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Voi, siekii tulit!

Vpl. Pyhäjärvi-seura juhli puolta 
vuosisataa arvokkaasti mutta lämpimästi
Runsas osallistujamäärä yl-
lätti järjestäjät iloisesti, kun
Vpl. Pyhäjärvi-seura ry  juhli
11.3.  toimintansa 50 vuotta.
Karjalatalolla vietetty juhla
kokosi  väkeä niin nykyisistä
jäsenistä, pyhäjärveläisyy-
den ystävistä kuin yhteistyö-
tahoja edustaneista kutsu-
vieraista. Päiväjuhlaan heitä
saapui runsaat sata, lähes
110 henkeä. Se on ennätys
seuran tapahtumiin osallis-
tujissa pitkiin aikoihin. Juh-
lat klo 12.00 aloittaneeseen
ekumeeniseen hartaustilai-
suuteenkin saapui 40 hen-
keä. Hartauden toimitti Ju-
hani Forsberg yhdessä Wii-
purilaisen Osakunnan Lau-
lajien ( WiOL)  Wenekuoron
kanssa.

Onnittelutervehdyksen
juhlaan toivat yhteistyöta-
hoista mm. Käkisalmen rou-
vasväen yhdistys,  Metsäpirt-
ti-seura, Pääkaupunkiseu-
dun Räisäläiset ja Räisälän
Säätiö, Sakkola-Säätiö ja
Sakkola-seura ja lähettämäl-
lään adressilla Vuoksela-seu-
ra. 

Tervehdyssanoissaan seu-
ran puheenjohtajana vuo-
desta 2004 lähtien toiminut
Kaarina Pärssinen totesi
mm. seuraavaa: ”Suuri yh-
teenkuuluvuuden voima veti
alkuvuodesta 1957, vain run-
saat 12 vuotta Pyhäjärveltä
lähdön jälkeen , ihmiset pe-
rustamaan yhdyssiteekseen
tämän seuran. Kun tiiviitä
kyläyhteisöitä kotiseudulla
ei enää ollut, etsiydyttiin yk-
siin – ”jospa siel näkis mei-
kyllöisii”. Alkuaikoina  tä-
mänkin seuran toiminnassa
oli runsaasti samankaltaisia
piirteitä kuin ennen sotia
Karjalassa toimineissa nuo-
risoseuroissa, martoissa ja
muissa järjestöissä. Pyhäjär-
veläisten pääosa asettui so-
dan jälkeen Satakuntaan,
Huittisten-Vammalan seu-
dulle. Tänne suureen kau-
punkiin, Helsinkiin ja sen
liepeille asettuneet pyhäjär-
veläiset eivät etäisyyksien
vuoksi voineet osallistua toi-
mintaan Satakunnasta uu-
den kotipaikan löytäneissä
pyhäjärveläisten yhdistyk-
sissä, joista muutamat jatka-
vat toimintaansa vielä tänä-
kin päivänä. Täällä perustet-
tiin oma seura, jonka 50-
vuotispäivää nyt vietämme.

Kevätkokous valitsi v. 2005

juhlatoimikunnan, jonka
käynnistämät suuritöiset
projektit, Muistojen järvi
–elokuvan tekstitys ja seuran
50-vuotishistoriikki ovat val-
mistuneet ja osittain jo ta-
voittaneet katsojansa ja  lu-
kijansa. Kolmas projekti, tä-
mä juhlapäivä, on puolivä-
lissä, ekumeeninen hartaus
pidetty, kahvit juotu, onni-
teltu toisiamme, päiväjuhla
on alkanut.

Pyhäjärvi-Seuran puolesta
esitän  tässä vaiheessa suuret
kiitokset niin juhlatoimikun-
nalle, seuran hallitukselle
kuin täällä tänään juhlan
käytännön toteuttamiseen
osallistuville emännille,
isännille ja ohjelmansuorit-
tajille, onnitteluiden ja ter-
vehdysten esittäjille ja tietys-
ti Teille, hyvä yleisö.”

Juhlapuheesta ja viralli-
sista tervehdyksistä

Seuran perustavassa ko-
kouksessa mukana olleista
peräti 8 jäsentä oli saapunut
juhlaan. Kunniajäseniksi

kutsutuista ja ansiomerkin
saaneista kirjoitetaan toi-
saalla lehdessä. Juhlapuhu-
jaksi oli kutsuttu seurassa vv.
1982-84 puheenjohtajana-
kin toiminut, Vpl. Pyhäjärvi-
Säätiön hallintoneuvoston
puheenjohtaja Antero Pärs-

sinen, jonka puhe julkais-
taan toisaalla lehdessä. Pu-
heensa päätteeksi Antero
Pärssinen esitti seuralle Sää-
tiön tervehdyksen. .

Virallisen tervehdyspu-
heenvuoron juhlaan tuo-
neista Karjalan Liiton edus-

taja, liittovaltuuston varapu-
heenjohtaja Marjo Matikai-
nen-Kallström painotti Lii-
tossa merkille pannun sen
suuren kulttuuriteon, joka
seura teki pelastaessaan jo
tuhoutumassa olleen, v. 1957
koostetusta mykkäfilmistä
nyt tekstitetyn ja musiikilla
varustetun Muistojen järvi
–dokumenttielokuvan. Ma-
tikainen-Kallströmin mie-
lestä tämä teko ansaitsisi
tunnustuksen paitsi Liitolta
myös kulttuuriministeriöltä!
( Kirjoittajan huomautus:
ehkä pitää kiirehtiä ja saat-
taa tämä vielä istuvan halli-
tuksen, läheisesti elokuva-
maailmaa tuntevan, kulttuu-
riministerin tietoon ano-
muksena tai jossain muo-
dossa).

Uudenmaan Karjalaisten
piirin nykyisen hallituksen
jäsen ja edellispäivään asti
vielä puheenjohtajana toi-
minut  Pentti Karvonen tar-
kasteli tervehdyksessään pi-
täjäseurojen tilannetta suh-
teessa piiriorganisaatioon
nyt kun Pitäjäyhteisöiden

liitto on perustettu. Apulais-
kaupunginjohtaja Pekka
Sauri paljasti Helsingin kau-
pungin virallista tervehdystä
esittäessään olevansa erit-
täin kiinnostunut Karjalan ja
karjalaisuuden historiasta,
vaikka onkin itse hämäläis-
kymenlaaksolaisen suvun
vesa. Kaupungin arvostusta
Helsinkiä edelleen virallise-
na kotipaikkanaan pitävää
seuraa kohtaan osoittaa kau-
pungin päätös hankkia
omistukseensa lahjoiksi ja
kirjastojen kokoelmiin tun-
tuva erä seuran historiikkia
ja dokumenttielokuvaa.

Vantaan kaupungin ter-
vehdyksen juhlaan tuonut
kaupunginjohtaja Juhani
Paajanen on pyhäjärveläis-
taustainen, hänen isänsä su-
ku on Ylläppäästä. Hän ker-
tasi puheessaan karjalaisten
ja pyhäjärveläisten merki-
tystä sotien jälkeen Helsin-
gin maalaiskunnan ja myö-
hemmin Vantaan kaupungin
kehittymiselle. Hän kiitti eri-
tyisesti Vpl. Pyhäjärvi-lehteä
siitä jatkuvasti ajan tasalla
olevasta ja  perinnettä elä-
väksi tekevästä työstä ja tote-
si juhlivan seuran jäsenten
olleen vuosien mittaan aktii-
visesti myös tämän yhdyssi-
teen, oman lehden kehittäjiä
ja ylläpitäjiä. Paajanen toivoi
rajojen ylityksen helpottu-
mista, jotta Kehä III:lla nyt
toistuva kyltti Pietari 380 km
alkaisi merkitä myös tien Py-
häjärvelle olevan suora ja
selvä. Myös Vantaan kau-
punki on hankkinut muka-
van erän seuran historiikkia.

Niin Muistojen järvi –do-
kumenttielokuva kuin seu-
ran historiikkikin julkistet-
tiin juhlassa. Yhteislauluissa
säestäjänä toimi Juhani
Forsberg ja sanavalmiudel-
laan hauskuttaneena juon-
tajana Kari Uusitalo. Korkea-
tasoisesta musiikkiohjel-
masta vastasi WiOL:n  Wene-
kuoro. Se esitti mm. osia v.
1976 Pyhäjärvi-juhlilla Hel-
singissä ensiesityksen saa-
neesta Pyhäjärveläisooppe-
rasta. Juhlasta kiittelijöitä
riitti jonoksi asti kun 2,5 h
kestänyt juhla oli päättynyt. 

Teksti: 
KAARINA PÄRSSINEN

Kuvat: 
MARKETTA MATTILA

Kaarina Pärssinen. Kari Uusitalo.

Juhlassa mukana olleet perustajajäsenet: takarivissä vas. Nestori Kaasalainen, Kari Uusitalo, Martta Heinonen, Einari
Kukko, Paavo J. Paavola, Edit Luukkanen sekä istumassa Aulis Airto ja  Toini Pelkonen.
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”Maaliskuun 9. päivänä tulee kuluneeksi 50
vuotta pääkaupungin Vpl. Pyhäjärvi-seuran
perustamisesta. Mainittuna päivänä vuonna
1957 oli pääkaupungin pyhäjärveläisiä kutsuttu
illanviettoon ja oman yhdistyksen perustamis-
kokoukseen Wiipurilaisen osakunnan huoneis-
toon Uuteen ylioppilastaloon Helsingissä.”

Näin alkoi lehtemme pääkirjoitus kymmenen
vuotta sitten 1997. Jatkoksi voisi tähän liittää
loputkin Kaarle Viikan kirjoittamasta tekstistä,
joka tosin vasta nyt on ajankohtainen.
Pääkaupunkiseudulla toimiva Vpl. Pyhäjärvi-
seura täytti tuolloin vasta neljäkymmentä
vuotta, mutta virhe taisi jäädä huomaamatta
myös lehden lukijoilta. Seura juhli vasta 40-
vuotista taivaltaan Karjalatalossa 9.3.1997.

Vpl. Pyhäjärvi-seura saavutti siis vasta nyt,
tarkalleen ottaen perjantaina 9.3.2007 puolen
vuosisadan iän. Kymmenen vuotta sitten Vpl.
Pyhäjärvi-seuran keskeiset perustajajäsenet
olivat virkeitä seniorikansalaisia, mutta nyt
monet seuran keskeiset vaikuttajat ovat siirty-
neet ajan rajan tuolle puolen. Seuran jäsen-
määrä saavutti huippunsa 1970-luvun lopulla,
jolloin siihen kuului yli 300 pääkaupunkiseu-
dulla asuvaa pyhäjärveläistä. Elämän rajallisuu-
della on kuitenkin ollut se vaikutus, että
seuraan kuuluu enää kolmannes huippu-
vuosien jäsenistöstä. Vaikka seuran tilaisuuksiin
on osallistunut myös nuorempaa väkeä, se ei
ole kasvattanut sen jäsenistöä.
Pyhäjärveläistaustaiset nuoret näyttävät
mieluummin osallistuvan kertaluontoisiin
tapahtumiin kuin säännölliseen järjestötoimin-
taan.

Vpl. Pyhäjärvi-seura on kuitenkin edelleen
toiminut pyhäjärveläisten elävänä yhdyssiteenä
pääkaupunkiseudulla. Sen sääntömääräisiin
kokouksiin on osallistunut lähes yhtä suuri
joukko jäseniä kuin seuran alkuaikoinakin.
Seura on historiansa aikana ottanut kolme
kertaa vastuun Pyhäjärvi-juhlien järjestämi-
sestä, ja se voi olla tälläkin saralla työhönsä
tyytyväinen, vaikka pääkaupunki ei juhlapaik-
kana olekaan osoittautunut niin houkuttele-
vaksi kuin pyhäjärveläisten perinteiset
evakkopaikkakunnat.

On luonnollista, että Vpl. Pyhäjärvi-seura
keskittyy juhlapäivänään tarkastelemaan
mennyttä puolen vuosisadan taivalta. Jo
hyvissä ajoin ennen merkkivuottaan seura
ryhtyi toteuttamaan kahta projektia: 50-vuotis-
historiikkiaan sekä ”Muistojen järvi”- doku-
menttielokuvaa, jotka valmistuivat juuri juhlien
alla ja saavat tarkemman esittelynsä lehtemme
muilla palstoilla. Seura luonnollisestikin toivoo,
että nämä tuotteet löytäisivät asiakkaansa
myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, sillä
mittavasta vapaaehtoistyöstä huolimatta julkai-
sujen rahoitus riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka
laajan katselija- ja lukijakunnan ne saavuttavat.

Samalla katse on kuitenkin kääntyneenä myös
eteenpäin. Seura pyrkii tulevaisuudessakin
tarjoamaan kohtaamis- ja toimintafoorumin
kaikenikäisille pyhäjärveläisille ja heidän ystävil-
leen.

JUHANI FORSBERG

Vpl. Pyhäjärvi-seura
50-vuotias

Historian siipien havinaa
Viime sunnuntaina merkki-
päiväänsä juhliva seura jul-
kisti myöskin historiikin
tuolta ajalta. Historiikin toi-
mittaja Juhani Forsberg oli
saanut toisaalta hyvin mie-
lenkiintoisen ja toisaalta
epäkiitollisen tehtävän. Mie-
luisaa tehtävässä oli varmas-
ti se, että sai paneutua tutun
oman seuran arkistojen kät-
köihin. Epäkiitollista tehtä-
vässä oli taasen varmasti se,
että täytyi runsaasta aineis-
tosta kyetä rajaamaa julkais-
tava tieto kustannussyistä
reiluun 100 sivuun.

Lopputulos on erittäin on-
nistunut. Juhani on kirjan al-
kuosaan sisällyttänyt Matti
Ukkosen aikoinaan tekemän
20-vuotishistoriikin pienin
lisäyksin. Loppuosa historii-
kista käsittää viimeisiä vuo-
sikymmeniä. Seuran toimin-
nan perustana ovat olleet
paitsi vuosittaiset virallisen
kokoukset myöskin säännöl-
lisesti vuosittain tehdyt kirk-
kojuhlat ja kesämatkat ja
muuta vierailut. 

Historiikista ilmenee
myöskin seuran vastuulla ol-
leet kolmet Vpl. Pyhäjärvi-
juhlat. Mukana olleena kai-
kissa näissä juhlissa aivan
kaikki kolme juhlaa ovat jää-

neet mieluisina tapahtumi-
na mieleen. Tuskin saamme
enää tulevissa juhlissamme
sellaista tunnetta ja yhteen-
kuuluvaisuuden henkeä
kuin vuoden 1976 Järisevän
tykillä pidetyssä tilaisuudes-
sa koimme.

Sotien jälkeen me karjalai-
set ja pyhäjärveläiset si-
joituimme eri puolille Suo-
mea. Maata omistanut väes-
tö sai uudet kodit lähinnä
Satakunnasta, jonka rajat
olivat nykyistä maakuntara-
jaa huomattavasti laajempi.
Suuri osa perheiden aikuis-
tuneista lapsista ja maatto-
masta väestöstä suuntaisi
tiensä pääkaupunkiseudul-

le. Sotien jälkeinen jälleen-
rakennus antoi työtä ja jopa
uuden ammatin monille Py-
häjärven tytöille ja pojille.
Suuressa maailmassa ei ai-
van joka käänteessä tullut
tuttua pyhäjärveläistä vas-
taan. Toisin oli maaseudulla,
joissa entiset kyläyhteisöt
haluttiin säilyttää mahdolli-
simman yhtenäisinä.

Noissa olosuhteissa onkin
ollut erittäin merkittävää,
kun pääkaupunkiseudulle
perustettiin oma ehtinen
seura, joka kokosi entiset pi-
täjäläiset yhteen muistele-
maan menneitä ja vaali-
maan karjalaista ja pyhäjär-
veläistä perinnettä.

Seuralla on edelleen tule-
vaisuudessa varsin merkittä-
vä rooli. Kuten historian toi-
mittaja Juhani Forsberg tote-
aakin seuran jäsenmäärä on
luonnollisen poistuman
kautta pienentynyt. Nuo-
rempi väki ei aina tunne tar-
vetta liittyä jäseneksi mutta
silti haluaa osallistua seuran
järjestämiin yksittäisiin  ti-
laisuuksiin. Hyvä näinkin.

Eri luottamustehtävissä
vuosien mittaan toimineista
henkilöistä on historiassa
tarkat luettelot. Näistä voi
todeta myöskin sen myön-
teisen asian, että pääkau-
punkiseudulta olevien pyhä-
järveläisten edustus niin
Karjalan Liiton kuin myös-
kin Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
eri luottamustehtävissä on
ollut varsin merkittävä.

Paitsi selkeä kerronta
myöskin onnistunut taitto ja
hyvä valokuvavalinta täy-
dentävät historiikin. Se on
paitsi mieluisaa luettavaa
myöskin lähdeteos pääkau-
punkiseudun pyhäjärveläis-
ten toiminnasta eri vuosi-
kymmeninä. Toivottavasti
historiikki löytää tiensä
mahdollisimman moneen
pyhäjärveläiseen kotiin.

REINO ÄIKIÄ  

Kunniajäsenet ja ansiomerkin saaneet 
Vpl. Pyhäjärvi-seuran 50-vuotisjuhlassa
Aikaisemmin seuran kun-
niajäseniksi kutsutuista on
elossa enää kolme. Jokainen
heistä Einari Kukko, Nestori
Kaasalainen ja Toini Pelko-
nen osallistuivat juhlaan. He
kaikki ovat myös olleet pe-
rustamassa seuraa ja jaksa-
neet käydä lähes vuosittain
seuran kokouksissa ja muis-
sa tilaisuuksissa. Perustavas-
sa kokouksessa mukana ol-
leista 220 henkilöstä olivat
nyt juhlassa mukana juhlas-
sa kaikkiaan kahdeksan hen-
kilöä, e.m. kolmen ”vanhan”
kunniajäsenen lisäksi Aulis
Airto, Kari Uusitalo, Martta
Heinonen,  Paavo J Paavola
ja Edit Luukkanen. 

Seuran uudeksi kunniapu-
heenjohtajaksi kutsuttiin Ju-
hani Forsberg, jonka monis-
ta ansioista tässä todetta-
koon vain muutama. Hän
toimi seuran puheenjohtaja-
na vv. 1985-1998, oli pu-
heenjohtajana 50-vuotisjuh-
latoimikunnassa ja toimitti
seuran 50-vuotishistoriikin.
Uusiksi Kunniajäseniksi kut-
suttiin Aulis Airto, Osmo
Juvonen, Kirsti Jääskeläinen,
Antero Pärssinen, Kari Uusi-
talo ja Jaakko Viskari, jotka
paitsi Viskari olivat myös
saapuvilla.

Uusista seuran kunniajä-
senistä  Airto on toiseksi pi-
simpään, peräti 18 vuoden
ajan seuran vetohommissa
mm. isäntänä ja laulunjoh-
tajana toiminut, perustajä-
sen, joka mm. osallistui vielä
historiikin kuvien tunnista-
miseen ja valintaan sekä
tekstitarkistuksiin tämän
vuoden alussa. Osmo Juvo-
nen toimi seurassa puheen-
johtajana v. 1999 ja mm.toi-
mi sitä ennen pitkään johto-

kunnassa ja urheilukerhon
vetäjänä vuodesta 1980 alka-
en. Kirsti Jääskeläinen toimi
1986-2001 seuran johtokun-
nassa, lisäksi aktiivisena
emäntänä niin seurassa kuin
pitkään myös Uudenmaan
piirin naistoimikunnassa ja
mm. otti vastuulle 50-vuotis-
juhlatarjoiluiden järjestämi-
sen A:sta Ö:hön. Antero
Pärssinen oli seuran pu-
heenjohtajana vv. 1982-84,
sitä ennen pitkään seuran
johtokunnassa ja isäntänä ja
on Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallintoneuvoston puheen-
johtajana monin tavoin
myötävaikuttanut seuran
toimintaedellytyksiin. Kari
Uusitalo toimi vv. 1957-70
seuran sihteerinä, kirjoitti

seuralle 10-vuotishistoriikin
ja on viime aikojen suurim-
mista ansioista seurassa
mainittakoon Muistojen jär-
vi –elokuvan käsikirjoituk-
sen tekeminen ja koko teks-
tityshankkeen organisointi.
Jaakko Viskari  toimi mm.
seuran johtokunnassa pit-
kään ja oli sen varapuheen-
johtajan vv. 1982-84.  Kun-
niajäseniä on edellisen ker-
ran kutsuttu 20 vuotta sitten.  

Osa seuran ansioituneita
jäseniä koskevista kunnia-
merkkianomuksista on vielä
käsiteltävinä Karjalan Liiton
hallituksessa ja ne julkiste-
taan myöhemmin kevään ai-
kana. Juhlassa ansiomerkin
saivat seuraavat henkilöt:
Harrastusmerkin Silja Fors-

berg, Marketta Mattila, Veik-
ko Miikkola  ja Toivo Nokelai-
nen sekä estyneenä juhlaan
osallistumasta Kari Huppu-
nen. Pronssiset ansiomerkit
saivat Arja Hiiri, Inkeri Hiiri,
Kaarina Pärssinen ja estynei-
nä juhlaan osallistumasta
Pekka Matikka ja  Eero Sirkiä.
Hopeiset ansiomerkit saivat
Kaisa-Liisa Korhonen ja Ee-
va-Liisa Miikkola. Siirtoväen
muistomitalin saivat Meeri
Kuusisto ja  Kari Uusitalo.
Seuran kevätkokouksessa
14.4. ojennetaan nyt estynei-
nä olleille ja myöhemmin
Karjalan Liiton hallituksen
päätöksellä ansiomerkin
saaville kullekin heidän an-
siomerkkinsä.  

Karjalan Liiton myöntämällä ansiomerkillä palkituista kuvaan ennättivät Siirtoväen mi-
talin saaneet Kari Uusitalo ja Meeri Kuusisto, hopeisen ansiomerkin saaneet Eeva-Liisa
Miikkola ja Kaisa-Liisa Korhonen, harrastusmerkin saaneista Toivo Nokelainen sekä ta-
kana vain puoliksi näkyvät Silja Forsberg ja Veikko Miikkola ja pronssimerkin saaneista
Kaarina Pärssinen, Inkeri Hiiri ja Arja Hiiri. Kuvasta puuttuvat pronssimerkin saaneista
Pekka Matikka ja Eero Sirkiä ja harrastusmerkin saaneista Kari Huppunen ja kuvan otta-
nut Marketta Mattila.

Juhani Forsberg esitteli historiikin. Kuva Marketta Mattila.
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Pyhäjärven kalastuksesta kertova 
valokuvanäyttely Tyrvään seudun museossa
Viipurin läänin Pyhäjärvi oli
vesistöistä rikas pitäjä, jossa
kalastuksen tuotto niin yk-
sittäisessä kotitaloudessa
kuin elinkeinoelämässä oli
varsin mittava. Niinpä esim.
Sortanlahdessa, joka oli yksi
kalakaupan keskuksista; sen
vuosittainen tuotto ennen
viime sotia oli Pyhäjärven
osalta  kaksi miljoonaa
markkaa.

Vpl. Pyhäjärvi-säätiö on
suurentanut ja tallettanut
noin tuhat valokuvaa Pyhä-
järveltä. Kuvat ovat suurim-
maksi osaksi teidän lukijoit-
ten lähettämiä. Näistä valo-
kuvista on tähän mennessä
koottu kaksi näyttelyä, Pyhä-
järven työtavat ja Pyhäjär-
ven talot ennen sotia ja so-
dan jälkeen. Kaikki valoku-
vat ovat talletettu myös Tyr-
vään seudun museoon Vam-
malassa.

Helmikuun 17. päivä ava-
tussa pienimuotoisessa va-
lokuvanäyttelyssä aiheena
oli Pyhäjärven kalastus ja sii-
nä käytetyt välineet niin pi-
täjän monissa järvissä kuin
toisenlaisin pyydyksin
moottoriveneiden kanssa
Laatokalla. Valokuvien lisäk-
si mukana on tiivistetty
kooste kirjallista tietoa Pyhä-
järven kalastuksesta. Varsi-
naista kalastusvälineistöä on
esillä hyvin vähän. Ne ovat
vuosien myötä hävinneet.
Saatiin kuitenkin muutamia
Juho Hinkkasen lahnaverk-
koja tuohikohoineen, atrain
ja jäätuura, Matti Pakarisen
tuohinen kalakontti ja muita
pieniä esineitä.

Näyttelyn avasi museon-
johtaja Pekka Koskinen, jo-
ka toi paitsi museon, myös
Vammalan kaupungin ter-
vehdyksen näyttelyyn. Hän
kertoi puheessaan, että Py-
häjärveltä tuotua esineistöä
on sodan jälkeen talletettu
museoon, mutta tilanahtau-
den vuoksi ne ovat suurim-

maksi osaksi varastossa.
Koskisen toimesta on nyt
museon toiseen kerrokseen
järjestetty oma pieni osasto,
jossa tämä valokuvanäytte-
lykin on, pyhäjärveläisten
pysyväksi osastoksi. Siihen

voidaan sijoittaa myöhem-
min eri teemoilla olevia
näyttelyjä. Hän totesi ilahtu-
neena, että aikaisempien py-
häjärveläisten näyttelyjen
ansiosta museon kävijämää-
rä on lisääntynyt tuntuvasti.

Vpl. Pyhäjärvi-säätiön
puolesta järjestäjinä toimi-
neet Yrjö.S. Kaasalainen ja
Reino Äikiä  käyttivät lyhyet
puheenvuorot sekä Salme
Rintala kertoi vernitsalaisis-
ta Emma ja Aukusti Paasos-

ta, jotka saivat tarpuskalla
Laatokan suurimman lohen
24,5 kiloa.

Näyttelyn päätteeksi Vam-
malan Karjalaseuran nais-
toimikunta tarjosi kahvit sii-
kavoileivillä.

Kalastusnäyttely on avoin-
na joulukuun loppuun asti.
Tyrvään seudun museo, Jaat-
sinkatu 2, Vammala on
avoinna ke-pe klo 12-18 ja
la-su klo 12-16.

SALME RINTALA

Näyttelyssä oli vähänlaisesti Pyhäjärveltä tuotuja kalastusvälineitä, valokuvia
sitäkin enemmän.

Museon johtaja Pekka Koskinen avaamassa näyttelyä.

Vasemmalta Katri Pajunen, Helka Mäkelä, Leila Kivistö ja
Irja Kärki Vammalan Karjalaseurasta.

Veli-Matti Saksi

Pilkkikisat Roismalanlahdella
Huittisten, Äetsän ja Vam-
malan Karjalaseurojen pilk-
kiongintakilpailut kisailtiin
Vammalassa Roismalanlah-
della sunnuntaina 25.helmi-
kuuta kello 10–13.30.

Kovan pakkaskauden jäl-
keen pilkkijät saivat aurin-
koisen talvikelin. 

Kaikkiaan pilkkijät nosti-
vat kalaa järvestä viitisen-
kymmentä kiloa.

Tulokset:
Miehet: 1) Rauno Pajunen

Vammala 5 400 g, 2) Leevi
Orpana Äetsä 4 290 g, 3) Au-
lis Piipponen Äetsä 4 270 g,
4) Juhani Kulmala Vammala
3 705 g, 5) Heikki Rapeli 3 510
g, 6) Jyri Karppinen Vamma-
la 3 430 g, 7) Martti Heinola
Huittinen 3 330 g, 8) Toivo
Mustonen Vammala 2 895 g,
9) Aulis Rapeli Äetsä 2 705 g,
10) Timo Mäkelä Vammala 1
450 g, 11) Tauno Mäkinen
Vammala 450 g.

Joukkuekilpailun voittajan
Vammalan kolmikko Rau-
no Pajunen, Juhani Kulma-
la ja Marjaana Pajunen.

Kurosenlammin 
vaiheilla
Tammikuun Vpl. Pyhäjär-
vi-lehdessä oli juttu ”Ka-
lastusta Vpl. Pyhäjärvellä”.
Jutun yhteydessä olevassa
alimmaisessa valokuvassa
mummoni Anna Kuronen
oli nostamassa kalansaa-
listaan Kurosenlammin
rannalla. Säätiön kuva-ar-
kistossa oleva kuva oli
museoviraston kuvia ja ai-
kanaan kuvan  oli ottanut
Kustaa Vilkuna, Mummo-
ni Anna Kuronen ent. Ka-
rilainen  os. Sirkiä (1878-
1961) oli kotoisin Tiitualta.
Hänen isänsä oli  Jaakko
Sirkiä, Kiimajärven hovin
lampuoti ja äitinsä Marja
Malinen. Muut sisarukset
olivat  Miina, Helena, Iida,
Johannes, Lyydia ja Aino.

Annan  toinen mies oli
Ville Kuronen. Tästä

avioliitosta syntyi poika
Eino (1921) Ville ja Anna
asuivat Alakylässä. Kuvas-
sa näkyvä Kurosen lampi
sijaitsi heidän talonsa
edessä parinkymmenen
metrin päässä. Heidän ko-
titalonsa on edelleen ole-
massa, ei kylläkään alku-
peräisessä kunnossa.
Lammin rannassa on kai-
vo missä  ainakin minun
suussani maistui paras
karjalainen vesi. Olen ko-
tiseutumatkojen yhtey-
dessä käynyt itsekin kalas-
tamassa lammilla mutta
tuloksena on ollut vain
muutama hassu ruutana.

Näitä muisteli Eino Ku-
rosen poika Petri Kuronen
ja samalla lähetän tervei-
set kaikille tutuille Karja-
lan kävijöille.

Naiset: 1) Terttu Orpana 4
675 g, 2) Marjaana Pajunen
Vammala 4 360 g, 3) Onerva
Pitkänen Vammala 3 145 g, 4)
Katri Pajunen Vammala 1
705 g, 5) Helga Mäkelä Vam-
mala 1 405 g.

Joukkuekilpailu (kolme
parasta): 1) Vammala (Rauno
Pajunen, Marjaana Pajunen,
Juhani Kulmala) 13 465 g, 2)
Äetsä (Terttu Orpana, Leevi
Orpana, Aulis Piipponen) 13
235 g, 3) Huittinen Martti
Heinola 3 330 g. 
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irkonsanomaKRakkaamme

Hilkka-Liisa
K U K K O
* 5.3.1935 Pyhäjärvi
† 10.2.2007 Valkeakoski
Rakkaudella muistaen
Nina ja Esa
Krisse, Erik ja Leo
Kun mummot kuolevat
heistä tulee kukkaniittyjä ja heinää
ja joistakin mummoista tulee puita
ja he humisevat lastenlastensa yllä
suojaavat heitä sateelta
ja tuulelta ja levittävät
talvella oksansa lumimajaksi
heidän ylleen.

(Eeva Kilpi)

Siunaus toimitettu 23.2. läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

In Memoriam Vilho Heikkonen
23.10.1921–28.12.2006
Keuruun kunnalliselämän
veteraanien rivit harvenevat.
Me olemme nyt ottaneet jää-
hyväiset työnjohtaja Vilho
Heikkoselta, joka suoritti
poikkeuksellisen pitkäaikai-
sen ja ansiokkaan elämän-
työn Keuruun kunnalliselä-
mässä.

Hän oli syntynyt Viipurin
läänin Pyhäjärvellä 23.10.
1921 ja niin hän toi paikalli-
seen kunnalliselämään py-
häjärveläisen kunnalliselä-
män perinteitä.

Jo nuorella iällä hänelle
uskottiin jäsenyys tärkeissä
lautakunnissa, kuten so-
siaali-, rakennus- ja tervey-
denhoitolautakunnassa. Vii-
meksi mainitussa hän toimi
vuodet 1952–1964, viimeiset
neljä vuotta puheenjohtaja-
na.

Kunnanvaltuustoon hänet
valittiin ensi kerran 1961.
Hän toimi valtuustossa yhtä
katkoa lukuun ottamatta ai-
na vuoteen 1980. 

Kunnanhallituksen jäse-
nenä hän oli yli kahdenkym-
menen vuoden ajan alkaen
vuodesta 1965.

Vilho Heikkonen toimi
monien kuntainliittojen ku-
ten Keski-Suomen maakun-
taliiton, Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirin, Törnävän
sairaalan ja Mäntän aluesai-

raalan hallintoelimissä. 
Lisäksi tulivat eräät kun-

nalliset lautakunnat, toimi-
kunnat ja työryhmät, joissa
hänen kokemustaan ja
asiantuntemustaan tarvit-
tiin.

Keuruu eli hänen aika-
naan voimakkaan kehityk-
sen kautta, mikä asetti myös
luottamushenkilöille taval-
lista enemmän tehtäviä ja
vastuuta. Ilman rohkeaa
päätöksentekoa olisivat
muun muassa eräät elinkei-
noelämän kehittämistä kos-
kevat hankkeet jääneet to-
teutumatta.

Vilho Heikkosella oli en-
nakkoluulottomuutta ja roh-
keutta tehdä päätöksiä ja

kantaa vastuuta. Tämä edel-
lytti hyvää yhteishenkeä vi-
ranhaltijoiden ja eri poliittis-
ten ryhmien välillä.

Vilho Heikkosella oli hyvät
suhteet kaikkiin suuntiin ja
hänen mielipiteilleen annet-
tiin arvoa.

Vuosien mittaan on arvos-
tus ja kunnioitus lisääntynyt
entisiä kunnalliselämän ve-
teraaneja kohtaan. Kuinka
he raskaan päivätyönsä li-
säksi jaksoivat vuosi vuodel-
ta kantaa vastuuta kotikun-
tansa asioista. Vaikka ko-
koukset kestivät usein myö-
hään iltaan, olivat he jo en-
nen seitsemää aamulla työ-
maillaan. Lisäksi he huoleh-
tivat siitä, että järjestöelämä,
heidän taustavoimansa, pi-
dettiin ajan tasalla ja päätök-
senteossa mukana. 

Vilho oli taustaltaan am-
mattiyhdistysmies ja myös
sillä sektorilla hän teki ar-
vokkaan työn. Myös Keu-
ruun työväenyhdistys ja
Keuruun sosiaalidemokraat-
tinen kunnallisjärjestö olivat
hänen toimintakenttänään.

Sosiaalidemokraattien
puolueriita oli hyvin trau-
maattinen kokemus, jonka
myös Vilho Heikkonen jou-
tui läpikäymään. Hän iloitsi
vilpittömästi siitä, kun eri-
mielisyydet lopulta olivat

ohi ja voimat kyettiin jälleen
kokoamaan.

Vilho oli hyvä perheenisä,
joka huolehti hyvin perhees-
tään itse rakentamassaan
omakotitalossa Keuruun
Mustasaaressa.

Hän ehti nauttia eläkepäi-
vien rauhasta ja kiireettö-
myydestä monien vuosien
ajan.

Voimien heiketessä he
muuttivat tytär-Päivin per-
heen luokse Vihdin Numme-
laan, mutta kesäksi he aina
palasivat Keuruulle. 

Siirtoväkeen kuuluvana
Vilhon kohdalla toteutui
myönteisenä raamatun sa-
na: ”Toimikaa sen kaupun-
gin parhaaksi, johon minä
olen teidät siirtänyt, sillä sen
menestys on myös teidänkin
menestyksenne.”

Hänen tekemänsä työ jää
elämään. Hänen poisme-
nonsa koskettaa eniten puo-
liso-Esteriä ja lapsia perhei-
neen, mutta myös me muut,
jotka saimme olla hänen ys-
täviään ja työtovereitaan,
muistamme kaipauksen
tuntein rehtiä ja hyvää mies-
tä, joka täytti paikkansa niin
sodan kuin rauhan tehtävis-
sä.

EINO NURMELA
Keuruun kunnanjohtaja

vuosina 1966–1990

Vilho Heikkonen

Karjalaisen mummon 
hengellinen perintö

Sain käsiini äskettäin kirjan,
joka käsittelee Käkisalmen
eteläisten kylien historiaa.
Huomioni kiinnittyi erää-
seen mainintaan oman su-
kumme ja Käkisalmen Ala-
puustissa asuneen per-
heemme esittelyssä.

Historia kertoo, että Kaik-
kosten koti oli kylän keskei-
simpiä kristillisiä koteja juu-
ri emännän ansiosta. Kysei-
nen emäntä oli mummoni
Liisa Kaikkonen synt. Pohja-
lainen. Hän piti pitkään py-
häkoulua ja lauloi kirkko-
kuorossa Karjalassa olles-
saan.

Mummon elämästä oli
helppo nähdä, mikä oli hä-
nelle elämässä tärkeintä.
Tunnollinen ja ahkera huo-
lehtiminen suuren perheen
ruuan laitosta oli hänen vas-
tuullaan. Hän ammensi voi-
maa Jumalan sanasta ja seu-
rakuntayhteydestä. Näin jäl-
kikäteen voi sanoa, että
mummo oli oikeastaan per-
heemme ”pappi”. Hän oli
monella tavalla rakas esiku-
va minulle, hänen edesmen-
neen esikoispoikansa Heikin
tyttärelle, josta tuli ihan oi-
keasti pappi syksyllä 1989

pappisvihkimyksessä Turun
tuomiokirkossa.

Mummo omasi lempeän,
mutta lujan auktoriteetin
perheen hengellisen elämän
ylläpitäjänä. Pyhäpäivien
ruokailut mm. oli järjestelty
siten, että voitiin rauhassa
kuunnella radiojumalanpal-
velusta tai vespereitä. Hon-
kapään tuvassa veisattiin ra-
diota kuunnellessa. Mummo
oli erinomainen veisaaja,
jolle kanttorikin antoi vas-
tuun virsien aloittamisesta,
kun seuroihin kokoonnut-
tiin.

Eikä tässä vielä kaikki
mummon hengellisestä
merkityksestä. Kaikkien ih-
meellisin asia, jota pappina

ni Hänelle ja Blumhardtin
Hartauskirja. Näitä molem-
pia luin mummon huonees-
sa jo varsin nuorena. Karja-
lan ajoista asti Herää valvo-
maan -lehti tuli ilmeisesti ro-
vasti Urho Muroman Käki-
salmessa pitämien herätys-
kokousten muistona. 

Ihmisenä Liisa-mummo
oli sydämen kristitty, ei laki-
henkinen saarnaaja. Hän on
ollut minulle hyvin merkittä-
vä hengellinen vaikuttaja.
Sain häneltä viimeisen ker-
ran synninpäästön, sillä ker-
ralla kun hän lähti sairaa-
laan, josta ei koskaan enää
palannut kotiin. Mummo sa-
noi: ”Voi laps’rukka – Miks
mie en antais siul anteeks, ko
Jumala on miulki antant an-
teeks”.

Olisin toivonut, että mum-
mo olisi saanut olla läsnä
pappisvihkimyksessäni. On-
neksi sain kuitenkin laskea
kukat hänen haudalleen kii-
tollisena mummoni arvok-
kaasta perinnöstä.
SIRKKA-MARIA MANNER

(os. Kaikkonen)
pastori 

Rakkaamme

Selma Varpu Maria
A H L H O L M
os. Kilpeläinen

* 19.9.1916 Vpl. Pyhäjärvi, Ylläppää
† 15.2.2007 Storfos, Ruotsi

Kaivaten

Salme, Paavo
Eeva, Matti
Viljo
Elna, Paavo
Laina-vainajan lapset
ja lapsenlapset
Lilja-sisko, lapset ja lastenlapset
Veli-vainajan lapset ja lastenlapset

Kaunis on kuunnella kutsua Luojan
nukkua silloin kun uupunut on.
Siirtyä sinne missä on rauha
missä tuskakin tuntematon.

Siunaus toimitettu. Lämmin kiitos osanotosta.

ajattelen, on se kirjallisuus,
jonka mummo oli evakkoon
lähtiessä ottanut Karjalasta
mukaan. Käytössä olleen
Raamatun lisäksi pieneen
mummon ”käsikirjastoon”
kuului iso ja pieni kirkko-
käsikirja kirkkovuosien teks-
teineen. Tunsin suurta kiin-
nostusta kirjoihin, jotka
Honkapään kodissa olivat
ukon ja mummon huoneen
pöydällä. Nehän olivat oi-
keastaan papin peruskirjat. 

Mummolla oli myös pal-
jon eri herätysliikkeiden lau-
lukirjoja virsikirjan lisäksi,
Siionin virsistä Halullisten
sielujen hengellisiin laului-
hin. Päivittäisiä hartauskir-
joja oli Chambersin Parhaa-

Siirtolaisäiti
Hän hymyili kun ojensi kätensä
ottaessaan lapsensa syliinsä,
hän puheli sille ikään kuin se
istuisi hänen sylissään nyt ja aina,
hän ei antaisi sitä pois
hän tunsi sen lämmön ympärillään.

Lapsikin jokelteli, kuin olisi ymmärtänyt
nyt olisi lähdettävä, vain vähäksi aikaa
pian pääsemme takaisin
hän oli lapsensa kanssa 
ikään kuin kahden maailmassa.

Vasta kun vieras ovi avautui
hän huomasi että oli oudossa paikassa
outojen ihmisten keskellä, ”oli ikävä”
lunta satoi ja pakkanen paukkui,
hän lähestyi ikkunaa josta kauniisti kuu loisti
se lohdutti, kuin saisi raitista ilmaa.

Hän meni pieneen huoneeseensa
rukoili lyhyesti, mikä minä olenkaan
”tämähän on armoa” Siirtolainen,
ikään kuin kirkossa,
hän käveli niin kuin 
ei olisi nähnyt ketään ympärillään.

Hän nojasi päänsä penkkiin
ei tiennyt nukkuiko hän, vai rukoiliko
hän laski kätensä lapsen päälle 
käsivartta pitkin
otti kädestä kiinni, suuteli sitä 
ja vaipui rukoukseen
outo liikutus valtasi hänet,
hän polvistui ja purskahti itkuun.

SUOMA SAARINEN

Pyhäjärven puisto Alavudelle
Alavuden kaupungissa on
parhaillaan valmistumassa
ns. Lepolan kaava Kuulan-
tien ja valtatie 18:n Välikujas-
ta länteen. Kaupunginhalli-
tus päätti alueen kaavoitta-
misesta 9.1.2006 ja valtuusto

hyväksyi asemakaavan
22.1.2007. Alueelle osoite-
taan 16 kpl suurikokoisia
pientalotonttia. Vahvistetun
kaavan mukaan alueen uusi
kadunnimistö muodostuu
Lumivaarantiestä, ja Lumi-

vaaranpolusta ja kaksi puis-
toaluetta saavat puolestaan
nimet Jaakkimanpuisto ja
Pyhäjärvenpuisto. Näin Py-
häjärven nimi tulee säily-
mään jälkipolvienkin tiedos-
sa.

Asemakaavan vahvista-
mista kertoi lehdellemme
kunnallisneuvos Veikko
Heikkilä.
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Merkkipäiviä

Onnea Valmistuneet

Kiitos

”Sylissäs Laatokka ensi kerran silmäni aukes”

80Pyhäjärven Sor-
tanlahdessa Laa-
tokan rannalla

31.3. 1927 syntynyt Suoma
Saarinen os. Talja viettää
merkkipäivää Korpilahdella.
Hänen vanhemmat olivat
Emilia os. Inkinen ja Tuomas
Talja. Suoma oli perheen
neljästä lapsesta vanhin,
häntä seurasivat Eero, Kaa-
rin ja Raili.

Suoma on suurimman
osan elämästään ollut liike-
elämän palveluksessa. Työ
alkoi jo hyvin nuorena talvi-
sodan jälkeen, jolloin hän sai
myymäläharjoittelijan pai-
kan Sortanlahden Alavuok-
sen osuusliikkeestä. Kolmen
kuukauden jälkeen hänet
siirrettiin saman kauppaket-
jun liikkeeseen Sakkolan Ki-
viniemeen. Sieltä lähtö tuli
jo toisen kerran Karjalasta -
44. Liikkeiden henkilökunta
siirrettiin yhteiskuljetukses-
sa Hämeenlinnaan. Suoma
kaipasi kotiväkeään ja hän
sai tiedon, että  vanhemmat
oli siirretty Korpilahdelle.
Niin hän matkusti Korpilah-
delle ja kuinka ollakkaan,
hän sai välittömästi sieltä lii-
keapulaisen paikan. 

Hetkeksi pysähtynyt elä-
mä  jatkui taas. Nuorten
riennoissa Suoma tapasi so-
dasta palanneen korpilahte-
laisen Aarne Saarisen. Hei-
dät vihittiin joulukuussa
1945. Suoma oli hyvin nuori,
mutta hänellä oli vahva luot-
tamus Jumalaan ja samalla
usko, että rukouksen avulla
elämä kyllä kantaa. Nuoren
parin perheeseen syntyivät
lapset ensin Paula ja muuta-

maa vuotta myöhemmin
Markku. Suoma oli työssä,
mutta Markun jälkeen jäi ko-
tiäidiksi.

Aarne-isän työpaikan
vuoksi perhe muutti Suolah-
teen. Lapset olivat jo koulus-
sa ja Suoma mieli työhön.
Hän sai myymälähoitajan
paikan naisten ja miesten
asusteliikkeessä. Liikkeen
omisti iäkäs mikkeliläinen
pariskunta, jolla oli toinen
liike Mikkelissä. Omistajat
kävivät vain kerran kuukau-
dessa tarkistamassa Suoman
kirjanpidon. Jonkin ajan ku-
luttua omistajat sairastuivat
ja he myivät liikkeen. Suo-
malla oli kokemusta liikkeen
hoidosta ja niin hän marssi
pankkiin ja perusti oman
liikkeen. Hän erikoistui nais-
ten asusteisiin ja liike me-
nestyi hyvin 13 vuotta. Liike
sijaitsi pankin kiinteistössä
ja koko kiinteistö myytiin
nyt uusille omistajille ja tilat
tulivat toisenlaiseen käyt-

töön.
Tällöin Suoma osti liik-

keen Äänekoskelta ja siirtyi
tavaroineen sinne. Liike me-
nestyi sielläkin  12 vuotta,
mutta sitten tuli dramaatti-
nen tilanne. Keskellä päivää
liikkeeseen tuli ryöstäjät, jot-
ka vaativat kassasta rahaa.
Suoma pääsi verissään pake-
nemaan takaovesta toiseen
liikkeeseen, josta hälytettiin
poliisit. Tapaus järkytti Suo-
maa ja hän yritti pitää liik-
keen ovea päivisin lukossa,
mutta aikaa myöten se kävi
hankalaksi. Hän oli ollut
yrittäjänä 25 vuotta ja se oi-
keutti eläkkeeseen.  Ja niin
hän päätti jäädä varhenne-
tulle eläkkeelle 58-vuotiaa-
na.  Liikkeelle löytyi välittö-
mästi uusi ostaja. Saariset
muuttivat takaisin ”juuril-
leen” Korpilahdelle.

Energinen Suoma ei jää-
nyt eläkkeellä toimettomak-
si. Hengelliset asiat ovat
kuuluneet aina hänen elä-

määnsä. Hän oli valmista-
massa viikon ajan Billy Gra-
ham-missiota Helsingissä.
Siellä oli myös evankelista
Kalevi Lehtinen, joka kävi
myöhemmin  Jyväskylässä
perehdyttämässä missio-
työhön. Suoma liittyi Jyväs-
kylän- missioon, jossa hän
toimi oman pienryhmän ve-
täjänä. Korpilahdella hän
laulaa kirkkokuorossa.

Yksi rakas harrastus on
kirjoittaminen. Syntymäpäi-
väksi ilmestyi hänen kuudes
pienoisteoksensa. Kirjoihin
hän on tallentanut elämää
Karjalassa, oman elämän-
kertansa ja lukuisat matkan-
sa ulkomaille ja Karjalaan se-
kä monia runoja. Yksi runon
säe on tämän tekstin otsik-
kona Teokset hän on omista-
nut lapsille ja lastenlapsil-
leen. Karjalassa hän on käy-
nyt jo 14 kertaa.

Suoma asuu yksin kau-
niissa rivitalossaan. Avio-
puoliso nukkui pois pari
vuotta sitten. mutta elämään
tuovat iloa Paulan ja Markun
perheiden  viisi lastenlasta ja
yksi lastenlastenlapsi 

. Suoma totesi elämästään.
” Minulla on ollut rikas ja hy-
vä elämä, josta en antaisi mi-
tään pois. En sanoisi että ai-
na on ollut tasaista, mutkia-
kin on ollut, mutta ne kuulu-
vat elämään. Kiitos elämältä
mitä sain”. Sydämelliset on-
nittelut tulevalle päivänsan-
karille!

Suoma Saarisen syntymä-
päivää vietetään Korpilah-
den seurakuntatalossa
1.4.2007 kello 12.00

SALME RINTALA

Suoma Saarinen lapsenlapsensa Anna-Sisko Emilian kans-
sa.

Parhaimmat

teille kaikille , jotka
muistitte minua eri
tavoin merkkipäiväni
12.03. johdosta.

Antero Pärssinen

Kiitokset

Selma-siskon muistolle
Siskoni Selma oli syntynyt
Vpl. Pyhäjärven Ylläppään
kylässä 1916. Yhdessä vie-
timme lapsuutemme ja nuo-
ruutemme kauniissa Karja-
lassa Pyhäjärvellä. Monet
hauskat hetket vietimme
hiekkarannalla ja kun emme
vielä osanneet kunnolla uida
meloimme käsipohjaa Laa-
tokassa. Äitimme Anni os.
Raaska tuli Pyhäjärven pap-
pilaan keittiöapulaiseksi ja
siellä kohtasi matti Kilpeläi-
sen ja heidän yhteinen tai-
paleensa alkoi vuosisadan
alussa. Edessä oli muutto Yl-
läppään kylään. Tuttuja oli
siellä ennestään isämme
kaksi veljeä, jotka aikoinaan
muuttivat kuitenkin Amerik-
kaan.

Perheeseen syntyi kaikki-
aan yhdeksän lasta. Ensin
kuusi poikaa, sitten kaksoset
Selma ja toinen tyttö, joka
kuoli aivan vauvana. Nuo-
rimmaisena synnyin minä
Lilja, perheeseen. Äiti, isä ja
vanhemmat veljet tekivät
työtään Konevitsan luosta-
rissa. Isämme Matti sairastui
ja taivaan isä otti hänet pois

15.11.1923. Äidin hoiviin jäi
meitä lapsia neljä. Elämä oli
raskasta, sillä mitään lapsili-
siä tai muutakaan apua ei
silloin vielä ollut. Pienessä
mökissä saimme elää kituut-
taa. Vasta vuonna 1937 veljet
saivat rakennettua uuden
asunnon mutta siinä asun-
nossa emme kovin kauan
ehtineet asua kun tuli sota ja
oli pakko lähteä evakkoon.

Selma siskomme lähti kar-

jan kanssa evakkoon. Alavu-
den asemalta sitten pitkän
ajan jälkeen löysimme Sel-
ma siskon karjan kanssa.
Alajärven kautta  yhteinen
evakkotaival kulkeutui Kär-
sämäkeen, josta Selma-sisko
löysi nuoren miehen avio-
miehekseen. Hääkellot soi-
vat 17.11.1940.

Jatkosota alkoi sitten
16.6.1941 ja niin miehet jou-
tuivat rintamalle. Maanvilje-
lystyöt jäivät äidin ja meidän
siskojen harteille. 

Vilho-veljen päästyä lo-
malle saimme tietää, että ko-
ti Karjalassa oli ehjänä. Täy-
timme tarvittavat paperit ja
niin muutimme  takaisin Py-
häjärvelle 2.5.1942. Sitten
kesällä 1944 piti koti taasen
jättää ja uusi evakkotaival al-
koi ja muutimme Kärsämä-
keen Selma-siskon luo. Aika-
naan selvisi se, että meidän
kylän asukkaat tultaisiin si-
joittamaan Luvialle, jonne
sitten muutimmekin. Selma
sisko jäi miehensä kotiin
Kärsämäelle. Siellä oli kui-
tenkin suuri perhe eikä aut-
tanut muu kuin Selman oli

lähdettävä miehensä kanssa
työtä ja asuntoa etsimään.
Ne löytyivätkin Ruotsista
saakka. Perheen lapsista
vanhin oli 16-vuotias ja nuo-
rin vasta kolme vuotta vanha
kun muutto 1957 tapahtui.
Selma-siskon mies kuoli
1995 ja tytär 2001.

Selma sisko piti meihin
Suomessa oleviin sukulaisin
aina yhteyttä. Yhteisissä juh-
lissa usein tavattiin ja viime-
aikoina yhteyttä pidettiin
puhelimen välityksin.Nyt on
Selman mainen matka päät-
tynyt ja sinua jäi oman per-
heesi lisäksi kaipaamaan
meidän muiden sukulaisten
ja ystävien suuri joukko. Tai-
vaan Isän luona jälleen ker-
ran tapaamme. Selma-sisko
siunattiin Ruotsissa 9.2.
2007. Siunauksen toimitti
suomalainen pappi ja siu-
naushiekkana käytettiin mi-
nun ja miesvainajani Pyhä-
järven Ylläppään rannasta
tuotua hiekkaa.

SISKOSI 
LILJA KILPELÄINEN

Selma Ahlholm kuvassa 
v. 2001.

Karjalaista perinnettä
Vammalan Sylvään
koululla
Maanantaina 12. helmikuuta
saimme kokea erilaisen koti-
taloustunnin, sillä saimme
vieraaksemme kolme karja-
laista piirakkamestaria. Vpl.
Pyhäjärveltä kotoisin olevat
Helga Mäkelä, Katri Pajunen
ja Irja Kärki opastivat meitä
karjalanpiirakoiden taikoi-
hin Sylvään koululla.

Aluksi valmistimme taiki-
nan, jonka kaulimme ohuek-
si kuoreksi. Puurotäyte oli jo
valmiiksi keitetty, joten pää-
simme heti rypyttämään
Katrin avustuksella.

Rypyttäminen oli haasta-
vaa, mutta selvisimme siitä
kunnialla. Kun uuni oli tar-
peeksi kuuma, laitoimme
piirakat paistumaan. Noin 15
minuutin jälkeen voitelim-
me piirakat vesivoiseoksella.

Tämän jälkeen piirakat oli-
vat valmiita syötäväksi mu-
navoin kanssa. Kyllä ne oli-
vatkin herkullisia. Kaloreita
ei tosin kannata laskea kovin
tarkkaan.

Myös rehtorimme Jari An-
dersson uskaltautui maista-
maan teoksiamme . Vie-
raamme olivat vallan tyyty-
väisiä piirakoihimme, vaik-
keivät ne välttämättä  pär-
jäisikään kilpailuissa, jossa
mitataan karjalanpiirakan
tekotaitoja.

Tunti oli varsin onnistu-
nut, josta saamme kiittää ko-
ko porukalla Katria, Helkaa
ja Irjaa.

LOTTA JÄRVINEN
NOORA AALTO

TARU HAUTAMÄKI 

Rakkaat Onnittelut Suoma
Saariselle (os.Talja) synty-
nyt Sortanlahdessa. 80-
vuotispäivänä 31.3.2007.

Karin ja Mimmi
Raili ja perhe

Hilma Bamberg os. Karppa-
nen Jyväskylässä 10.3. 104
vuotta. Lämpimät Onnitte-
lut.

Matti-veljen jälkeläiset

Marja Aalto on valmistunut
filosofian maisteriksi Halsin-
gin yliopistosta. Vanhemmat
Ritva ja Jarkko Aalto, isovan-
hemmat Aino ja Vilho Tom-
peri Vpl. Pyhäjärven Jaamas-
ta.

Vaikein eli vekitys on edessä. Irja Kärki levittää puuroa.
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Vuosi elämästäni
Viime vuoteeni mahtui pal-
jon: monta iloista tapahtu-
maa ja suuri menetys, joka
varjosti koko vuotta. Halusin
kirjoittaa tämän jutun käy-
däkseni läpi näitä tapahtumia
ja kunnioittaakseni karjalaisia
juuriani; äitini isä Toivo Rou-
hiainen oli kotoisin Räisälästä
ja isäni vanhemmat Aune ja
Pauli Inkinen Pyhäjärveltä.
Ennen kaikkea halusin muis-
tella viime vuonna luotamme
poistunutta Karjalan-kävijää,
isääni Olli Inkistä.

Valmistuin diplomi-insi-
nööriksi Tampereen teknilli-
sestä yliopistosta viime vuo-
den marraskuussa. Tähän
päättyi ainakin hetkeksi jo lä-
hes kaksi vuosikymmentä
kestänyt opintaipaleeni. Val-
mistujaistilaisuus oli juhlava,
mutta itselleni juhlan loistoa
himmensi isäni puuttuminen
keskuudestamme. Hän itse
saattoi kaksi vuotta sitten
päätökseen erittäin pitkäai-
kaisen haaveensa lukion suo-
rittamisesta. Palkkioksi ko-
vasta ilta- ja etälukiossa puur-
tamisesta hän sai vihdoin ke-
väällä 2005 painaa päähänsä
valkolakin. Tämä oli suuri
saavutus erityisesti siksi, että
isäni opiskeluinto ei hänen
omien sanojensa mukaan ol-
lut nuorena järin suuri. Ehkä-
pä iän mukanaan tuoma rau-
hoittuminen sai tiedonjanon
heräämään. Vitsailinkin aina,
että siinä on isä tullut ihan
poikaansa, ja houkuttelin
häntä jatkamaan opintojaan
eläkepäivillä vielä seuraaville
asteille.

Toinen suuri iloinen tapah-
tuma viime vuonna oli
avioitumiseni syyskuussa.
Tätä tapahtumaa alettiin jär-
jestellä jo miltei vuotta aikai-
semmin, ja isänikin pääsi
osallistumaan valmistelutöi-
hin. Äkillisesti eteemme tul-
leesta suuresta surusta huoli-
matta päätimme, että elämän
on jatkuttava, sillä näin
isänikin olisi varmasti toivo-
nut. Hän ehti kuitenkin olla
onnellinen minun ja vaimoni
Elinan puolesta.

En ole vielä kertaakaan
käynyt Karjalassa katsomassa
sukujuurieni kotiseutuja.
Syynä tähän on ollut rohkeu-
den puute, sillä itäinen naa-
purimaamme on vaikuttanut
minusta aivan liian vaaralli-
selta. Vuoden 2005 kesällä us-
kaltauduin kuitenkin isäni
esimerkin innoittamana mat-
kalle Laatokan koillisrannalle
Salmiin vaimoni äidin koti-
seuduille. Selvisimme pelois-
tani huolimatta matkasta täy-
sin ehjin nahoin. Nykyään

ymmärränkin sen, että on
turhaa pyrkiä liialliseen tur-
vallisuuteen, joka lopulta
vain rajoittaa maailman nä-
kemistä. Lopulta kotona kyh-
jöttäessä tunnettu turval-
lisuuskin on näennäistä, sillä
elämä on kaikilla rajallinen.
Lähivuosina aikomukseni
onkin vierailla vanhempieni
sukujen kotiseuduilla. Tavoit-
teeni on saada myös äitini
rohkaisemaan mielensä ja
matkustamaan juurilleen
Karjalaan.

Toukokuun ensimmäisenä
päivänä tulee kuluneeksi ta-
san vuosi isäni kuolemasta.
Tuo päivä on aivan liian osu-
vasti nimeltään suomalaisen
työn päivä, sillä liiallinen
työnteko oli yksi niistä syistä,
jotka lopulta johtivat isäni
kuolemaan. ”Te olette tie ja
vaeltajat. Ja kun yksi teistä
kaatuu maahan, hän kaatuu
niiden puolesta, jotka tulevat
hänen takanaan, jotta he va-
roisivat kompastuskiveä”, kir-
joittaa Kahlil Gibran, 1800- ja
1900-lukujen taitteessa elä-
nyt libanonilainen kirjailija,
filosofi ja taiteilija. Itselleni
viime vuosi ainakin opetti
raskaimmalla mahdollisella
tavalla elämän tärkeysjärjes-
tyksestä. Toisaalta Gibran kir-
joittaa myös: ”En haluaisi
vaihtaa sydämeni naurua lu-
kuisten ihmisten onneen; en
myöskään haluaisi rauhoittaa
kyyneleitäni, jotka kärsivä
minäni on houkutellut esiin.
Harras toiveeni on, että koko
tämä maanpäällinen elämäni
on alati kyyneleitä ja naurua.”
Juuri tällaista elämä onkin:
vain pieni hetki maan päällä –
hetki, jonka pituutta emme
voi päättää mutta jonka sisäl-
tö iloineen ja suruineen mei-
dän tulee ottaa täysin sydä-
min vastaan. 

Hyvää kevättä teille kaikille
ja rohkeutta ottaa vastaan
kaikki, mitä elämällä on tar-
jottavana!

JUHA INKINEN

Diplomi-insinööri Juha Inkinen valmistumispäivänään
puolisonsa Elinan kanssa.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallinto koolla
Vuoden 2007 säätiön hallin-
non kokousta oli aikaistettu
kuukaudella sillä nyt kokous
pidettiin jo 17.2. tutussa ko-
kouspaikassa Vammalan
Seurahuoneella. Sääntöjen
mukaan hallintoneuvoston
kokous on pidettävä vuosit-
tain helmi-maaliskuussa.
Tälläkin kertaa kokoukseen
oli tapaan kutsuttu hallinto-
neuvoston ja hallituksen
varsinaiset ja varajäsenet.
Etukäteisilmoittelusta huoli-
matta esteitä oli nytkin muu-
tamien jäsenten kohdalla.
Yhteiseen ruokapöytään ko-
koontui tällä kertaa 29 osan-
ottajaa, joten kokouksen lail-
lisuus ja päätösvaltaisuus oli
taattu.

Hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja Antero Pärssi-
nen loi avauspuheessaan
yleiskatsauksen kuluneen
toimintavuoden tapahtu-
miin, joista päällimmäisenä
todettiin onnistuneet Vpl.
Pyhäjärvijuhlat Huittisissa ja
Vpl. Pyhäjärvi-lehden toi-
mittaminen. Pöytäkirjan tar-
kastajiksi valittiin Markku
Pusa ja Anne Viitalaakso -
Kaasalainen.

Vuosikertomus ja 
tilit hyväksyttiin

Asiamies esitteli hallituksen
vuosikertomuksen ja säätiön
tilit vuodelta 2006. Tilikerto-
muksesta todettiin lehden
tuottaneen hieman alijää-
mää ja säätiön tuloslaskelma
osoitti  yhteensä alijäämää
4306,97 euroa. Kokouskut-
sun mukana oli osanottajille
lähetetty myöskin tuloskel-
ma ja tase-erittely. ja nyt ko-
kouksessa asiamies esitteli
tarkoin tilinpäätöksen eri yk-
sityiskohdat. Keskustelun ai-
kana hallituksen taholta tuo-
tiin esiin, se tosiseikka, että
varsinaisesti säätiön tulot
muodostuvat lehden tuo-
toista ja Vpl. Pyhäjärvijuhlien
tuotoista.  Säätiön omaisuus-
taseen loppusumma päätyi
tällä kertaa 152 357,67. Tästä
summasta muodostavat kui-
tenkin  suurimman osan sää-
tiön yhteyteen perustetut ra-
hastot, joiden korkotuotot
eivät tule parantamaan sää-
tiön tuloslaskelmaa vaan
menevät tarkoin määritetyllä
tavalla erilaisiin apurahoi-
hin. Toki säätiön saa pienen
osuuden rahastojen hoito-
palkkiona. Poikkeuksen te-

kee irja ja Einari Jäppisen ra-
hasto, jonka pääoma ja korko
tulee alkuperäisen määräyk-
sen mukaan käyttää 15 vuo-
den aikana säätiön hallituk-
sen päättämällä tavalla.
Edellisenä vuonna tämän ra-
haston varoja käytettiin 4000
euroa muistomerkin kun-
nostukseen entisellä kotiseu-
dulla nyt vuonna 2006 rahas-
tosta tuloutettiin vain 1700
euroa.  Aivan erityisesti viime
kesäisten juhlien tuottoja li-
säksi juhlatoimikunnan suo-
rittama onnistunut lehden il-
moitushankinta  Vuosikerto-
muksesta todettiin hallituk-
sen kokoontuneen toiminta-
vuoden 2006 aikana kuusi
kertaa.  Yleiskeskustelun jäl-
keen puheenjohtaja esitteli
tilintarkastajien tarkastus-
kertomuksen, jonka jälkeen
kokouksen hyväksyi tilit ja ti-
linpäätöksen ja myönsi tili-
velvollisille vastuuvapauden
vuoden 2006 tileistä ja hallin-
nosta.

Talousarviot 
hyväksyttiin

Kokous hyväksyi Vpl. Pyhä-
järvi-lehden ja Vpl. Pyhäjär-
vi-Säätiön talousarvion vuo-
delle 2006. Lehden tilaushin-
ta oli vuodesta 2002 pysynyt
samana mutta nyt hallitus
oli jo kesällä tehnyt päätök-
sen jonka mukaan lehden
vuosikerran hinta on 25 eu-
roa. Hallituksen ja hallinto-
neuvoston jäsenille ei mak-
seta kokouspalkkiota mutta
matkakustannukset korva-
taan. Tilintarkastajien palk-
kiot maksetaan laskun mu-
kaan. Niin lehden kuin koko
säätiönkin talousarviot päät-
tyivät  lehden osalta 4400 eu-
roon ja koko säätiön osalta
3300 euroon. 

Henkilövalinnat 
yksimielisiä

Hallintoneuvoston puheen-
johtajaksi valittiin edelleen
Antero Pärssinen Hollolasta
ja varapuheenjohtajaksi
Heikki Kiiski Huittisista. Hal-
lituksen erovuorossa olevis-
ta jäsenistä Yrjö S. Kaasalai-
nen Harjavallasta ja Juhani
Forsberg Helsingistä valittiin
edelleen hallitukseen  Hen-
kilökohtaiset varajäsenet
Helvi Wilkko Turusta (Kaasa-
laisen) ja  Arja Hiiri helsin-
gistä (Forsbergin) valittiin

edelleen tehtäviinsä. Halli-
tuksen jäsenten toimikausi
on kaksi vuotta. Hallinto-
neuvoston varsinaisista jäse-
nistä olivat erovuorossa oli-
vat Tuomo Hinkkanen Tu-
rusta, Martti Pärssinen Hel-
singistä, Veikko Karvonen
Vammalasta ja Merja Luuk-
kanen Vammalasta. Näistä
Veikko Karvonen ilmoitti, et-
tä hänen tilalleen voitaisiin
valita jo nuorempi jäsen. Tä-
män jälkeen Veikko Karvo-
sen tilalle varsinaiseksi jäse-
neksi valittiin aikaisemmin
varajäsenenä ollut Niina Pit-
känen Tampereelta ja muuta
erovuroiset valittiin uudel-
leen. Varajäsenistä Yrjö Inki-
nen Huittisista valittiin uu-
delleen ja Niina Pitkäsen ti-
lalle valittiin Markku Pärssi-
nen Äetsästä. Nyt valittujen
hallintoneuvoston jäsenten
toimikausi on kolme vuotta. 

Tilintarkastajiksi valittiin
entiset tarkastajat eli varsi-
naisiksi merkonomi HTM
Jukka Kangasperko ja mer-
konomi Orjo Pärssinen ja va-
ralle merkonomi HTM Aimo
Pitkänen ja ekonomi Matti
Kulonen.

Karjalan muistomerkit
kunnossa

Vuoden 2006 aikana ei  sää-
tiön toimesta ole suoritettu
muistomerkkien kunnostus-
toimenpiteitä karjalassa.
hallinnon jäsenet ovat yksi-
tyishenkilöinä tarkastaneet
kotiseutumatkojen aikana
muistomerkkien kunnon.
Hallituksen puheenjohtaja
on tavannut kotiseutumat-
kan yhteydessä Käkisalmen
piirin, Pyhäjärven kyläneu-

voston ja museon johtoa.
Vuoden 2007 juhlat ovat

Tampereella 14.-15.7. 2007
Tulevan kesän Vpl. Pyhä-

järvijuhlat ovat Tampereella.
Juhlatoimikunnan puheen-
johtaja Laila Innanen esitteli
juhlien päätapahtumat ja
juhlapaikat, jotka ovatkin jo
edellisestä juhlista tuttuja.
Aivan kaikkia ohjelman-
suorittajia ei juhlatoimikun-
ta vielä halunnut paljastaa.
Keskeisen sijaintinsa ansios-
ta odotellaan  Tampereelle
400-500 juhlavierasta. Juhla-
tapahtumat keskittyvät
Sampolan koulukeskukseen
ja Kalevan kirkkoon. Tampe-
reen Vpl Pyhäjärvikerho vas-
taa käytännön juhlajärjeste-
lyistä. Vuoden 2008 juhla-
paikka on vielä avoinna
mutta kuullaan varmasti vii-
meistään Tampereen juhlien
yhteydessä.

Vpl Pyhäjärvi- lehden
kehittämistä jatketaan

Hallintoneuvoston puheen-
johtaja Antero Pärssisen joh-
dolla on vuoden 2006 aikana
paneuduttu tarmolla Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiön toimin-
nan kehittämiseen. Suorite-
tun nelikenttäanalyysin tu-
loksena  on tärkeimmäksi
painopistealueeksi  todettu
Vpl. Pyhäjärvilehti. Hyvin
tärkeää lehden kehittämi-
nen tulee olemaan juuri sik-
si, että nyt väliaikaisesti leh-
den vastaavina toimittajina
olevat Reino Äikiä ja Salme
Rintala ovat vähitellen jää-
mässä eläkkeelle. Hallitus
onkin julistanut lehden vas-
taavan päätoimittajan sivu-
toimisen paikan haettavaksi.

Tyrvään seudun
Museon Vpl
Pyhäjärviosasto

Kokouksessa keskusteltiin
myöskin Vammalassa sijait-
sevassa museossa olevan py-
häjärveläisiltä tulleen esi-
neistön sijoittelussa ja säilyt-
tämisessä. Hallituksen aset-
tama työryhmä Yrjö S. Kaa-
salainen, Salme Rintala ja
Reino Äikiä ja museon johto
ovat vuoden 2006 aikana
saaneet neuvoteltua mu-
seon toisen kerroksen tilois-
ta  2x3 metriä suuruisen vuo-
sittain vaihtuvaan näytte-
lyyn tarkoitetun tilan ja tässä
tilassa avattiin kokouspäi-
vän aamuna pyhäjärveläistä
kalastusta esittelevä näytte-
ly, joka on avoinna vuoden
2007 loppuun saakka.

Veikko Karvonen 
säätiön kunniajäseneksi

Kokouksen päätteeksi hal-
lintoneuvoston puheenjoh-
taja esitti, että yli 20 vuotta
hallinnossa mukana ollut
Veikko Karvonen kutsutaan
säätiön kunniajäseneksi. Ta-
putusten kera kokousväki
kannatti esitystä ja Veikko
Karvonen kutsuttiin yksi-
mielisesti säätiön kunniajä-
seneksi. Karvonen kiitti
osakseen tulleesta huo-
mionosoituksesta.

Antero Pärssinen päätti
kokouksen kiittäen hallin-
non jäseniä aktiivisesta työs-
tä pyhäjärveläisyyden hy-
väksi.

REINO ÄIKIÄ
Hallintoneuvoston kokoukseen Vammalan seurahuoneelle 17.3. osallistui hallintoneu-
voston ja hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Kuvan otti Erja Karvonen.

Veikko Karvonen Vamma-
lasta kutsuttiin säätiön
kunniajäseneksi.

Olli Inkinen ylioppilaspäi-
vänään 2005.
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"Pyhäjärven pitäjä oli Karja-
lan kannaksen  itäisen sivun
keskipaikkeilla, joten se käsit-
ti kappaleen Karjalan meren,
Laatokan rantaa. Sen aluetta
oli myös Laatokan ainoa niil-
lä seuduin oleva huomattava
saari, Konevitsa. Näin aloittaa
Impi Wiika  Vpl Pyhäjärven
historiankirjansa.

Pyhäjärven pohjoispuolella
oli Käkisalmen kaupunki,
lännessä Räisälän ja etelässä
Sakkolan pitäjä. Laatokan
rantaa oli Pyhäjärvellä neljä-
kymmentäkaksi kilometriä.
Noin viiden kilometrin pitui-
sen ja kaksi ja puoli kilomet-
riä leveän Konevitsa saaren ja
mantereen väli oli yli viisi ki-
lometriä.

Pyhäjärven pitäjä oli pyö-
reähkö. Suurin pituus oli noin
neljäkymmentä ja suurin le-
veys noin kolmekymmentä
kilometriä. Pitäjä oli saanut
nimensä sen keskellä sijaitse-
vasta hevosenkengän muo-
toisesta  13 km pitkästä ja
melkein yhtä leveästä Pyhä-
järvestä.

Muita järviä ovat Yläjärvi,
Kiimajärvi, Rahkajärvi ja Kah-
venitsan järvi. Lukuisista
lammista oli kuuluisin  Kuop-
palampi. Reino O Kukko ku-
vaa Pyhäjärvi-kirjassa Kuop-
palampea näin: " Merkillisin
näistä lammista oli harvinai-
sen kaunis, kristallinkirkkaas-
ta vedestään  kuuluisa lasku-
joeton Kuoppalampi, jota hy-
vin olisi voinut järveksikin sa-
noa: sille kun kertyi ympärys-
mittaa 8 kilometriä. Sen kau-
niit rannat niemet ja saaret,
korkeana kumpuileva erä-
maaympäristö jylhine män-
tymetsineen, korkeat ikihon-
gat ja koskematon luonnon-
rauha olivat tehneet siitä
suositun retkeilykohteen:"
Tämä pitää paikkansa vielä-
kin, tai piti ainakin kolme
vuotta sitten kun siellä kävin.

Pyhäjärven pitäjä oli maa-
pinta-alaltaan  esim. Huittista
ja Hollolaa suurempi. Vuoden
1939 väkiluku oli 8128  ja mei-
tä oli keskimäärin 15,57 asu-
kasta neliökilometrillä. Pitä-
jässä oli 44 kylää, joista useis-
ta on viimeisten vuosien aika-
na tehty kylä- tai koulupiiri-
kirjat.  Näissä kirjoissa on
yleensä päähuomio kiinnitet-
ty kylien  ja niiden asukkai-
den kuvauksiin 1900-luvun
alkupuolella. Uusia teoksia
on edelleen tekeillä, mm. Py-
häkylän kirja, joka ilmestyy
tämän vuoden aikana kahte-
na eri nidoksena.

Pyhäjärven alueen van-
himmasta asutuksesta on
saatu viime vuosien arkeolo-
gisissa kaivauksissa uutta tie-
toa. Karjalan kannaksen  mui-
nais- ja kotiseudun  tutki-
muksen käynnisti 1800-luvun
lopulla Räisälän papin poika
Teodor Petter Schwindt.
Schwindtin ja hänen seuraa-
jiensa tutkimukset kohdistui-
vat viime vuosisadan alussa
pieneltä osin Pyhäjärvelle.
1930-luku, oli varsin vilkasta
arkeologisen tutkimuksen ai-
kaa myös  pitäjässämme. Ny-
kyisten kannakselaisten
kanssa yhteistoiminnassa
1980 -luvun lopulla aloitetut
tutkimukset ovat kohdistu-
neet  antoisina myös Pyhäjär-
velle. Aiemmin tiedettiin pel-

totöissä esiin tulleiden esinei-
den pohjalta, että useissa ky-
lissä, mm. Konnitsassa ja Sa-
litsanrannalla, oli ollut asu-
tusta jo muinaisina aikoina.
Viime  ja edellisenä kesänä
tehdyt arkeologiset kaivauk-
set ovat paljastaneet uutta
tietoa asutuksen alusta Pyhä-
järvellä. On ilmeistä, että ih-
minen on ilmaantunut Pyhä-
järven kauniisiin maisemiin
heti jääkauden jälkeen. Viime
kesän kaivausten perusteella
oletetaan, että Kiimajärven
Kunnianiemessä ja Porsaan-
mäellä  sekä Yläjärvellä Van-
hasen niemessä  ja järven ete-
läpäässä on ollut asutusta jo
8000 vuotta ennen ajanlas-
kumme alkua, siis heti jää-
kauden jälkeen  Odottamme
mielenkiinnolla viime kesän
kairaus- ja muiden näyttei-
den tarkempien  tutkimusten
tuloksia. Ne antavat tietoa
kunkin aikakauden elinta-
voista alueella. Kairausnäyt-
teistähän pystytään selvittä-
mään mm. eri kasvien  esiin-
tyminen alueella ja näin ollen
myös maanviljelyksen alku
entisillä kotiseuduillamme. 

Noiden muinaisten asuk-
kaiden jälkeläiset tai heidän
jälkeensä seutua asuttaneet
ovat joutuneet havainnoi-
maan valtavia luonnon mul-
listuksia. Onhan Jääkauden
jälkeisen maan nouseman
johdosta Laatokankin vesien
tulo Suomenlahteen muuttu-
nut aiemmasta Viipurinlah-
teen virtaamisesta Nevan
kautta tapahtuvaksi.  Sai-
maan vesien murtautuminen
Salpausselän harjun poikki  ja
laskeminen Laatokkaan
Vuoksen kautta  on  nuorem-
paa murrosta. Oma lukunsa
on  Taipaleenjoen synty.  Kun
Suvantojärveä vuonna 1818
haluttiin laskea tulvavesistä
kärsivien rantapeltojen kui-
vaamiseksi, vesi tekikin tep-
poset ja  aukaisi Suvantojär-
ven  vesille suoran pääsytien
Laatokkaan. Järven pinta las-
ki 8 metriä. Kiviniemen kos-
ken perkaus v. 1857 avasi sit-
ten pääosalle Vuoksen vesistä
suoran reitin Suvannon ja
Taipaleenjoen kautta Laatok-
kaan.

Todettakoon, että Yläjärven
miehille oli käydä samoin
kuin Taipaleen miehille 100
vuotta aikaisemmin. Yläjär-
vestä oli kaivettu 1920 - luvul-
la pieni laskuoja suoraan Laa-
tokkaan, jonka pinta oli 21
metriä alempana. Nopeasti
levenevä uoma saatiin kui-
tenkin tukittua kun poliisi
Huuhkan kehotuksesta uo-
maan  asetettiin kaadettuja
puita latvat ylävirtaan päin.
Näin uoma tukkeutui veden
tuomilla aineksilla ja Yläjärvi
säilyi entisellään. Se laskee
edelleen Myllyojan kautta Py-
häjärveen, josta vedet jatka-
vat Pikojoen kautta Kiimajär-
veen ja edelleen Konnitsan
jokea pitkin Vuokseen ja Tai-
paleenjoen kautta Laatok-
kaan. Suora yhteys Yläjärves-
tä Laatokkaan oli reilut kaksi
kilometriä kun kiertotietä tu-
lee yli 80 kilometriä.

Keitä me pyhäjärveläiset
sitten olemme?  Reino O Kuk-
ko on  Pyhäjärvi - kirjassa ar-
vioinut asiaa näin:" Jos sil-
mäilemme Pyhäjärven asu-

jaimistoa  1600 - luvulla , niin
voimme heidät alkuperänsä
mukaan jakaa kolmeen ryh-
mään. Vanhimman ryhmän
muodostavat ne alkuperäiset
pyhäjärveläiset, jotka olivat
asuneet Pyhäjärvellä ammoi-
sista ajoista, jotka olivat jo
kauan olleet kreikanuskoisia,
mutta joista ehkä suurin osa
kääntyi uusien vallanpitäjien
( = ruotsalaisten ) toimesta lu-
terilaiseen uskoon  -  Toisen ,
ylivoimaisesti suurimman
ryhmän muodostivat "äyrä-
möiset", ne luterilaiset karja-
laiset, jotka 1500 - luvun lo-
pulla ja 1600 - luvulla muutti-
vat Pyhäjärvelle Jääsken ja
Äyräpään kihlakunnista. Yk-
siä ja samoja karjalaisia nämä
molemmat, joskohta olivat-
kin Pähkinäsaaren  rauhan-
teossa 1323   joutuneet eri
puolille  rajaa ja sitä tietä eri
uskontojen piiriin. -  Kolman-
nen  ryhmän muodostivat sit-
ten kauempaa Suomesta tul-
leet luterilaiset siirtolaiset,
jotka eivät olleet karjalaisia.
Kenties heidän joukossaan
oli myös entisiä de la Gardien
sotilaita." -

Asiakirjatietoja pyhäjärven
asutuksesta ja asujista löytyy,
Konevitsan luostarin perusta-
mista v. 1393 lukuun ottamat-
ta, vasta vuodelta 1500. Vatjan
viidenneksen verokirjan mu-
kaan  Pyhäjärvellä oli tuolloin
137 taloa ja 205 veroa maksa-
vaa miestä. Asukasluvuksi ar-
vioidaan noin 1250 henkeä.
Koko 1400- ja 1500 -luku oli-
vat alueen asukkaille levoton-
ta aikaa. Vähän väliä käytiin
ankaria taisteluja Karjalan
omistuksesta  idän (Novgo-
rod/Venäjä 1478 alkaen) ja
lännen(=Ruotsi) välillä. 

Pyhäjärven asutuksen kan-
nalta ratkaisevaksi muodos-
tui Pontus de la Gardien
vuonna 1580 joukkoineen to-
teuttama Käkisalmen valloi-
tus. Seuranneina vuosikym-
meninä alueella olleesta
"kreikanuskoisesta "  väestös-
tä melkoinen osa  muutti ete-
lään ja tilalle tuli luterilaista
tai luterilaisiksi käännytettyä
väkeä sekä ehkä  joitakin de la
Gardien sotilaita. 

Tuolloin oletetaan mm
omien esi-isieni, Pärssisten
muuttaneen Kyyrölästä  Py-
häjärven Kahvenitsaan.  

Stolbovan rauha v. 1617 soi
hieman pitemmän rauhalli-
sen kehityksen ajan Karjalan
kansalle. Olojen rauhoittues-
sa myös kirkon toiminta va-
kiintui  ja seurakunnat , niin
ortodoksiset kuin luterilaiset-
kin, pääsivät toimimaan. 

Nykytiedon mukaan Pyhä-
järvi on kuulunut ainakin
vuoteen 1589 asti Sakkolan
kreikkalais-venäläisen seura-
kunnan alueeseen.  Luteri-
laistuminen alkoi Pontus de
la Gardien sotaretken jälkeen,
siis  1580 -  luvulla. Vuonna
1593 tiedetään Sakkolassa ja
Pyhäjärvellä olleen 66 luteri-
laista perhettä.  Neljännes-
vuosisata myöhemmin, jol-
loin Pyhäjärvi kuului Käkisal-
men seurakuntaan, oli luteri-
laisia ruokakuntia noin 200.
Vuosi 1632 on Pyhäjärven
seurakunnan perustamis-
vuosi. Tällöin Pyhäjärvestä
tuli oma kirkkoherrakuntan-
sa  mutta kirkkoherra oli Kä-

kisalmen kanssa  yhteinen ai-
na vuoteen 1735.  Kirkonkir-
jojen pito aloitettiin Pyhäjär-
vellä  kuitenkin jo Isonvihan
päättymisvuotena 1721. 

Sakkolan kanssa oli 1600 -
luvun alussa rakennettu yh-
teinen kirkko Kiviniemeen.
Oma kirkko on rakennettu
heti seurakunnan perustami-
sen jälkeen, koska vanhassa
kirkonkellossa on vuosiluku
1634 eli kaksi vuotta myö-
hempi kuin seurakunnan pe-
rustamisvuosi. Tämä pieni
kello on nähtävänä Tyrvään
seudun museossa Vammalas-
sa. Pyhäjärven suuri kirkon-
kello toimii tehtävässään Pel-
lon seurakunnan kirkolla Ke-
mi-jokivarressa. 

Pyhäjärveläiset juhlivat
22.08.1932  seurakuntansa
300 - vuoden taivalta näyttä-
västi. Meillä on olemassa  hy-
vä valokuva kirkkoaholle pys-
tytetystä juhlaportista liehu-
vine Suomen lippuineen.
Taustalla näkyy kirkko ja kel-
lotapuli sekä tietysti juhla-
kansaa. Valokuvasuurennok-
sia on edelleen Vpl Pyhäjärvi-
säätiöllä.

Pyhäjärven toinen kirkko,
Talvisodan päättymisen jäl-
keen poltettu Lorenz Stoffe-
rin suunnittelema pyhättö oli
rakennettu 1764. Se korjattiin
perusteellisesti J. Stänbäckin
suunnitelman mukaan vuon-
na 1902. Silloin rakennettiin
ennen kahdeksankulmainen
kellotapuli pohjaltaan neliön
muotoiseksi ja merkittävästi
aikaisempaa korkeammaksi.
Aleksandra Såltinin maalaa-
man alttaritaulun "Tulkaa
minun luokseni "  kirkko sai
vuonna 1889 rovasti Zittingin
perillisten lahjoittamana.
Alttaritaulu on konservoituna
sijoitettu Huittisten kirkkoon. 

Pyhäjärven kirkonkirjojen
pitämisen aloittaminen
vuonna 1721 antaa meille jäl-
kipolville mahdollisuuden tu-
tustua esi-isiemme elämään
sen tärkeissä vaiheissa. Lap-
sen syntymä, ripille pääsy,
avioliiton  solminen ja hauta-
jaiset ovat edelleenkin perhe-
juhlien  pääaiheita.   Kirkon-
kirjoihin ne on tallennettu
tuosta ison vihan päätty-
misajankohdasta lähtien.
Rippikirjoista ilmenevät
myös perhe- ja tilakokonai-
suudet  kylittäin numeroitui-
na. Pyhäjärven seurakunnan
syntyneiden, vihittyjen ja
kuolleiden luettelot sekä rip-
pikirjat ovat osin puutteelli-
sia, erityisesti 1800-luvun en-
simmäisinä vuosikymmeni-
nä. Niiden taso riippuu siitä
millainen "kynämies" asian-

Puhe Vpl. Pyhäjärvi-seuran juhlassa:

"Vpl Pyhäjärvi ja pyhäjärveläiset"
omainen kirkkoherra on ollut
tai kuinka hyviä apulaisia hä-
nellä on ollut. Vaikeutena
tuon ajan papeilla on ollut
kielitaito. Kun papin äidinkie-
li on saattanut olla saksa, kir-
konkirjat on pidetty ruotsiksi
ja rahvaan kanssa on pitänyt
asioida suomeksi ei ole ihme,
että kaikkea ei ole hallittu
edes tyydyttävästi. On kui-
tenkin todettava, että saama-
ni vaikutelman mukaan  Py-
häjärven kirkonkirjat on pi-
detty sittenkin kohtuullisen
hyvin verrattuna esimerkiksi
Räisälään.

Kirkonkirjat kertovat pyhä-
järveläisten elämästä myös
yleisellä tasolla. Väestön vä-
heneminen tai lisääntyminen
kertovat olojen muutoksista.
Impi Viikan Pyhäjärven histo-
rian mukaan "vuosien 1780
ja  1800  välillä havaitaan Py-
häjärvellä ensimmäinen tun-
tuva asukasluvun kohoami-
nen. Sen aiheutti Taubilan
lahjoitustilan muodostami-
nen, jolloin väkeä tuli muual-
ta seudulle." Samoin Hän to-
teaa:  "Tautienkin takia ta-
pahtui huomattavaa väkilu-
vun alenemista. Jokin tau-
tiepidemia on täytynyt olla
paikkakunnalla esim. v. 1763,
jolloin kuolleiden lukumäärä
nousi enemmän kuin kaksin-
kertaiseksi ja oli 243, mikä te-
ki kymmenennen osan koko
väkiluvusta."

Hän lienee tarkastellut vain
väkilukutilastoja. Muuten ei
olisi jäänyt huomaamatta äs-
ken mainitusta vain 20 vuotta
myöhempi, suuri  "rokko-
vuosi"  1783.  Kuolleiden luet-
telo kertoo , että Pyhäjärvellä
on tuona vuotena kuollut  436
henkeä, joista lapsia 364.
Kuolinsyynä on lähes jokai-
sella  rokko tai yskä. Onkohan
se rokko tullut Pyhäjärvelle
Taubilaan muuttaneiden mu-
kana?

Pyhäjärveläisiä sukuja tut-
kivalle vuosi 1818 on osaltaan
käänteentekevä. Siitä alkaen
kirkonkirjojen, maakirjojen ja
tuomiokirjojen lisäksi henki-
kirjat tuovat hyvän lisän väes-
tötietoihin. Todettakoon, että
henkikirjoja pidettiin vii-
meistä kertaa vuonna 1988.
Monet meistä muistavat nuo
talokohtaiset henkikirjoitus-
ilmoitusten teot aina vuoden
vaihtuessa.

Vuoden 1818 henkikirja
tarjoaa kirkonkirjoja helpom-
massa muodossa mielenkiin-
toista tietoa Pyhäjärven asu-
tuksesta.  Tuolloin oli tärkeää,
että talossa oli runsaasti työ-
voimaa.  Niinpä pyhäjärveltä
löytyykin runsaasti suurta-
louksia. Yli 16 hengen talouk-
sia oli  peräti 54 ja  yli 25 hen-
gen  talouksiakin löytyi 8.
Suurimpana mainittakoon
Hassinmäen Juho Kaasalai-
sen  53 hengen talous. Tasa-
arvokin oli kiintiöiden puit-
teissa, sillä taloudessa oli 28
miestä ja 25 naista. Sukunimi
oli kaikilla sama ja etunimel-
täänkin samoja löytyi:  7 An-
naa, 6 Juhoa,  5 Liisaa, 5 Mik-
koa ja  4 Mattia.  Eri henkilöi-
den erottelu tehtiin arvaten-
kin tyyliin: Juho Mati Anna eli
Anna oli joko Matti Juhonpo-
jan vaimo tai tytär!

Pyhäjärveläisten elämään
vaikutti koko 1800 - luvun

ajan meidän kaikkien tunte-
ma lahjoitusmaakausi. Pyhä-
järveläisten sitkeä oikeustais-
telu esti karjalaisen talonpo-
jan alistamisen maaorjaksi.
Sehän oli Venäjällä  valtaapi-
tävien tarkoitus. Autonomi-
sen Suomen  valtiopäivien
1863-67 aikana tekemillä
päätöksillä valtio osti lahjoi-
tusmaat  ja myi ne sitten enti-
sille omistajilleen. Paradok-
saalista tässä oli se, että  lah-
joitusmaatalonpojat, lam-
puodit, joutuivat ostamaan
omat tilansa  pitkäaikaisten
lainojen turvin. Viimeiset
kontrahdit vuonna 1905 mer-
kitsivät sitä, että 39 vuoden
laina ulottuisi vuoteen 1943 !
Näin ei kuitenkaan todelli-
suudessa käynyt. Kun maat
oli saatu omaan omistukseen
elpyi  yksityinen talous häm-
mästyttävällä vauhdilla. Tilat
lunastettiin yleisesti varsin
lyhyessä ajassa. Pyhäjärvellä
vallitsi koko 1900-luvun alku-
puolen  ns. tekemisen
meininki ja alue vaurastui ri-
peää tahtia. 

Kun nyt käy entisillä koti-
tanhuvilla  ei voi muuta kuin
ihmetellä  miten alueen asuk-
kaiden ja hallinnon muutos
on vaikuttanut elämiseen en-
nen niin hyvinvoivalla, hedel-
mällisellä ja luonnonkauniil-
la alueella. Väkisinkin herää
kysymyksiä: Miksi ? Minkä
tähden? Miten suurvaltana it-
seään pitävä valtio voi toimia
tuolla tavoin? Miksi haalitaan
itselleen alueita kun ei pysty-
tä  niistä huolehtimaan? Mik-
sei alueen asujaimisto tee mi-
tään? Onko kaikki vallitsevan
tai vallinneen poliittisen jär-
jestelmän vikaa? Kysymyksiä
on loputtomiin. Vastaukset
lienevät aika vaikeita ja moni-
tahoisiakin. Yksi keskeisim-
mistä syistä lienee kuitenkin
se, että  naapurissamme  on
vuosisatojen ajan vallinnut
ihmisen vapauden kahlitse-
misen ideologia. Meidän esi-
polvemme osoittivat lahjoi-
tusmaakaudesta vapauduttu-
aan mitä tapahtuu kun ihmi-
sille annetaan mahdollisuus
aidosti parantaa omia elä-
mänolosuhteitaan.

Olkaamme onnellisia ja
iloisia siitä, että meidän esi-
vanhempamme eivät 1800 -
luvulla alistuneet maaorjuu-
teen. Kiitollisuudella toteam-
me myös sen, että omat van-
hempamme, sotiemme vete-
raanit, estivät maamme  mie-
hityksen talvi - ja jatkosodas-
sa turvaten maamme vapau-
den ja itsenäisyyden.

Historian opetus on meille
se, että kaikkeen mitä iso naa-
puri esittää ei tarvitse suos-
tua.  Toivokaamme, että tämä
oppi on mennyt perille myös
nykyisille ja tuleville johtajil-
lemme sekä koko kansalle.
Vain siten on kansallamme
edessä itsenäinen, valoisa tu-
levaisuus.

Arvoisat juhlivan Vpl Pyhä-
järvi-seuran jäsenet ja johto.
Esitän Vpl Pyhäjärvi -  sää-
tiön, Vpl Pyhäjärvi-lehden  ja
omat onnitteluni 50-vuo-
tiaalle seuralle ja toivotan on-
nea ja sitkeyttä pyhäjärveläi-
syyden ja karjalaisuuden vaa-
limisessa täällä pääkaupun-
kiseudulla.

ANTERO PÄRSSINEN
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Talvisotaa Kallenkartanossa
Muuan hyvin ilmeinen ja
monen karjalaisen osalta
kohtalokas osoitus Suomen
rauhantahtoisuudesta syk-
syllä 1939 oli se seikka, ettei
rajapitäjienkään väestöä ol-
lut evakuoitu, vaikka sota oli
näköpiirissä, ellei Neuvosto-
liiton aluevaatimuksiin
suostuttaisi. Suomen halli-
tus ei ollut tehtävänsä tasal-
la. Karjalan kansa joutui kat-
kerasti oppimaan, ettei
Kreml ollut mikään raastu-
vanoikeus venäläisten hyö-
kätessä kaikilla rajoilla
30.11.1939.

Olin ollut ennen sodan
syttymistä jo kertaalleen va-
paaehtoisesti evakkona äiti-
ni ja Selim-veljeni kanssa
Lempäälässä sukulaishuvi-
lassa, mikä sinänsä oli kiin-
toisa kokemus. Kun neuvot-
telut jatkuivat eikä sotaa
näyttänyt tavallisen kuole-
vaisen mielestä tulevan-
kaan, niin koottiin kimpsut
ja palattiin kotikylään.

Porissassa oli elämä vil-
kasta, kun joka talossa ma-
jaili reserviläisiä. Pikkupo-
jalla oli paljon kiintoisaa
seurattavaa. Koivukankaalle
oli sijoitettu kahdeksan
miestä, enimmät Jyväskyläs-
tä tai lähiympäristöstä.
Luullakseni muutkin Kallen-
kartanon sotilaat olivat kes-
kisuomalaisia. Monilla oli
asunaan kuuluisa malli Ca-
jander eli siviilihyntteet.
Suomen valtio oli toki inves-
toinut puolustuslaitokseen
niin ylenpalttisesti, että kai-
killa oli kokardi ja kiväärikin
taisi olla jokaisella. Maan
poliittisen johdon taipuma-
ton asenne venäläisten vaa-
timuksiin oli räikeässä risti-
riidassa sen seikan kanssa,
että armeijan varustelu oli
alapuolella arvostelun.

Pakolaiset 
kylässä

Sodan kova todellisuus saa-
pui Kallenkartanoon siinä
tahdissa, missä vihollisen
tieltä päistikkaa paenneet
Metsäpirtin ja Sakkolan
asukkaat ja heidän karjansa
ehtivät kohti koti-Suomea.
Osa karjastakin jäi vihollisel-
le; niinpä porissalaisille tu-
tun myöhemmin vuorineu-
vos Kauko Rastaan kotona
Raudussa lehmille jäi valo-
kin navettaan, kun oli suin
päin lähdettävä. Kotonani
yöpyi metsäpirttiläinen per-
he, joka oli ehtinyt ottaa mu-
kaansa vain pari huopaa ja
jotakin evästä reppuunsa.
Yhden huopansa he vielä
unohtivat meille, eikä vahin-
koa huomattu kyllin ajoissa,
että olisivat saaneet oman-
sa. Venäläiset senkin lopuksi
perivät.

Karjaa oli tuotu junalla Py-
häjärven asemalle, josta sitä
ajettiin kylään. Kaikki eläi-
met eivät mahtuneet karja-
suojiin. Lehmiä oli pitkin lu-
misia peltoja, missä naisväki
yritti lypsää niitä parhaansa
mukaan. Kun porissalaisten
oli 3.12. lähdettävä evak-
koon, Kekille jäi asustamaan
kaksi metsäpirttiläistä nais-
ta, työvelvollisia tai lottia,
jotka lypsivät kylän lehmiä.
Ulkomajoitukseen jääneet

eläinparat kärsivät kylmyy-
destä. Monien utareet palel-
tuivat ennen kuin ne saatiin
kuljetetuiksi Taubilaan teu-
raiksi.

Elämää
sotilaiden parissa

Muitten Kallenkartanon ta-
lojen tyhjentyessä eva-
kuointimääräyksen mukaan
Lehtisen porukka pysyi ko-
tonaan. Arveltiin kai ensim-
mäisen vapaaehtoisen evak-
komatkan riittävän. Nyt pi-
dettiin taloa, jossa majaili
oman väen ohella kenttä-
keittiöryhmä. Se oli osa Tau-
bilaan ja Kallenkartanoon
sijoitettua talouskomppani-
aa, jonka päällikkö asui Ant-
ti Kaasalaisella, varasto oli
Taubilan puimalassa ja
myös teurastamo kartanos-
sa. Kotiini majoitetuista kävi
Lindstedt- niminen mies
noissa teurastushommissa.
Hän hupaili jonkin kerran
kanssani lumisotasilla.

Koivukankaalla oli epäta-
vallista touhua. Kokkien
ruokavarasto oli aitassa,
soppakanuuna saunan keit-
tokodassa ja miehet asusti-
vat pirtissä. Keittiö höyrysi
päivät pitkät ja ruoka lähe-
tettiin isoissa astioissa
komppanian miehille myös
Taubilaan. Kokonsa mukaan
kantoivat kenttäkeittiön
kaitsijat nimityksiä Iso-Kok-
ki ja Pikku-Kokki. Toinen oli
kovin herkkähermoinen.
Hän pelkäsi eritoten venä-
läisten lentokoneita valmis-
taen omia aikojaan pihaan
aloitettuun kaivon teelmään
oman sirpalesuojan. Silloi-
selle mentaliteetille kuvaa-
vasti häntä vähän naures-
keltiin, vaikka järkeväähän
suojan teko itse asiassa oli.
Parempaa naurun aihetta
tarjosivat Moskovan Tiltun
radiolähetykset, joita seu-
rattiin päivittäisinä hupioh-
jelmina.

Armeijan ruoanlaittotou-
hu oli sen laatuista, että var-
sinkin äitini kauhisteli ruo-
ka-aineiden tuhlausta. Yli-
jäämäeriä annettiin jopa na-
vetan asukeille. Ei ainakaan
sodan alkuvaiheissa ollut
ruokatarvikkeiden puutetta,
ja kahviakin sai. Kun taloon

majoitetut tietysti mielel-
lään osallistuivat kahvitte-
luun, niin pannusta tarjot-
tiin tavalliseen tapaan kai-
kille, jotka sattuivat olemaan
paikalla. Sotilaat olivat reilu-
ja miehiä ja halusivat osallis-
tua kuluihin, ja niin Koivu-
kankaan improvisoitu kah-
vila toimi omakustannuspe-
riaatteella siksi kunnes
emännälle tuli lähtö eteen.

Kahvikupposen toivossa
meillä alkoi poiketa muit-
tenkin lähitalojen sotilaita.
Joku oli saanut sellaisen kä-
sityksen, että meillä todella
pidettiin kahvipaikkaa;
asianomainen astahti ovesta
sisään ja kuulutti: ”Yksi kah-
vi leivän kanssa”. Tilausta
toisteltiin sittemmin sisäpii-
rissä useammasti. Toisen
kerran pistäytyi tupaan pari
kookasta itsetuntoisen
oloista miestä, jotka sanoi-
vat katselevansa majoitus-
mahdollisuuksia. Vilkaisivat
ympärilleen, totesivat ti-
heän miehityksen ja lausah-
tivat: ”Ei näytä olevan raha-
miesten kortteeri”. Ehkäpä
joku ohjasi heidät Taubilan
päärakennukseen Fazerien
yösijoille.

Sota oli kylästä parin peni-
kulman päässä. Tykistön ku-
mu kuului päivästä toiseen

venäläisten saavutettua Tai-
paleen linjan. Ainakin kol-
men ensimmäisen sotapäi-
vän iltana ja yönä kaakkoi-
nen taivaanranta punoitti
rajakylien palaessa. ”Punai-
nen on kaakon kulma, verta,
tulta ennustaa” oli todelli-
suutta eikä vain laulua.

Rautatien ja aseman lä-
heisyydestä huolimatta kylä
sai olla rauhassa vihollisen
lentotoiminnalta. Kuvaavaa
joukkojen harjaantumatto-
muudelle oli, että ei tunnis-
tettu omaa konetta, joka yh-
tenä iltapäivänä aivan mata-
lalla kansallisuustunnukset
selvästi eroitettavissa teki
pari kolme laiskaa kierrosta
kylän yllä. Useampi mies
tempaisi kiväärinsä ja nyt
ampua paahtamaan ilma-
torjuntatulta. Lieneekö ku-
kaan lopuksikaan hoksan-
nut, että ilmavaaraa melkoi-
sesti liioiteltiin.

Evakkoon 
lähtö

Joulukuun 3. päivän eva-
kuointimääräyksen jälkeen
meni parisen viikkoa, kun
nimismies sattui näkemään
isäni asemalla kauppa-
asioissa ja alkoi ihmetellä,
mitä sen ikäisellä siviilillä oli

paikalla tekemistä. Eipä
muuta kuin evakkoon ja he-
ti. Nimismies ei kirjoittanut
matkapassitusta, jota isäni
pyysi, vaan liput oli ostetta-
va itse. Virkavalta katsoi ai-
heelliseksi simputtaa valtion
komennukselle lähtevää
kansalaista ja peittää omaa
virhettään, kun lähtömää-
räyksen noudattamista ei ol-
lut riittävästi valvottu.

Leo-veljen kyydissä men-
tiin asemalle. Oli ilta kun
saavuttiin Kokkosillan jäl-
keiseen alamäkeen. Tai-
vaanrannalla näkyi jatkuvaa
outoa välähtelyä, jonka ai-
kuiset selittivät tykkien suu-
lieskoiksi. Tuntui ikävältä ja
pelottavalta tulla tietämään,
että venäläiset siellä mouka-
roivat Taipaleen asemia, kun
kaksi omaa veljeäkin oli nii-
tä puolustamassa.

Kun asemalle saavuttiin,
siellä oli sangen pitkä sairas-
juna, johon parhaillaan au-
tokuljetuksesta lastattiin li-
sää haavoittuneita, ketä ta-
luttaen, ketä paareilla kanta-
en. Kymmenvuotiaan sil-
mien eteen aukeni rau-
taisannos sodan ankaraa to-
dellisuutta. Erityisesti pai-
nui mieleen kylmyys ja se,
että paljon haavoittuneita
matkasi kuljetukseen lavoil-

la ja kamiinalla varustetuis-
sa tavaravaunuissa, tuohon
aikaan yleisesti härkävau-
nuiksi kutsutuissa. Varmasti
olosuhteet niissä olivat kai-
kin puolin karut. Paljon on
puhuttu talvisodan henges-
tä. Sen hengen ääni kuului
äitini sanoissa, joilla hyväs-
teli veljeni: ”Ole isänmaan
mies”.

Matkakommelluksia

Sellaisissa merkeissä alkoi
Koivukankaan väen lopulli-
nen evakkoreissu talvisodan
aikana. Matka ei mennyt
mutkitta. Jo asemalla sota-
poliisi yritti estää Selimin
lähdön väittäen tätä työvel-
volliseksi. Kun paikalla oli
väkeä, joka alkoi laususkella
poliisista arveluttavia mieli-
piteitä, päästiin vaunuun.
Siinä oli vain yksi naishenki-
lö neljän Lehtisen lisäksi,
kun yöllä tultiin Viipurin ra-
dalle. Nyt tuli sotapoliiseja
tarkastamaan papereita. Ni-
mismies ei ollut vaivautunut
kirjoittamaan meille min-
käänlaista passitusta eikä
naishenkilöllä ollut mat-
kaansa oikein mitään seli-
tystä. Pois kuulusteluun
vaunusta joka sorkka! Silloin
tämän kirjoittajan sikeäuni-
suus kuulemani mukaan
nousi lähdölle ylivoimaisek-
si esteeksi. Kun ei millään
konstilla poikaa saatu he-
reille, sotapoliisit kai päätte-
livät, että tuollainen olio oli-
si liian hankala kaikkinaisen
vakoilutoimen kulissiksi, ja
antoivat perheen jatkaa.
Naisen he veivät.

Viipurissa uni sentään
hellitti, kun siellä oli vaihto.
Sotanäkymä oli sekin, kun
asemahuoneen nurkkaan
oli improvisoitu vuode nai-
selle, jolle oli koittanut syn-
nyttämisen hetki. Kun junan
lähtö länteen oli edessä, niin
laiturilla tapaamamme po-
liisi tiedustelikin, olimmeko
Pyhäjärveltä tulossa. Hän
kyseli pyhäkyläläisistä
omaisistaan, joista kaipaili
tietoja. Hän opasti meidät
junaan, ja ylen hieno kor-
keimman luokan salonki-
vaunu oli tyhjä, hän vei mei-
dät sisälle asti ja sanoi, että
pysykää tässä.

Junailija saapui aikanaan
ja sävyisästi huomautti, et-
teivät meidän lippumme oi-
keastaan edellyttäneet täl-
laista kyytiä. Isäukko totesi,
että tähän se poliisi meidät
sijoitti, kun ollaan paperit-
tomia henkipattoja. Junailija
jätti homman silleen. Ehkä-
pä arveli, että saakoot surui-
hinsa edes pehmustetut is-
tuimet. Niin me syrjäisen
Koivukankaan tavalliset
kuolevaiset ajoimme kuin
suuret herrat ja hidalgot
ikään aina Lahteen asti. Siel-
tä jatkoimme Heinolan ra-
dan varteen, mistä sodan
ajan seurasimme venäläis-
ten pommituslaivueiden
uutteria vierailuja levittä-
mässä rauhan ja ystävyyden
sanomaa ymmärtämättö-
mille suomalaisille.

ERKKI LEHTINEN

Pyhäjärven asema.

Tavaroita lastataan junaan Pyhäjärven asemalla 1940.



VPL. PYHÄJÄRVIMaanantaina 19. maaliskuuta 2007 9

Sukututkimus kiinnostaa
Yhä useammat ovat kiinnos-
tuneet viime aikoina oman
sukunsa vaiheista. Kun selai-
lee vanhoja Vpl. Pyhäjärvi-
lehden numeroita voi tode-
ta, että toki aikaisemminkin
on tehty laajoja sukututki-
muksia. Lehdessämme on
jopa julkaista  sukukarttoja,
joista voi havaita sukujen al-
kujuurien ulottuvan monien
vuosisatojen taa. Varhaisim-
pina aikoina sukututkijoiden
työ oli todellista tutkijan työ-
tä. Vanhoista kirkonkirjoista
ja muista tietolähteistä jou-
tui merkitsemään muistiin
suvun tietoja ja kokoamaan
niistä sukutauluja.

Nykyisten tutkijoiden
apuna on kehittynyt tieto-
kanta. Netistä löytyy paljon
tietoa aina kirkonkirjoja
myöden ja erilaiset sukuoh-
jelmat auttava taitavan käyt-
täjänsä käsissä kokoamaan
arvokasta tietoa jälkipolville.
Nykyaikaisista apuvälineistä
huolimatta sukututkijan työ
on tarkkuutta ja aikaa vaati-
vaa. Päivässä ei paljon asia
etene. Valitettavasti emme

Näin ennen - entä nyt
Me nuoren polven evakko-
tien kulkijat olemme jatku-
vasti etsineet vastauksia ky-
symyksiin siitä millainen on
kotiseutumme Pyhäjärven
asukkaiden ja alueen hallin-
non historia. Oman pitäjä-
historiamme lisäksi olemme
lukeneet Joensuun Yliopis-
ton humanistisen tiedekun-
nan tutkijoiden kirjoittamia
teoksia, joista laajimmat
tuotti professori Heikki Kir-
kinen. Nuoret koulutetut tut-
kijat ovat laajojen arkistoma-
teriaalien avulla voineet do-
kumentein osoittaa meille
miten Ruotsi hallitsi Stolbo-
van rauhassa saatua Käkisal-
men lääniä ja kuinka Suuren
pohjan sodan kestäessä jo
1700-luvun alussa perustet-
tua Viipurin provinssia pi-
dettiin Pietari I:n venäläise-
nä voittomaana. Siitä käyte-
tään nimitystä Vanha Suomi,
johon myös Pyhäjärven pitä-
jä kuului.

Pitkän tutkijan uran teh-
nyt Joensuun Yliopiston pro-
fessori Kimmo Katajala jul-
kaisi Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran tuella vuon-
na 2005 kirjan Suurvallan ra-
jalla, Ihmisiä Ruotsin ajan
Karjalassa. Silloinen vahva
valtio Ruotsi pyrki järjestä-
mään voitetun Käkisalmen
läänin hallinnon, veronkan-
non ja puolustuksen pitäen
mallina valtakunnan voi-
massaolevaa käytäntöä. So-
tapäällikkö Jakob De la Gar-
die sai voutien avustamana
pitää lääniä verovuokramaa-
na 12 vuotta, minkä jälkeen
kuningatar Kristiinan lahjoi-
tuspolitiikan seurauksena lä-
hes koko Käkisalmen lääni
annettiin kreivi- ja vapaaher-
rakuntina rälssiksi. Sotien ja
hallinnon painostuksen seu-
rauksena lähes kaikki alueen
ortodoksit joutuivat pakene-
maan rajan taakse Venäjälle.

Tyhjät kylät täyttyivät uusista
asukkaista (veronmaksajis-
ta), joita tuli Äyräpään suun-
nasta lännestä ja Savosta,
alueen pohjoispuolelta. Kä-
kisalmen läänin väestö vaih-
tui lähes kokonaan 1600-lu-
vulla. Talonpojat olivat kruu-
nun vuokraviljelijöitä, lam-
puoteja. Näiden voittomai-
den talonpoikia ei otettu so-
tamiehiksi, sillä sotilasorga-
nisation rykmenttijakoa ei
suoritettu. Luterilaisia seura-
kuntia ruvettiin perusta-
maan 1680-luvun lopulla.
Tullia maksamalla saattoivat
Ruotsin ja Venäjän valtioiden
alamaiset käydä kauppaa ra-
jan yli. Huonosti valvottu ra-
ja ennemminkin yhdisti kuin
erotti aluetta. Suvannon Tai-
pale ja Salmin Miinala jäivät
kauppapaikoiksi eivätkä kas-
vaneet uusiksi kaupungeiksi
kuten Sortavala, josta ajan
myötä kasvoi kaupunki. Ka-
tajalan kirjan keskiössä on
aina tavallinen ihminen, ar-
jen toimija. Puheenvuoron
saavat suunsoittajat, salakul-
jettajat ja noituudesta syyte-
tyt. Neuvottiinpa sekin mi-
ten meneteltiin, kun avio-
onni päätyi umpikujaan,
avioeroon.

Dosentti Jyrki Paaskoski
sai Suomen Historiallisen
Seuran tuella vuonna 1997
julki tutkielman Vanhan
Suomen lahjoitusmaat
1710-1826. Se on tarkka,
mutta samalla karmea ku-
vaus siitä, miten itäinen val-
loittaja tätä voittomaata hal-
litsi. Tsaari Pietari I:n uudes-
sa venäläisessä valtiossa
kruunua erilaisissa virastois-
sa ja sotalaitoksessa palvele-
vat aateliset saivat suurim-
man osan palkastaan nautti-
malla lahjoitettujen talon-
poikaistilojen ja kokonaisten
kylien verotuloja. Näin Vii-
purin-Käkisalmen kesä-

maantien itäpuolella sijain-
nut Pyhäjärvi jaettiin keisa-
rillisilla ukaaseilla toistuvasti
palkkioksi korkeille virka-
miehille. Ylhäisaatelisto, jon-
ka suurimmat tilukset olivat
Venäjällä, kyllästyi vähitellen
maan huonoon tuottoon ja
asukkaiden jatkuviin rette-
löinteihin, myi lahjoitusmai-
ta pois. Pankkiiri von Freede-
ricksz  nousi vähitellen Vii-
purin kuvernementin huo-
mattavimmaksi aateliseksi
maanomistajaksi. Hän osti
vuonna 1774 Taubilan lahjoi-
tusmaan. Hallitseva Senaatti
ei tulkinnut talonpoikia isän-
tien omaisuudeksi, eli he oli-
vat henkilökohtaisesti vapai-
ta eikä heitä saanut isäntien
mielen mukaan pantata. He
eivät koskaan olleet maaor-
jia. !700-luvun jälkipuolis-
kolla Viipurin kuvernemen-
tin väestö kasvoi 1,7 kertai-
seksi, mikä johtui ennen
kaikkea mahdollisuudesta
jakaa talonpoikaistiloja, kun
taas Ruotsissa lainsäädäntö
kielsi tilojen lohkomisen. Ta-
lonpojat olivat ottaneet käyt-
töön suuren pohjan sodan
jälkeen metsittymään jää-
neitä autiotilojen peltoja ja
raivasivat kokonaan uusia.
Taubilan kontrahdin toteut-
taminen oli aiheuttanut pal-
jon kiistoja donaattorin ja ta-
lonpoikien kesken. Laaman-
ninoikeus ja Hallitseva Se-
naatti hylkäsi siellä kuten
Konnitsan lahjoitusmaalla
talonpoikien valitukset. Täl-
löin (1728) Konnitsassa oli
kaikkiaan 1 140 15-60-vuo-
tiasta asukasta. Vielä 1785
antamassaan päätöksessä
piirioikeus katsoi, että dona-
taari Gizitskinillä oli isäntä-
valtansa nojalla oikeus laa-
jentaa hovileiriään konnitsa-
laisten talonpoikien maille.

TOIVO LUUKKANEN

Inkeri Junkkarista
vuoden koululaisliikkuja
Helsingin suomalaisessa rea-
lilyseossa eli Ressussa opis-
keleva Inkeri Junkkari on va-
littu vuoden koululaisliikku-
jaksi. Valinnan teki Suomen
liikunnan ja terveystiedon
opettajat LIITO ry.

Rajamäellä asuva 18-vuo-
tias Inkeri on tämän kevään
abiturientteja.

– Matematiikassa ja histo-
riassa olisi mukava pärjätä
hyvin, sanoo Inkeri, mutta
vaikenee muutoin tavoitteis-
taan ylioppilaskirjoituksissa.

Inkerillä on vahvat karja-
lais- ja pyhäjärveläisjuuret,
sillä hän on Yrjö ja Tiina
Junkkarin tytär. Tiina-äidin
sukujuuret ovat Viipurissa,
Yrjön äiti puolestaan oli Vpl.
Pyhäjärvellä syntynyt Hilkka
Junkkari, os. Pärssinen
(1921-2000). Hilkka puoles-
taan oli Adam (1892-1960)
jaMaria Pärssisen (1900-
1987) esikoistytär. Adam eli
Aatu tunnettiin myös Pyörä-
Aatina.

– Tosi mukavaa, että mi-
nulla on karjalaiset juuret.
Haluaisin tulevaisuudessa
käydäkin suvun kantapai-
koilla Pyhäjärvellä, pirteä In-
keri miettii.

Myös luonteessaan Inkeri
näkee selvästi karjalaisia piir-
teitä.

– Ei minua hiljaiseksi kyllä
voi sanoa, enkä tahdo oikein
paikallanikaan pysyä.

Liikunta on ollut lähellä In-
kerin sydäntä aina. Liikun-
nallinen tyttö oppi kävele-
mään jo kahdeksankuukauti-
sena.

Harrastuksiin on vuosien
mittaan mahtunut tennistä,
hiihtoa, uintia, pesäpalloa,
sählyä, judoa, koripalloa, ve-
sijumppaa, laskettelua, pur-
jehdusta, melontaa ja lumi-

lautailua.
Nyt vakavin harrastus on

jalkapallo; Inkeri pelaa Nur-
mijärven jalkapalloseuran
NJS:n  naisten joukkueessa.
Lisäksi hän on opiskelun
ohella töissä Rajamäen ui-
mahallissa valvojana, uima-
opettajana ja vesijumppaoh-
jaajana.

Ammattia Inkeri ei kuiten-
kaan liikunnasta ainakaan
ensisijaisesti tavoittele. Nuo-
ri nainen on pistänyt hake-
muksen puolustusvoimiin,
Upinniemen Rannikkotykis-
töpatteristoon.

– Liikunnan ammattilai-
seksi taidan olla vähän ris-
kialtis. Tänä vuonna olen
välttynyt pahemmilta vam-
moilta, mutta viime vuosina
olen murtanut solisluuni pa-
riinkin kertaan, nilkasta on
revennyt nivelsiteet ja lumi-
lautaillessa myös polvilum-
pio meni leikattavaan kun-
toon, Inkeri naureskelee. 

Yo-lakin myötä Inkeri ai-
koo hakea Tampereen teknil-
liseen yliopistoon arkkitehti-
linjalle.

TEKSTI: JUHA
PÄRSSINEN

Inkeri Junkkari valittiin vuoden koululaisliikkujaksi. Pal-
kinnon, komean kaiverretun laatan ja sadan euron stipen-
din jakoi Liito ry:n varapuheenjohtaja Arto Mäkipelto.

Vpl Pyhäjärven seurakunnan vuoden 1937 rippikoulua käyneet tytöt ja pastori Heikki
Lempinen.

lehtemme palstoilla voi ko-
vinkaan laajasti esitellä  val-
mistuneita sukututkimuk-
sia. Lehtemme palstatila ei
yksinkertaisesti riitä laajojen
sukutaulukkojen esittelyyn.

Toisaalta voimassa oleva
henkilörekisterilaki kieltää
henkilöiden nimiä ja synty-
mäaikoja  luetteloa  julkaise-
masta. Toki voimme tiedot-
taa ja kertoa lehdessämme

valmistuneista sukututki-
muksista ja kyseisen suku-
tutkijan yhteystiedot.

Lehtemme lukija Lea Piho
on  tutkinut ja päivittänyt
Matts ( Matti) Musakan  su-

kua. Laaja 21 tekstiliuskaa
kertoo sanoin ja eräin osin
myöskin valokuvin esi-isästä,
lähtien  viiden sukupolven
tarinan tarkkoine syntymä -
ja kuolinaikoineen huomioi-
den myöskin aviopuolisoi-
den tiedot  2. sukupolvesta
Musakka Abraham Matin po-
jasta  31.12.1974- 26.9.1814 ja
hänen vaimostaan Maria Ka-
rilaisesta s. 2.9.1974 Pyhäjär-
ven Alakylässä ja k. 7.1.1887
Riiskassa ja vihitty 13.12.1786
hyvinkin laajaan 5. sukupol-
ven tietoihin eli Wille Wilhel-
minpojan s. 12.4.1870 Vpl.
Pyhäjärven Rotjanlahdessa ja
kuollut 26.10. 1940 Soinissa,
ensimmäinen puoliso Warpu
Simontytär Pohjolainen ja
toinen puoliso  Anni Juhon-
tytär Huppunen  Pattoista
synt.   16.17.1877 kuollut Rii-
himäelle 13.9.1952 

Tästä varsin laajasta tutki-
muksesta saa hyvän käsityk-
sen siitä, kuinka ennen sotia
sukuhaarat olivat hyvinkin
uskollisia syntymäkotikun-
nalleen Pyhäjärvelle, sillä
vain harvat olivat uskaltau-

tuneet oman pitäjän ulko-
puolelle. Sitäkin useammin
oli eri kylien välillä tapahtu-
nut muuttoliikettä lähinnä
avioliittojen kautta. 

Sotien jälkeen tämäkin su-
ku oli hajaantunut eri puolil-
le Suomea.. Kuitenkaan
kaikki  Vpl. Pyhäjärven Mu-
sakat  eivät ole ilmeisesti-
kään sukua keskenään, sillä
useita tuntemiani Masokoi-
ta ei tästä sukututkimukses-
ta löytynyt.

Sukulaisten tulisi aina ar-
vostaa oman sukunsa tutki-
joita, sillä työ vaatii tark-
kuutta ja tietojen päivittämi-
nen jatkuvaa yhteydenpitoa
suvun jäseniin. Lisäksi mo-
nistuskulut ja arkistotutki-
mukset vaativat paitsi aikaa
myöskin rahallisia kustan-
nuksia.

Lea Pihon yhteystiedot
ovat Liutuntie 18 12520 Kor-
mu puh. 040-758 1130 ja
sähköposti lea.piho0@sau-
nalahti.fi

Intoa myöskin muille su-
kututkijoille.

REINO ÄIKIÄ
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Sotaveteraanin muistelmia
Vpl Pyhäjärven Porsaanmä-
eltä Laatokan rannikolta ko-
toisin oleva Tapani Laama-
nen (s. 1922) oli nuori mie-
henalku, kun Suomi joutui
talvisotaan Neuvostoliittoa
vastaan. Vuodenvaihteessa
1939-1940 täytettyään 17
vuotta Tapani väärensi van-
hempiensa allekirjoituksen
armeijan vapaaehtoisilmoit-
tautumiskaavakkeeseen ja
lähti sotaan. Hän ehti kui-
tenkin olla vain kolme kuu-
kautta koulutuskeskuksessa,
kun sota jo loppui. Jatkoso-
taan Tapani ehtikin sitten
koko ajaksi eli hieman va-
jaaksi kolmeksi ja puoleksi
vuodeksi. Sotamies palasi si-
viiliin 22-vuotiaana “sodasta
tarpeeksi saaneena”.

Ensimmäisen yönsä men-
nessään ilmoittautumaan so-
takoulutukseen Tapani vietti
kolkossa Finlaysonin tehdas-
salissa Forssassa muutaman
muun nuoren miehen kans-
sa. Vaikka tunnelma oli kolk-
ko ja jouduttiin nukkumaan
lattialla lautojen päällä, jouk-
ko sai vain lisää intoa lähteä
isänmaata puolustamaan.

Jatkosodan alkaessa Tapa-
nin joukkue matkusti Impi-
lahdelle Laatokan pohjois-
puolelle, josta siirtyi Sorta-
valaan. Tapani osallistui Sor-
tavalan ulkosaariston val-
taukseen amfibiojoukoissa
elokuussa 1941.

Sodassa Tapani huomasi
pystyvänsä kantamaan vas-
tuuta, mutta pysyi kuitenkin
koko ajan sotilasarvoltaan
sotamiehenä. Hän ei halun-
nut mennä aliupseerikou-
luun, sillä oli kyllästynyt so-

dankäyntiin.
Lomalle sotilaat pääsivät

harvoin. Tapani muistaa ol-
leensa ensimmäisellä lomal-
laan 11 kuukauden jälkeen,
ja siitä lähtien kolmen kuu-
kauden välein 6-7 vuoro-
kautta kerrallaan. Eräästä lo-
masta koitui hänelle enem-
män haittaa kuin hyötyä.
Hän nimittäin oli kotona
käydessään sanonut leikil-
lään sisarelleen, että jos tä-
mä haluaa saada veljensä lo-
malle, lähettää kirjeen maju-
rille. Jokin aika sen jälkeen
Tapanin suureksi yllätyksek-
si majuri soitti hänelle hen-
kilöpuhelun ja tarjosi häm-
mästyneelle sotilaalle 14
vuorokauden lomaa. Muut
joukkueen jäsenet luulivat
Tapanin äidin lähettäneen
majurille paketin saadak-
seen poikansa kotiin. Niinpä
häntä kiusattiin jatkuvasti
“komentajan suosikkina”.
Tapani olikin tyytyväinen,
kun sai myöhemmin siirron
toiseen joukkueeseen.

Tapani sai kokea sodassa
suurta varjelusta, sillä hän ei
missään vaiheessa haavoit-
tunut.

– Lähellä oli varmasti, hän
toteaa. Myöskään Tapanin
lähisukulaisia ei kaatunut
taisteluissa. Yksi veljistä haa-
voittui ja toisella hajosivat
sormet.

Merkittävän osan sota-
ajasta Tapani toimi valvon-
ta- ja viestintätehtävissä.
Hänen tärkeänä työkalu-
naan oli puhelin, jonka väli-
tyksellä hän viestitti tietoja
lotille kauas mantereen puo-
lelle. Jokin aika sitten olles-

saan kuntoutuksessa Tapani
jutteli erään omaa ikäluok-
kaansa olevan naisen kans-
sa, ja keskustelun aikana sel-
visi, että hän oli yksi niistä
lotista, joiden kanssa Tapani
oli usein puhunut puheli-
messa. Molemmista oli to-
della mielenkiintoista tavata
vuosikymmenien jälkeen
henkilö, jonka kanssa oli
useasti ollut puhelinyhtey-
dessä jatkosodan aikana,
mutta jota ei ollut koskaan
nähnyt.

Sodassa huolto ei aina toi-
minut sillä tavalla, kuin olisi
toivottu. Ensimmäisenä syk-
synä Tapanin joukkue oli
niin kaukana Itä-Karjalassa,
ettei huolto ehtinyt paikalle.
Sotilailla oli nälkä ja he olivat
likaisia. Paikalliset asukkaat
onneksi lämmittivät heille
savusaunan, ja joka päivä
lähti yksi partio metsästä-
mään hirviä, niin että jouk-
kue sai hirvenlihaa syödäk-
seen kuukauden ajan. Sen li-
säksi he söivät kovaa näkki-
leipää, vanikkaa. Täitkin löy-
sivät tiensä likaisten miesten
luokse, ja iltaisin toisinaan
vertailtiin, kuka löytää ko-
meimman yksilön.

Ruoka oli muutenkin yksi-
puolista, eikä valkuaista saa-
tu tarpeeksi. Tarvittavaa ka-
lorimäärää täytettiin usein
sokerilla, jota oli runsaasti
saatavilla. Kerran Tapanin
ryhmä sai vuohia, joista lyp-
settiin maitoa proteiinitar-
peen tyydyttämiseen. Ta-
pahtuipa niinkin, että mie-
het löysivät jostakin kessua
ja laittoivat kuivumaan,
mutta pahaksi onneksi vuo-

het söivät ne. Sota-aikana
suurta herkkua oli saada
uusia perunoita, joita Ta-
panikin kaverinsa kanssa kä-
vi varastamassa tyhjän itä-
karjalaisen kylän pellolta.

Tapani sai erään kerran
tehtäväkseen opettaa lapse-
na oppimansa morseaakko-
set muille joukkueensa jäse-
nille siltä varalta, että Kone-
vitsan saari Laatokan länsi-
rannikolla jää mottiin ja
muut yhteydet saarella ole-
vaan joukkueeseen kat-
keavat. Morseyhteyttä valo-
merkeillä koetettiin muuta-
man kerran, mutta motilta
sentään vältyttiin.

Neuvostoliittolaiset soti-
laat alkoivat Tapanin mu-
kaan olla jatkosodassa jo so-
tapsykoosin vallassa. Hei-
dän puolustuksensa romah-
ti, kun suomalaiset kiersivät
selän taakse. Eräs Tapanin
myöhempi tuttava, sota-ai-
kainen ylikersantti, kertoi
joukkueensa saaneen yhden
neuvostoliittolaisen joukku-
een antautumaan tällä ta-
voin Itä-Karjalassa. Yliker-
santti lähti yksin viemään 60
vankia kävellen monen
kymmenen kilometrin pää-
hän Aunukseen. Perille tul-
taessa vankeja olikin joukos-
sa 90. Metsästä oli tullut lisää
sotaan kyllästyneitä viholli-
sia, jotka olivat jättäneet
aseensa sinne.

Viimeisenä sotakesänä
1944 Tapani kävi kotonaan
Pyhäjärvellä viimeistä ker-
taa. Kylä oli tyhjä ja talot se-
kaisin asukkaiden lähdön
jäljiltä. Tapani nukkui kotin-
sa kamarissa kivääri vierel-

lään rikkinäisen ikkunan
vieressä. Hän tuumi ehti-
vänsä ampua, jos ryssä tu-
lee, mutta uni ei silti oikein
maittanut. Vihollinen ei kui-
tenkaan tullut, ja aamulla
Tapani siivosi kotinsa ennen
kuin lähti läheiselle hiekka-
rannalle uimaan. Silloin hän
myöntää todella pelänneen-
sä, kun vaatteet ja pyssy oli-
vat rannalla ja hän itse jon-
kin matkan päässä vedessä.
Nuori mies kävi vielä isänsä
ja isovanhempiensa haudal-
la, mistä hän on myöhem-
min ollut erittäin tyytyväi-
nen, sillä sodan jälkeen hau-
toja ei enää ole löytynyt mis-
tään. Paluumatkalla Tapania
kohtasi yllätys: matkan var-
relle oli tuotu uusi komppa-
nia, eikä Tapanilla ollut lo-
mapapereita. Hän joutui
kolmesti kuulusteltavaksi
ennen kuin pääsi jatkamaan
matkaansa osastoonsa. Ko-
mentaja pahoitteli, ettei ol-
lut tiennyt uuden komppa-
nian tulosta eikä siksi ollut
ymmärtänyt antaa Tapanille
lomapaperia mukaan.

Sodan loputtua Tapani
lähti evakkomatkalle Keu-
ruulle. Evakkoja kohtaan ol-
tiin kaikkialla erittäin ystä-
vällisiä, mikä tuntui heistä
hyvältä. Keuruulta Tapanin
perhe siirtyi pysyvästi Huit-
tisiin, aluksi Jokisivulle. Eva-
kot saivat vuokralle paikal-
listen viljelymaita, jotka
enimmäkseen olivat huono-
ja. Eräs tilanomistaja kuiten-
kin vuokrasi Tapanille heh-
taarin oikein hyvää heinä-
peltoa ja niittikin sen vielä it-
se. Hänestä tuli Tapanin hy-

vä ystävä vielä pitkäksi aikaa
sen jälkeenkin. Tapani sai
sitten oman tilan Räikän-
maalta, ja parin vuoden ku-
luttua hän meni naimisiin.
Nuoren parin ensimmäinen
oma huone oli kooltaan vain
2m x 2m. Pienestä asunnos-
ta huolimatta oli hienoa,
kun sodan jälkeen oli omaa
maata ja oma katto pään
päällä.

Tavalliseen elämään so-
peutuminen oli sodan lo-
puttua todella vaikeaa.

– Työkunto oli oikein keh-
no. Olin niin kuitti, kuin ih-
minen voi olla. Kaikki piti
opetella, sahan terotuskin.
Minulla ei ollut siviilivaattei-
ta, joten päällystakkinakin
piti käyttää manttelia, Tapa-
ni muistelee.

Sodan loppuminen tuntui
toisaalta helpottavalta, toi-
saalta Karjalan menetys oli
hyvin masentavaa. Sotilaat
eivät uskoneet, että Neuvos-
toliitto ei tule sovittujen ra-
jojen yli. Kaikki kokemukset
itänaapurista olivat olleet
epäluottamusta herättäviä.
Karjalasta lähteneiden oli
kuitenkin rakennettava uut-
ta elämää, ja työtä riitti pal-
jon. Tapani kertoo vasta
myöhemmin täysin ymmär-
täneensä, että vaikka Suomi
virallisesti hävisi sodan, se
sai kuitenkin todellisuudes-
sa torjuntavoiton. Itsenäisen
Suomen merkitys ja mittaa-
mattoman suuri arvo on kä-
sitetty maassamme vasta
vuosikymmeniä sodan jäl-
keen.

MAARIT LAAMANEN
lukiolainen

Säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja Yrjö S. Kaasa-
lainen lahjoitti viime ke-
sän kotiseutumatkan yh-
teydessä Käkisalmen mu-
seoon Impi Wiikan kirjoit-
taman pitäjähistoriamme.
Museossa hallitaan myös
suomen kieli ja niinpä pai-
kalliseen sanomalehteen
olikin tehty pieni juttu his-
toriastamme.

Oheisissa Reino O. Ku-
kon ottamissa kuvissa ro-
vasti Wiika vihkii kolme
avioparia Pyhäjärven kir-
kossa ja alakuvassa kehu-
taan Rahkajärven kalan-
saaliita.

Lahjoitus
museolle
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Pyhäjärveläisten kirjaluettelo täydentyy jatkuvasti
Oheinen luettelo on varmasti puutteelli-
nen mutta sitä voidaan päivittää tarpeen
mukaan. Pyydämme toimittamaan li-
säykset seuraaville henkilöille: Kauko
Hinkkanen osoite Pudasrinne 4 A 13
01600 Vantaa puh. 0400-483 993 sähkö-
posti kauko.hinkkanen@elisanet.fi  Ante-
ro Pärssinen osoite: Kiviniementie 424
17120 Paimela puh. 050-5706575 sähkö-
posti tero.parssi@pp.inet fi tai Reino Äikiä
osoite Nokkamäentie 256 32700 Huittinen
puh. 040-769 5775 sähköposti reino.ai-
kia@netti.fi

Tarvitsemme kirjoittajan nimi, julkaisu-
vuoden, kirjan sivumäärän ja tiedon siitä
onko kirjaa vielä saatavissa.

Suurin osa oheisen kirjaluettelon kir-
joista on valitettavasti loppuun myyty. Ku-

ten toisaalla on kerrottu viimeksi myyn-
tiin tulleita koulupiirikirjoja Konnitsa 2 ja
Alakylä-Kahvenitsa on vielä saatavana.
Salitsanrannan koulupiirin kirjaa on
myöskin vielä muutama kappale jäljellä ja
niitä voi tiedustella Reino Äikiältä. Reino
O. Kukon ja Kaarle Viikan Pyhäjärvikirjaa
on myöskin säätiön asiamiehen varastos-
ta saatavilla. Kukkojen Suku II löytyy Rei-
no Äikiän varastosta. Noitermaan koulu-
piiristä on julkaistu kolme eri kirjaa ja nii-
tä voi tiedustella Anna-Liisa Heikkilältä
puh. 03- 3406 445. Laura Kivistön runokir-
jaa ”Elämän polkuja” löytyy myöskin va-
rastosta ja lauran puhelinnumero on 02-
578 7451.

Kirjaluettelo on myöskin säätiön kotisi-
vuilla www. vplpyhajarvi.fi nähtävillä.

Missä viipyy?
Niin missä viipyy Riiskan,
Sortanlahden, Vernitsan,
Ylläppään, Lohijoen ja Ylä-
järven kylien kirjat. Koska
näemme kirjan lehdillä
Laatokan kauniit hiekka-
rannat. Lähes kaikista

muista kylistä onkin jo kir-
jat tehty. Musakanlahden-
Tiituan kylien aineiston ko-
kosi aikoinaan opetusneu-
vos Koivusalo monisteeksi.
Nykytekniikalla tämä asia-
tieto olisi helposti pienin

täydennyksin mahdollista
tehdä kirjaksi. 

Naapuripitäjät Sakkola,
Räisälä ja Käkisalmi ovat
tehneet onnistuneita kylä-
kirjoja.

REINO ÄIKIÄ

Vpl. Pyhäjärvi – kirjallisuus
■ Alakylän ja Kahvenitsan koulupiirien
kyläkirja. Kirjatoimikunta. Vammalan
Kirjapaino Oy, 2006. 272 s.
■ Arkkimandriitta Arseni (toim.). Kone-
vitsan uudelleensyntyminen. Konevitsa
ry. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä
2002. 103 s.
■ Forsberg Juhani, Ukkonen Matti; Vpl.
Pyhäjärvi-seura ry. 50 vuotta. Puoli vuosi-
sataa karjalaista järjestötoimintaa pää-
kaupunkiseudulla 1957 - 2007. Helsinki
2007. 112 s.
■ Ikkuna Karjalaan. Enkkuan koulupiirin
kirja. Enkkua - Kostermaa - Rahkajärvi -
Saapru. Enkkuan koulupiirikirjatoimi-
kunta; Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi
2001. 366 s. + kartta
■ Harpala Hely; Synnyinseudulle. Gum-
merus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1992. 
83 s.
■ Heikkilä Anna-Liisa, Karttunen Heikki
(toim); Noitermaan seudun historiikki.
Satakunnan Painotalo Oy, Kokemäki
1984. 302 s. + kartta.
■ Heikkilä Anna-Liisa, Karttunen Heikki
(toim.); Noitermaan seudun historiikki -
taistelujen vuodet. Satakunnan Painotalo
Oy, Kokemäki 1992. 252 s.
■ Heikkilä Anna-Liisa, Karttunen Heikki
(toim.); Noitermaan seudun historiikki,
vaellusvuodet. Satakunnan Painotalo Oy,
Kokemäki 1986. 287 s.
■ Heikkinen Jorma (toim.); Konevitsan
luostari. Suomen ortodoksisen pappisse-
minaarin oppilasyhdistys. Sisälähetys-
seuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksä-
mäki 1983. 346 s.
■ Hinkkaset juurillaan ja maailmalla.
Hinkkasen sukuseura ry. Gummeruksen
Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1993. 570 s.
■ Hirvonen Kirsti; Isiemme maa. Karja-
lan Kirjapaino Oy. Gummerus, Saarijärvi
2003. 372 s.
■ Hirvonen Kirsti; Kallis maa. Karjalan
Kirjapaino Oy. Gummerus, Saarijärvi
2002. 382 s.
■ Hirvonen Kirsti; Pilvien takana aurin-
ko. Pilot-kustannus Oy 2005. 374 s.
■ Järvinen Lauri; Eino Olkinuora - Eteen-
päin. Laaksojen Painoapu, Kalajoki 1994,
160 s.
■ Karilainen Tuomas; Runossa sanottua.
Oy Tyrvään Sanomat. Vammalan Kirja-
paino Oy, Vammala 1983. 72 s.
■ Kasanko Mikael; Konevitsan luostarin
historialliset vaiheet. Ortodoksinen Kir-
jallisuusyhdistys Ortokirja ry ja Konevitsa
ry, Joensuu 1992. 64 s.
■ Kivistö Laura (o.s. Mansikkamäki); Elä-
män polkuja, oma kustanne. Oy Kehitys,
Pori 1993
■ Konevitsan luostarin muisto 1393 -
1978. Ortodoksinen kirkkomuseo
17.11.1978 - 7.1.1979, näyttelyluettelo. Si-
sälähetysseuran kirjapaino Raamattuta-
lo, Pieksämäki 1978. 46 s.
■ Kukkojen suku I  Reino O. Kukko,  Ta-
lonpoikaissuku Karjalan kannaksen Py-
häjärveltä. Helsingin Liikekirjapaino
1980. 273 s.
■ Kukko Pekka (toim.); Kukkojen suku II.
Talonpoikaissuku Karjalan kannaksen
Pyhäjärveltä Kukkojen sukuseura, toinen
laajennettu painos. Gummerus Kirjapai-
no Oy, Jyväskylä 1998. 350 s.
■ Kukko Reino O., Viika Kaarle; Pyhäjärvi-
kirja. Historiaa, kuvia ja murretta Vpl. Py-
häjärveltä. Pyhän-Säätiö 1989. Helsingin
Liikekirjapaino Oy. 351 s.
■ Kukko Topi; Tuulakko puhaltaa - Ranta-
kylä, Vpl. Pyhäjärvi. KL-Paino, Ylivieska,
2001. 168 s.
■ Kähönen Lempi; Tyttö maailmalla. 
134 s.
■ Lehtonen Pentti R.; Taubilan hovi. Kar-
tano Vpl. Pyhäjärvellä Vpl. Pyhäjärvi-Sää-
tiö. N-Paino Ky, Lahti 2000. 43 s + liitteet.
■ Luukkanen Toivo; Kotikylämme Kon-
nitsa - Kyläläiset kertovat.  Kyläkirjan toi-
mituskunta. Gummerus Kirjapaino Oy,
Jyväskylä 1998. 314 s.

■ Luukkanen Toivo, Näriäinen Ensio, Ky-
läkirjan toimituskunta; Kotikylämme
Konnitsa 2. Kuvia ja kertomuksia Vpl Py-
häjärven Konnitsan kylästä. Ykkös-Offset
Oy, Vaasa 2006. 237 s. + kartta
■ Marttila Erkki, Rannikkotykistöryk-
mentti 3 toimi täällä. Pohjoisen Laatokan
maisemia vuonna 2001. Painotalo Gillot
Oy Turku 2001. 125 s.
■ Marttila Erkki, Rannikkotykistöryk-
mentti 3:n maisemissa Suvannon - Taipa-
leen - Konevitsan - Käkisalmen Näkymiä
2002. Painotalo Gillot Oy Turku 2002. 
141 s.
■ Marttila Erkki; Saaristomeren meri-
puolustusalue. Painotalo Gillot Oy, Turku
2003. 141 s.
■ Müller Marjatta; Kotiranta. Kopijyvä
Oy, Jyväskylä 2004. 204 s.
■ Pappismunkki Arseni; Konevitsan luos-
tari. Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu
1993. 144 s.
■ Pohjalainen Heimo/Kirjatoimikunta;
Tarinakivillä. Vpl. Pyhäjärvi; Kalamajan,
Montruan, Pölhölän jakokunta ja ase-
manseutu. Kirjapaino Raamattutalo,
Pieksämäki, 1997. 312 s.
■ Rampa Sulo; Dynamiittia kämmenissä.
Karjalan Kirjapaino Oy. Gummerus Kirja-
paino Oy, Jyväskylä 1998. 112 s.
■ Rampa Sulo; Elämä vaatii uhrinsa, ro-
maani. Pilot-kustannus Oy 2005, Tampe-
re. 224 s.
■ Rampa Sulo; Kirottu ylpeys. Pilot-kus-
tannus Oy, 2004, Tampere. 204 s.
■ Salitsanrannan koulupiiri 1903 - 2003.
Kirjatoimikunta (Antero Pärssinen et al.).
Salitsanrannan koulupiiri, Vammalan
Kirjapaino Oy 2003. 288 s.
■ Tenkanen - Tengen suku 1688 -1992
Tenkasen sukuseura Arto Tenkanen;
Gummerus Kirjapaino Oy 1992 272 s + su-
kutauluja
■ Tenkanen Martti; Karjalasta kajahtaa.
Helsinki 1967, SLEY
■ Tenkanen Martti; Karjalasta kajahtaa 2.
Helsinki 1967, SLEY.
■ Tuloisela Aino; Aili Maria, Pilot-kustan-
nus Oy 2006, Tampere.163 s.
■ Ukkosen sukua Koukunniemestä Lohi-
joelle ja sitten; Helena Kovero 1990, 138.
■ Uusihakala Kaarina; Yksi tie monta asi-
aa. Suurtammalan tytöt. Kurikka-Paino
Ky, Kurikka 1989. 171 s.
■ Uusitalo Kari; Haiseeko täällä valko-
kangas? Otavan kirjapaino Oy, Keuruu
2005
■ Uusitalo Kari; Taju kankaalla (1983) 
■ Uusitalo Kari; Värikästä väkeä  (1995). 
■ Vaalisto Heidi (toim.) Konevitsan Antti.
Valamon luostarin julkaisuja. Valamon
luostari 1985. Sisälähetysseuran kirjapai-
no Raamattutalo, Pieksämäki 1985. 128 s.
■ Vanhanen Mauri, Kari Uusitalo. Kaiku,
joka kiirii kauas ... Vpl. Pyhäjärven urhei-
luhistoriaa. Pyhän-säätiö, Vammala 1970.
148 s.
■ Vanhanen Mauri; Konevitsan kellot -
historiallinen romaani. Karjalan Kirjapai-
no Oy. Gummerus Saarijärvi 2001. 200 s.
■ Wiika Impi; Vpl Pyhäjärvi, kappale kan-
nakselaisvaiheita. Pyhän-Säätiö. Uuden
Auran kirjapaino, Turku 1950. 498 s +
kartta
■ Väliaho Olavi; Laatokan linnakkeet Tai-
paleen taisteluissa. Karjalan Kirjapaino
Oy. Lappeenranta 1989. 154 s.
■ Väliaho Olavi; Laatokan Puolustajat.
Karjalan Kirjapaino Oy, Hakapaino Oy,
Helsinki 1995
■ Väliaho Olavi; Laatokan puolustajat
Karjalaan. Karjalan Kirjapaino Oy, Lap-
peenranta 1997. 345 s + liitteet + 15 kart-
taa.
■ Väliaho Olavi; Laatokan puolustajat
Karjalassa. Karjalan Kirjapaino Oy. Gum-
merus, Saarijärvi 2000. 353 s.
■   Äikiä Reino; Karjalaiset Huittisissa. 
Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki
2006, 268 s.

Konnitsan ja Alakylän kirjaa edelleen myynnissä
Vuonna 1998 valmistunut ja loppuun
myyty Konnitsan kyläkirja sai jatkoa, kun
kesän 2006 Pyhäjärvijuhliin Huittisiin
saatiin uunituore kuvateos Konnitsan ky-
läkirja 2 myyntiin.

Uusi kirja on varsin monipuolisesti ja
hienosti laadittu teos. Teoksen toteutuk-
seen on työryhmältä Ensio Näriäisen ja
Toivo Luukkasen johdolla kulunut kolme
vuotta. Kirja sisältää valokuvia ja kerto-
muksia elämästä Konnitsasta ennen tois-
ta evakkomatkaa. Kirjan ytimen muodos-
taa 30 kertomusta ja 300 valokuvaa, niistä
tärkeimpinä koulukuvat aina vuoteen
1939 saakka. Kirjan ulkokansiin on otettu
myös kaksi ilmavalokuvaa vuoden 1992
Konnitsasta.

Kirjaa on edelleen saatavissa 35 euron
hintaan. Yhteyshenkilönä Seija Lintula
puh. 03-344 3032 tai matkapuhelin 040-
526 6220.

Alakylän- Kahvenitsan 
koulupiirien kyläkirja 

Vuoden 2006 jouluksi valmistui parin vuo-
den tiiviin valmistelun jälkeen Alakylän-
Kahvenitsan koulupiirin kyläkirja. Kirja-

hankkeen takana oli alakylän Nuoriso-
seuran perinneyhdistys, joka suurella jou-
kolla teki ko. yhdistyksen 100-vuotisjuhla-
matkan Pyhäjärvelle kesällä 2005. Kirjan
270 sivuun mahtuu niin mielenkiintoista
tekstiä Alakylästä ja Kahvenitsasta ja run-
saat valokuvat avaavat kylien entisajan
näkymät oudollekin lukijalle. Kirjassa on
myös kylien asukkaista kertovaa tekstiä
monien vuosisatojen takaa. Kirjan alussa
on selkeä selostus Pyhäjärven pitäjästä.
Kylien talot on selkeästi numeroitu ennen
viimeistä lähtöä ja perheen kasvu myös-
kin uusilla asuinsijoilla on tuotu esiin.

Kirjatoimikunta toteaa aivan oikein, et-
tä kotiseutumatkoilla tähän asti toimineet
kylien vanhimmat asukkaat ovat väisty-
mässä syrjään luonnollisen poistuman
kautta ja uuden taoksen tarkoituksen on
varsin tyhjentävästi olla hakuteoksena
nuorisolle. Kirjan myynti alkaa olla lopuil-
laan mutta vielä on muutamia kymmeniä
kappaleita jäljellä. Teosta voi tilata 30 eu-
ron hintaan yhteyshenkilöitä Erkki Pärssi-
nen puh. 03-5135 150 tai matkapuhelin
0500-755 981 ja Oiva Kaasalaiselta puh.
050-3550169.

Karjalaiset pitäjät ja pitäjä-
seurat tehdään tutuksi
14.4.2007 klo 11 - 17 järjes-
tettävillä pitäjämessuilla
Karjalatalolla Helsingissä.
Tilaisuudessa esitellään Kar-
jalankannasta, Laatokan ja
Raja-Karjalaa erityisesti
nuoremmille karjalaissuku-
polville ja muille karjalai-
suudesta kiinnostuneille.

Parina edellisenä vuonna
on järjestetty karjalaiset kir-
jamessut. Tänä keväänä jär-
jestettävillä pitäjämessuilla
esitellään karjalaisia pitäjiä
ja pitäjäseuroja. Tarkoituk-
sena on tuoda esille kaikki
luovutetun Karjalan pitäjät

niin niiden sijainti ja histo-
ria, kuin murre ja muut omi-
naispiirteet. Omilla esittely-
pöydillään seurat kertovat
pitäjästään, toiminnastaan
ja kauppaavat julkaisuja ja
muita seuran tuotteita. Pitä-
jien kuva täydentyy pitäjän
kansallispuvun esittelyllä.

Karjalaisuus herättää tänä
päivänä monen muunkin
kuin karjalaisten mielen-
kiintoa. Tapahtumassa on
myös alustuksia Karjalan
historiasta ja muita tietois-
kuja, matkakuvauksia ja pi-
täjiä esitteleviä näyttelyitä,
kuvia vanhasta Viipurista,
vanhoja matkailufilmejä ja

kuvia kotiseutumatkoilta.
Infopisteissä tietoa karjalai-
sista vaakunoista, kartoista
ja sukututkimuspiireistä.

Karjalaiset pitäjämessut
Karjalatalolla Helsingin Kä-
pylässä, Käpylänkuja 1,
00610 HELSINKI, lauantaina
14.4. klo 11-17. Messuille on
vapaa pääsy ja tilaisuus on
kaikille avoin. Lisätietoja
Karjalan Liitosta, p. (09) 7288
1714.

Pyhäjärveläisyys on esillä
messuilla esittelypöydän ja 
-seinäkkeen muodossa. Py-
häjärveläiskirjat ovat esillä,
samoin mainio Reino Tenka-
sen video.

Karjalaiset pitäjämessut
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Lehtemme huhtikuun
numero tehdään 

19. 4. 2007. Tähän
lehteen tarkoitettu 
aineisto on oltava 

toimituksessa
11. 4. 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

Tilaushinnat: Koti- ja ulkomaat 25 euroa/vsk.
Ilmoitushinnat (pmm): kuolinilmoitukset .................0,70 e

tekstissä................................0,80 e
pienin ilmoitus ........................20 e
Hintoihin lisätään alv. 22%

Julkaisija: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

APAHTUMAKALENTERIT

Erilainen koulupiirikirja
kertoo

• 250 perheen tarinat
Pyhäjärveltä nykypäivään

• kunnan ja seurakunnan
yhteisistä laitoksista

• uusien kotien
rakentamisesta

• sijoituskuntien
kotiseutuhistoriasta
1940-2007

Osa I n. 300 sivua
Osa II n. 500 sivua
Koko A4
Reilusti yli 1000 valokuvaa
ja karttoja

Pyhäkylän koulupiirin
130-vuotisjuhla 1.9.2007
Vammalan srk-talolla,
joka on samalla kirjan
julkistamistilaisuus.

Vielä erittäin edulliseen ennakkovaraushintaan

I ja II osat yhdessä vain 70 € + lähetyskulut. Eräpäivä 30.4.2007
Esitteitä ja varauslomakkeita: Antti Kaasalainen, p. 044 564 1040, antti.kaasalainen@eloaitta.fi

Toivo Hinkkanen, p. 050 3425 027, larjava@gmail.com

Vpl. Pyhäjärvi-juhlat Tampereelle
Vuoden 2007 juhlat ovat
Tampereella heinäkuun 14-
15 päivinä.Juhlapaikkoina
on jo edellisistä juhlista tu-
tut Sampola ja Kalevan kirk-
ko. Juhlajärjestelyt ovat jo
varsin pitkälle toteaan juhla-
toimikunnan puheenjohtaja
Laila Innanen Tampereelta. 

Eri juhlatapahtumat nou-
dattelevat tutuksi muodos-
tunutta kaavaa. muistojen il-

ta, iltamat, kirkko ja päivä-
juhla. Kaikki juhlapaikat on
varattu ja suurin osa eri oh-
jelmansuorittajistakin on jo
sovittu. 

Keskeisen sijaintinsa joh-
dosta Tampereelle odote-
taan runsaasti juhlijoita.
Lailla Innaselta voi etukä-
teen tiedustelle juhlista puh.
040-5049135. Tarkemmat
juhlaohjelmat esitellään Vpl.

Pyhäjärvilehden alkukesän
numeroissa

Tämän kesäiset karjalaiset
kesäjuhlat pidetään Oulussa
15.-17.6. Pohjolan piiri on
tehnyt runsaasti töitä juh-
lien kaikinpuoliseksi onnis-
tumiseksi. Tarkemmat juhla-
ohjelmat myöhemmin Kar-
jalan Liiton kotisivuilla
www.karjalanliitto.fi 

Vpl. Pyhäjärvi-seura r.y:n  

Kevätkokous
la 14.4.2007 klo 12.00 Karjalatalolla, Laatokka-sali

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsitellään mm vuoden
2006 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Kokouksen jälkeen on kahvia, arpajaiset ja yhteislaulua.Toivom-
me teidän tuovan mukananne pienen arpajaisvoiton.

Kokousta ennen ja kokouksen jälkeen voi tutustua samana päivä-
nä Karjatalon 1. ja 2. kerroksessa pidettävään tapahtumaan Kar-
jalaiset pitäjämessut, kts. tarkemmin toisaalla lehdessä. Juhlasalis-
sa on Vpl Pyhäjärveä esittelevä näyttelyosasto.
Lämpimästi tervetuloa seuran kevätvuosikokoukseen ja samalla
reissulla osallistumaan Karjalaisille pitäjämessuille!

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry, hallitus

■ Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon huhtikuun
kokous pidetään Ravintola Wanhassa Herrassa,
Laaksokatu 17, torstaina 12.04.2007 klo 13 alkaen.
Virpoluvut mukaan! Tervetuloa!
■ Porkkala ja Pokrova. Tervetuloa Vpl. Pyhäjärvi-seura
ry:n kevätretkelle lauantaina 26.5.07 (huom. muuttunut
ajankohta!) Kirkkonummelle. Tutustumme vanhan Pork-
kalan historiaan Margaretha Öfverströmin johdolla sekä
Pokrovan luostarihankkeeseen. Lähtö klo 10.30 Helsin-
gistä, Kiasman/Pääpostin edestä  turistipysäkiltä, klo
11.30 kahvit ja Porkkalan historian esittely Wignerin
tilalla, minkä jälkeen kiertoajelu ja tutustuminen Pork-
kalan merkittävimpiin kohteisiin ja Kirkkonummen kirk-
koon. Ruokailu ja Pokrovan luostarihankkeeseen tutus-
tuminen päättävät retken, paluu Helsinkiin n. 18-18.30.
Matkan hinta opastuksineen ja pääsymaksuineen 20-25
eur/henkilö riippuen osallistujamäärästä. Ilmoittautumi-
set p. 040-519 3036/Kaarina Pärssinen 24.4. mennessä.
■ Tampereen Seudun Vpl Pyhärvikerhon huhtikuun
tarinatuokio on sunnuntaina 15.4. klo 13. Vanhassa
Kirjastotalossa.Yhteislaulua,kahvit ja arpajaiset,sekä
vapaata ohjelmaa.Tervetuloa mukaan.

Kerhon kevätretki tehdään toukokuussa Helatorstai-
na 17.5. Raumalle. Ilmoittautumiset retkelle huhtikuun
tarinatuokiossa tai Laila Innanen 040-5049135 tai
laila.innanen@dnainternet.net
■ Montruan, Pölhölän ja Kalamajan jakokunta
tiedottaa. Jakokunnan kokous ja kesäretki Alavudella
su. 5.8.2007. Linja-auto lähtee Äetsän Keikyästä klo
06.00 ajaen Vammalan ja Tampereen kautta Alavudelle.
Matkalta pääsee myös kyytiin. Tutustumme nykyisen
kaupungin nähtävyyksiin ja muistelemme menneitä
aikoja. Ruokailu ja kokous Ouran Lomassa klo 13.30.
Paluumatkalla piipahdamme Velj. Keskisellä Tuurissa.
Ilmoittautumiset Esko Pohjolainen puh. 03-5133156 tai
Yrjö S. Kaasalainen puh. 02-6740250 (iltaisin).
Tervetuloa! Toimikunta.

Missä se lehti viipyy?
Jotkut lehtemme lukijoista
ovat ihmetelleet lehtemme
tulon hitautta tilaajille. Siksi-
pä kerromme miten kaikki
tapahtuu. Yleensä lehti tulee
lukijoilleen kunkin kuukau-
den loppupuolella ja jos joku
ei ole saanut lehteään kulu-
massa olevan kuukauden ai-
kana on jossain tapahtunut
virhe. Edellisen kuukauden
lehden takaosassa on pieni
maininta siitä, koska seuraa-
va lehti tehdään ja mihin
mennessä tähän lehteen tar-
koitettu aineisto on oltava
toimituksessa ehtiäkseen
lehteen. Ilmoitimme helmi-
kuun lehdessä taittopäivän
siis sen päivän jolloin lehti
tehdään painokuntoon ole-
van 15.3 ja aineiston viimei-
sen jättöpäivän olevan 7.3.
mennessä. Tähän lehteen
avustajien aineisto saa-
puikin hyvissä ajoin. Vpl. Py-

häjärvi-seuran juhla-aineis-
toon oli myönnetty hieman
lisäaikaa, koskapa juhla oli
sunnuntaina 18.3. mutta tä-
mäkin aineisto oli jo tiistai-
päivän kuluessa perille valo-
kuvineen päivineen. Toimi-
tus tarvitsee aina tuota jär-
jestelyaikaa, jotta juttuja eh-
ditään muokata painokun-
toon. Aineistohan tulee toi-
mitukseen varsin monella eri
tavalla ja osa aineistosta jou-
dutaan kirjoittamaan toimi-
tuksessa  ruutupaperilta säh-
köiseen muotoon. Salme
Rintala ja Reino Äikiä ko-
koontuivat torstaina kello
8.00 Idea-mainokseen Vam-
malaan ja lehden lopullinen
taittaminen alkoi silloin ja
päättyi puolen päivän aikoi-
hin. Nopea oikoluku ja ai-
neisto lähti sähköisessä
muodossa Kokemäelle pai-
notaloon saman torstaina ai-

kana. Lehden varsinainen
painaminen tapahtui per-
jantaina ja eri postipiireihin
lehtiniput lähtivät perjantai-
na. Postin jakelunsäännön
mukaisesti lehti on jaettava
tilaajille viimeistään kol-
mantena arkipäivänä eli siis
keskiviikkona. Riippuen eri
postipiireistä osa lukijoista
saa lehden tiistaina ja viimei-
setkin keskiviikkona. Mones-
ti käy niin, että lehti on Sak-
sassa ennemmin kuin 100
metrin päässä Idea-mainok-
sen konttorista. Minkään ta-
hon ei siis kuitenkaan ole
tarkoitus viivytellä lehden ja-
ossa.

Toisinaan tulee ikävyyksiä
siitä kun serkku on  saanut
lehden päivää aikaisemmin
ja joku mielenkiintoinen jut-
tu odottaa toisaalta vielä lu-
kijaansa. Monesti vielä serk-
kujen keskinäiset puhelin-

soitot saattavat kärjistää ti-
lannetta.

Lehden jakeluun vaikuttaa
tietysti se, että osoite on oi-
kein. Postista saatavalla il-
maiskortilla voi myöskin leh-
temme toimitukseen Reino
Äikiälle ilmoittaa osoitteen
muutokset. Kiireellisessä ta-
pauksessa myös puhelimitse
voi ilmoituksen tehdä. Nu-
merot ja osoitteet löytyvät
lehden takasivulta. Ulko-
maan osoitteet tulee kuiten-
kin tehdä aina kirjallisesti,
koskapa puhelimessa on hy-
vin vaikea saada osoite täy-
sin oikein.

Kyllä lehteämme aina odo-
tetaan saapuvaksi. Jos jonain
kuukautena lehteä ei tule,
soitto toimitukseen niin lehti
lähetetään kirjekuoressa.

Hyviä lukuhetkiä edelleen-
kin!

TOIMITUS 


