka matkaa ei kertynyt
kuin pari peninkulmaa. Läh-
dettiin liikkeelle syömättä
koulun jälkeen, ja minulta
oli puhti kerrassaan loppua,
kun tasamaahiihto vaatii jat-
kuvaa työntelyä jos aikoo
eteenpäin. Pekka oli varan-
nut sokeripaloja taskuunsa –
liekö verottanut äitimuorin-
sa varastoja – ja jakoi reiluna
kaverina tätä varastoaan vä-
hän kerrassaan, kun huoma-
si, että nuori sankari oli jää-
mässä radalle.  Perille toki
tultiin, mutta enpä monesti
liene ollut niin uupunut
kuin tuon tasamaahiihdon
jälkeen.



Varsinainen ylellisyyden
aika koitti, kun rautatie kun-
nostettiin ja juna alkoi öisin
hoitaa  liikennettä Käkisal-
mesta etelään. Alkamisajan-
kohtaa en enää muista. Oli
ylellistä, kun sai istua tai loi-
koa jouten yleensä varsin
tyhjässä vaunussa ja ruokkia
vaunun nurkan kaminassa
lekkuvaa tulta. Harmina oli
se, että rata Rantalaisen ja
Skaffarin kohdalla kulki vain
muutaman sadan metrin
päästä kotoani, kun taas Py-
häjärven asemalta matkaa
kertyi kolmisen kilometriä.
Sydänyöllä senkin välin talsi-
minen yksin oli ikävää. Se oli
melkein pahempaa kuin
pyörällä ajaen, kun varsinkin
kuutamolla jäi enemmän ai-
kaa tirkistellä metsän kantoja
ja muita hirviöitä. Etenkin
Nasarnotko Kokkolinnan jäl-
keen oli inhottava. Usein pin-
kaisinkin sillä kohtaa koh-
tuulliseen juoksuun. Karvi-
selta alkaen Porissan aukeal-
la olin jo ihan kuin kotona.

Eihän se juna ollut mikään
pikajuna. Oli jonkinlaista
vastamaata ennen kuin juna
saavutti Käkisalmesta tulles-
sa Rantalaisen kohdan. Huo-
non polttoaineen tai poltet-
tavan säästämisenkin vuoksi
vauhti hiipui melkoisesti,
kun juna ehti Rantalaisen tie-
noille. Rohkaisin luontoni ja
opettelin hyppäämään vau-
nun rapulta. Matala penger
oli sopivan tuntuinen ja lumi
pehmusti kaatumista.

Useimmiten homma sujui,
mutta joskus juna porhalsi
niin kovaa, että oli jatkettava
asemalle. Minulla ei ollut
mahdollisuutta siihen kei-
noon, mitä Selim-veljeni
käytti lomareissuillaan. Hän
meni Käkisalmen asemalla
tarinoimaan veturinkuljetta-
jan kanssa, mainitsi toivo-
muksestaan saada vähän hi-
taampaa kiirettä Rantalaisen
luona ja tarjosi kuljettajalle
tupakan todeten samalla, et-
tei hän oikeastaan tee koko
askilla mitään.

Lopuksi sain semmoisen

opetuksen, että vaihdoin ur-
heilulajia. Oli hyvänlaisesti
lunta, ja arvelin hyppäämi-
sen onnistuvan. Mieleeni ei
juolahtanut, että oli hyvän
suojan jälkeen  pakastanut ja
muodostunut vahva hanki-
kanne. Hyppäsin vika tavalla
jalat edellä lumeen. Jalat me-
nivät hengen läpi mutta en
voinutkaan juosta, ja kun
hanki ei eteenpäin kaatues-
sani tahtonut antaa periksi,
tunsin aikamoisen paineen
säärissäni. Sekä Rantalaiseen
että Skaffariin oli toistasataa
metriä, ja muistelut olisivat
voineet jäädä vähiin, jos jal-
kani olisivat murtuneet sen
sijaan että vain nahka sääris-
tä nirhaantui.

Kun Hanskin Heino Kati-
lasta liittyi Käkisalmen kou-
lukaartiin, tehtiin junareissut
yhdessä. Heinolla oli aina rei-
lusti rahaa, kun taas minun
kukkaroni oli laiha. Aika
usein kuitenkin minä vippa-
sin kaverilleni lauantaina lip-
purahat, jotka taas maanan-
taina vuorenvarmasti sain ta-
kaisin. Heino oli vahva, lahja-
kas ja huoleton poika. Kou-
lussa me kilpailimme siitä,
kumpi kirjoitti parempia ai-
neita. Heinolla oli vilkas mie-
likuvitus ja olisi varmaan voi-
nut ruveta vaikka kirjailijaksi,
jos olisi tahtonut.

Syyskauden 1942 suurta-
pahtuma koulupoikien ja
kenties muidenkin Käkisal-
men ihmisten kannalta oli
saksalaisten ammus- ja ben-
siinivaraston räjähdys yhte-
nä iltayönä myöhään syksyl-
lä, kun muistaakseni ei vielä
ollut lunta maassa. Joku kal-
lenkartanolainen sanoi ben-
siinivaraston palon loimun
näkyneen Pyhäjärvelle saak-
ka. Kyllä olikin totisesti ko-
mea ilotulitus, kun ammus-
tarvikkeita lensi taivaalle tu-
hottomasti ja valojuovaluo-
dit piirsivät viirujaan pimeäs-
sä. Seurasin pihamaalla Ran-
talaisen perheen kanssa tuo-
ta katastrofia. Meitä pelotti
aika tavalla, sillä räjähdys-
paikkaan ei Rantalaiselta ol-

lut täyttä kilometriäkään. En
muista, että Tenkalahden
puoli olisi saanut merkittäviä
vaurioita. Kaupungissa hu-
huttiin seuraavina päivinä,
että ammusvarastolla sytty-
nyt tulipalo olisi ollut sabo-
taasin seurausta ja että var-
tiomiehistö olisi syyllistynyt
laiminlyönteihin. Jotkut ka-
verini väittivät pian tapauk-
sen jälkeen kuulleensa lin-
nan luota saksankielistä vai-
kerrusta ja ja yhteislaukauk-
sen äänen, josta päättelivät
saksalaisten kenttäoikeuden
olleen asialla.

Sen sijaan pojille koittivat
oikein kulta-ajat. Jokin räjäh-
dyksistä aiheutti siksi kovan
paineaallon, että koulusta
särkyi paljon ikkunoita. Kor-
jaus vei aikansa, ja saatiin pa-
rin päivän ylimääräinen lo-
ma. Puuhaa ei puuttunut.
Räjähdys oli kylvänyt aivan
pääosalta 20 millisen it-tykin
ammuksia noin hehtaarin-
parin kokoiselle peltoaukeal-
le Waldhofin tehtaalle johta-
neen rautatien vieressä, ja
huhu tästä aarteesta levisi
koulupokien kesken kuin ku-
lo. Vartio oli kyllä alueen lai-
dalla, mutta meitä oli mah-
dotonta paimentaa niin, ettei
aina jostain päässyt paikalle
keräämään ruutia. Kun kysy-
mys oli räjähtävistä ammuk-
sista, niiden täytyi olla huip-
pulaatua, kun ei yksikään
koulupoika onnistunut rä-
jäyttämän kranaattia kiertä-
essään niitä irti hylsystä, että
pääsi besorkkaamaan sen si-
sältämän ruutipussin. Itse
olin toimessa luokkakaverien
kanssa ja varoittelimme toi-
nen toisiamme jättämän
kranaattien kärkiosan rau-
haan ja laskemaan sen varo-
vasti maahan. Minulta meni
vain homma täysin hukkaan,
sillä Vuoksen sillalla jouduin
vartiomiehen tarkastukseen
ja se mokoma vei kaiken ruu-
tini – huvitteli sillä varmaan
itse. Yksi koulupoika kuoli ja
pari loukkaantui, kun tiettä-
västi olivat löytäneet isom-
man kranaatin, jota yrittivät

tutkia hakkaamalla sitä rata-
kiskoon.

Toisia onnisti paremmin.
Seuraavina viikkoina pau-
kahteli uutterasti pitkin Ten-
kalahden takalistoja. Koulus-
sa rehtori Hilma Hiilos piti
ankaraa puhuttelua ja van-
notti, ettei räjähteitä saanut
tuoda kouluun. Vannottami-
seen oli aihetta. Luokallani
oli muuan varsinainen vek-
kuli Ossi P., lempinimeltään
Jenkki, jonka mielikuvitus oli
pohjaton, tempausten määrä
loputon ja lauantaisten jälki-
istuntojen rästi päättymätön.
Oli jo käyty kolme tai neljä
päivää koulua, kun ikkunat
oli korjattu. Rehtorin aamul-
linen nuhde- ja varoitussaar-
na oli tavallista intensiivi-
sempi ja vuolaampi. Vahti-
mestari-talonmies oli löytä-
nyt kranaatin keskuslämmi-
tyshuoneen roskalaatikosta.
Kuinka se oli mahdollista?
Me pojat tiesimme, vaikka
tietysti vaikenimme. Edelli-
senä päivänä oli levinnyt hu-
hu, että taskut tarkastet-
taisiin. Jenkki hoiteli var-
muuden vuoksi kranaatin
taskustaan luokan paperiko-
riin ja jätti sen sinne kulkeu-
tumaan edelleen.  Ruudinke-
rääjien veljeskunta piti Ossil-
le aika ripityksen, sillä mei-
dänkin järkemme tuomitsi
semmoisen tavaran taskusäi-
lytyksen epätoivottavaksi.

Erityisen kiintoisan kään-
teen homma sai, kun Vuoksi
linnan luona jäätyi ja pysyi
kirkkaana joitain aikoja. Joku
neropatti keksi silloin sovel-
taa reaktioperiaatetta tavalla,
joka saavutti suuren suosion.
Räjähdysalueelta olivat on-
nekkaimmat löytäneet sel-
laista puikkoruutia, jota käy-
tetään raskaammissa am-
muksissa. Paksusta piirus-
tuspaperista tehtiin toisesta
päästä suljettu putkimainen
tötterö, johon pantiin 6–8
ruutipuikkoa niin, että päät
jäivät tuuman verran ulko-
puolelle. Kun avoimeen pää-
hän pantiin tuli, verrattain
hitaasti palava ruuti puhalsi

pitkän liekin ja samalla laite
kehitti liukkaalla jäällä kovan
vauhdin kulkien useita kym-
meniä metrejä. Nämä ”hyp-
pyheikit”, kuten nimitys kuu-
lui, olivat oikukkaita ja mut-
kittelivat alustan vaikutusten
mukaan. Luokkatoverini,
myöhemmän asuinkortteeri-
ni omaan väkeen kuuluva
Ovaskan Perttu tuli kerran
villapaita kärventyneenä
kämppääni ollessani läksy-
jen ääressä. Pertti oli joutu-
nut palomieheksi, kun oikut-
televa hyppyheikki oli sytyt-
tänyt kuivan kaislikon aivan
vesirajaan rakennetun sau-
nan vieressä. Sauna piti toki
pelastaa, mutta Pertillä oli
vaikeuksia kehittää peitetari-
na, kun rouva Ovaska ihmet-
teli paidan vaurioita.

Vielä toisen luokan kevät-
puolella, kun armeija oli otta-
nut haltuunsa varsinaisen
koulutalon ja yhteiskoulu oli
siirtynyt ns. Mustolan hoviin,
ruutia oli tallella. Sitä oli eri
laatuja, ja it-tykin ruutipus-
sin erillinen pieni pohjaosa
paloi erityisen ärhäkästi.
Huhtikuun aurinko paistoi
somasti. Luokkatoverini – kä-
sitykseni mukaan sama, joka
keväällä 2006 esiintyi Elisen-
vaaran suurpommitusta kä-
sitelleen TV-ohjelman kes-
keisenä muistelijana – kään-
tyi puoleeni ja tuumi, mah-
taisiko omistamani polttolasi
tehota ruutipussiin, johon
hän oli kerännyt enemmälti
tuota äkäistä ainetta. No mi-
tä: pussi isolle kivelle – niitä
oli koulun pihassa – ja poltto-
piste kohdalleen. Teho oli
niin äkillisen odottamaton,
että löysimme itsemme
maasta istumasta, mutta ei-
vät meiltä kulmakarvatkaan
kärventyneet. Minun kohdal-
lani kokeilu olikin viimeinen.
Kiitettiin onneamme, kun ei
valvova opettaja ollut huo-
mannut mitään.

Sota-aika löi elämään mo-
nin tavoin leimansa. Jonkin
verran oli saksalaisia sotilai-
ta, jotka meistä koulupojista
olivat kiinnostavia, jopa mu-

kaviakin aseveljiä. Kerran
hääräsi koulun lähellä kuor-
ma-autollinen italialaisiakin,
jotka mekastivat niin että
mäki kaikui. Suuri osa koulu-
kavereista kuului sotilas-
poikiin. Se järjestö oli hyvin
hyödyllinen täyttäessään
harjoituksillaan vapaa-aiko-
ja. Ei oltu ainakana luvatto-
milla teillä, kunseurattiin so-
tilaallista opetusta tai tree-
nattiin kuorossa;  sotilaspoi-
kakuoro esiintyi eri tilaisuuk-
sissa. Jopa torvisoiton har-
joitteluun oli mahdollisuus,
mutta ne opinnot jäivät ko-
keilun asteelle.

Sodan läsnäolo näkyi kou-
lutyössä paitsi – sinänsä har-
voissa – ilmasuojaan menois-
sa, mm. opettajakunnan
koostumuksessa. Voimiste-
lua opetti luutnanttismies,
lempinimeltä Tarzan hieman
saman tyylisesti kuin jos oli-
simme olleet preussilaisen
jalkaväkikomppanian alok-
kaita. Esittelipä hän kerran
muun ohjelman puutteessa
Boforsin valmistamaa ilma-
torjuntatykkiä, eikä yhtään
tykännyt, kun kysyin tykin
hintaa. Eiväthän kenraalit
hintoja luutnanteille kerro.

Huoltotilanne jätti paljon-
kin toivomisen varaa. Kotie-
väillä ja Marttamajan ate-
rioilla pysyi kuitenkin nälkä
poissa. Marttamajan ruoka
oli halpaa ja söin siellä ate-
rian päivässä. Paikan sijainti
on täysin unohtunut. Kuin
toisena kouluvuonnani oli
siirtynyt asumaan aivan vas-
tapäätä Käkisalmen linnaa
Vuoksen toisella puolella si-
jainneen leskirouva Ovaskan
talon yläkertaan, muonituk-
seeni kuului olennaisena
osana ohukaisten paistami-
nen siinä yhteydessä, kun
hoidettiin huoneen uunin
lämmitys. Toin kotoa maitoa,
jauhoja ja voita – vieläkään
en ymmärrä, mistä äitini nii-
tä noitui – ja kehityin sangen
taitavaksi kääntämään pais-
tettava räiskäle heittämällä.
Ovaskalla saatiin aamupuu-
roa, mutta muu muonitus oli
itse hoideltava. Asunto oli oi-
vallinen, ja kaksi talon omaa
poikaa Pertti ja Asko olivat
koulukavereitani.

Myöhään syksyllä 1942
koulutie oli katketa kenkien
hajoamiseen. Kenkätilanne
oli ylipäätään vaikea. Kun pa-
perimonot hajosivat, niitä ei
juuri kyennyt korjaamaan.
Minulla oli vaatekortissa kyl-
lä kenkäkupongit, mutta ei
missään kaupassa ollut ken-
kiä, kun kiersin kysymässä.
Kerroin rouva Rantalaiselle,
että edessä on kotiin jäämi-
nen. Hänpä silloin sanoi, että
lähdetään yhdessä kauppaa,
kun sinulla ne kupongitkin
on.  Mentiin johonkin torin
reunan putiikkiin, missä oli
kyllä käynyt. Rouva Rantalai-
nen haasteli hetken myyjälle
ja kas kummaa: olihan ken-
kiä, ihan hyvä valikoima oli-
kin. Niitä oli vain säästetty
tiskin alla parempien ihmis-
ten kupoonkien varalta, mut-
ta kun vaikutusvaltaisen
vuokraemännän intressi
pantiin kupongin lisäksi, py-
häjärveläinen koulupoika sai
kengät. Koulutie jatkui, ja
poika on muistellut vuokra-
emäntää kiitollisena.

ERKKI LEHTINEN

Kirjoittaja on professori
emeritus.
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Lehtisen perhe Kallenkartanossa 1937. Henkilöt oikealta: Pentti (osallistui vapaaehtoisena talvisotaan, on jo edesmennyt), Väinö (sotilaspukuinen, lo-
malla Vahtiniemestä), isäni Väinö ja minä hänen edessään kädet tukevasti taskuissa, äitini Elina, Selim ja Leo, jotka ovat jatkosodan veteraaneja. Ku-
vasta puuttuu Heikki, joka talvisodan alusta soti konekivääriampujana Taipaleessa.
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irkonsanomaK
Rajalla...
Vuodenvaihde on eräänlai-

nen raja. Vuoden päät-
tyessä teemme monenlaisia
selvityksiä taakse jääneestä
kalenterivuodesta. Jo ennen
sen päättymistä teemme kui-
tenkin myös jo valmisteluja
seuraavan vuoden tarpeita
varten. Siirtymäkohdassa
olemme rajalla. Siitä ei ole
enää paluuta menneeseen,
mutta edessä olevakin auke-
nee vain hetki hetkeltä.

Ihmisten maailmassa on
monenlaisia muitakin rajoja.
Jokainen rakennus sijaitsee
tarkasti määritetyllä kohdalla
ja sillä on myös normaalisti
selkeät rajat. Suomalaiset pe-
ruskunnat ja seurakunnat ovat
nekin tiettyyn alueeseen ra-
jautuvia. Useimmiten rajat on
teiden varsille merkitty. Pie-
nessä taulussa on kunnan ni-
mi ja sen vieressä  vaakuna.
Valtakuntien välillä on rajat.
Niistäkin ilmoitetaan selkein
kyltein ja tiedottein. Olemme
tottuneet siihen, että rajavyö-
hykkeet ovat yleensä myös hy-
vin tehokkaasti vartioituja.
Liikkuminen noilla alueilla on
joko kokonaan kielletty tai tar-
koin rajattu.  

Pienelle lapselle vanhem-
mat koettavat asettaa rajoja.
Lapsen on ne opittava, sillä
kaikkea ei voi saada eikä kaik-
kea pidä yrittääkään. Toisten
kanssa toimiminen edellyttää
tiettyjen yhteisten toimintata-
pojen omaksumista. Niiden
oppiminen lapsen kohdalla
tapahtuu kotona. Rajojen
asettaminen on erityisesti
vanhempien tehtävä. Se ei ole
helppoa, mutta se on hyvin
tarpeellista lapsen kasvua ja
sosiaalista kehitystä ajatellen.

Tämän lehden lukijoille on
perin tuttua, että valtakunnan
rajalle saapuminen on joskus
vähän jännittävääkin. Ainakin
ensikertalainen miettii pelon-
sekaisin tuntein, miten kaikki
sujuu. Monella on myös koke-
muksia siitä, etteivät varsin-
kaan vieraan maan rajaviran-
omaiset toimi aina ihmistä
kunnioittaen. Kohtelu voi jos-
kus olla hyvinkin epäasial-
lista ja ihmistä loukkaavaa.
Tällaiset kokemukset tai niistä
kuuleminen luovat jännitystä

ja joskus pelkoakin. 
Varttuneella karjalaisväes-

töllä on oma erityissisältönsä
rajalla. Mielessä liikkuvat ku-
vat lapsuuden maasta, kodista
ja sen pihapiiristä. Ne kaikki
jäivät rajan taakse. Monet ovat
tuon rajat ylittäneet ja lähte-
neen katsomaan synnyinseu-
tujaan. Mutta kuinka toisen-
laiseksi kaikki onkaan muuttu-
nut! Tuttua ja kaunista pihapii-
riä ei enää löydy. Jopa raken-
nusten paikankin havaitsemi-
nen on joskus vaikeata. Rajan
taakse jääneet alueet ovat kuu-
dessa vuosikymmenessä
muuttaneet muotoaan hyvin
perusteellisesti. 

Näiden hyvinkin erilaisten
rajojen kanssa olemme kaikki
tekemisissä miltei päivittäin.
Mutta jonakin päivänä olem-
me viimeisellä rajalla. Kukaan
meistä ei voi etukäteen tietää,
milloin se tapahtuu. Saattaa
hyvin olla, ettemme tuolla ra-
jalla enää itse käsitäkään sitä,
missä nyt olemme.

Me saamme jatkaa kul-
kuamme tietoisina siitä, että
kristityllä ihmisellä on aina
vahva turva mukanaan. Emme
tee tätä matkaa yksin. Lähellä
on monta kanssakulkijaa. Hei-
dän kanssaan on hyvä jatkaa
etenemistä, mutta vielä tär-
keämpää on huomata, että
vierellämme kulkee elämän
Herra itse. Hän on selvillä, mi-
tä taakse jääneiden vuosien ja
vuosikymmenien aikana
olemme kokeneet ja kohdan-
neet. Hän on ainoana selvillä
myös siitä, mitä tämä vuosi
tuo mukanaan. Meillä on lupa
jättäytyä Hänen varaansa. Hän
on mukana jokaisessa päiväs-
sä ja sen yksittäisessä hetkes-
säkin. Hän on läsnä ilossa ja
murheessa. Vanhan hengelli-
sen laulun sanat tarjoavat
meille suunnattoman hyvän ja
turvallisen viestin: ”Koko tien
Hän kanssain kulkee, rakkaus,
oi verraton! Viimein taivaan
valtakuntaan Minut saattaa le-
pohon. Kun mä kirkkahana
siellä eteen lankeen istuimen,
”koko tien hän kanssain kulki”,
laulan silloin kiittäen. Hyvää
matkaa suuren Vapahtajan
seurassa!                  

VEIJO JÄRVINEN

Rakkaamme

Antero
P U S A
* 20.10.1929 Vpl. Pyhäjärvi
† 13.11.2006 Pikonlinna
Nyt aikaa mennyttä katselen
ja polkua yhteistä muistelen.
Oli kukkia varrella polun sen
onnen, ilon ja murheiden.
Niistä kukista sidon seppeleen
sua kaivaten, kiittäen, rakastaen.
Puoliso
Suo anteeksi, isä ja pappa
kyyneleet nää,
ne rakkautta on ja ikävää.
Merja, Mira ja Tommi
Kaivaten
veli ja sisaret perheineen
muut sukulaiset  ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten saattamana.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Eevi Maria
R A U TA L I N
o.s. Tyynelä

* 13. 4.1928 Vpl. Pyhäjärvi
† 21.11.2006 Nokia
Rakkaudella muistaen
Asser
Timo ja Tuula

Lilli, Jenni ja Jarno
Tapani ja Hannele

Riku ja Mari
Kimmo ja Tarja

Jaakko, Sakari ja Emma
sukulaiset ja ystävät
Lähdit lentoon,
enkeli taivaan tuli luokse väsyneen.
Kosketti hiljaa posken nukkaa,
silitti hellästi hopeista tukkaa.
Nosti siivilleen vaimon armaan,
vei turvaan paikkaan varmaan.
Vain muistot ja rakkaus jäljellä on,
ja ikävä niin pohjaton.

Asser
Oli sulla sydän niin lämmin hellä,
siell’ oli paikka meill’ jokaisella.
Ilomme iloitsit, tukesi annoit,
oman taakkasi tyynesti kannoit.
Rakkautes’ muistot nyt lohtuna meillä,
viisautes’ oppaana elämän teillä.

Siunaus toimitettu 9.12.2006. Lämmin kiitos osanotos-
ta. Kiitos myös kaikille Eevin hoitoon osallistuneille.

Rakas isämme, veljemme, pappamme

Pentti Olavi
R A N TA L A I N E N
* 4. 8.1922 Käkisalmi
† 26.10.2006 Porvoo

Kuului hiljainen havina siipien
ja vaaleni himmeä tupa,
otti saattaja mukaansa ihmisen
oli siihen väsyneen lupa.

Kaipauksella muistaen

Raimo perheineen
Kaija perheineen
veljet ja sisko perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten läsnä ollessa 18.11.2006.

Kiitämme osanotosta.

Rakas isämme ja äijämme

Vilho Villiam
V I R K K I

* 20. 1.1925 Vpl. Pyhäjärvi
† 29.11.2006 Hämeenkyrö

Lähti lentoon enkeli Taivaan
tuli luokse väsyneen.
Kosketti hiljaa posken nukkaa,
silitti hellästi hopeista tukkaa.
Nosti siivilleen isämme armaan,
äidin viereen tähtien tarhaan.

Lämmöllä muistaen

Irja, Vesa ja Tuomas
Leena, Matti, Ville ja Lasse
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu lähimpien läsnä ollessa.
Kiitämme osanotosta.

Rakas äitimme,
mummomme ja isomummomme,
sukumme vanhin

Alma
K A R I L A I N E N
o.s. Kaasalainen

* 23. 4.1910 Vpl. Pyhäjärvi
† 20.12.2006 Vammala
Sitä sydäntä, joka meitä rakasti,
kaipaamme suunnattomasti.
Sen sydämen muisto säilyy
aina elomme iltaan asti.
Kiittäen ja kaivaten
Raita, Irma, Matti, Reeta ja
Pertti puolisoineen
Lastenlapset perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät
Enkelit valkeat taivaassa tuolla,
pitäkää isomummosta hyvää huolta.

Lastenlastenlapset

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Vilho
H E I K K O N E N
* 23.10.1921 Pyhäjärvi Vpl
† 28.12.2006 Lohjan sairaala

Kaunis on kuunnella kutsua Luojan,
nukkua silloin, kun uupunut on.
Siirtyä sinne, missä on rauha,
missä tuskakin tuntematon.
Me tiedämme sinun on parempi näin,
kivut on poissa, tuska takanapäin.
Suo anteeksi silti kyyneleet nää,
ne rakkautta on ja ikävää.
Rakasta puolisoa syvästi kaivaten
Esteri

Säilyt sydämissämme ikuisesti
Isää, pappaa ja isopappaa
kiittäen ja ikävöiden
Raimo

Marju ja Pekka, Niklas, Jonas
Marko ja Sari

Reijo ja Heljä-Riitta
Terhi ja Juha, Kielo, Eliel
Eero ja Piia
Johannes ja Elina
Elias ja Ann-Mari

Rauno ja Merja, Ida
Hanna ja Jouni, Atte
Ville ja Heidi

Päivi ja Jari, Aleksi, Karoliina
Jussi ja Pilvi

Enkelit valkeat taivaasta tuolta,
pitkäkää papasta hyvää huolta.
Lastenlapset, lastenlastenlapset
Kanssamme kaipaamaan jäävät
Onni-veli perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme on siunattu ja saatettu haudan lepoon lä-
hiomaisten, runsaan sukulais- ja ystäväjoukon ja vete-
raaniveljien saattamana kotiseudullaan Keuruulla
13.1.2007.

Rakkaamme

Aarre Armas
V E S I K K O
* 2.  6.1929 Pyhäjärvi Vpl
† 21.12.2006 Tampere

Teimme taivalta yhdessä pitkän matkan
käsi kädessä askeleet hidastuen.
sinä väsyit, saavutit määränpään,
minä taivalta jatkan yksinään.
On helpompi minun täällä,
kun tiedän, sinä odotat jo siellä.

Rakkaudella kaivaten,
muistoa lämmöllä sydämessä kantaen.
Kiittäen päivistä hyvistä,
surunkin sumentamista.
Elämästä eniten kiittäen

Kerttu
Kanssani kaipaamaan jäivät
siskot ja veljet perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. Kiitämme
osanotosta. Kiitos kaikille Aarrea hoitaneille hänen sai-
rautensa aikana.
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Kuolleita

Muistokirjoitus
Pyhäjärven Saaprun kylässä
20.1.1924 (virallinen synty-
mävuosi 1925) syntynyt au-
toilija Vilho (Ville) Virkki
kuoli Hämeenkyrössä 29.11.
2006. Itsenäisyyspäivänä
1939 Saaprun taakseen jättä-
nyt Ville taisteli rintamalla
nuorimpien joukossa jatko-
sodassa ja Lapin sodassa
joulusta 1943 syksyyn 1944.
JR 53:ssa palvelleen Villen
sota loppui haavoittumiseen
Torniossa lokakuussa 1944.

Sodan jälkeen Villen tie vei
Hämeenkyröön, jossa hän
avioitui Pyhäjärven Enk-
kuassa syntyneen Kirstin
(o.s. Akkanen) kanssa  ju-
hannuksena 1947. Koneista
kiinnostuneen ja teknisesti
lahjakkaan Villen elä-
mänuraksi muodostui au-
toilu. Kuorma-autoilijan
ammatti tiesi 50-ja 60-luvun
Suomessa pitkiä työpäiviä ja
-viikkoja joskus kaukanakin
kotoa. Siitä huolimatta Hä-
meenkyröön nousi oma talo,
jonne nelihenkinen perhe

pääsi muuttamaan loppu-
vuodesta 1960. Autoilijana
Ville nautti Hämeenkyrössä
suurta arvostusta. Hän oli
taitavan kuskin maineessa ja
tienrakentajana enemmän
kuin kysytty. Hän oli Hä-
meenkyrön KTK:n perusta-
jajäsen ja toimi luottamus-
tehtävissä myös Hämeenky-
rön Kuorma-autoilijoissa.

Työelämän kiireet päättyi-
vät sydäninfarktiin syksyllä
1985. Villen ja Kirstin elämä
muuttui rauhalliseksi eläke-
läispariskunnan yhteiseloksi
Kirstin poismenoon asti al-
kuvuonna 2005. Sairauden
aiheuttamat rajoitukset ei-
vät olleet helposti Villen su-
latettavissa. Kuvaavaa on,
että hänen voimansa ehtyi-
vät lopullisesti autotallin ka-
ton lumenluontiurakan jäl-
keen.

Viimeisiin vuosiin sisältöä
elämään toivat kolme las-
tenlasta. Heille Ville oli Äijä.
Perinnöksi lapsenlapsilleen
Äijä jätti myönteisen elä-

mänasenteen vaikeinakin
hetkinä sekä yrittämisen ja
elämisen ilon. Vanhin lap-
senlapsista,Ville hänkin,
täytti 21 vuotta Äijän kuolin-
päivänä. Äijän ikäpolvelle se
on täysi-ikäisyyden raja. Äi-
jälle se ehkä merkitsi vahti-
vuoron vaihtoa.

MATTI HEINONEN
(kirjoittaja on 

Vilho Virkin vävy)

Eevi Rautalinin muistolle
Harmaa ja sateinen päivä
21.11.2006 toi Nokialta suru-
viestin, Eevi oli kutsuttu
tuonilmaisiin. Eevi Rautalin
o.s. Tyynelä syntyi 13.4.1928
Hilja ja Arvi Tyynelän neljäs-
tä lapsesta vanhimpana Vpl
Pyhäjärven Konnitsassa.
Lapsuuskoti kauniilla Hovin
mäellä antoi rakkautta ja
lämpöä. Lapsuuden huolet-
tomien leikkien jälkeen alkoi
koulu. Siellä Eevi oli kympin
tyttö. Harrastuksina oli lau-
sunta, laulu ja niiden ohessa
liikunta. Perheemme olivat
kanssakäymisissä ja minä
nuorempana ihailin häntä.

Maailmamme muuttui
talvisodan alettua, koti ja ko-
tiseutu oli jätettävä. Asuim-
me vuoteen 1941 lähekkäin
Alavudella Härkösen mäellä.
Eevi autteli ahkerasti kotivä-
keä ja kävi vähän työssä ko-
din ulkopuolellakin kun
koulua ei pidetty.

Seuraava tapaamisemme
oli jälleen koti-Karjalassa.
Kodit olivat  säilyneet ja elä-
mä kaikkineen normali-
soitui. Eevi kävi Räisälässä
rippikoulun, asuen äitinsä
lapsuuskodissa. Hänet kon-
firmoitiin Räisälän kirkossa.

Uusi diaspora oli taas
edessä, lähtö vihollisen tiel-
tä. Eevi jäi Siiri-tätinsä kans-
sa pakkaamaan tavaroita ja
saavutettuaan perheensä,
jatkoi äitinsä kanssa karjan
ajoa kohti uusia ovia. Vielä
kesällä hän joutui hankalan
matkan jälkeen palaamaan
takaisin Konnitsaan työvel-
volliseksi. Sitä kesti syksyyn
asti.

Sodan jälkeen Tyynelän
perhe rakensi kodin Suo-
denniemelle. Kului vuosia
ettemme tavanneet, vaikka
vanhempiemme kanssakäy-
minen jatkui. Karjalan mat-
kat ja kyläkirjatoimikunnat
johtivat uusiin tapaamisiin.
Eevistä oli tullut hyvä per-

heenäiti sekä pätevä ja pi-
detty virkanainen niin Totti-
järven kunnansihteerinä
kuin kuntaliitoksen jälkeen
Nokian kaupungin talous-
sihteerinä. Hän oli avioitu-
nut tottijärveläisen Asser
Rautalinin kanssa. Vakka oli
löytänyt kantensa Asserista.
Lämmin kiintymys heidän
välillään oli ulkopuolisenkin
havaittavissa. Vieraanvarai-
sen kodin ovet olivat avoin-
na niin kirjapiirikokoukselle
kuin muillekin vieraille.
Konnitsan kyläkirjojen Eevin
osuus kertoo kuinka taidolla
ja antaumuksella hän oli
mukana.

Niitä unohtumattomia
Karjalan matkoja teimme
useita. Siellä oli tilaisuus
keskustella. Eeville olivat As-
serin lisäksi rakkaita kolme
poikaa perheineen. Hän
suunnitteli lastenlasten ret-
kipäiviä Tottijärven huvilal-
le, jännitti ehtiikö takaisin
kotiin ennen uuden lapsen-

lapsen syntymää. Huoli oli
myös Asserin terveydestä,
mutta se voitettiin.

Aamu-uinnit Pyhäjärves-
sä, kulku Hovin mäellä ja
Karjalan kujasilla puolison
kanssa olivat tärkeitä. Myös
poikansa ja sukulaisiaan hän
tutustutti synnyinseutuum-
me.

Viime kesän Pyhäjärvijuh-
lassa Huittisissa Eevi sairau-
destaan huolimatta jaksoi
vielä olla mukana valoisana
ja toiveikkaana. Toisin oli
säädetty.

Eevi Rautalinin siunaus
Nokian kirkossa ja muistoti-
laisuus olivat liikuttavan
kauniit. Konnitsan kirjapii-
rien puolesta laskimme kuk-
katervehdyksen Eino Luuk-
kasen kanssa saatesanoin.
”Eevi, hiljentynein mielin
siunaamme iäisyysmatkasi,
mielissämme kiitollisuus ja
ikävä.”

LAURA ORHANEN 
os. Hiiri

Alma Karilaisen muistolle
Rakas mummomme Alma
Karilainen, o.s. Kaasalainen,
kuoli Vammalassa 96 vuo-
den ikäisenä 20. joulukuuta
2006. Hän oli syntynyt
23.4.1910 Vpl. Pyhäjärvellä ja
asettui sodan jälkeen asu-
maan perheineen asutusti-
lalle Heinooseen.

Mummo oli iäkäs, mutta
silti kuolema tuli yllättäen –
niin kuin se aina tulee. Lau-
antaina mummo vietiin
huonovointisena sairaalaan,
ja jo keskiviikkona hän nuk-
kui pois. Olimme kai kuvitel-
leet, että mummo eläisi ikui-
sesti, siksi uutinen viimeisen
kahden päivän saattohoi-
dosta ja menehtymisestä
tuntui uskomattomalta ja
niin surulliselta.

Sairaalasängyn ääressä oli
vaikea ajatella, mitä mum-
molle sanoisi. Hän vain nuk-
kui, mutta uskoimme, että
hän kuuli ja ymmärsi. Oli
niin paljon asioita, joista oli-
si halunnut häntä kiittää ja
jotka tulivat mieleen vasta
kotimatkalla – niin kuin
usein käy.

Yhden asian sanoin: ker-
roin terveiset lapsilta ja sa-
noin, että minusta on niin
ihanaa, kun hän niin pitää
lapsista. Kaikista lapsista.
Vaikka matkassa olisi ollut
millainen villiviikari tahan-
sa, mummo hyväksyi, ei kos-
kaan moittinut, ei koskaan
ajatellut, että joku lapsi olisi
ollut tuhma tai paha.

Mutta sitä en tajunnut sa-
noa, että sellainen hän oli
muutenkin. Hän oli hyvä ih-
minen. En koskaan kuullut
hänen arvostelevan kenen-
kään tekemisiä tai päätöksiä.
Ei hän varmasti kaikkea hy-

väksynyt, mutta ihailtavasti
hän antoi muiden ihmisten
elää omaa elämäänsä ja pys-
tyi elämään sopusoinnussa
nykyajan kotkotusten,
uusien elämäntapojen kans-
sa. Ihailtavaa oli myös se pe-
räänantamattomuus, jolla
hän pysytteli kiinni elämäs-
sä ja yhteiskunnan kehityk-
sessä. Mummo tiesi paljon
minua paremmin, mistä
maailmassa puhuttiin.

Ehkä tyyni, lämminsydä-
minen ja hyväksyvä elä-
mänasenne oli perua pitkäs-
tä elämänkokemuksesta. Jos
ihminen on syntynyt Venä-
jän vallan aikana, kokenut
kaksi sotaa ja kaksi evakko-
taivalta, mikään tuskin voi
enää olla huonosti tavalli-
sessa elämässä. Viiden pie-
nen lapsen kanssa taival Vpl.
Pyhäjärveltä Heinooseen ja
tilanhoito yksin miehensä

Tuomaan ollessa sodassa
tuskin jätti mahdollisuutta
valittamiselle.

Sitkeys, peräänantamatto-
muus, ahkeruus ja elä-
mänilo leimasivat mummon
elämää aivan loppuun asti.
Hyvät kädet eivät olleet jou-
ten, ne kutoivat sadat sukat,
leipoivat sadattuhannet kar-
jalanpiirakat. Ne niistivät,
halivat ja ottivat kiinni olka-
päästä. Kaiken yllä leijui iloi-
nen kieli, karjalan vilkas
murre, hymy ja hyvä mieli.
”Ilo pintaa vaik syvän mär-
känis” henki mummosta jo-
ka päivä.

Voin vain toivoa, että me
läheiset osasimme palauttaa
osan tuosta ilosta mummol-
le. Viimeisen runsaan vuo-
den mummo asui kodissaan
tyttäriensä hoitamana, ja
myös silloin hän sai halauk-
sia takaisin päin.

Vaikka mummo oli joulu-
na jo poissa, hän eli vielä
keskuudessamme. Me kaikki
avasimme paketeistamme
monta yllätystä, jotka mum-
mo oli huolella varustanut
iloksemme, ketään meistä
unohtamatta. Ja olen varma,
että mummo katseli meitä
pilven reunalta hymyssä
suin ritirinnan Tuomaan
kanssa.

Alma Karilaista jää kaipaa-
maan viisi lasta, 11 lasten-
lasta ja 18 lastenlastenlasta
sekä lukuisa joukko sukulai-
sia ja ystäviä. Mummomme
siunattiin haudan lepoon
Karkun kirkossa 13. tammi-
kuuta läheisten läsnä olles-
sa.

ARJA KULMALA,
Alma Karilaisen 

tyttärentytär

Eevi ja Asser Rautalin kultahääpäivänä 16. toukokuuta
2004. Takana pojat Tapani, Kimmo ja Timo.

Alma Karilainen

Vilho Virkki

Merkkipäiviä

90 vuotta
Elvi Valtanen ent. Veijalai-
nen o.s. Rastas, syntyi Rau-
dussa 6. tammikuuta 1917.
Hän eli nuorena 30-luvulla
jonkin aikaa Pyhäjärvellä
Kallenkartanossa. Elelee vir-
keänä miehensä Pertin kans-
sa Liedossa.

Hellin Musakka.

85 vuotta
Hellin Musakka o.s. Boman
3. tammikuuta Lahdessa,
(Kelja).

80 vuotta
Viljo Musakka 17. tammi-
kuuta Nastolassa, (Salitsan-
ranta).Elvi Valtanen.
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Valmistuneita

Kuolleita

Heikki Lappalaisen muistolle
Kostermaassa, Lappalaisen
taloa isännöivät Heikki ja
Liisa Lappalainen. Heidän
poikansa Antti toi taloon
nuoremmaksi emännäksi
Katrin o.s. Toiviainen. Tähän
perheeseen syntyi esikois-
poika Heikki 28.07.1918.

Vuosien myötä, Heikin
voimien ja toimintojen vä-
hetessä, hänen muistot vei-
vät usein lapsuuden kotiin ja
sen pihapiiriin. Taloon, joka
oli alkuperäisenä tauluna
maalattuna hänen huonees-
saan. Heikki oli kuusivuo-
tias, kun hänen vanhempan-
sa ostivat oman maatilan
Sortanlahden kupeesta,
Haapalan kylästä. Siellä
Heikki jo pienestä pitäen oli
mukana maataloustöissä.

Nuorena miehenä alkoivat
Laatokan aallot kiinnostaa.
Ja niin hän lähti kalastuska-
veriksi Väinö Hassille (Hovi-
vaara). Sortanlahdesta löytyi
aina ostajat suuremmillekin
kalasaaleille. Ja mieleistä oli
tietysti kääriä rahat lompak-
koon. Vastuullisena perheen
hyvinvoinnista, Heikki vei
rahat isälle. Vain vähän jätti
itselle huviretkiä varten.

Kotipellot ulottuivat Laa-
tokan rantaan. Ja Heikki
muisteli, kun lähestyin kotia
niin jo kaukaa näin Vallikin
(lehmän) rantaniityllä mi-
nua vastaanottamassa. Näi-
tä kertomuksia kuunnelles-
sani, hämäläissyntyisenä
Heikin miniänä, sain oman
postikorttimaisen mieliku-
van Karjalan kunnaista.

Mutta sitten tämän kaiken
kauniin rikkoi sota. Verkot
piti nostaa, eikä tietoa mil-
loin lasketaan uudestaan.
Synkät sodan pilvet varjosti-
vat Heikin elämää viisi vuot-
ta. Raskain mielin lähetti
Kaisa-äiti (Katria sanottiin
Kaisaksi) pojan armeijan ko-
mennukseen. Äidillä oli us-
ko ja luottamus Jumalaan ja
niin hän evästi pojan ru-
kouksin ja luottaen Psalmin
sanojen mukaan: ”Korkeim-
man olet sinä ottanut suo-
jaksesi.” Herra varjele poi-
kaani, oli äidin päivittäinen
rukous.

Heikillä oli myös kaiho
lähtiessä. Nuori mies oli ra-
kastunut Selma-neitoseen..
Hän poikkesi usein kalaka-
verinsa Väinön kotona, jossa
kahvia kaateli nätti vaalea-
tukkainen tyttö, Väinön sis-
ko, Selma Hassi. Kiintymys
oli molemminpuolista ja he
suunnittelivat yhteistä tule-
vaisuutta. Kun Heikki ja Väi-
nö sitten yhdessä lähtivät
sotaan, oli Selma heitä saat-
tamassa.

Sota oli raskasta ja kulut-
tavaa, mutta Selman kirjeet
ja kortit antoivat toivoa ja
uskoa huomiseen. Yhteises-
tä elämästä päätettiin ja
suunniteltiin häitä. Ensim-
mäinen hääloma-anomus

hylättiin. Sitten Heikki kertoi
sanoneensa komppanian
päällikölle: ”Nyt jos en nyt
vihkilomaa saa, ikkään en
akkaa ota”. Jo heltyi loma.
Kaksi päivää häitä vietettiin.
Morsiamena ei ollutkaan
mikään ”akka”, vaan hento
kultakutrinen Selma. 

Viimein loppui sotakin ja
äidin rukouksiin vastattiin,
Heikin elämä säilyi. Perhettä
alettiin koota yhteen. Mo-
nien evakkotaipaleitten
kautta tie päättyi Ikaalisten
Myllykarttuun Kurkisuon
korpeen. Innolla kuokittiin,
raivattiin ja rakennettiin.
Heikille ja Selmalle syntyi
neljä lasta, joista Laura-vau-
va kuoli alle vuoden ikäise-
nä. Arki oli työntäyteistä. Sa-
man katon alla asuivat Hei-
kin vanhempien lisäksi vel-
jet Kauko ja Mauri perhei-
neen.

Naapureiden kanssa sitten
joskus irroteltiin työstä –
sahtikannujakin vaihdettiin,
sekä huvipaikoille pyöräil-
tiin. Kaiken keskellä heräsi
kuitenkin kysymyksiä elä-
män perimmäisestä tarkoi-
tuksesta. Tätä vartenko Ju-
mala varjeli elämäni sodas-
ta? Tässäkö kaikki, se ei tyy-
dyttänyt. Hän koki Jumalan
kutsun sydämessään, sa-
moin Selma-puoliso. Yhdes-
sä he päättivät antaa Juma-
lalle hallintovallan elämään-
sä. Kaikki se entinen jäi ja
uusi elämä alkoi ilon ja rau-
han täyttämänä. Vähitellen
alkoi selventyä Jumalan
suunnitelma Heikin ja per-
heen elämää varten.

Niin kävi, että kuokat ja
aurat jäi Mauri-veljen käyt-
töön. Heikki kutsuttiin pap-
pis-virkaan Tampereen Hel-

luntaiseurakunnan pastori-
na, jossa hän toimi elä-
keikään asti 25 vuotta. Hän
oli innokas Jumalan rakkau-
den, pelastavan uskon ja ar-
mon julistaja. Monet saivat
kokea saman armahduksen,
hänen julistuksensa kautta.
Iloisuus ja vahva usko Juma-
lan huolenpitoon oli hänen
sisäinen voimavaransa lop-
puun asti.

Perheessä hän oli rakasta-
va, vastuuntuntoinen puoli-
so, isä sekä appi ja taata. Vii-
me vuosina taivaallisen ko-
din ikävä oli voimakas, kun
sairaus runteli kehoa monel-
la tapaa. Hän oli aivoinfark-
tin jälkeen yli kaksi vuotta
sairaalapotilaana ja lopulta
liikuntakyvyttömänä. Usein
taatan sanonta sairaalassa
oli sotaa muistaen: ”Viis
vuotta sovas ja kaik män, ei
jäänt ko puukengät ja paper-
pusero.” 

Menetin henkisesti ap-
piukossani paljon. Meille
kaikille jäi hänestä valoisa ja
lämmin muisto. Omaisina
lauloimme usein taatan
vuoteen vieressä. ”Sydämel-
lä Jeesuksen olla on niin su-
loinen, on niin tyyntä rau-
haisaa, niin kuin unta iha-
naa”. Tähän uneen rakas ap-
pitaatani sai nukkua 7.11.06.
Vaikka jäi kaipaus ja ikävä,
niin kiitollisuus on kuitenkin
hänen poispääsystään Tai-
vaan kotiin. Heikkiä jäivät
kaipaamaan Selma-puoli-
son lisäksi pojat Leo ja Sep-
po sekä tytär Eeva-Liisa puo-
lisoineen, seitsemän lasten-
lasta ja kuusi lastenlasten-
lasta.

Heikin miniä 
MARJATTA LAPPALAINEN

Heikki Lappalainen ja hänelle rakas taulu: syntymäkoti
Kostermaassa.

Aarre Vesikkoa muistaen
Rakkaus, ystävyys ja suru
voivat näyttää vastakohdilta
ihmisen elämässä. Edelliset
ovat muistamisen onnea,
jälkimmäinen menettämi-
sen tuskaa. Olemme jättä-
neet jäähyväiset rakkaalle ja
hyvälle ystävälle Aarre Vesi-
kolle.

Ystävällisyydessä Aarre oli
ylivertainen, aina auttavai-
nen ja huomaavainen. Hän
oli AARRE meille kaikille,
jotka olimme kanssakäymi-
sissä hänen kanssaan.

Aarre syntyi Pyhäjärvellä
Vernitsan kylässä, jossa ku-
lui lapsuus. Kaksi kertaa Ve-
sikon perhe joutui lähte-
mään sodan jaloista evak-
koon. Aarre oli 15-vuotias,
kun tuli viimeinen lähtö.
Hän ajoi perheen hevosta,
jonka kärryille oli lastattu se
omaisuus, mikä mukaan
mahtui. Matka Vernitsalta
Koskenpäälle kesti kolme
viikkoa.

Lopullisesti Vesikon perhe
asettui Hämeenkyrön Paha-
ojalle, josta pojat työnsä tai
perheen perustamisen
vuoksi muuttivat muualle.
Me Hassin perhe asetuimme
asumaan naapuripitäjään
Mouhijärvelle. Jossain vai-
heessa Aarren ja Kertun tiet
kohtasivat. Kerttu oli löytä-
nyt oman Aarteensa, josta
me kaikki olimme iloisia. 

Aluksi Aarre ja Kerttu aset-
tuivat Ikaalisiin, mutta
muuttivat sitten Turkuun.
Aarre sai työpaikan Wulga-
nin laivatelakalta. Jonkin
ajan kuluttua löytyi mielei-
nen omakotitontti Littoisten
Kultanummelta, lähellä Tu-
run kaupungin rajaa. Oma
talo nousi nopeasti. Aarre
kävi päivät töissä telakalla ja
iltamyöhään rakensi omaa
taloaan.

Matti Hassin 
saamat avut

Kerron pari tapausta, joissa
Aarre oli minulle todella
suuri apu hädän hetkellä.
Olin päässyt armeijasta ja
perustanut perheen. Olim-
me muuttaneet Tampereel-
le, jossa oli hyvä työpaikka-
kin, kunnes eräänä päivänä
tuli joukkoirtisanominen.
Siihen joukkoon kuuluin mi-
näkin. Uutta työpaikkaa ei
tahtonut löytyä Tampereel-
ta. Kirjoitin Aarrelle huolis-
tani. Ei kestänyt montakaan
päivää, kun Aarrelta tuli kir-
je. “Tulkaa heti Turkuun.
Täällä on työpaikka ja asun-
to valmiina”. 

Asunto oli melkein Aarren
ja Kertun naapurissa. Me
muutimme Turkuun ja olin
töissä Aarren apurina laiva-
telakalla.

Ensimmäisen kerran Aar-
re pelasti minut pulasta ol-
lessani vasta toisella kym-
menellä. Olin innokas kilpa-
hiihtäjä. Hyppyrimäestäkin
laskettiin, vaikka vanhem-
mat sen kielsivät. “Jos sukset
rikkoontuvat, uusia et saa si-
nä talvena, uhattiin.” Kiel-
loista huolimatta pikkuhyp-
pyristä laskettiin ja sukset
katkesivat. Kotiväeltä ei riit-
tänyt rahaa uusien suksien

ostoon. Kilpahiihtoura näyt-
ti olevan lopussa.

Kerttu- siskoni ja Aarre oli-
vat kihloissa ja Aarre sattui
silloin olemaan tämän ta-
pahtuman aikana meillä ap-
pelassa. Aarre kuunteli het-
ken ja seurasi mielipahaani.
Sitten hän sanoi: “Kuule
Matti, kyl mie siul sukset
hommaan. Lähetään linja-
autolla Hämeenkyröön Mes-
kasen suksitehtaalle. Sielt
saat valita parraat kilpasuk-
set”. Niin myös tapahtui ja
monet kilpailut niillä suksil-
la hiihdettiin. Silloin tajusin
Aarren olevan huippuhyvä
ystävä.

Perheeni elämä ei jatku-
nut Turussa kovin kauaa. Mi-
nulle tarjoutui Mouhijärvel-
tä työpaikka ja muutimme
sinne. Siellä olivat myös
meidän vanhemmat. Aarre
ja Kerttu alkoivat myös tun-
nustella työmahdollisuuksia
Tampereelta. Aarren kaltai-
silla ammattimiehillä oli nyt
kysyntää. Lisäksi kaipuu
vanhempien ja tuttujen luo
pääsi voitolle. He muuttivat
Tampereelle 1963. Siitä me
kaikki olimme iloisia. Kans-
sakäyminen oli nyt lähei-
sempää, kun muistetaan sen
ajan kulkuyhteydet.

Karjala mielessäin

Karjala oli voimakkaasti Aar-
ren mielessä ja sydämessä.
Pyhäjärvi-juhlissa he Kertun
kanssa olivat aina mukana.
Myös silloin kun juhlat olivat
Pyhäjärven kirkkoaholla,
olimme joukolla mukana.
Siellä vanhojen tuttujen ta-
paaminen ja kuuleminen
muistui kotonakin usein
mieleen.

Kerran me päätimme teh-
dä kotiseutumatkan Pyhäjär-
velle, pääkohteena käydä Ve-
sikon perheen asuinpaikalla
Vernitsalla. Mukaan lähtivät
myös Aarren veljet Arvo ja
Valte. Perillä Vernitsaan joh-
tava tie ei ollut entisensä,
maisemat muuttuneet täysin
ja tiet ajokelvottomat.

Tuttua kotitietä tienvarsi-
rakennuksineen ei löytynyt.
Mutta siellä harhaillessa ta-
pahtui riemukas tapaami-
nen. Entinen naapurin poi-
ka Hutrin Aimo oli myös ko-
tipaikkaansa etsimässä. Po-
rukalla etsien vihdoin löy-
dettiin perille. Pihapiirit kai-
voineen löytyivät, mutta ra-
kennukset olivat hävinneet.
Paljon oli veljeksillä ja Ai-
molla muisteltavaa entisistä
kodeista.

Aarren luona 
oli hyvä olla

Aarre oli herrasmies koko
elämänsä ajan. Aina tavates-
samme lämmin kädenpuris-
tus ja iloinen tervetulotoivo-
tus hymyn kera loi tapaami-
selle hyvän ilmapiirin. Usein
kesäisin kävimme Aarren ja
Kertun loma-asunnolla.
Siellä oli mieluista tekemis-
tä. Lipputangossa liehui Py-
häjärven viiri.

Aarre ja Kerttu viettivät ta-
sapainoisen yhteisen elä-
män ja heidän lähellään oli
hyvä olla. Vuodet vierivät ja
kaikki me ikäännymme. Aar-
ren tavoitti sairaus. Viimei-
set seitsemän kuukautta hän
oli sairaalahoidossa. Vierail-
lessamme hänen luonaan,
hän aina myönsi, että hoita-
jat ovat hyviä ja on hyvä olla.
Mutta hoitajat myös sanoi-
vat Aarren olevan todellinen
herrasmies. Kiitti aina kai-
kesta ja käyttäytyi hyvin.

Aarre jätti kaikille hänet
tunteneille itsestään myön-
teisen ja kauniin kuvan.

Elo kerran alkanut 
Karjalan mailla
on päättynyt elon iltaan.
Soi holvissa 
sävel hiljainen
on matka 
päättynyt maallinen
on aika jäähyväisten.

MATTI HASSI

Vesikon veljekset kotipihallaan Vernitsalla, vasemmalta
Aarre, Arvo ja Valte.

Henriikka Salonen on valmistunut Oulun
yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi. Van-
hemmat Anja ja Paavo Salonen. Isovanhem-

mat Lilja o.s. Kilpeläinen, Ylläppää ja Reino
Salonen. Henriikan vanhemmat asuvat Alas-
tarossa.
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Nuorten palsta

Kati Karjalassa
Lähdimme Karjalaan 4.7.
2006 aikaisin tiistai-aamuna.
Itse asun Lempäälässä, mut-
ta olin mennyt jo edellisenä
iltana mummulle yöksi Ylö-
järvelle. Lähtö hieman jän-
nitti, koska se oli ensimmäi-
nen ulkomaanmatkani. Mat-
ka Ylöjärveltä Venäjän rajalle
oli pitkä. Emme joutuneet
odottamaan tullissa kovin
kauaa: kului noin tunti, niin
olimme jo Venäjän puolella
bussissa jatkamassa matkaa.

Ensimmäinen yöpymis-
paikkamme Sortavalassa oli
hotelli Piipun Piha. Saa-
vuimme sinne vasta illalla.
Menimme aikaisin nukku-
maan, koska seuraavana päi-
vänä lähtisimme aamusta
Valamon luostariin.

Valamo-retken jälkeen jat-
koimme kohti seuraavaa ma-
japaikkaamme, suomalaisen
Antti Musakan omistamaa
majataloa Pyhäjärvellä. Mat-
kalla kävimme tutustumassa
Jaakkiman kirkkoon. Kum-
matkin mummoni ovat ko-
toisin Karjalasta ja matkalla
Musakalle näin tienhaaran,
joka olisi vienyt toisen mum-
moni Airi Heinosen os. Suu-
tari synnyinpaikkaan Hiito-
laan.

Ennen Musakalle saapu-
mistamme pysähdyimme
Pyhäjärven Sankarihautaus-
maalle. Siellä vietimme
muistohetken sankarivaina-
jille. Pertti Hakanen piti pu-
heen ja hänen vaimonsa Sei-
ja Hakanen lauloi kauniin
laulun Karjalasta. Mummo
laski kukkakimpun muisto-
merkille. 

Vihdoin saavuimme Mu-
sakan Antille Lomarantaan.

Siellä majoittauduimme telt-
taan, koska huoneita ei riit-
tänyt kaikille. Nukuimme hy-
vin ja aamulla heräsimme
pirteinä Konevitsan reissulle.

Konevitsassa tutustuimme
Konevitsan luostariin, sekä
muutamiin skiittoihin. Kä-
vimme myös hevoskivellä.
Lopuksi keräsin vielä Laato-
kan rannalta kauniita kiviä ja
vähän hiekkaa.

Illalla kävin Lari-nimisen
pikkupojan kanssa uimassa
Pyhäjärvessä. Sitten vietim-
me iltaa Lomarannassa tans-
sien ja laulellen. Kaikilla oli
kivaa!

Seuraavana päivänä läh-
dimme tutustumaan mum-
mun Seija Lintulan o.s.Jortik-
ka synnyinpaikkaan Konnit-
sassa. Mukana olimme minä,
mummu ja mummun serkku
Sirkka. Kuskina toimi Antti.
Samalla kävimme myös kat-
somassa erästä iäkästä venä-
läistä mummoa. Kävimme
myös Sirkan äidin synnyin-
kodissa. Illalla kävimme taas
uimassa.

Aamulla pakkasimme jo
tavaramme ja hyvästelimme
Lomarannan väen, ainakin
vuodeksi. Kotimatka sujui
hyvin, hieman odottavissa
merkeissä, saisi taas nähdä
kotiväen! Kun vihdoin olim-
me päätepysäkillä, oli aika
hyvästellä muut matkalaiset.

Ensi vuonna uudestaan!!
Minulla oli myös matkan

aikana synttärit ja täytin 13
vuotta! Juhlimme niitä
mummon leipomalla kääre-
tortulla.

KATI LINTULA 
13 vuotta

Kati ja mummo Valamon luostarin laiturilla.

Seija Hakanen lauloi sankaripatsaalla Mun synnyinmaani
Karjala. Takana Vilho ja Sanelma Pitkänen.

Menneen kesän saldo
Suvi toi valon ja lämmön. El-
vytti luonnon. Kutsui laula-
vat siivekkäät pesäpuuhiin.
Kotolinnut hautoivat jo pön-
töissään ensipoikuettaan.
Juhannuksena oravaemot
liikkuivat somat pörröpalle-
rot kintereillään ja komea
Kanadan-hanhiparvi toi viisi
pitkäkoipista- ja höyhenistä
perillistään välipalalle.
Muistivat vuodentakaisen
kyläilynsä rannassamme.

Mutta sade viipyi ja helle
paheni yltyessään. Vanhuk-
set alkoivat uupua, viheriöt
tuhoutua. Järvi, Taivaan pei-
li, auttoi. Sadettajan vuolas
pisarasumu voitti paahteen.
Rantapirtin ympärillä ku-
koisti koko kesän. Erilajiset
esikot, vuokot, liljat ja ruusut
vuorottelivat runsaina ryöp-
pyinä palkiten viherpeuka-
lomme nuorempaa polvea.
Me vanhukset istuimme
suurten Terijoen salavien

katveessa ihastellen värien
loistoa ja syötellen lintu- ja
oravaemoja, jotka saattelivat
jo toiset poikasensa elo-
kuussa pihaan. Rohkeimmat
tekivät lähituttavuutta kans-
samme. Pehmeästi kujertava
”Töpsy”-töyhtötiainen ja
kiinteästi silmiin tuijottava
peipponen olivat ehkä eri-
koisimmat monista seuralai-
sistamme.

Joutsenpari joikui aamu-
herätyksen ja iltasoiton len-
täessään edestakaisin. Yhä
vieläkin joulukuussa viipyi-
vät lahdella.

Kesä päättyi leimukukkien
riehaan ja ruskan ainutlaa-
tuiseen kultaukseen. Men-
nyt kesä osoitti meille ihmi-
sille tutun tosiasian. Suuri
mahti tarvitsee yhtä suuren
vastamahdin, että elämälle
jäisi tilaa kehittyä ja kukois-
taa.

MARJATTA MÜLLER

Lapsuusmuistoja Enkkuan mummolasta
Muistan lapsena olleeni pal-
jon äidin vanhempien Helka
ja Antti Inkisen luona Enk-
kuassa Pyhäjärven rannalla.
Mummo kutsui minua
”mummon sirkuksi”, kun
auttelin häntä. Mummo an-
toi kopan käteeni ja siitä tie-
sin tehtäväni. Sain  kerätä
navetan parsilta kanojen pe-
sistä juuri munittuja läm-
pöisiä munia. Muistelen
mummolassa olleen suuren
navetan ja paljon karjaa.
Mummo leipoi hyviä pe-
runakakkaroita ja riisipiira-
koita. Mummon kahvikupit
olivat siroja punakukallisia.
Ne olivat niin kauniita ja nä-
en ne vieläkin tuossa silmie-
ni edessä.

Sain nukkua mummon ja
äijän keskellä, jossa oli koko
sängyn levyinen höyhentyy-
ny, joten kaikkien päät olivat
samalla tyynyllä. Muistelen
siellä käyneen paljon vierai-
ta. Sitä varten oli oikein vie-
rassali, jonne kuljettiin ve-
rannan kautta, joka oli puu-
tarhan puolella. Salista
muistan viininpunaisen kor-
kean kaakeliuunin, saman-
värisen pitkän pöydän tuo-
leineen keskellä huonetta ja
kookkaan peilipiirongin.

Kukkia oli tietenkin ikku-
noilla, jotka avautuivat Py-
häjärven rantaan.

Antti-enollani oli siellä
vaatturi-verstas. Jykevä pöy-
tä oli ikkunoiden edessä
kangaspakkojen ympäröi-
mänä. Muistan hänen istu-
misensa pöydällä jalat ristis-
sä apulaisensa kanssa om-
pelemassa neula kädessä ja
pitkä lanka perässä. Apulais-
ta kutsuttiin ”sälliksi”. Luu-
len, että siihen aikaan mo-

nella pyhäjärveläismiehellä
oli enoni tekemä puku.

Mummola oli aivan ran-
nan tuntumassa, saunakin
melkein veden päällä. Ranta
oli puhdas hienohiekkainen
ja hiukan kaislikkoinen. Kun
äijä lähti kalalle niin kaislik-
ko vaan kohisi hänen souta-
essaan selälle. Koivukuja
kulki pitkin rantaa maantiel-
le asti, joten talo oli kauniilla
paikalla mäen kupeessa.

Muistan erään syksyillan.

Mummo oli tehnyt navetta-
työt, niin lähdimme opettaja
Helmi Savolaiselle kylään.
Mummolla oli toisessa kä-
dessä lyhty ja toinen käsi mi-
nun kädessäni. Siinä kävel-
lessä mummo sanoi, ”taluta
sie sirkkuin mummoo ko
siul on nii kirkkaat silmät”.
Kerran Pyhäjärvijuhlilla
vuosia sitten tapasin Helmi
Savolaisen ja sanoin kuka
olen, niin hän ilahtu siitä,
kun näkee vielä pitkän ajan
perästä. Hän kertoi, ”sie
meinasit hukkuu meilt
mummois kans. Sie karkasit
heikol jääl ja käi kova tuul, se
pyörittel sinnuu ko palloo.”
Jotenkin he kuitenkin olivat
saaneet minut pois sieltä
keppien avulla.

Muistan lähtöni mummo-
lasta. Mummo saatteli mi-
nut linja-autolle. Auto lähti
vastapäisestä Miikkulan
rannasta. Mummo laittoi ka-
nan koriin ja antoi sen mi-
nulle  palkaksi. Hän sanoi
kuljettajalle, että tätä tyttöä
ollaan vastassa Sortanlah-
dessa. Niinpä äiti oli siellä
vastassa ja olin päässyt ka-
nan kanssa onnellisesti ko-
tiin.

SUOMA SAARINEN 

Helka ja Antti Inkisen häät Enkkuassa. Morsiusparin vie-
ressä äiti ja isä ja äidin veljet vaimoineen.

Kaikonnut Karjala
Karjala huokaa kahleiden alla.
Karjalan viljan vienyt on halla,
kylmät on kylänsä, raukeat rannat,
hetteiksi liettyvät heleät sannat.

Karjalan lehdoista kaikkosi käki,
mierossa kaikki on Karjalan väki,
kuki ei kullero keväisin meillä,
heimo on hajonnut, oudoilla teillä.

Kotimme, kontumme meiltä voi riistää
vihamies, mutta ei muistoa kiistää.
Karjalaa muistaen jaksamme jatkaa,
ainiaan Karjala myötämme matkaa.

Suurempi heimoa kansan on huoli.
Eloon jäi Suomi kun Karjala kuoli.
Silti sen kantele hengissä helää,
Suomemme soitossa Karjala elää.

ERKKI LEHTINEN

Hengelliset päivät Raumalla 17.-18.3.2007

Herätyksien ja kansallisen 
kirkollisuuden Karjala
Karjalan Liiton ekumeenisia
hengellisiä päiviä vietetään 17.
- 18.3. Raumalla. Teemana on
Herätyksen ja kansallisen kir-
kollisuuden Karjala. Teema on
valittu raumalaisittain paino-
tetusti. Rauman seudulla ja
etenkin kaupungin eteläpuo-
lella Vakka-Suomessa vaikutti
1700-luvun lopulta puhjennut
laaja kansanherätys, joka tun-
nettiin Lounais-Suomen ru-
koilevaisuutena. Sen rinnak-
kaisliikkeeksi kehittyi Sortava-
lassa renqvistiläisyydeksi kut-
suttu herätysliike 1800-luvulta
alkaen. Sortavalan kappalai-
nen Henrik Renqvist, Kukkos-
pappi, tunnustettiin sittem-
min koko rukoilevaisuusliik-
keen johtajana. Hengellisillä
päivillä tarkastellaan näiden
kahden herätysliikkeen suh-
detta maantieteellisestä etäi-
syydestä huolimatta.

Toisena sortavalalais- ja rau-
malaisaiheena on kummankin
kaupungin imagoon liittynyt
opettajaseminaarien osuus.
Sortavalan seminaari synnytti
Laatokan Karjalassa paitsi lu-
terilaista hengellistä liikehdin-
tää, myös hankauksia ja lopul-
ta yhteisymmärrystä alueen
ortodoksien ja luterilaisten
suhteessa. Seminaari koulutti
ortodoksisia uskonnonopetta-
jia Karjalaan. Opettajakunnan
ekumeeninen koostumus oli
omiaan tasoittamaan ajan kir-
kollisia juopia. Ortodoksisena
teemana hengellisillä päivillä
on kansallisen ortodoksian
synty ja Sortavalan seminaarin
vaikuttaminen siihen.

Hengelliset päivät tarjoavat
jumalanpalveluksia, kirkkoti-
laisuuksia ja esitelmiä teemas-
ta. Hengelliset päivät alkavat
lauantaina 17.3. klo 14 opaste-
tulla kävelykierroksella van-
hassa Raumassa teemalla Py-

hän Fransiskuksen jalanjäljil-
lä. Avajaisjuhla pidetään Rau-
man seurakunnan Nuortenta-
lossa alkaen klo 15. Lauantai-
na klo 18 on ortodoksinen vigi-
lia Pyhän Nikolauksen kirkos-
sa ja luterilainen iltakirkko Py-
hän Ristin kirkossa. Lauantai-
iltana klo 19.30 nautitaan ilta-
tee Rauman luterilaisen seura-
kunnan seurakuntatalossa.

Sunnuntaina 18.3. klo 9.30
lasketaan seppeleet Karjalaan
jääneiden ja sankarivainajien
muistomerkeillä ja klo 10 pide-
tään messu Pyhän Ristin kir-
kossa ja liturgia Pyhän Niko-
lauksen kirkossa. Sunnuntain
lounas tarjoillaan Nuorten ta-
lolla klo 12. Päiväjuhlassa klo
14 Kulttuurikeskus Posellissa
on runsaasti musiikkiohjel-
maa ja kummankin kirkko-
kunnan edustajien puheita.
Järjestelyistä vastaavat Karja-
lan Liiton hengellinen toimi-
kunta, Rauman Karjalaiset ja
Varsinais-Suomen karjalais-
seurojen piiri yhdessä Rau-
man luterilaisen ja Turun orto-
doksisen seurakunnan kanssa.

Hengellisten päivien lopuk-
si luovutetaan ikoni ja perga-
mentti seuraaville hengellis-
ten päivien järjestäjille ja piis-
pat suorittavat matkaan siu-
nauksen.

Karjalan Liiton hengellisen
toimikunnan puheenjohtaja-
na toimii dosentti Juhani Fors-
berg Helsingistä.

Lisätietoja:
Hannu Kilpeläinen, toi-

minnanjohtaja, puhelin 040-
5356789, sähköposti: han-
nu.kilpelainen@karjalanliit-
to.fi, tai Mervi Piipponen, vt.
toiminnanjohtaja, puhelin
09-7288 1714, sähköposti:
mervi.piipponen@karjalan-
liitto.fi



Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallitus piti suunnittelukokoustaan Tyrvään Sanomien tiloissa 18.1.2007. Istumassa vasemmalta
Salme Rintala, Arja Hiiri, Helka Mäkelä, ja Helvi Wilkko. Takarivissä Reino Äikiä, Antero Pärssinen, Juhani Forsberg ja Yr-
jö S. Kaasalainen. Seuraava hallinnon kokoontuminen on 17. helmikuuta.
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Karjalainen Karilainen
Tällä nimellä ilmestyi marras-
kuussa 2006 uusi kirja, jonka
alaotsikko on Nimi ja suku
historian myrskyissä. Suku,
jonka kautta karjalaisten tu-
hatvuotinen historia näh-
dään, on Karilaisten suku. Su-
vun ja heimon nimi sekottui-
vat vanhimpina aikoina vero-
kirjureiden ja uudempina ai-
koina nimistöntutkijoiden
toimesta keskenään. Suvun
juurten tutkiminen oli niin
vaikeata, että se oli aloitettava
heimon historiasta ja heimon
nimestä.

Kirja on poikkeus viime ai-
koina ilmestyneiden kirjojen
joukossa, koska sen sisältö
painottuu lähihistoriaa kau-
emmaksi. Karjalan synty esi-
tetään omintakeisella ja ha-
vainnollisella tavalla. Heimon
syntyaikoja seurasi sukuni-
mien syntyaika ja ristiretket
merkitsivät esi-isien vähit-
täistä eurooppalaistumista.
Seurauksena karjalaisten
asuinalueet joutuivat vierai-
den valtojen etupiiriin jakaen
sen moneen osaan.

Kirjasta välittyy yksityis-
kohtainen kuva pitkän vihan
ajasta 1500-luvun lopulla au-
tioitumisineen ja asutusliik-
keineen sekä ratsaan varusta-
misesta 1600-luvulla sotapal-
velukseen. Ainainen sotimi-
nen loppui keisarin alamaisi-
na Vanhassa Suomessa ja sit-
ten autonomisessa Suomes-
sa.

Kirjan kuvaus Suomen his-
toriasta ei löydy ”kliseisistä”
koulukirjoista ja on erikoinen,
koska sitä suodatetaan yhden
suvun ja yhden heimon näkö-
kulmista. Ruotsin suurvallan
sotien aikaisia ratsumiehiä ei
esitellä hakkapeliittoina. So-
tasankareita kirjassa ei ole el-
lei sankari-sanaa aseteta lai-
nausmerkkeihin. Lähteiden
salliessa kerrotaan raadolli-
sesta todellisuudesta ja arki-
päivän asioista. 

Pyhäjärvi 
ja Karilaiset

Yksi vahvimmista Karilaisen
suvun asuinalueista evakko-
aikoihin asti oli Pyhäjärven
pitäjän Alakylä. Tiettävästi
kaikki nämä Karilaiset pol-
veutuvat 1600-luvun lopulla
ja vielä aivan 1700-luvun alus-
sa vaikuttaneesta Yrjö Han-
nunpojasta. Hän oli paitsi ta-
lollinen Alakylässä myös Py-
häjärven käräjillä lautamies.
Poika Elias (k. 1740) jatkoi su-
vun lautamiesperinteitä.

Karilaiset ehtivät asua Ala-
kylässä ennen evakkoa kym-
menkunta sukupolvea. Suvun
keskeistä asemaa kylässä
osoittaa se, että heidän mu-
kaansa oli nimetty numero
yksi. Kehitystä kuvaa hyvin se,
että vuoteen 1880 mennessä
numerossa oli taloja neljä ja
seuraavan vuosisadan alussa
kaksinverroin. Taloluvun kas-
vu kertoo uudisraivauksesta
ja väkiluvun kasvusta.

Mistä nimi 
Karilainen?

Karjalassa oli ikivanha tapa
käyttää isiltä perittyjä sukuni-
miä. Nimet säilyivät, vaikka
olisi muutettu pitkienkin
matkojen päähän. Mutta jo-
kainen nimi on joskus jossa-
kin syntynyt. Ensimmäiset
Pyhäjärvellä asuneet Karilai-
set ovat tuoneet sukunimen
tullessaan Kirvusta. Kirvussa
ensimmäinen Karilainen oli
nimeltään Matti Ollinpoika.
Siellä hänet mainitaan vuo-
desta 1590 alkaen.

Matti Ollinpoikakin toi su-
kunimen mukanaan. Hänen
isänsä Olli Matinpoika asui
Vuoksen toisella puolella Vii-
puriin vievän vanhan tien
varrella Pullilassa. Pullila oli
sukupolvien ketjussa vain vä-
lietappi. Olli oli kotoisin
Vuoksen varrelta Hatulan

(Hattulan) kylästä, joka tun-
nettaneen paremmin Antrean
pitäjän kirkonkylänä. Siellä
ovat suvun vanhimmat var-
masti dokumentoitavissa ole-
vat tiedot. 

Vanhimman maakirjan
vuodelta 1543 takaisesta ajas-
ta voidaan esittää vain enem-
män tai vähemmän hyviä ar-
vioita. Karilaisten talonpai-
kan lähellä erottuu vanhim-
milta kartoilta kari, josta nimi
voisi johtua. Vanhimmat kylät
olivat yleensä saaneet nimen-
sä ensimmäisen asujansa
mukaan. Hatulasta ei tunneta
Hattusen tai Hattulaisen su-
kua. Voidaankin kysyä,
olisivatko Karilaiset olleet al-
kuaan Hattulaisia ja saaneet
karin mukaan uuden nimen.
Hattu-nimellä on erikoinen
ristiretkiaikoihin ulottuva his-
toriansa.

Ennen ruptuuria 
Yläjärven kylään

Jos halutaan jakaa muutamal-
la sanalla karjalaisten historia
jaksoihin, sanat voisivat olla:
Karjalan ristiretki, vanhat vi-
hat, pitkä viha, ruptuuri, iso-
ja pikku viha, vanha Suomi ja
evakko. Pitkä viha eli 25-vuo-
tinen sota-aika Venäjää vas-
taan (1570-95) päätti yhden
karjalaisten historian par-
haista kausista. Suuri osa raja-
seudun väestöä sysättiin liik-
keelle. Väestönvaeltelu jatkui
kauan vielä seuraavalla vuosi-
sadalla, jolloin 1650-luvulla
käytiin uusi sota Venäjää vas-
taan. Tuota sotaa voidaan is-
kevästi nimittää ”ruptuurik-
si”. Luterilaisten ja ortodok-
sien väliin repesi syvä kuilu.
Historiantutkijoiden käyttä-
mä täsmällinen ilmaisu on
Kaarle X Kustaan Venäjän sota
v. 1656-1658 Suomen suun-
nalla.

Suurin osa ortodoksiväes-
töä muutti varsinkin Laato-

kan länsipuolisilta alueilta vii-
meistään ruptuurin aikana
pois Venäjälle. Uusille tulok-
kaille oli tilaa ja hyviä paikko-
ja valittavaksi asti. Tilalle
muutti Viipurin läänin puo-
lelta ja kauempaakin luterilai-
sia. Ensimmäisenä Karilaise-
na Käkisalmen läänin puolel-
le tuli Matti Hannunpoika
vuosikymmen ennen ruptuu-
ria. Hän sijoittui ”Laatokanlä-
heisesti” Yläjärven kylään.

Matin talo lienee, kun poi-
kia ei ollut, periytynyt vävylle,
jonka sukunimeä ei tunneta.
Siten ei tiedetä, mikä talo Ylä-
järvellä oli Matin aikanaan
asuttama.

Ruptuurin jälkeen 
Alakylään

Matti Hannunpojan mukana
Pyhäjärvelle muutti kaksi ala-
ikäistä veljeä Nuutti ja Yrjö.
Aikuisina pari vuosikymmen-
tä myöhemmin veljekset etsi-
vät itselleen omat asuinpaik-
kansa, jotka löytyivät pitäjän
toiselta laidalta Alakylästä.
Vuosisadan lopulla molem-
milla oli siellä oma talo.

Ison vihan eli venäläisten
vallan aika alkoi Pyhäjärven
seuduilla vuonna 1710, kun
venäläiset valtasivat Viipurin
ja Käkisalmen. Noilta ajoilta
tietolähteet ovat erittäin
puutteelliset. Se tiedetään, et-
tä veljeksistä nuorimman Yr-
jön talo ja suku säilyi Alaky-
lässä yli vaikeiden vuosien.
Mitä tapahtui Nuutin talolle
ja suvulle, sitä voidaan vain
arvailla.

Olisi löydettävä uusia läh-
teitä, jos haluaa kysymykseen
olettamuksia paremman vas-
tauksen. Vanhoja aikoja tut-
kittaessa joutuu usein tilan-
teisiin, että haluaisi vastauk-
sia ja toivoisi, että jossakin on
vielä löytymättä lähteitä. Jo-
kaista mahdollista nurkkaa ei
ehkä ole vielä tutkittu.

Karjalaisten historiassa on
ollut hyviä aikoja ja vaikeita
aikoja. Ensimmäinen hyvä
kausi ”kultainen” turkiskausi
päättyi Karjalan ristiretkeen.
Toinen oli keskiajan lopulla ja
Kustaa Vaasan ”isällisenä”
hallituskautena, jolloin sodat
olivat poikkeuksia ja rauhan-
tila pitkään vallitseva. Kolmas
hyvä kausi alkoi autonomian
ajan lopulla ja jatkui evakko-
aikaan asti. Tällöin luku- ja
kirjoitustaidosta sekä sivis-
tyksestä ja koulutuksesta tuli
avainsanoja.

Yhtä Alakylän Karilaisen ta-
loista kutsuttiin isännän etu-
nimen mukaan Vilppolaksi.
1800-luvun lopulla siellä oli
perhe, johon syntyi ensin Vil-
leksi kutsuttu poika ja sitten
kuusi tytärtä. paikallinen ky-
näniekka riimitteli seuraavat
säkeet.

”Ootteko kuulleet mainitta-
van

tuota Vilppolan komiata ta-
loa?

Siin oli vinkkelipytinki,
Ja kuus oli tyttöä jaloa”.

Vilppolan vinkkelipytingis-
sä oli kuvasta päätellen päre-
katto, 6-ruutuiset ikkunat sei-
nien ollessa maalattuja puna-
mullalla. Villen elämäkerta on
erikoinen. Hän meni naimi-
siin kylän opettajan kanssa ja
kouluttautui myös itse kansa-
koulunopettajaksi. Heidän
elämäkertansa on kerrottu ai-
kanaan Pyhäjärvi-lehdessä. 

Eivätkö Karilaiset 
ole Karjalaisia?

Eikö olekin merkillistä, että
suvun vanhimmilla asuin-
alueilla Kirvussa eläneet Kari-
laisen suvun mieskantaiset
jälkipolvet käyttävät su-
kunimenään nyt Karjalaista?
Sieltä ennen isoa vihaa Räisä-
lään ja Pyhäjärvelle lähtenei-

den sukuhaarojen jälkeläiset
taas käyttävät kaikki alkupe-
räistä sukunimeä Karilainen.

Karilaiset ovat heimoltaan
karjalaisia (pieni alkukirjain).
Mutta heidät on usein seko-
tettu Karjalaisen sukuun (iso
alkukirjain). Karilainen ja
Karjalainen ovat kaksi eri su-
kua, joiden nimet on vuosisa-
tojen kuluessa sekotettu toi-
siinsa. Sille, mikä on paperille
pistetty, on suuri valta. Kirju-
rit ovat kirjanneet nimiä vaih-
televilla tavoilla. Apuna Kir-
vun Karilaisten alistamiseksi
yhdeksi haaraksi Karjalaisen
sukuja on käytetty jopa väi-
töskirjaa.

Tarkasti erittelemällä suvut
voitiin erottaa toisistaan.
Erottelussa oli pakko ottaa
kantaa myös heimonimen
karjalainen alkuperään. Erot-
telu oli niin vaikeata, että sen
tuloksena syntyi kokonainen
kirja. Samalla tuli kirjattua
ylös suvun kautta nähtynä
karjalaisten vuosituhannen
mittainen historia. Voidaanko
kehityksestä ottaa opiksi?

Matti J. Kankaanpää:
”Karjalainen Karilainen;
nimi ja suku historian
myrskyissä”. T:mi Toiset
Aijat, Virrat 2006. 238 si-
vua. Hinta 39,-.

Kirjan kirjoittaja on toimi-
nut vuodesta 1980 ammatti-
sukututkijana ja haluaisi tulla
puhutelluksi myös tietokirjai-
lijaksi. Kirjallinen tuotanto
käsittää yli 20 nimikettä, mm.
opaskirjan ”Sukututkimus as-
kel askeleelta” (kustantanut
Suomen Sukututkimusseura)
ja perusteellisen mikrohisto-
riallisen teoksen ”Suuri Poh-
jansota, Iso Viha ja Suomalai-
set” (kustantaja T:mi Toiset
Aijat, Virrat 2001).

Kustantajan kotisivu:
www.kolumbus.fi/matkank/.

MATTI J. KANKAANPÄÄ

Luovutetun Karjalan 
pitäjäesittelyt keväällä 2007

Räisälä ja 
Viipurin läänin 
Pyhäjärvi esittäytyvät
Suositut pitäjäesittelyt jat-
kuvat Karjalatalolla. Esit-
täytymisvuorossa ovat
kaksi Kannaksen pitäjää,
Räisälä ja Vpl. Pyhäjärvi
torstaina 8.2.2007 klo 18 -
20 Karjalatalon juhlasalis-
sa. Luennoitsijoina ovat pi-
täjäseurojen edustajat.

Vajaan tunnin mittaisis-
sa esittelyissä saadaan
yleiskatsaus pitäjien vai-
heista ja erityispiirteistä.
Esittelyjä höystetään kuvin
ja tarinoin. Viime aikoina
pitäjien esittelyissä on luo-
tu katsaus myös siihen,

minne päin Suomea asuk-
kaat sijoitettiin ja on saatu
tietoisku seuran nykytoi-
minnasta, mm. julkaisuis-
ta.

Väliajalla kahvitarjoilu ja
vapaata keskustelua. Va-
paa pääsy. Karjalatalo, Kä-
pylänkuja 1, 00610 Helsin-
ki. Puh. 09 - 7288 170, toi-
misto@karjalanliitto.fi.

Esittelyvuorossa olevista
pitäjistä ja pitäjäseuroista
tai -säätiöistä lisää:

www.raisala.fi
www.vplpyhajarvi.fi
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Hannu Kilpeläinen & Saija Pelvas:

Muistojen Karjala
Vuoden karjalainen kirja on
Muistojen Karjala -teos, jon-
ka ovat tehneet Hannu Kil-
peläinen ja Saija Pelvas.
Muistojen Karjalan runsas
kuvamateriaali teksteineen
avaa luovutetun Karjalan
taustaa ja historiaa mielen-
kiintoisella tavalla.

Teoksessa luovutettua
Karjalaa ei ole pilkottu pitä-
jiksi, vaan se tuodaan esiin
osana kulttuurista kokonai-
suutta, johon ovat vaikutta-
neet niin luonnonolosuhteet
kuin luontoa muokanneet ja
ympäristöään rakentaneet
karjalaiset. Karjalaiset ovat
eläneet aina rajan kansana,
joka on ottanut kulttuuriset
vaikutteensa sekä lännestä
että idästä. Kirjan teksti ra-
kentuu Karjalan ja sen muis-
tojen välittämiseen muiste-
luiden, kuvien ja niiden
taustatietojen kautta. Karja-
la on enemmän kuin mitä

evakkorekeen on mahtunut.
Karjalan Liitto haluaa nos-

taa esille karjalaisen kirjalli-
suuden runsaan kirjon klas-

sikoista tämän päivän teok-
siin ja valita laadukkaista
teoksista vuoden karjalaisen
kirjan. Valittava kirja voi olla

Muistojen Karjala on kolmas Vuoden karjalainen
kirja.

Vpl. Pyhäjärvi -juhlat Tampereella 14.-15.7. 2007

Onkimatka
Lapsen mie olin usiast
mummolas, Sammus, Ripo-
vuoren juures. Mie olin tal-
vel täyttänt seitsemä vuotta,
tämä käi heinäkuus.

Yhten kauniin heinäkuu
sunnuntain miun mummo
sano jot nyt lähetää ongel.
Hää käsk miun männä hake-
maa navetast vilkan. Sen
kans myö mäntii saunapää-
tyy, mist kaivettii onkimat-
toi. Mummol ol pien las-
purkki, minkä kannes ol rei-
kii. Äkkii myö se purkki saatii
täytee. Sit myö otettii sauna
seinält kaks onkivappaa,
mitkä laitettii olal ja lähettii
rantaa päi. Vilkan mie vein
männessäin takasi navettaa.
Sit myö kulettii pello pien-

narta pitki rantaa päin. Siin
enne rantaa ol piikkilanka
minkä yli mummo män, mie
mänin alatse. Siel rannal ol
lehmii laitumel, mut ei ne
meitä häirinneet. Onkie sii-
mat ol kierretty vappoi ym-
päril sillee jot koukku ol ko-
hos kiinni. Koha myö saatii
onget selvitettyy pit laittaa
mato koukkuu. Mie en olt
enne millokaa olt ongel.
Mummon pit neuvoo min-
nuu käest pittäe millee mato
pannaa onkee. Koha siit oltii
selvitty, kahlattii polvii myö-
te jokkee ja heitettii siima
vettee. Puomii ast ves ol iha
tyyni, keskel jokkee näky
käyvä aikamoine virta. Kalat
polskiit eteenpäin vees mut

mei ongist vaa söivät vähä
vällii maot. Jouvuttiin laitta-
maa ain uus mato. Ain välil
tuntu jot nyt tärppää mut
mato sielt vaan ol syöty. Sit ei
olt ennää ko yks mato jälel ni
sillo nykäs. Miu ongessai ol
semmone nelsata gramma-
ne ahven. Mummo sano jot
nyt riittää tää onkimine. Vii-
mene mato heitettii jokkee.
Mummo löys rannalt jonku
kepukan mil hää napautti
ahvenelt hengen pois. Sit
myö lähettii kottii ko oltii en-
si laitettu taas siima onge
ympäril ja koukku kohhoo
kii.

Sit myö mäntii takasi tuval
päi, täl kertaa vaa tietä pit-
kin. Mummo kanto ahven-

Laatokan rannassa Vuohensalossa olevaa mäntyä on ku-
vattu monissa yhteyksissä. Tämän kuvan on ottanut Risto
Kukko (Hanko) syksyllä -06. Luontoihmisenä hän havaitsi
saukon kotiutuneen männyn juurakkoon.

takki. Siel ojas ol vaik minkä-
laisii kukkii. Kylhä mie tun-
sin jo monta kukkaa nimel-
tää, mut myö tehtii sillee, jot
mie ain poimin sen kukan
mitä en tuntent ja mummo
sano sen nimen. Miul ol aika
iso puketti kukkii ko päästii
tie päähä. Siin tien vieres ol
iso kivi, minkä vieres ol paljo
mansikkoi. Ne mein pit
männessää viel syyvä pois. 

Sit mäntii karjakeittiöö ja
mummo hak tuvast puuko.
Maitohuonee hyllyl ol las-
purkki miu kukillei. Mummo
laitto puuko miu kättee ja sa-
no jot alapas suomustaa. Si-
täkää mie en olt millokaa
tehnt mut hää neuvo millee
päi kala otetaa kättee ja mite
puukol vejetää suomut irti.
Sit ko tää o tehty hää neuvo
milleen ahven aukastaa. Mie
vein totkut ulos ahvene ma-
hast. Sit hää neuvo jot pää
leikataa irti ja selkäevä. Sitte
huuhottii kala hyväks ja lä-
hettii tuppaa. Totkut mie
vein kanoil. Ne tykkäsiit niist
kovast. Tuvas myö paistettii
ja syötii se ahven. Kyllähä
muut aikaihmiset pilkkasiit
mei kalasaalista, mut ei myö
välitetty, sanottii vaa jot tai-
jatta olla vaa katteellissii. 

Miun mummoin ei olt
käynt koului eikä lukent kas-
vatustieteellissii kirjoi mut
hää ties luonnostaa mitä
laps tarvii. Sil kertaa mie tar-
viin aikaa ja sitä hää anto
miul. Kenelläkkää aikuisel ei
olt enne eikä sen jälkeenkää
olt sitä aikaa. Nyt mie oon jo
yli kuuvenkymmenen ja viel-
kii tää kalareissu lämmittää
syväntä.

KAIJA SUVELAReino O. Kukko ja Martti Toiviainen mato-ongella Pyhäjärvellä 1937.

Hyvä Lauttakylän yhteiskoulun 
tai lukion tai aikuislukion
entinen oppilas tai opettaja
Tartupa nyt kynään tai aukai-
se uusi sivu tietokoneessasi ja
ala kirjoitella muisteloita
kouluajoiltasi!

Lauttakylän yhteiskoulun
ja lukion seniorit ry on pe-
rustettu v. 2003 yhdyssiteeksi
oppilaitoksen ja sen entisten
oppilaiden ja opettajien välil-
le sekä pitämään yllä opiske-
lun aikana syntyneitä ystä-
vyyssuhteita.

Yhdistys on koulumme
100-vuotisjuhlan (v. 2009)
kunniaksi kokoamassa muis-
telokirjaa, jossa koulun enti-
set opettajat ja oppilaat kerto-
vat mistä tahansa iloisista, su-
rullisista, arkisista tai muuten
vain mieleen painuneista ta-
pahtumista kouluajaltaan se-
kä elämästä yleensä kouluai-
kana.

Tarkoituksena on kerätä
mahdollisimman moni-
puolista tietoa oppilaiden ja
opettajien elämästä ja olo-
suhteista eri vuosikymmenil-
tä. Näin saadaan luettavaksi
yksittäisen oppilaan tai opet-
tajan näkökulma koulustam-
me. Kirjoituksesi voi sisällöl-
tään olla lyhytkin, sillä jokai-
nen itsestä pieneltäkin tuntu-
va yksityiskohta on arvokas
muisto. Edeltäkäsin ei voi tie-
tää, mikä kutakin lukijaa kiin-
nostaa.

Karjalainen opiskelija:
sinun panoksesi 
on tärkeä!

Kirjoituksesi avuksi muuta-
mia aihevihjeitä:
- opiskelun rahoitus, vapaa-
oppilaspaikka, kotitalous-
maksu
- asunto, jos et asunut koto-
na, miten se löytyi ja miten
siellä opiskelu sujui, mitä va-
pauksia vuokralla asuminen

ehkä antoi, annoitko kotiope-
tusta asunnon vuokraksi
- opiskeluympäristö ja -ilma-
piiri, oppikirjat, niiden han-
kinta ja sisältö, muut opiske-
lutarvikkeet ja vaatetus
- läksyjenluku; itsenäisesti vai
saitko apua perheeltäsi
- linja-automatkat, siihen liit-
tyvine odotuksineen, polku-
pyörällä, hiihtäen tai jalan
tehdyt koulumatkat
- mitä erikoista muistuu mie-
leesi opettajista ja eri aineis-
ta. Entä ehdot tai luokalle jää-
minen tai luokan ylilukemi-
nen
- koulun juhlat; joulu- tai ke-
vätjuhlat, ystävät tai ihastuk-
set tai erilaiset sattumukset
- vapaa-aika, harrastukset, lo-
mat ja kesätyöt

Onko koulusta ollut, jos on
niin miten hyötyä valitessasi
ammattiasi tai saitko koulus-
ta mielestäsi taitoja elämää
varten. Kirjoituksessa voit
käyttää mieluusti puhekieltä
tai murretta.

Lähetä muistelosi mahdol-
lisimman pian allekirjoitta-
neille, joilta saat myös tarvit-
taessa tarkempia tietoja.

Rattoisia muistelo- ja kir-
joitushetkiä toivottaen

LAUTTAKYLÄN YHTEIS-
KOULUN JA LUKION

SENIORIT RY

Kauko Marku, pj.
Vainiokuja 2, 32700 Huittinen, 
puh. 02-561 531, 0400 443 608, 

kauko.marku@pp.inet.fi

Irma Yli-Äyhö, siht.
Prantinkatu 1 B 8, 32700 

Huittinen, puh. 02-568 312

Koulun 75-vuotismatrikkelia
voi tiedustella lukiolta puh.
02-560 4283/kanslia.

vanha tai uusi julkaisu ja se
voi edustaa mitä kirjallisuu-
den alaa hyvänsä proosakir-
jallisuudesta tutkimuskirjal-
lisuuteen tai se voi olla vaik-
kapa suku- tai pitäjäkirja.

Muistojen Karjala on il-
mestynyt marraskuussa
2006 (Minerva Kustannus
Oy) ja sitä on saatavana Kar-
jalan Liitosta hintaan 27 eu-
roa.

Tilaukset; puh. 09 - 7288
170, faksi 09 - 7288 1710, toi-
misto@karjalanliitto.fi.

Vuoden karjalainen kirja
valittiin kolmannen kerran.
Aikaisemmin vuoden karja-
laiseksi kirjaksi on valittu
Unto Seppäsen Evakko ja
A.V.Ervastin Muistelmia
matkalta Venäjän Karjalassa
kesällä 1879 (toim. Pekka
Laaksonen).



10 VPL. PYHÄJÄRVI Maanantaina 22. tammikuuta 2007

Miten saan 
Muistojen järvi -filmin itselleni?
Tämä VPL Pyhäjärvi-seuran runsaan kuu-
kauden kuluttua vietettäviin 50-vuotis-
juhliin tekstitettynä valmistuva doku-
menttifilmi on ennakkotilaajille saatavis-
sa jo helmikuun puoliväliin mennessä.
Filmistä on valmistumassa sekä VHS- että
DVD-tallenteet.

Filmin ennakkoon tilanneet voivat saa-
da sen käsiinsä joko noutamalla Karjala-
talolta sunnuntaina 11.3. seuramme 50-
vuotisjuhlien yhteydessä tai niin, että
postitamme sen helmikuun puolivälin
paikkeille mennessä.  Hinta noudettuna
tai muulla tavoin kädestä käteen toimitet-
tuna on 20 eur kappaleelta, postitettuna
hintaan lisätään n. 4 eur/kpl paketointi-
ja postituskuluja. Filmiä on saatavissa
myös juhlien jälkeen. 

Mikäli haluat, että postitamme filmin,
olet ehkä jo varatessasi sopinutkin siitä.
Ellet ole sopinut mitään postituksesta,
ota vielä yhteyttä, yhteystiedot alla. 

Tämä filmidokumentti Pyhäjärveltä on
jo ennakkoon herättänyt suurta kiinnos-
tusta. Kysessä on aivan ainutlaatuinen
kuvaus kotiseudustamme Pyhäjärvestä
sellaisena kuin se oli ennen vanhaan, vie-
lä kun Reino Tenkanen kuvasi seutua vv.
1939-44. Filmi on siis nyt ensimmäistä
kertaa saatavissa omaksi ja mahdollista
kaikessa rauhassa katsella kotona. Filmi
on myös oiva lahja niin pyhäjärveläiset
juuret omaaville, jotka eivät tuosta ajasta
mitään muista tai ovat syntyneet vasta
sen ajan jälkeen kuin muillekin  Karjalas-
ta ja kotiseudustamme kiinnostuneille.

Muistojen järvi -filmiä voi vieläkin tila-
ta ennakkoon. Tiedustelut ja varaukset
VPL Pyhäjärvi-seuralle vastaanottaa Kaa-
rina Pärssinen, sähköpostiosoite kaari-
na.parssinen@pp.inet.fi puhelimitse
mieluummin klo 17 jälkeen p. 040-519
3036.

KAARINA PÄRSSINEN

Muistojen järvi -projekti edistyy
Keväällä 1977, lähes 30 vuot-
ta sitten, heräsi Vpl. Pyhäjär-
vi -seura ry:n keskeisten toi-
mihenkilöiden piirissä aja-
tus kaivaa Puolustusvoimien
elokuva-arkistosta esiin so-
tien aikana Pyhäjärvellä ku-
vatut dokumenttijaksot ja
tehdä niistä jonkinnäköinen
omillaan toimiva kokonai-
suus. Seuran puheenjohtaja-
na oli tuohon aikaan Mauri
Vanhanen. Minä olin silloin
jo jättänyt seuran sihteerin
tehtävät, hoidettuani niitä
13 ensimmäistä vuotta oli
vuodet 1957–70, mutta ve-
dettiin hankkeeseen mu-
kaan ilmeisestikin sen vuok-
si, että päätoimeni oli jo pit-
kään ollut elokuva-alalla.
Keskeinen henkilö projektis-
sa oli kuitenkin Puolustus-
voimien riveissä sodan aika-
na TK – eli uutiskatsausku-
vaajana toiminut Reino Ten-
kanen, jonka sidonnaisuus
Pyhäjärveen oli tunnetusti
varsin vahva.

Oli ilmeisestikin Reino
Tenkasen ansiota, että meille
avautuivat ovet Puolustus-
voimien elokuva-arkistoon.
Tuo sotien aikana kuvattu ai-
neistohan oli vielä tuohon
aikaan erityisen tarkkailun ja
käyttösäännöstelyn alaise-
na, eikä lupia tuon arkisto-
materiaalin hyödyntämi-
seen juurikaan heltinyt. Iso-
veli idässä valvoi tarkkaan ja
kotikommunistiemme kan-
telemana ärähti uskomatto-
man herkästi.

En enää tarkkaan muista,
keitä kaikkia meitä tuolla
Puolustusvoimien elokuva-
arkistoon suuntautuneella
tutkimusretkellä oli – Mauri
Vanhanen ja minä ainakin,
todennäköisesti myös Reino
Tenkanen itse ja Reino ja/tai
Einari Kukko, mahdollisesti
myös seuran silloinen sih-
teeri Matti Ukkonen. Maurin
osuuden muistan tarkasti
sen vuoksi, että kun meille
esitettiin myös Tenkasen ku-

vaamaa Laatokan kalasta-
jien työskentelyä, hän halusi
tuon aineiston ehdottomasti
meidän suunnittelemaan
koosteeseen mukaan.

Haluamamme aineisto
luovutettiin meille 16 mm:n
esityskopiona. Aineisto oli
aikoinaan kuvattu mykkänä,
ilman ääntä, ja sellaisena se
vajaan 18 minuutin mittai-
seksi koosteeksi leikattuna ja
Muistojen järvi -nimellä va-
rustettuna jätettiin myös
valtion elokuvatarkastamon
hyväksyttäväksi. Kaikki van-
ha dokumenttielokuva-ai-
neisto, joka liittyi luovutet-
tuun alueeseen, oli tuohon
aikana periaatteessa esitys-
kiellossa itäisen Isonveljen
reaktioiden pelossa. Tunsin
onneksi elokuvatarkasta-
mon silloisen puheenjohta-
jan henkilökohtaisesti, ja

varmaankin osittain tämän
kytkennän ansiosta koos-
teemme sai kyllä esityslu-
van, mutta varustettuna
huomautuksella: ”Elokuvaa
esitetään ainoastaan Pyhä-
järvi-seura ry:n jäsenilleen
järjestämässä tilaisuuksis-
sa.”

Tarkastamon esityslupa
on allekirjoitettu 16. 6. 1977,
ja elokuvan ensiesitys tapah-
tui seuran tilaisuudessa hel-
sinkiläisessä Maxim-eloku-
vateatterissa. Teatteri kuului
Mäkelöiden omistamaan Ki-
nosto-teatterien ketjuun, ja
esityspaikan järjesti meille
Mauri Vanhanen, joka oli
Mäkelöiden veljessarjan
nuorimman, skeet-ammun-
nassa moninkertaisen Suo-
men mestarin Tuukka Mäke-
län hyvä kaveri. Esitystilai-
suudessa oli paikalla myös

dokumenttikatkelmien ku-
vaaja, silloin 78-vuotias Rei-
no Tenkanen, jota allekirjoit-
taneella oli tuossa yhteydes-
sä kunnia haastatella.

❐  ❐  ❐

Noista ajoista on siis kulunut
lähes kolme vuosikymmen-
tä, ja ensi maaliskuussa 50-
vuotisjuhliaan viettävän Vpl.
Pyhäjärvi -Seura ry:n vetä-
jien keskuudessa heräsi vii-
me keväänä ajatus siirtää tuo
ainoana 16 mm:n kopiona
tehty elokuvaharvinaisuus
nykytekniikan auttamana
sekä VHS- että DVD-video-
kopioiksi ja samalla varustaa
elokuva myös selostusäänel-
lä ja musiikilla. Itse olen ollut
päätoimisesta elokuvatyös-
kentelystä eläkkeellä jo kah-
deksan vuotta, mutta kun

Reino Tenkanen.

minua pyydettiin ottamaan
vetovastuu tuosta projektis-
ta, ei vanhan sirkushevosen
ylipuhuminen ollut kovin-
kaan vaikeata.

Hyvän pohjan työskente-
lylle tarjosivat Antero Pärssi-
sen tuosta Macimin eloku-
vaesityksestä aikoinaan te-
kemät muistiinpanot. Seu-
ran puheenjohtajalta sain
käyttööni elokuvasta tehdyn
DVD-version, ja kun ammat-
timaisen työskentelyn jäljiltä
hallussani oli vielä vanhoja
”mittalistoja”, oli varsin
helppoa DVD-soittimesta
näkyvien sekuntiaikojen
mukaan sijoittaa kuvanäky-
mät noille mittalistoille ja
samalla todeta, kuinka pal-
jon puhetekstiä enimmil-
lään kunkin aihekokonai-
suuden yhteyteen saattoi si-
joittaa. Selostustekstin kir-
joittamisen tajusin lähes
luontojaan lankeavan mi-
nun kontolleni, ja varsin
pian minulle myös selvisi,
ketkä olisivat projektiin liit-
tyvän luovan työskentelyn
muut  osapuolet: selostajana
Antero Pärssinen ja musiikin
sovittajana ja sisäänsoittaja-
na Juhani Forsberg. Osmo
Juvosen kautta sain selville,
mitä firmoja he olivat käyttä-

Kaukolan myllyn kupeelta tulevaisuudentekijäksi Turkuun
Muistatko Heikkosen Taunon ja Hil-
man (o.s. Lääti)? Taunolla ja Hilmal-
la oli kahdeksan lasta. Heistä nuo-
rimpaan, eli Eskoon, tutustuin vas-
ta joitain vuosia sitten, kun synty-
mäpitäjäni Pyhäjärven nimen kuul-
lessaan Esko totesi, että sieltähän
hänenkin perheensä oli kotoisin.
Olimme käyneet samaa koulua,
tunsimme samoja pyhäjärveläisiä
Vammalan seudulta, mutta vasta
samaan työympäristöön joutumi-
nen teki meistä tuttavat. Jotkut luki-
joista ovat tunteneet hänet pikku-
poikana tai koululaisena. Nyt hän
on merkittävä henkilö Turun koulu-
jen tulevaisuuden suunnittelijana.

Saanko esitellä:
Esko Heikkonen
Syntynyt 1955 Tyrväällä.
Vanhemmat Tauno ja Hilma (o.s.

Lääti) Heikkonen Vpl. Pyhäjärveltä
Vaimo: Terttu (Kiikoisista)
Lapset Elina (opiskelee historiaa

Turun yliopistossa) ja Matti (opis-
kelee oikeustiedettä Turun yliopis-
tossa)

Koulutus ja ura:
Tyrvään Yhteislyseo, ylioppilas-

tutkinto

Turun Yliopisto, filosofian tohto-
ri, pääaineena historia

Puropellon koulun historian
opettaja 1985–90

Turun Sanomien ulkomaan toi-
mittaja 1990–92

Aurajoen lukion historian van-
hempi lehtori 1992– 98

Kupittaan lukion rehtori
1998–05, mistä ajasta viimeisen
vuoden virkavapaalla hoitamassa
Helsingissä Töölön yhteiskoulun
rehtorin virkaa.

Vuodesta 2005 Turun opetustoi-
messa lukio- ja aikuisopetuspääl-
likkö.

Julkaisut:
Väitöskirjatyö sekä tieteellisiä

tutkimuksia ja artikkeleita
Lukion historian oppikirjasarja

Muutosten maailma 1–5
Yhteiskuntaopin kirjoja
Tulossa historian kertauskirja

Esko Heikkoselle on luontee-
omaista, että hän ottaa mielellään
vastaan haasteita ja selviytyy voit-
tajana. Hän on ajan hermolla ja hä-
nellä on kyky luoda ja toteuttaa vi-
sioita. Oppikoulu ja sittemmin his-
torian opiskelu Turun yliopistossa

olivat maalaispojalle melkoisia
haasteita. Esko selvisi loistavasti.
Hän väitteli filosofian tohtoriksi
pääaineenaan historia. Tämän
päämäärän saavuttaminen ei kui-
tenkaan merkinnyt historian tutki-
misesta luopumista. Historia on
ollut Eskon työ ja hänen rakkain
harrastuksensa.

Opettajana ja kirjantekijänä  hän
on innostanut nuoria historian
opiskeluun. Tässä hän on onnistu-
nut niin hyvin, että oma tytärkin
seuraa isänsä jalanjäljissä ja opis-
kelee parhaillaan historiaa Turun
yliopistossa. Kupittaan lukion reh-
torina hän toteutti visioitaan tieto-
yhteiskunnasta, hankki luvan eri-
tyisen IT-linjan perustamiseen ja
kehitti yhteistyötä korkeakoulujen
ja yritysmaailman kanssa. Helsin-
gin vuosi sisälsi uusia haasteita.
Siellä saman rehtorin alaisuudessa
olivat kaikki kouluasteet alakou-
lusta aikuisopetukseen.

Kansainvälisyys on antanut lei-
mansa Eskon työlle ja opiskelulle.
Vuosina 1988 – 89 hän teki ASLA
Fullbright-stipendiaattina Ameri-
kassa lisensiaattityötään. Turun Sa-
nomien ulkomaan toimittajan työs-

sä hänen oli seurattava tarkasti
maailman tapahtumia. Vuosina
1995–96 hän oli panemassa alkuun
Ruotsin suomalaisten työllisyys-
koulutusta Trollhättanissa Ruotsis-
sa. Rehtorina toimiessaan hän on
tehnyt opintomatkoja ja vierailuja
muihin Euroopan maihin EU.n
Arion – ja Comenius-ohjelmien
puitteissa.

Nykyisessä virassaan, eli Turun
lukio- ja aikuiskoulutuspäällikkö-
nä, Esko Heikkonen on ensimmäi-
nen viranhaltija. Taas tarvitaan
luovuutta ja visioita. Hänen johta-
mansa yksikkö huolehtii mm.lu-
kio- ja aikuisopetuksen kehittämi-
sestä ja arvioinnista sekä yhteis-
työstä korkeakoulujen, ammatillis-
ten oppilaitosten ja median kans-
sa.

Vaativan henkisen työn vasta-
painoksi Esko Heikkonen rentou-
tuu kunnostamalla perheen taloa
Kiikoisissa ja toimimalla aktiivises-
ti Tyrvään Metsästysyhdistyksessä.

Vaikka Esko on sodanjälkeistä
sukupolvea ja Satakunnassa synty-
nyt, hän tuntee olevansa myös kar-
jalainen. Kotiin mennessä vieläkin
murre muuttuu automaattisesti

Karjalan murteeseen. Esko on käy-
nyt Viipurissa ja matka vanhem-
pien entiselle kotipaikalle Pyhäjär-
vellekin toteutunee jonain päivä-
nä.

Karjalaisiin luonteenpiirteisiinsä
Esko laskee vilkkautensa, puheliai-
suutensa ja temperamenttinsa.
Asioihin tarttuminen on nopeaa,
tunnetilatkin vaihtuvat nopeasti.
Suuttua saa mutta leppyminenkin
tapahtuu nopeasti. Samanlainen
luonne oli ilmeisesti ollut jo Eskon
äidin isoisällä. Perheessä kerrotaan
tarinaa siitä, kuinka mies oli alka-
nut viljankorjuussa kaivata kadon-
nutta piippuaan. Piiat ja rengit ei-
vät uskaltaneet suutansa avata kun
isäntä paiskoi lyhteitä ja kuhilaita
pitkin peltoa, kunnes huomasi, et-
tä piippu olikin hänellä suussa!
Nauru varmaan kelpasi!

Elämänohjeekseen Esko sanoo
saaneensa kotoaan sen, että ei saa
antaa periksi, jotenkin aina selvi-
tään vaikeistakin asioista. Kotona
usein kuultu lausahdus oli: ”Ku
keinot loppuu, otetaa konstit
avuks”.

HELVI WILKKO

neet Ikkunaa Karjalaan
työstäessään. Työn jälki oli
sen verran vakuuttavaa, että
minun ei tarvinnut sen
enempää miettiä muita
vaihtoehtoja.

Joulukuun 18. päivänä,
yhden työpäivän puitteissä,
saatiin Muistojen järven ää-
nitystyö tehdyksi. Työnjako
oli siis seuraava: selostus-
tekstin kirjoittaminen ja mu-
siikin valinta Kari Uusitalo,
musiikin sovitus ja sisään-
soitto Casio-syntetisaattoril-
la Juhani Forsberg, väliteks-
tit ja selostustekstin puhu-
minen Antero Pärssinen. Ja
sanomattakin on selvää, että
musiikkikavalkadin aloitti
seuran tunnussävelmä
Muistojen järvi. Koko ääni-
tysosuuden hoiti mallik-
kaasti helsinkiläinen Tuo-
mas Palola.

Näin tehdyn masterin mo-
nistamisen helsinkiläisessä
AV-Kopisetissä on luvattu
valmistuvan helmikuun lop-
puun mennessä, ja elokuvaa
on halukkaiden saatavilla se-
kä DVD- että VHS-versioina.
Lienee tarpeetonta todeta,
että Neuvostoliiton kukistu-
misen jälkeen myös kaikki
elokuvaan liittyvät esitysra-
joitukset ovat kumoutuneet.
Ennakkoon elokuvaa voi ti-
lata seuran puheenjohtajalta
Kaarina Pärssiseltä, josta oh-
jeet ohessa.

Tulin itse elokuva-alalle
toukokuussa 1955. Edellisen
kerran, silloinkin jo eläkeläi-
senä, olin aktiivisesti eloku-
vien teossa mukana seitse-
män vuotta sitten, kun vii-
purilaissyntyiselle elokuva-
neuvokselle Veikko Laihasel-
le tein useita jaksoja hänen
Helsingin muuttuvat kasvot
-dokumenttiprojektiinsa.
Kovasti on elokuvien teko-
tekniikka senkin jälkeen
edelleen kehittynyt, sen saa-
toin omin silmin jälleen ker-
ran todeta.

KARI UUSITALO
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Arkeologiset tutkimukset Pyhäjärvellä heinäkuussa 2006
Kesällä 2005 Pyhäjärvellä teh-
tiin Karjalaisen kulttuurin
edistämissäätiön tuella viikon
mittainen arkeologinen mui-
naisjäännösinventointi. Tuol-
loin löydettiin kaikkiaan 25
uutta kohdetta, jotka ajoittu-
vat pääosin kivikauteen. Hei-
näkuussa 2006 suomalais-ve-
näläinen tutkimusryhmäm-
me suoritti kuudella näistä
kohteista kaivaustutkimuksia
yhteensä kahden viikon ajan.
Tulokset olivat mielenkiintoi-
sia ja osin hyvinkin yllätyksel-
lisiä. Kaivaukset osoittivat, et-
tä monet alueen asuinpai-
koista ovat huomattavasti laa-
jempia kuin aiemmin on tie-
detty. Lisäksi kohteiden ajoi-
tus tarkentui.

Kiinnostavimmaksi tutki-
tuksi kohteeksi osoittautui
Kunnianniemen kivikautinen
asuinpaikka Kiimajärvellä.
Kohteelta löytynyt lähes kol-
memetrinen kulttuurikerros
on ainutlaatuinen Suomen ja
Karjalankannaksen oloissa. Se
osoittaa asutuksen jatkuneen
paikalla tuhansia vuosia aina
koko kivikauden ajan ja mah-
dollisesti sen jälkeenkin. Kun-
nianniemestä tehdyt uudet
arkeologiset havainnot haas-
tavat tutkimaan uudestaan
myös alueen vesistöhistoriaa.

Aiemmat arkeologiset 
tutkimukset
Pyhäjärvellä

Ennen toista maailmansotaa
itäisen Karjalankannaksen ki-
vikauden tutkimus keskittyi
vahvasti Kaukolaan ja Räisä-
lään, jolloin Pyhäjärven alue
jäi sivuun muinaistutkimuk-
sen polttopisteestä. Pitäjän
alueelta löydettiin aikoinaan
kuitenkin huomattava määrä
muinaisesineitä muun muas-
sa peltotöiden yhteydessä. Li-
säksi alueen sijainti Vuoksen
sivuvesistön äärellä sekä otol-
liset maastonmuodot antoi-
vat olettaa, että alueelta olisi
löydettävissä runsaasti merk-
kejä kivikautisesta asutukses-
ta. Näiden seikkojen vuoksi
tutkimusryhmämme suoritti
Pyhäjärvellä muinaisjään-
nösinventoinnin kesällä 2005.
Kenttätöiden tavoitteena oli
koota vertailumateriaalia Hel-
singin yliopiston Kaukolasta
ja Räisälästä vuosina 1999-
2005 keräämälle aineistolle ja
täyttää tutkimuksellinen auk-
ko,.

Vuonna 2005 löydettiin
kaikkiaan 25 uutta muinais-
jäännöstä, joista valtaosa oli
kivikautisia löytö- ja asuin-
paikkoja. Inventointitutki-
muksissa saadut niukat esine-
löydöt eivät kuitenkaan anna
mahdollisuutta tehdä pitkälle
vietyjä päätöksiä kohteiden
iästä, luonteesta tai käyttötar-
koituksesta. Tarkempien tie-
tojen saamiseksi kaivaustut-
kimukset ovat välttämättö-
miä. Niinpä kesällä 2006 suo-
malais-venäläinen tutkimus-
ryhmämme kaivoi kaikkiaan
kuutta kivikautista asuinpaik-
kaa. Näistä viisi löydettiin
vuoden 2005 inventoinnissa
ja kuudes tämän vuoden
kenttätöiden yhteydessä. 

Kesän 2006 kenttätyöt – 
arkeologiaa ja geologiaa

Kesän 2006 tutkimuksiin osal-
listuivat arkeologit Oula Seit-

sonen ja Kerkko Nordqvist se-
kä arkeologian opiskelijat Sa-
rita Vornanen ja Liisa Kunnas
Helsingin yliopistosta. Kuten
aiempinakin vuosina, kenttä-
työt tehtiin yhteistyössä venä-
läisten tutkijoiden kanssa, joi-
ta edustivat Dmitrij Gerasi-
mov, Katja Kashina sekä Alek-
sandr Kul’kov Pietarin Kunst-
kamera museosta. Kesän tut-
kimukset rahoitti Karjalan
kulttuurirahasto.

Tutkimukset keskittyivät
kahdelle alueelle; toisaalta
Kiimajärven ja toisaalta Ylä-
järven rannoille. Kiimajärvi
oli kivikaudella suoraan Vuok-
seen yhteydessä oleva vuon-
omainen lahti, kun taas Ylä-
järvi on ollut jo tuolloin sisä-
järvi. Kenttätöiden tarkoituk-
sena oli tutkia erilaisissa luon-
nonympäristöissä sijaitsevia
kohteita ja saada tietoa koh-
teiden käyttövuodenajasta ja -
tarkoituksesta sekä kohteilla
harjoitetuista elinkeinoista.
Lisäksi Kiimajärvellä haluttiin
tutkia kohdetta, jossa vuonna
2005 havaittiin asumus-
painanteita, muinaisten asu-
musten pohjia.

Arkeologian lisäksi kenttä-
töihin sisältyi luonnontieteel-
lisiä tutkimuksia, sillä tutki-
musryhmämme teki yhteis-
työtä Venäjän tiedeakatemian
Pietarin filiaalin limnologien
kanssa. Professori Dmitrij Su-
betton johdolla kairattiin se-
dimenttinäytteitä Kiima-, Py-
hä- ja Yläjärvestä sekä Hauki-
lammesta. Näiden näytteiden
avulla on tarkoitus tutkia mm.
alueen muinaista maankäyt-
töä sekä ympäristö- ja vesistö-
historiaa. Kairanäytteiden
analysointi on kuitenkin tätä
kirjoitettaessa vielä tekemät-
tä. Samoin kaivausaineistot
ovat suurelta osin analysoi-
matta, joten seuraavassa esi-
tetään vain alustavasti ja pin-
tapuolisesti kesän kenttätyöt
ja niiden tulokset.

Kiimajärven 
kaivaukset – 
yllätyksellinen 3 metriä 
paksu kulttuurikerros

Kiimajärven alue oli etukä-
teen 1900-luvun alussa koot-
tujen irtolöytöjen perusteella
Pyhäjärven pitäjän tiheimmin
asutettu alue kivikaudella.
Myös ainoa Pyhäjärveltä van-
hastaan tunnettu kivikauti-
nen asuinpaikka, Konnitsan
Äijö, sijaitsee järven pohjois-

päässä. Kesällä 2005 järven
ympäristöstä löydettiin lisäksi
suuri määrä uusia kivikautisia
asuin- ja löytöpaikkoja, yh-
teensä 11 kohdetta. 

Ensimmäisenä kaivettiin
Kiimajärven kaakkoispäässä
sijaitsevaa kohdetta Porsaan-
mäki 1. Järven hiekkaisella
kaakkoisrannalta ja siellä si-
jaitsevien pikku lampien ym-
päristöstä tunnetaan pieneltä
alalta 8 kohdetta. Porsaaan-
mäki 1 valittiin kaivauskoh-
teeksi siksi, että se on kohteis-
ta ainoa, jolta tunnetaan usei-
ta kivikautisia asumus-
painanteita eli osittain maa-
han kaivettujen asumusten
pohjia. Vuoden 2005 inven-
tointilöytöjen perusteella
kohdetta ei ollut mahdollista
ajoittaa, mutta tämän vuoden
kaivauksissa löydettiin yhden
asumuspainanteen ulkopuo-
lelle avatusta koeojasta kera-
miikkaa. Nämä saviastianpa-
lat ajoittavat kohteen käytön
myöhäiskivikauteen (noin
5000–3500 vuotta sitten). Ki-
viesineistössä kuvastuu kui-
tenkin myös vanhempi, mah-
dollisesti myöhäismesoliitti-
nen (noin 8000–7100 vuotta

sitten.) asutusvaihe, eli koh-
detta on käytetty useaan ot-
teeseen esihistoriallisena ai-
kana.

Toinen Kiimajärvellä kaive-
tuista kohteista sijaitsee jär-
ven länsirannalla Kunnian-
niemen kärjessä. Kunniannie-
men asuinpaikalta löydettiin
vuosi sitten muinaisen ranta-
vallin taakse muodostunut
luontainen painanne, jota ki-
vikauden ihminen on käyttä-
nyt asuinpaikkanaan. Painan-
teeseen avatusta koekuopasta
löydettiin varhaiskampakera-
miikkaan (noin 7100–6100
vuotta sitten) liittyvä mahdol-
linen asumuksenpohja ja sii-
hen liittyvä tulisija. 

Kaivausten suurimman yl-
lätyksen tuotti kuitenkin pai-
nanteen edustalle avattu 3x1
m koeoja. Siinä missä nor-
maalisti kivikautisilla kohteil-
la kulttuurikerrosten ja kai-
vauksen syvyys harvoin ylittää
30-50 senttimetriä, ulottui
Kunnianniemen kaivauksen
kulttuurikerros lähes 3 metrin
syvyyteen asti. Syynä ovat eri
aikaisia kulttuurikerroksia
erottaneet transgressio- eli
tulvahiekkakerrokset.

Koeojasta paljastui löytöma-
teriaalia, joka osoittaa paik-
kaa käytetyn mahdollisesti jo
mesoliittisen ajan lopulta
myöhäiskivikaudelle ja var-
haismetallikaudelle asti (noin
8500–2500 vuotta sitten).
Kvartsi- ja piiesineistön lisäksi
löytömateriaali sisälsi mm.
tuoheen käärityn verkonpai-
nokiveksen, jonka löytyminen
oli yllätys, sillä orgaaninen ai-
nes säilyy Suomen ja Kannak-
sen maaperässä vain harvoin. 

Kaivaukset 
Yläjärvellä

Yläjärven alue oli jo etukäteen
mielenkiintoinen, sillä se on
ensimmäinen sisäjärvi, jota
itäisen Kannaksen alueella on
laajemmin arkeologisesti tut-
kittu. Kesän 2005 tutkimusten
seurauksena järven rannoilta
tunnettiin 5 kivikautista koh-
detta, joiden oletettiin olleen
pienialaisia, lyhyen käyttö-
ajan leiripaikkoja. Inventoin-
nin perusteella kohteiden
ajoitus oli täysi arvoitus. Vaik-
ka Yläjärveltä ei löytynytkään
Kunnianiemen kaltaista yllä-
tystä, osoittivat kaivauslöydöt
ennakkoarvailut liian yksin-
kertaisiksi.

Vanhasniemen eteläpuolel-
la tutkittiin kahta asuinpaik-
kaa. Näistä laajempi, Vanhas-
niemi 1, vaikuttaa ajoittuvan
tyypillisen kampakeramiikan
aikaan. Valitettavasti koeojia
ei saatu osumaan intensiivi-
simpien asutusjälkien koh-
dalle.  Maaperästä otetut ih-
mistoiminnasta kertovat fos-
faattinäytteet toivottavasti
paljastavat aktiviteettikeskuk-
sen tarkemman sijainnin,
kunhan kemialliset analyysit
saadaan talvella tehtyä.

On toki mahdollista, että in-
tensiivisimmän toiminnan
alueet ovat jo ehtineet ero-
doitua järveen. Näin on ilmei-
sesti käynyt myös hieman ete-
lämpänä sijaitsevalle Vanhas-
niemi 3:n asuinpaikalle. Tääl-
lä sortuvan rantatörmän reu-
naan avatusta kaivausaluees-
ta paljastui keramiikkaa, joka
osoittaa asuinpaikan käytön
ajoittuvan myöhäisneoliitti-
seen aikaan.

Järven eteläpäässä tutkit-
tiin Ristilä 1 asuinpaikkaa.
Kohde oli Yläjärven mielen-
kiintoisin, sillä se osoittautui
huomattavasti suuremmaksi
kuin kuviteltiin – kohde on
reilusti toista sataa metriä pit-
kä. Lisäksi alueen käyttö on
ajoittunut pitkälle ajalle. Hie-
man eri korkeuksilta löydet-
tiin ainakin tyypillistä kampa-
keramiikkaa sekä myöhäis-
neoliittista orgaanissekoit-
teista keramiikkaa. Kuten
muutkin Yläjärven kohteet,
myös tämä asuinpaikka on
osittain sortunut järveen
eroosion vaikutuksesta.

Ristiä 1 kaivausten ja fos-
faattikartoituksen ohessa in-
ventointiin myös asuinpaikan
lähialueita, jolloin löydettiin
uusi Ristilä 2 asuinpaikka.
Täällä erodoituneen rantatör-
män reunassa havaittiin noki-
läikkä, joka tarkemmin tutkit-
taessa paljastui oikeaksi oppi-
kirjaesimerkiksi kivikautisesta
kuoppaliedestä. Kummallista
kyllä, lieden lisäksi pienestä
koekuopasta ei löytynyt kuin
muutamia kvartsilöytöjä.
Alue on nykyään leiripaikka ja

siihen on kaivettu suuria, ros-
kien täyttämiä kaivantoja.
Näin ollen kohde on mahdol-
lisesti pahoin tuhoutunut. 

Tutkimusten tulokset 
ja tulevaisuus

Miten 2006 tutkimukset sitten
muuttivat kuvaa Pyhäjärven
asutuksesta? Uusia asuin-
paikkoja ei Ristilä 2 lisäksi löy-
tynyt, joten kuva kivikautisen
toiminnan alueellisesta levin-
nästä ei muuttunut. Sen si-
jaan merkittävää on, että kai-
vettujen kohteiden avulla
asutuksen ajallinen ulottu-
vuus selkiytyi. Kaivaustulok-
set osoittavat, että asutus on
levittäytynyt Pyhäjärven seu-
dulle jo varhaisimman meso-
liittisen kivikauden kuluessa
ja jatkunut läpi koko kivikau-
den. Muutamilla paikoilla
asutus näyttää jatkuneen
myös kivikauden jälkeiselle
varhaismetallikaudelle asti.
Erityisesti viimeksi mainit-
tuun aikaan ajoittuvia asuin-
paikkoja tunnetaan Kannak-
selta niukasti. 

Asutuksen pitkä ajallinen
jatkuvuus oli aiemmin selvää
ainoastaan Konnitsan Äijön
asuinpaikalla, mutta kesän
2006 kaivaukset todistivat, et-
tä näin on ollut myös monilla
muillakin kohteilla. Lisäksi
monet kohteet osoittautuivat
kooltaan yllättävänkin laa-
joiksi. Oman lukunsa muo-
dostaa tietysti Kunniannie-
men asuinpaikka, josta pal-
jastui edellä kuvattu ennätyk-
sellisen paksu kulttuurikerros.
Tutkimusryhmän tavoitteena
on päästä jatkamaan asuin-
paikan tutkimuksia kesällä
2007.

Kaiken kaikkiaan, vaikka
kesän kenttätyöt tuottivat hy-
viä tuloksia, tutkimukset he-
rättivät loppujen lopuksi
enemmän uusia kysymyksiä
kuin antoivat tarjosivat suoria
vastauksia. Näiden kysymys-
ten ratkaisu jää tuleviin kent-
täkausiin. On muistettava, et-
tä kyseessä oli vasta ensim-
mäinen pintaraapaisu koko
alueen monimuotoisen esi-
historian tutkimuksen saralla.
Toistaiseksi kaivauslöydöistä
ei ole tehty kuin alustavia
kenttähavaintoja. Niinpä on
selvää, että löytöaineiston tul-
kinnat tulevat tarkentumaan
yksityiskohtaisten analyysien
avulla.

Keskeistä on myös luon-
nontieteellisten analyysien
valmistuminen, sillä ne tuovat
puolestaan valoa alueen ylei-
seen luonnonhistorialliseen
kehitykseen, sekä maankäy-
tön ja vesistöhistorian vai-
heisiin. Esimerkiksi maanvil-
jelyn alku alueella saattaa olla
selvitettävissä vuonna 2006
kairattujen näytteiden siite-
pölyanalyysien avulla. Tästä
on tähän mennessä saatu hy-
viä tuloksia Karjalankannak-
sella esimerkiksi Viipurin ja
Kaukolan alueella.

KERKKO NORDQVIST &
OULA SEITSONEN 

Yhteystiedot:
Kerkko Nordqvist, puh. 050

360 2913, sähköposti kerk-
ko.nordqvist@helsinki.fi; Ou-
la Seitsonen, puh. 040
502 5892, sähköposti oula.
seitsonen@helsinki.fi

Kaivaus käynnissä Yläjärven rannalla Vanhasniemi 3:n asuinpaikalla (kuva K. Nordqvist).

Dmitriy Gerasimov ottaa geologisia näytteitä Kunniannie-
meen kaivetusta koeojasta (kuva K. Nordqvist).
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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 helmikuun numero tehdään 
15. 2. 2007. Tähän lehteen tarkoitettu 

aineisto on oltava toimituksessa 
7. 2. 2007 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
■ Montruan, Pölhölän ja Kalamajan jakokunta
tiedottaa. Kesäretki Alavudelle järjestetään su 5.8.
2007. Linja-auto lähtee Äetsän Keikyästä klo 06.00
ajaen Vammalan ja Tampereen kautta Alavudelle.
Matkalta otetaan myös mukaan. Tutustumme nykyisen
kaupungin nähtävyyksiin ja muistelemme menneitä
aikoja. Yhteinen ruokailu ja ohjelmaa Ouran Lomassa.
Paluumatkalla piipahdamme Velj. Keskisellä Tuurissa.
Tervetuloa: Esko, Pertti ja Yrjö S.

■ Tampereen seudun Vpl Pyhäjärvikerhon sääntö-
määräinen Vuosikokous pidetään su 11.2. vanhassa
kirjastotalossa, alkaen klo 13. Tervetuloa päättämään
alkavan vuoden toiminnoista ja valitsemaan toimihen-
kilöt alkaneelle vuodelle. Johtokunta koolle klo 12.

Oheisen kuvan ja tekstin lähetti kunnallisneuvos Veikko Heikkilä Alavudelta.

Kalastusnäyttely
Tyrvään Museossa
Olemme jo aikaisemmin
kertoneet, että Vpl. Pyhä-
järven museo-osasto saa
lisää tilaa Tyrvään Museon
toisesta kerroksesta. Mu-
seonjohtaja Pekka Koski-
sen kanssa on neuvoteltu
siitä, että ko. tila tultaisiin
käyttämään erilaisten
näyttelyiden järjestämi-
seen. Niinpä säätiön ta-
holta onkin valmisteltu
Pyhäjärven kalastamisesta
kertova pienimuotoinen
näyttely tilaan, joka käsit-
tää n. 2x 3 metrin tilan.
Vanhojen kalastusta esit-
televien kuvien ja muuta-
mien Karjalasta tuotujen
esineiden avulla halutaan
kertoa nykypolvelle ja
myöskin vammalalaisille
mikä merkitys kalastuk-
sella oli pyhäjärveläisille.

Esineistöä on jo olemas-
sa mm. verkko, jäätuura,
kalakontti ym. mutta toi-
mikuntamme on edelleen
valmis ottamaan vastaan
esineistöä näyttelyyn. Ko.
esineistö otetaan lainaksi
näyttelyyn, joka on avoin-
na vuoden loppuun. Näyt-
tely pystytetään helmi-
kuun toisella viikolla. Tie-
dustelut Reino Äikiä puh.
040 769 5775, Salme Rinta-
la puh. 0400 852 531 tai  Yr-
jö S. Kaasalainen 0400
626 770.

Näyttelyn pienimuotoi-
nen avaus on lauantaina
helmikuun  17 päivänä
kello 11.00 Tyrvään seu-
dun museossa ja näyttelyn
on tämän jälkeen avoinna
museon aukioloaikoina. 

Elämää rajalla
Etelä-Karjalan kansa-
laisopisto Lappeenrannas-
sa järjestää Etelä-Karjalan
Karjalaisseurojen piiri ry:n
ideoiman luentosarjan
Elämää rajalla. Kevään
luentosarjaa on tarkoitus
jatkaa myöhemmin mui-
den Karjalan pitäjien osal-
ta. Nyt alkavassa luento-
sarjassa käsitellään osit-
tain tai kokonaan luovu-
tettujen rajakuntien kult-
tuuria ja olosuhteita en-
nen ja nyt.

Luentosarja alkaa mat-
kailutoimittaja Markus
Lehtipuun luennolla "Ra-
jojen muovaamat Karja-
lat"; luovutettujen aluei-
den tila tällä hetkellä. Tilai-
suus on ti 16.1. klo
17.30–19.30.

Toisena luentokertana ti
30.1. klo 17.30–19.30 kuul-
laan Rajaseutuliiton pj.,
VTM Jussi Carpenin kerto-
van siitä kuinka lapsuuden
Virolahti herätti rajaseutu-
työn.

Arkeologi Kerkko Nord-
qvist luennoi 14.2. klo
17.30–19.00 aiheesta "Mui-

naismuistoja Karjalasta -
viimeaikaiset tutkimukset
Karjalan kannaksella".

Toisessa luennossa 14.2.
klo 19.00–20.30 Wiipuri-
Yhdistyksen pj. Pertti Joen-
polven aiheena on "Viipu-
rin linna ennen ja nyt".

Maaliskuun ensimmäi-
sessä luennossa ti 6.3. ope-
tusneuvos Antti Henttosen
aiheena on "Elämää Ant-
reassa".

Kevään luentosarja
päättyy 14.3. Tällöin klo
17.30–19.30 esitelmöi Jääs-
ki-seuran pj. Kyösti Toivo-
nen aiheesta "Elämää
Vuoksen varrella: Jääski ja
Imatra".

Kaikki luennot ovat
Kimpisen koululla, Pohjo-
lankatu 2, 53100 Lappeen-
ranta. Ennakkoilmoittau-
tumiset opiston toimistoi-
hin (Kauppakatu 41 tai
Pohjolankatu 27, puh. 05
453 0137) ennen luento-
sarjan alkamista. Hinta: 10
euroa/koko luentosarja ja
3 euroa/kerta. Ohjelmaan
voi tulla vielä muutoksia. -
P.P.

Apurahoja opiskelijoille 2007
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön yh-
teydessä toimii tällä hetkellä
viisi erillistä apurahoja jaka-
vaa rahastoa.Viime vuoden
aikana  ensimmäiset apura-
hansa jakanut Perinnera-
hasto I ja Arvo Kukon rahas-
ton apurahat jaetaan Vpl.
Pyhäjärvijuhlien yhteydessä
Huittisissa ja molempien ra-
hastojen  hakuaika päättyy
toukokuun loppuun 2007
mennessä. Sen sijaan muut
kolme rahastoa julistavat
apurahat haettavaksi helmi-
kuun loppuun 2007  men-
nessä. Apurahaa haetaan va-
paamuotoisella hakemuk-
sella. Apurahan hakijan tu-
lee omata vähintään toisen
esivanhemman osalta pyhä-
järveläiset sukujuuret. Tämä
tulee käydä ilmi hakemuk-
sesta mainitsemalla kuka
sukulainen on ja milloin hän
on syntynyt. Myöskin selvi-
tys siitä missä ja mitä opis-
kelee ja missä vaiheessa
opiskelut ovat.Ohessa esitte-
lemme lyhyesti eri rahastot.

Tyyne Lehikoisen
rahasto

Tämä rahaston on toiminut
jo vuodesta 1983 lähtien ja
rahastosta on myönnetty jo
243 kpl apurahoja. Varsin
moni nuori on päässyt siten
osalliseksi tästä rahastosta.
Rahaston pääoma on  15
000 euroa. Tälle vuodelle on
varattu 1000 euroa ja yksit-
täisen apurahan suuruus on
yleensä ollut 100-200 euroa.

Helmi Pärssisen 
rahasto

Rahastosta jaetaan apurahoja
nyt seitsemättä  kertaa. Mont-
rualta syntyisin oleva Helmi
Pärssinen määräsi testamen-
tissaan rahaston pääomaksi
100 000 markkaa ja määräyk-
sen mukaisesti apurahat tulee
kohdistaa  karjatalous, maa-
metsätalous tai puutarha-
alan oppilaitoksissa opiskele-
ville. Tälle vuodelle jaettavia
varoja on n. 1000 euroa.

Puualan 
käsityörahasto

Kuudetta  kertaa jakaa apu-
rahoja puualan käsityöra-
hasto, jonka pääoman 50
000 markkaa lahjoitti tunte-
mattomana pysyttelevä hen-
kilö muutama vuosi sitten.
Lahjoittajan määräyksen
mukaisesti pääoma ja korko
jaetaan noin  1000 euron
suuruisin vuosisummin eri-
laisissa puualan oppilaitok-
sissa  opiskeleville. Paitsi
alan opiskelijat tästä rahas-
tosta voivat apurahaa anoa
nuoret alan yrittäjät tai yri-
tystoimintaa aloittelevat.

Kaikkiin edellä mainittui-
hin rahastoihin tarkoitetut
apurahahakemukset käsit-
telee Vpl. Pyhäjärvi - Sää-
tiön hallitus maaliskuun
kokouksissaan. Apurahat
tulee osoittaa helmikuun
loppuun mennessä Vpl. Py-
häjärvi - Säätiölle osoitteel-
la Reino Äikiä, Nokkamäen-

tie 256, 32700 Huittinen.
Faksin numero on (02) 
566 218 ja sähköpostin
osoite on reino.aikia@esa-
net.fi. tai reino.aikia@
dnainternet.net    Mahdolli-
set tiedustelut puh. 040-769
5775

Perinnerahasto I ja Arvo
Kukon rahaston apurahojen
haku  päättyy  toukokuun
loppuun 2007 mennessä.
Pyhäjärveläisyyttä koskevat
säännökset ovat samat kuin
edellä mainituissa rahas-
toissa. Näiden rahastoista
jaetaan Arvo Kukon rahas-
tosta humanistisia tieteitä ja
musiikkia ja Perinnerahasto
I:n apurahat  äidinkieltä tai
musiikkia opiskeleville tai
tutkiville henkilöille. Yh-
teensä näistä rahastoista ja-
etaan  2500-3000 euroa. Va-
paamuotoiset hakemukset
toimitetaan Reino Äikiälle ja
osoitetiedot mainittu edellä. 

REINO ÄIKIÄ

Isäni oli v. 1928 Tuomarnie-
men metsäoppilaitoksessa
Ähtärissä. Hän oli neljä kuu-
kautta kestävillä metsän-
omistajakursseilla, joita kut-
suttiin mantaalikursseiksi.
Vuosina 1926-1928 opiskeli
Tuomarniemellä metsätek-
nikoksi mm. Martti Iivonen
Vpl. Pyhäjärveltä. 

Lähellä oppilaitosta oleva
Välivesi jäätyi v. 1927 jo loka-
kuussa niin, että se kantoi
miehen. Martti Iivonen har-
rasti avantouintia. Oheisessa
kuvassa Iivonen on uimassa
Välivedessä 7.10.1927. 

Iivonen oli kirjoittanut
isälleni kuvan taakse tekstin:

KARJALA 
KUS ALLOT LAATOKAN 

VUORIIN LYÖ 
KUS WUOKSI VALTAVA 

VAELTAA 
KUS IMATRAN INNOT 

RAUKEE 
Martti Ilvonen Pyhäjärvi
VpL. Koulussa Tuomarnie-
mella 1926-1928.
Hyvää Uutta Vuotta !


