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Karjalan Liiton 
pitäjämessuilla 1000 kävijää
Karjalan Liiton pitäjätoimi-
kunnan järjestäminä pidet-
tiin ensimmäiset varsinaiset
pitäjämessut Karjalatalossa
lauantaina 14.4. Kaikki pitä-
jäyhteisöt olivat saaneet
kutsun tilaisuuteen mutta
aivan kaikki 44 kokonaan
luovutettua pitäjää, kau-
punkia tai kauppalaa ei kat-
sonut aiheelliseksi tulla
massatapahtumaan mu-
kaan. Näyttelyn avauksessa
voitiin kuitenkin paikalla
olevan yli 30 esittelypöytää
ja lisäksi eteisaulassa olivat
Karjala-lehden ja pitäjäleh-
tien osastot. Näyttely oli
avoinna vain yhden päivän
ajan ja senkin vain kello

11–17. Tuon ajan kuluessa
näyttelyyn ja sen oheista-
pahtumiin tutustunut väki-
määrä  n. 1000 henkilöä yl-
lätti järjestäjät positiivisesti.
Talon juhlasalin ja eteishal-
lin avarat tilat ja väljästi ase-
tetut näyttelypöydät mah-
duttivat kuitenkin valtaisan
väkimäärän hyvin tutustu-
maan pitäjien esittelyihin.

Messujen avauksen suo-
ritti 1.5. Karjalan Liiton uu-
tena toiminnanjohtajana
aloittava Satu Hallenberg.
Avauksen yhteydessä esiin-
tyi myöskin Karelia-kuoro.
Ravintolan tiloihin oli jär-
jestetty ” Sellane ol Viipuri”
valokuvasnäyttely, jossa esi-

teltiin valokuvaaja Eino Par-
tasen kuvia 1930-luvun Vii-
purista.

Karjalatalon  toinen ja
kolmas kerros oli myöskin
varattu näyttelyä tukeviin
esittelyihin. Yläsalissa näy-
teltiin vanhoja maisemafil-
mejä ja videokuvauksia ko-
tiseutumatkoilta. FT Pirjo
Uino esitelmöi Karjalan esi-
historian tärkeistä löydöis-
tä. DI  Kalevi Hyytiä  esitteli

Sortavala-salissa karjalan
karttoja ja Käkisalmi-salissa
sukututkimuspiirit esittäy-
tyivät. Heraldikko Jukka Su-
visaari  antoi mielenkiintoi-
sen tietoiskun heraldiikasta
ja karjalaisista vaakunoista.
Ennen sotaa kuvatut filmit
ja kotiseutumatkojen otok-
set saivat pariinkin  ottee-
seen salin täyteen katselijoi-
ta.

Aivan oman ainutlaatui-

sen kokonaisuutensa taite-
lija Unto Komonen sai ai-
kaan luovutetun ja muuta-
mien muiden alueen kirk-
kojen pienoismallinäytte-
lyllään. V. 1927 Käkisalmes-
sa syntynyt Komonen kertoi
valmistaneensa noin kaksi
kirkko vuodessa. Kysymyk-
seen kuinka monta tikkua
mm. Pyhäjärven kirkkoon
oli käytetty taitelija ei osan-
nut suoralta kädeltä vastata. 

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiöllä ja
Vpl Pyhäjärvi-seuralla on
varsin tärkeä rooli tuoda
myöskin valtakunnan tasol-
la omaa kotipitäjäämme
esille. Yhteisin voimin ja
asiat tärkeysjärjestykseen
pistämällä pystymme jat-
kossa entistä paremmin
hoitamaan suuriakin haas-
teita.

REINO ÄIKIÄ 

Unto Komosen pienoismalli “Pyhäjärven kirkko” Pitäjämessujen näyttelyssä. Kuva Kauko Hinkkanen.

Juhlat jatkuivat Vpl. Pyhäjärvi-seuran kokouksessa
Vpl. Pyhäjärvi-seuran sääntö-
määräinen kevätkokous pidet-
tiin lauantaina 14.4. Karjala-ta-
lolla. Kokouksen avauksen suo-
ritti seuran puheenjohtaja Kaa-
rina Pärssinen luoden katsauk-
sen seuran viime vuoden toi-
mintaan ja palauttaen lisäksi
mieleen hiljan pidetyt onnistu-
neet 50-vuotisjuhlat sekä on-
nistuneesti alkaneet ”Muistojen
järvi” videon ja 50-vuotishisto-
riikin markkinoinnin.

Kokouksen puheenjohtajaksi

valittiin Kaarina Pärssinen ja
sihteeriksi kutsuttiin seuran
sihteeri Eeva-Liisa Miikkola.
Kokous todettiin laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaisek-
si. Hiljattain pidettyjen juhlalli-
suuksien sarja jatkui, sillä ko-
koukseen oli nyt saapunut
myöskin seuran perustajajäsen
Jaakko Viskari saaden kunnia-
kirjan. Karjalan Liiton myöntä-
mät pronssiset ansiomerkit sai-
vat Pekka Matikka ja Eero Sirkiä.
Merkkien jaon kohokohdaksi

muodostui seuran varapuheen-
johtajalle Paavo J. Paavolalle
Karjalan Liiton taholta myön-
netyn liiton kultaisen ansio-
merkin julkistaminen. Pitkään
karjalaisuuden hyväksi työtä
tehneelle Paavolalle merkin
luovuttivat Karjalan Liiton vs.
toiminnanjohtaja Mervi Piip-
ponen ja 1.5. tehtävät vastaan-
ottava uusi toiminnanjohtaja
Satu Hallenberg.

Kokouksessa hyväksyttiin
vuoden 2006 tilit ja tilinpäätös

ja vastuuvapaus myönnettiin.
Lisäksi kerrottiin kokoukselle
vuoden 2007 toiminnasta. Uu-
den Karjalan Liiton toimesta
perustettuun Pitäjäyhdistysten
liiton hallitukseen on valittu
mm. Vpl. Pyhäjärvi-seuran pu-
heenjohtaja Kaarina Pärssinen.

Kokouksen päätteeksi nautit-
tiin maittavat täytekakkukahvit
ja kokousväki ehti vielä tutus-
tua pitäjämessuihin.

REINO ÄIKIÄ Paavo J. Paavola.

Inkeri ja Arja Hiiri Pyhäjärven myyntipöydän ääressä.
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Karjalan Liiton pitäjätoimikunta on jo usean
vuoden ajan järjestänyt erilaisia tapahtumia, joissa
käsitellään luovutettujen alueiden pitäjiä ja niiden
toimintaa. Yleensä nämä tapahtumat ovat joko
Karjalatalossa esittelyjen tai esitelmätilaisuuksien
muodossa ja kesäjuhlien yhteydessä lähinnä
erilaisten näyttelyjen muodossa.

Ensimmäistä kertaa oli 14.4. varsinaiset pitäjä-
messut vuorossa. Tarkoituksena oli saada
mahdollisimman monta luovutetun alueen
kuntaa, kauppalaa ja kaupunkia esittelypöydän
ääreen kertomaan omasta pitäjästään ja samalla
myymään kirjoja ja muita tuotteitaan. Kokonaan
luovutetuista 44 kunnasta paikalla oli juhlasalissa
hieman yli 30. Lisäksi  aulan seinillä olevissa
kookkaissa tauluissa olivat kaikki pitäjät esillä.

Kukin pitäjä oli saanut hyvissä ajoin ohjeet
valmistautua esittelyaineistolla mukaan näytte-
lyyn. Valitettavasti muutamat pitäjät eivät katso-
neet yksipäiväisiä messuja sen arvoiseksi, että
omasta pitäjästä kannatti lähteä mukaan. Pitkä
matkakaan ei voi olla passiivisuuden syynä, sillä
pääkaupunkiseudulla on miltei jokaisesta luovute-
tusta alueesta jonkinasteinen yhteisö olemassa.

Pyhäjärvi oli upeasti mukana Kurkijoen ja
Käkisalmen alueen pitäjien rivistössä. Niin
myöskin Kirvu, Räisälä, Kaukola, Hiitola ja
Kurkijoki. Suvannon seudun muut pitäjät olivat
myöskin mukana toisella puolen salia. Sen sijaan
Käkisalmi loisti poissaolollaan. 

Useimmat pitäjien pöytien esittelijät olivat pukeu-
tuneet oman pitäjänsä kansallispukuihin tuoden
näin oman pitäjänsä tunnukset esiin. Useimmissa
myyntipöydissä todettiin kuinka hauskaa on olla
yhteisesti koolle. Yhden päivän myyntisaldo ei
useinkaan ollut päätä hipovaa luokkaa mutta
samaan hengen vetoon tuotiin esiin se seikka,
että kaikkea ei voida mitata rahassa. Omaa
pitäjää tuli esiteltyä ja kiinnostus saatiin herää-
mään.

Niinpä mekin säätiön ja Vpl. Pyhäjärvi-seuran
edustajat saimme  pöydän ääressä  kunnian
kertoa usealle  messuvieraalle  missä oli aikoinaan
Pyhäjärvi Vpl. Monen kysyjän joku esivanhem-
mista oli syntynyt Pyhäjärvellä ja juttua ja kyselyjä
riitti myöskin heidän taholtaan. Vpl. Pyhäjärvi-
lehteä tehtiin tunnetuksi jakamalla pitäjälehtien
infopöydästä yli 200 maaliskuun numeroa haluk-
kaille. Monet kirjojen kirjoittajat saavatkin
varmasti kyselyitä kotikylän kirjoista, sillä olihan
maaliskuun lehdessä ensimmäistä kertaa pyhäjär-
veläisyyttä käsittelevä kirjaluettelo esillä.

Messut ovat aina myöskin meille päättäjille opin-
tomatka. Messuilla voi nimittäin tarkkailla muiden
pitäjien myyntiartikkelien määrää ja laatua. Itseäni
on aina vaivannut se, että pitäjästämme puuttuu
pyhäjärveläisen naisen nimikkokoru. Tuollainen
koru ei tietenkään ole mikään markkinahely eikä
sitä ohjeen mukaan voida kantaa Pyhäjärven
kansallispuvun kanssa mutta sen saamiseksi pitäisi
kiireesti ryhtyä toimiin. Myöskin oman pitäjävaa-
kunan kansanpainoksen valmistaminen saattaisi
tuottaa iloa moneen perinteitä kunnioittavaan
perheeseen ja olisi omiaan kertomaan pyhäjärve-
läisyydestä kotiin saapuvalla vieraalle. 

REINO ÄIKIÄ
Karjalan Liiton pitäjätoimikunnan jäsen  

Pitäjämessut
Karjala-talolla

Evakkotytön koulutie 
– kiertokoulusta valkolakkiin
Koulutieni alkoi luultavasti
v.1935 kiertokoulussa Enk-
kuan Nuorisoseuran talolla.
Kiertokoulua piti Impi Toi-
viainen – Impi-täti ja se kor-
vasi osittain koulupiiristäm-
me vielä silloin puuttuneen
alakansakoulun.

V.1937 valmistui koulupii-
rin uusi koulu Saapruun.
Sinne valmistui lisää luokka-
huoneita ja se mahdollisti
alakoulun aloittamisen
oman opettajan johdolla.
Aloitin siellä koulunkäynnin
syksyllä 1938. Vuosiluokal-
lamme oli kahdeksan oppi-
lasta, samassa luokkahuo-
neessa olevalla toisella luo-
kalla huomattavasti enem-
män. Tämä lukuvuosi saatiin
koulua käydä normaalisti.

Syksyllä –39 koulu aloitet-
tiin tavalliseen tapaan syys-
kuun alussa, mutta joudut-
tiin talvisodan syttymisen
vuoksi lopettamaan marras-
kuun lopussa. Näin alakou-
lun toinen luokka jäi parin
kuukauden mittaiseksi.

Kesällä -40 olimme evak-
koina Alavudella. Sairastuin
loppukesällä reumakuu-
meeseen ja jouduin seura-
kuntatalolle perustettuun
siirtoväen sairaalaan. Maka-
sin siellä eri tavoin valitta-
vien mummojen joukossa
täysin liikuntakyvyttömänä.
Jouduin jopa opettelemaan
kävelemisen uudelleen.

Äitini sai syyskuun alussa
komennuksen opettajan vir-
kaan Alatorniolle ja matkusti
sinne veljeni kanssa. (Sodan
aikana siirtolaisopettajat ko-
mennettiin avoinna oleviin
opettajan virkoihin.) Isä
puolestaan toimi pika-asu-
tuslautakunnassa Virroilla.
Näin jäin yksin Alavudelle
sairaalaan. Mummolan väki-
kin oli jo muuttanut pois
paikkakunnalta. Sitten lo-
pulta, kun pääsin pois sai-
raalasta eräät tuttavat haki-
vat minut luokseen ja vähän
lisää toivuttuani muutaman
vuoden vanhempi Kirsti-
serkkuni lähti junalla saatta-
maan minut Alatorniolle.
Siellä pikkuhiljaa aloittelin
koulunkäyntiä, nyt kolman-
nella luokalla.

Alkukesän 1941 olimme
koko perhe Virroilla. Jatko-
sodan sytyttyä isä joutui läh-
temään rintamalle ja me
muut muutimme Rantasal-
melle, josta isän vanhemmat
olivat ostaneet tilan.

Äijä ja äiti lähtivät ensim-
mäisten joukossa Pyhäjär-
velle niin että äiti ehti kotiin

näkemään savuavat rauniot.
Minut ja veljeni haettiin
myös Pyhäjärvelle syksyllä
niin pian kuin se oli mahdol-
lista.

Kevättalvella –42 olot oli-
vat jo sen verran selkiinty-
neet, että äiti aloitti koulun-
pidon jälleen vanhalla Enk-
kuan  koululla. Ne muuta-
mat kuukaudet merkitsivät
kohdallani neljännen luo-
kan suorittamista. Luku-
vuonna 42-43 suoritin vii-
dennen luokan sijaisopetta-
jana olleen luutnantti Kyllö-
sen johdolla. Näin kansa-
kouluaikaani kuului kaksi
täyttä lukuvuotta – ensim-
mäinen ja viides – sekä kol-
me muutaman kuukauden
pätkää.

Käkisalmen Yhteiskoulu
oli aloittanut toimintansa
syksyllä –42. Minut haluttiin
lähettää sinne ja alettiin ky-
sellä kaveria mukaani. Lo-
pulta lähdimme pääsyko-
keisiin Rautiaisen Helvin
kanssa ja läpäisimme ko-
keet.

Syksyllä, kun koulu alkoi,
Helvin isä lähti hevoskyydil-
lä viemään meitä Käkisal-
meen. Kärryille lastattiin
myös erilaisia ruokatarvik-
keita vuokraemännälle vie-
täväksi.

Kouluvuosi Käkisalmessa
oli vaiherikas. Ensimmäisiä
luokkia oli kolme, kussakin
40 oppilasta. Koulua saatiin
kevättalveen –44 saakka käy-
dä kunnostetussa yhteis-
koulussa. Johonkin aikaan

keväällä koulu otettiin soti-
lassairaalan käyttöön ja mei-
dät siirrettiin kaupungin
kansakoululle. Siellä toimin-
ta jatkui niin, että kansakou-
lulaiset olivat aamuvuorossa
ja yhteiskoululaiset iltavuo-
rossa. Sitten siitäkin koulus-
ta tehtiin sairaala ja me siir-
ryimme pienempään kansa-
kouluun. Sitten sieltäkin oli
lähdettävä ja siirryttiin Am-
pialan kartanoon. Siellä ai-
nakin ensimmäiset luokat
olivat kolmessa vuorossa si-
ten, että koulupäivä oli joko
8-12, 12-16 tai 16-20. Huo-
neet olivat niin pieniä, että
pulpetit oli sijoitettu siten,
että oli vain yksi käytävä kes-
kellä. Jos seinän puolella is-
tuva meni esim. taululle, piti
koko rivin nousta käytävälle
odottamaan. Kaikki ”turhat”
aineet kuten voimistelu, lau-
lu ja piirustus oli karsittu
pois ja osa tunneista pidet-
tiin myös kartanon puistos-
sa.

Käkisalmea pommitettiin
aika usein ja niin välillä is-
tuttiin koulun kellarissa ja
välillä yöllä pommisuojassa.
Kotona päästiin käymään
yleensä neljän viikon välein,
kun oli ns. kuukausiloma-
joko lauantaina tai maanan-
taina. Kotiin kulkeminen oli
yhtä seikkailua. Useimmiten
käytettiin armeijan postiau-
toa, joka oli kuomullinen
kuorma-auto. Sitä käyttivät
myös lomamatkoillaan ole-
vat sotilaat, jotka pakkasilla
pitivät meitä lämpiminä

mantteleittensa suojassa.
Tällä kyydillä pääsimme
Sortanlahden tienhaaraan,
josta oli vielä useita kilomet-
rejä kotiin. Helvin veli yleen-
sä kyyditsi meitä hevosella,
mutta ainakin kerran jou-
duimme kovassa pakkasessa
iltamyöhällä kävelemään.
Toinen vaihtoehto oli tulla
junalla Noitermaahan, josta
sitten hevoskyydillä kotiin.
Yhteyttä kotiin voitiin pitää
siten, että pääsimme kasar-
milta soittamaan Helvin ko-
tiin.

Kesällä –44 evakkomatka
johti Koskenpäälle. Kun kou-
lut syksyllä alkoivat jouduin
yhteiskouluun Orivedelle.
Asuin siellä tuttavaperhees-
sä jonkin aikaa kunnes muu
perhekin muutti sinne. Tam-
mikuussa –45 äiti sai komen-
nuksen opettajaksi Lapualle
ja niin piti taas muuttaa. Kun
tilattu rautatievaunu oli saa-
tu, isä tuli kesken päivän ha-
kemaan minut koulusta suo-
raan asemalle. Lapualla jat-
koin sitten toisen luokan
loppuun.

Syksyllä –45 muutettiin
taas äidin ja isän työn takia –
tällä kertaa Ikaalisiin. Ikaa-
listen yhteiskoulu oli tupa-
ten täynnä, mutta onneksi
siirtoväen lapset oli pakko
sijoittaa. Siellä sitten sainkin
jatkaa 6 vuotta aina lak-
kiaisiin asti 31.5.1951.

MAIJA VIRTANEN
(o.s. Savolainen)

Savolaisen perhekuva. Armas Savolainen (1907–1968) ja vaimo Helmi, os. Lukka (1908)
Enkkua, vihitty 1930. Lapset: Maija (Virtanen, s. 1931) ja Pertti (s. 1935). Armas Savolainen
osallistui yhteisiin harrastustoimiin ja kunnalliselämään ollen muunmuassa kunnallis-
lautakunnan jäsen. Helmi Savolainen oli vuodesta 1929 Enkkuan koulun opettajana.

Kaunista Vpl Pyhäjärveä
Pyhäkylän kp. Kirjatoimi-
kunta onnittelee kaikkia, jot-
ka jo ovat tehneet ennakko-
varauksen kirjaparista Kau-
nista Vpl Pyhäjärveä osat I
ja II. Kiitoksia jokaiselle toi-
mikunnan yllättäneestä yh-
teen hiileen puhaltamisesta.
Olette kukin osaltanne en-
nakkovarauksellanne var-
mistamassa, että voisimme
ottaa tästä erittäin laajaa

mielenkiintoa herättäneestä
kirjasta riittävän suuren pai-
noksen.

Muistutus niille, jotka
vielä harkitsevat ennakkova-
rauksen tekemistä: Heti
toimeen tarttumalla ehdit
varata kirjaparin tällä erit-
täin edullisella ennakkova-
raushinnalla, joka on
voimassa vain huhtikuun
loppuun. Asiaa hoitavat

Antti Kaasalainen, puh. 044
564 1040, antti.kaasa-
lainen@eloaitta.fi , Toivo
Hinkkanen, puh. 050 3425
027,  larjava@gmail.com  ja
muut Kirjatoimikunnan
jäsenet.

Matti Myöhäisille

Kirjan perhetietojen tarkis-
tus on loppusuoralla. Jos jo-

ku nyt huomaa, että jotain
vielä on kertomatta, niin
asiasta kannattaa heti neu-
votella Toivo Hinkkasen
kanssa. Toukokuussa se voi
olla jo myöhäistä.

Hyvästä yhteistyöstä kiit-
täen ja turvallista sekä virkis-
tävää kevättä toivottaen.

PYHÄKYLÄN
KOULUPIIRIN

KIRJATOIMIKUNTA
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Uuden elämän opettelua talvisodan jälkeen
Talvisodan ajan oli Pohjan-
maalle evakuoitujen pyhä-
järveläistenkin mielissä aja-
tus: Kun sota loppuu, pääs-
tään takaisin kotiin. Sota
loppui maaliskuun 13. päivä
1940, mutta rauhanehdot
olivat tyrmistyttävät. Koti ja
kotiseutu oli menetetty. Mi-
kä nyt eteen? Erikoisen vai-
kea tilanne oli maanviljeli-
jöillä. Kevään koittaessa pa-
loi peltotöihin mieli, mutta
ei ollut paikkaa, jota viljellä.

Olen tutkinut kotipitäjäs-
tämme tehtyjä kylä- ja kou-
lupiirikirjoja saadakseni sel-
ville, missä ja miten tuo väli-
rauhan aika vietettiin. Aika
oli lyhyt, vain noin puolitois-
ta vuotta, mutta siihen ai-
kaan on sisältynyt monen
perheen kohdalla jopa usei-
ta muuttoja. On onnistuttu
löytämään ensimmäisen,
usein ahtaan ja kylmän
evakkopaikan tilalle vähän
parempi tilapäisasunto, ja
muutettu siihen. Rintamalla
palannut perheenisä on saa-
nut  työpaikan, em. linnoi-
tustöissä tai työnjohtajana
maatilalla ja muutettu tästä
johtuen kauaskin Pohjan-
maalta, kuten Sulkavalle ja
Lempäälään. On hakeuduttu
tuleville pika-asutuspaikka-
kunnille tai ostettu oma
maatila yksin tai isommalla
joukolla, ja muutto on tullut
tästä syystä. Muutonaiheita
on ollut useita ja tuonaikai-
nen elämä siirtokarjalaisten
keskuudessa, joista pyhäjär-
veläiset olivat vain yksi osa,
on ollut jatkuvaa liikehdin-
tää. Junalla kulkeminen oli
silloin tuttua!

Pika-asutuslain 
vaikutuksia

Kesäkuun 28. päivä 1940
eduskunta hyväksy maata-
loussiirtoväen asuttamiseksi
laaditun pika-asutuslain. Py-
häjärveläisten sijoitusalu-
eeksi on jo silloin suunnitel-
tu itäinen Satakunta eli pää-
asiassa sama alue kuin vuo-
den 1945 Maanhankintalain
jälkeen tehdyssä sijoitus-
suunnitelmassakin. Kylien
kohdalla tosin oli poikkeuk-
sia. Esimerkiksi noitermaa-
laisten sijoituskunnaksi oli
määrätty Hämeenkyrö, kun
se myöhemmin oli Suoniemi
ja kiimajärveläisten kohdalle
Punkalaidun, sittemmin
Huittinen. Niinpä Pohjan-
maan pitäjistä, lähinnä Ala-
vudelta, Kuortaneelta ja Töy-
sästä alkoi kevään -41 aikana
muuttaa pyhäjärveläisper-
heitä heille nimettyihin kun-
tiin. Tuosta ajasta on Keu-
ruulla silloin sisarustensa
kanssa asunut 16-vuotias
Kerttu Pulakka (Niukkanen)
kirjoittanut päiväkirjaansa
11.5. -41: ”Tuleekohan meil-
lekin muutto Hämeenky-
röön. Ainainen muuttami-
nen käy hermoille. Milloin-
kahan tuntee itsensä oikein
olevan kotona”.

Pika-asutustilojen muo-
dostaminen vei aikansa ja
useimmissa tapauksissa nii-
tä ei ehditty saada. Uudella
paikkakunnalla asuttiin tila-
päisasunnoissa ja pyrittiin
hankkimaan vähäisiä vuok-
ramaita, jotta sodalta säästy-

Kurin kartanon pyhäjärveläisnaisia talvella 1942.

neen karjan pito olisi ollut
mahdollista. Poikkeuksiakin
oli. Montrualainen Juho
Kaasalainen on saanut Tyr-
vään Illosta pika-asutustilan
ja Hämeenkyröstä on vas-
taava tila löytynyt Jaaman
Juho Kaasalaiselle ja Pietari-
sille. Huittisten Lauhan-
maalta muodostettiin pika-
asutustilat ainakin Porsaan-
mäeltä kotoisin olleille Mik-
ko Mp. Vesikolle ja Matti Vis-
karille. Tässä joitakin esi-
merkkejä. Noista tapahtu-
mista Matti Viskari on pitä-
nyt päiväkirjaa, ja muutamia
merkintöjä niistä on tallen-
nettu Noitermaan seudun
Vaellusvuodet-kirjaan. Mer-
kinnöissä on toiveikkuutta ja
innostustakin uudelleen al-
kamisesta. Tilalle ollaan ke-
sällä -41 rakentamassa
asuinrakennusta.  Silloin ei
tiedetty, että muutaman
kuukauden kuluttua olisi jäl-
leen muutto edessä.

Vapaaehtoisia 
tilakauppoja

Halu päästä viljelemään
omaa maata oli voimakas, ja
ennen kuin pika-asutusla-
kiakaan oli laadittu, monet
pyhäjärveläisperheet etsivät
omatoimisesti myytäviä tilo-
ja eri puolilta Suomea.

Ikkuna Karjalaan -kirjassa
Aini Pohjakallio (Nokelai-
nen) kertoo, kuinka hänen
vanhempansa Juho ja Maria
Nokelainen etsivät keväällä
1940 uutta kotipaikkaa. Sel-
lainen löytyi Espoosta, josta
”he ostavat suuresta kar-
tanosta pienen maatilan,
jossa on navetta ja sauna,
mutta ei taloa”. Perhe muutti
Töysästä Espooseen ja asui

vuokra-asunnoissa. Malmin
kartanossa evakossa olleet
lehmätkin pääsivät ”kotiin”.

Vaellusvuodet-kirjassa on
useita kertomuksia tila-
kaupoista. Noitermaan Kart-
tuset ovat ostaneet myös jo
keväällä -40 maatilan Uta-
järveltä, mutta kaukaisen si-
jainnin takia myivät sen sa-
mana kesänä. Heillä oli halu
päästä lähemmäs pyhäjär-
veläisiä ja lehti-ilmoituksen
kautta he löysivät myytävän
tilan Mouhijärven Vesunnis-
ta ja muuttivat sinne syksyllä
-40. Kesällä 1940 noitermaa-
laiset Paavo Pelkonen ja Kal-
le Komonen yhdessä enkku-
alaisen Vihtori Haapasalon
kanssa ostivat maatilan Ori-
mattilasta. Tila jaettiin kol-
meen osaan ja perheet
muuttivat Orimattilaan.
Noitermaassa kevääseen
1939 asunut Antti Ijas osti
Kaavin Luikonlahdesta syk-
syllä 1940 Enso-Gutzeitin
maatilan. Perhe muutti sin-
ne Pohjanmaalta ja tilalla
aloitettiin rakennustyöt.
Konsta Felin, syntyään Ori-
mattilasta, mutta vankasti
pyhäjärveläistynyt  ja nuo-
ruudessaan  noitermaalai-
sen Helena (Heli) Purasen
kanssa avioitunut, muutti
ensi Lahteen ja keväällä -41,
kun ”tuli voittamaton kai-
puu omaan maahan”, osti
poikiensa Laurin ja Einon
kanssa tilan Artjärveltä. Sa-
moin hänen vanhin poikan-
sa Väinö Felin osti sieltä
oman tilan ja muutti perhei-
neen Alavudelta Artjärvelle.

Tehtiinpä kaksi suurimuo-
toista tilakauppaakin. Niistä
on laajempi selostus Vaellus-
vuodet-kirjassa, joten tässä
kerrotaan vain pääkohtia.

Varsinais-Suomessa olevas-
ta Oripään pitäjästä kymme-
nen karjalaisisäntää osti yh-
teisesti Annalankartano-ni-
misen tilan. Ostajista neljä
oli kaukolalaista ja kuusi py-
häjärveläistä. Viimeksi mai-
nittuja  olivat Armas Kaasa-
lainen, Matti Hanski, Ville
Niukkanen, Väinö Tauti, Il-
mari Herra ja Heikki Herra.
Tilalle muutettiin eri puolil-
ta Pohjanmaata syksyllä
1940. Tilan rakennuksista
löytyivät perheille asunnot.
Paikallinen maanlunastus-
lautakunta jakoi  tilan ja ku-
kin osakas pääsi viljelemään
omaa maataan.

Suurin vapaaehtoinen ti-
lakauppa oli 19 pyhäjärve-
läisisännän ostama Kurin
kartano Somerolta. Kesällä
1940 pyhäjärveläinen kan-
sanedustaja Matti Pärssinen
toi Alavudella asuville koti-
pitäjäläisilleen tiedon, että
tällainen kartano olisi myyn-
nissä. Tieto levisi suusanalli-
sesti. Muutaman kokouk-
sen, neuvottelun ja tutustu-
miskäynnin jälkeen tehtiin
joulukuussa 1940 kauppa-
kirja Artturi Arola Oy:n ja
kauppaan sitoutuneiden py-
häjärveläisisäntien kesken.
Kurin kartanon uudet omis-
tajat olivat Pyhäjärven eri
kylistä seuraavasti: Kiima-
järveltä veljekset Onni ja Ar-
vi Iso-Pahkala, Albert Kaasa-
lainen, Juho Kuronen, Eemil
Lamppu, Tauno Heikkonen
(Savimäki) ja Pekka Turusen
perikunta. Porsaanmäeltä
Laamasen perikunta, johon
kuuluivat Torsti ja Tapani
Laamanen sekä Emilia ja
Matti Vesikko, Väinö Laama-
nen. Noitermaasta veljekset
Eemil ja Armas Puranen,

Pekka Pulakka. Saaprusta
Tuomas Tenkanen, Yrjö Ten-
kanen, Juho Halonen ja Sa-
muli Talonpoika. Koster-
maasta Janne Leppänen.
Musakanlahdesta Toivo Kaa-
salainen ja Tuomas Kaasalai-
nen. Lohijoelta Eemil Ukko-
nen.

Kevään -41 aikana asuk-
kaat muuttivat Kuriin ja tilan
rakennuksista löytyi heille
kaikille asunnot. Kartanon
huutokaupasta ostettiin kar-
jaa ja maatalousirtaimistoa.
Tilan jaon toimitti maanmit-
tausinsinööri Kaasalainen
Turusta. Kun isännät neu-
voillaan häiritsivät jako-
miestä, hänet suljettiin lu-
kittuun huoneeseen, jossa
hän sai rauhassa työsken-
nellä.  Ohjeena oli, että tilo-
jen rajat menevät teitten ja
ojien mukaan, ei esimerkiksi
saran poikki. Insinööri teki
hyvää työtä ja uudet omista-
jat olivat jakoon tyytyväisiä,
vain kahden suurimman ti-
lan omistus ratkaistiin arval-
la. Toukotöitten aikaan oli
Kurin laajoilla pelloilla he-
vospari jos toinenkin, kun 19
talon isännät tekivät sa-
manaikaisesti toukotöitä.

Kotiinpääsy 
mahdolliseksi

Kesän 1941 tapahtumat ja
erikoisesti menetetyn koti-
seudun takaisin valtaus
muuttivat täysin aloitetut
suunnitelmat uusilla asuin-
paikoilla elämisestä. Oli voi-
makas halu päästä takaisin
kotiseudulle ja omaan ko-
tiin. Tuossa vaiheessa on val-
tiovallallakin täytynyt olla
vahva luottamus siihen, että
nämä alueet pysyvät Suo-

mella. Tuskin muuten olisi
sallittu takaisinmuuttoa.
Kirjassa Salitsanrannan ja
Kahvenitsan koulupiirit Erk-
ki Pärssinen on sivuilla
196–197 selostanut tuon ai-
kaista valtakunnan hallintoa
ja siirtoväen kysymystä siinä
sekä todennut: ”Oli saatu ju-
ridinen oikeus palata enti-
siin koteihin ja ottaa ne
omaan hallintaan.”

Pohjanmaan evakkopai-
koissa asui edelleen run-
saasti pyhäjärveläisiä, mutta
ne paikat oli vaivatonta jät-
tää. Valtion taholta järjestet-
ty asutustoiminta oli jatko-
sodan syttyessä keskeytetty
ja pika-asutustilat saattoi
luovuttaa valtiolle. Näin teh-
tiin. Luovutuksissa oli omat
hankaluutensa ja näistä
asioista kertoo Matti Viskari
Vaellusvuodet -kirjaan tal-
lennetuissa päiväkirjamer-
kinnöissään. Ostetut tilat
olivat omistajilleen ongel-
mallisimpia, mutta näissä-
kin tapauksissa kotiinpaluu
oli vahvempi voima kuin tur-
vallinen asuminen kaukana
sotatoimialueesta.

Edellä kerrotuista vapaa-
ehtoisin kaupoin hankituista
tiloista myytiin kaikki muut
paitsi Nokelaisten tila Es-
poossa ja Pelkosen-Komo-
sen-Haapasalon omistama
tila Orimattilassa.  Näiden-
kin omistajat palasivat Kar-
jalaan. Kun Armas Puranen
pyysi komppanien päälliköl-
tä lupaa lähteäkseen Kurin
kartanon myyntikokouk-
seen, oli lupa kyllä myönnet-
ty, mutta samalla päällikkö
oli varoitellut, ettei kartanoa
pitäisi myydä, kun sota on
vielä kesken. Halu palata ko-
tiseudulle oli voimakkaampi
kuin varovaisuus. Muistan
lapsuudesta vanhempien
kertoneen, että kaksi per-
heenäitiä oli myynnistä eri
mieltä. Heillä oli kummalla-
kin useita pieniä lapsia, toi-
sen mies oli kaatunut sodas-
sa ja toisen mies oli rinta-
malla. Ratkaisu tehtiin
enemmistön mielipiteen
mukaan ja kartano myytiin.
Sen osti turkulainen apteek-
kari Alanen ja pyhäjärveläis-
perheet palasivat entiselle
kotiseudulleen -42 kevään
aikana.

Me tuon ajan lapset emme
ole vieläkään päässeet eroon
sota-ajan ja sen jälkiseuraa-
musten aiheuttamista, sy-
välle mieliin jäävistä koke-
muksista. Siksikö niihin yhä,
vaikka näin kirjoittamalla
tahtoo palata. Ja me elimme
vain lyhyen ajan elämästäm-
me synnyinseudulla, mutta
se on edelleen rakkaana
mielessä. Mitä kotiseudun
menetys, kaikki muutot ja
niihin liittyvät vaikeat ratkai-
sut ovatkaan merkinneet
vanhemmillemme ja isovan-
hemmillemme, sitä emme
voi tietää, vain aavistaa. Kat-
selin taannoin kurkiauan
päättäväistä lentoa kohti
pohjoista, pesimäseutujaan.
Samankaltainen, voimakas
tahto vei entiset asukkaat ta-
kaisin kotiseudulleen, Pyhä-
järvellekin syksyllä -41 ja ke-
väällä -42.

ANNA-LIISA HEIKKILÄ
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Kuolleita

irkonsanomaK
Rakkaamme

Esteri
HOPIA

o.s. Kontkanen

* 11.9.1924 Liperi
† 20.3.2007 Tampere

Täällä pohjan tähden alla
on nyt kotomaamme,
mutta tähtein tuolla puo-
len toisen kodon saamme.

Mirja perh.
Teemu perh.
sisaret perh.
Tiina
muut sukulaiset
ja ystävät

Siunattu 7.4.2007
läheisten läsnä ollessa.

Rakkaamme

Asko Johannes
L U U K K A N E N
* 1.5.1933 Vpl. Pyhäjärvi
† 20.3.2007 Jämijärvi

Kaivaten

Eeva
lapset perh.
veli ja siskot perh.
sukulaiset ja ystävät
Uupunut matkaaja
rannalla himmeän maan
astui aurinkolaivaan
suureen valkeaan.

Siunattu läheisten läsnä ollessa.

Rakkaamme

Alpo Joel
Ä I J Ö
* 6.7.1931 Vpl. Pyhäjärvellä
† 30.1.2007 Hämeenlinnassa

Yhteisistä vuosikymmenistä kiittäen
Rakkaudella kaivaten

Elli
Isää ja Ukkia ikävöiden

Katja, Jarmo, Ella ja Maikki
Jari, Päivi, Johanna, Antti ja Elina
Uneen viimeiseen kerran kun nukkua saan
palaa sieluni rannoille rakkaimman maan
Pyhäjärven veet
saaret seljänteet
silloin kirkkaana eessäni väikkyy.

Siunattu läheisten ja ystävien läsnä ollessa 17.2.2007.
Lämmin kiitos osanotosta. Kiitämme Ojoisten terveys-
aseman, K-Hks:n teho-osaston ja os. 5 B:n henkilökun-
taa Alpon hyvästä ja ystävällisestä hoidosta.

Rakkaamme

Aarre Olavi
A N T T O N E N
* 28.3.1920 Vpl. Pyhäjärvi
† 13.2.2007 Helsinki

Syvästi kaivaten

Laina
Jorma perheineen
Pentti ja Maija
Katja perheineen
Toni
muut sukulaiset ja ystävät

Jo Karjalan kunnailla lehti puu,
jo Karjalan koivikot tuuhettuu.
Käki kukkuu siellä ja kevät on
vie sinne mun kaihoni pohjaton.

Siunaus toimitettu 10.3.2007 Maunulan kirkossa läheis-
ten ja ystävien läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.

Hyvän paimenen hoidossa

Hilkka-Liisa Kukon muistolle
Vpl. Pyhäjärvellä Tiituan ky-
lässä Toivo ja Eeva (o.s. Myl-
läri) Kukon perheeseen
5.3.1935 syntynyt Hilkka-Lii-
sa Kukko kutsuttiin iäisyys-
matkalle 10. helmikuuta
2007 Valkeakoskella vaikean
sairauden murtamana. Hilk-
ka-Liisa joutui jo hyvin nuo-
rena kantamaan vastuuta
myös muusta perheestä eli
nuoremmista veljistään,
vuonna 1936 syntyneestä
Tuomaksesta ja vuonna 1937
syntyneestä Reinosta si-
sarussarjan vanhimpana.
Hilkka-Liisan isä Toivo Kuk-
ko kaatui talvisodassa
31.12.1939 Taipaleen Jä-
risevässä. Hilkka-Liisan äiti
Eeva joutui lähtemään ras-
kaille evakkotaipaleille kol-
men pienen lapsen yksin-
huoltajana. Eeva lapsineen
päätyi lopulta Mouhijärvelle,
josta tuli heidän uusi asuin-
paikkansa Karjalan menettä-
misen jälkeen. Uusi koti ra-
kennettiin kauniille paikalle
Mouhijärven kirkonkylään
Mätikköjärven rannalle.
Mouhijärvellä Hilkka-Liisa
vietti lapsuutensa ja kävi Tii-
tualla aloittamansa koulun
loppuun.

Hilkka-Liisa suoritti opet-
tajantutkinnon ammatti-
koulujen opettajaopistossa
Hämeenlinnassa 1958. Om-
peluopettajaksi valmistunut

Hilkka-Liisa työskenteli Val-
keakosken ammattikoulun
vaatetusosastolla opettajana
sekä toimi luottamustehtä-
vissä kotitalousneuvonnan
puheenjohtajana. Hilkka-
Liisa asettui asumaan Val-
keakoskelle, mutta suurim-
man osan lomistaan ja va-
paa-ajastaan Hilkka-Liisa
vietti Eeva-äitinsä luona
Mouhijärvellä. Hilkka-Liisa
teki mielellään metsän-
raivaustöitä ja auttoi äitiään
monissa talon askareissa.
Mouhijärven metsissä sa-
moilu ja luonnon läheisyys
olivat tärkeitä rentoutumis-
keinoja, joissa hänen seura-
laisenaan viihtyi koira, joita

Hilkka-Liisalla ehti olla
useampia.

Toinen hyvin mieluisa
paikka Hilkka-Liisalle oli
Lempäälässä ”Kukonkorpi”-
niminen vapaa-ajanpaikka
pienen metsäjärven rannal-
la. Hankkiessaan Kukonkor-
ven 1960-luvun lopulla ei
sinne ollut vielä minkään-
laista tietä, mutta se ei sisu-
kasta uudisraivaajaa estänyt
rakentamasta mökkiä erä-
maahan. Hilkka-Liisa raken-
si idyllisen paikan itselleen,
vaikka maantieltä oli matkaa
mökille  useampi kilometri
tietöntä taivalta. Myöhem-
min Kukonkorpeen kyllä ra-
kennettiin tie ja 1970-luvun
puolivälin jälkeen Kukon-
korven mökki laajeni huo-
mattavasti, kun Lauri-sedän
Mouhijärvellä asuttaman
Koivumäen-tilan pääraken-
nuksesta osa purettiin ja
Hilkka-Liisa laajensi Kukon-
korpeaan Lauri-sedän ra-
kennuksesta puretuilla hir-
sillä. Hilkka-Liisa oli käsis-
tään taitava  ja sai loihdittua
Kukonkorvesta todella vie-
hättävän ja idyllisen paikan,
jossa on runsaasti mielen-
kiintoisia yksityiskohtia. Ku-
konkorvessa oli aina erittäin
mieluisaa käydä vieraile-
massa.Vuonna 1977 Hilkka-
Liisan elämässä tapahtui
suuri muutos, kun hän

adoptoi tuolloin 10-vuotiaan
Nina-tytön. Nina toi Hilkka-
Liisan elämään paljon uu-
denlaista sisältöä ja elämän-
rikkautta, josta Hilkka-
Liisalla oli mahdollisuus
nauttia loppuun saakka. Ni-
na perheineen asuu myös
Valkeakoskella. Jäätyään
eläkkeelle opettajan työs-
tään Hilkka-Liisalla oli entis-
tä enemmän aikaa auttaa Ni-
naa ja vävyään Esaa monen-
laisissa askareissa Esan ja
Ninan kotitilalla. Hilkka-Lii-
san elämää rikastuttivat vii-
me vuosina erityisesti Nina-
tyttären ja Esan kolme lasta:
Krisse, Erik ja Leo, joiden
hoitamiseen Hilkka-Liisa
kovin mielellään osallistui ja
seurasi päivittäin heidän te-
kemisiään ja harrastuksiaan.

Hilkka-Liisa siunattiin vii-
meiselle matkalleen Sääks-
mäen kirkossa 23. päivänä
helmikuuta runsaan suku-
lais- ja ystäväjoukon saatte-
lemana. Hilkka-Liisa jäivät
kaipaamaan Ninan perheen
ohella suuri joukko sukulai-
sia ja ystäviä.

”Lepää rauhassa niinkuin
Kukonkorven parvessa”.

Lissu-kummia kiitollisina
yhteisistä vuosista muistel-
len

Kummipoikasi
JARI KUKKO 

ja RAINER KUKKO

Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille nii-
tyille, hän johtaa minut vet-
ten ääreen, siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sielu-
ni, hän ohjaa minua oikeaa
tietä

nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin pi-
meässä laaksossa, en pelkäisi
mitään pahaa, sillä sinä olet
minun kanssani. Sinä suoje-
let minua kädelläsi, johdatat
paimensauvallasi. Sinä ka-
tat minulle pöydän vihollis-
teni silmien eteen. Sinä voite-
let pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitse-
vuotavainen. Sinun hyvyyte-
si ja rakkautesi ympäröi mi-
nut kaikkina elämäni päi-
vinä, ja minä saan asua Her-
ran huoneessa päivieni lop-
puun asti (Ps. 23)

Psalmi 23, yksi tunne-
tuimmista ja rakastetuim-
mista raamatunkohdista, on
hyvän paimenen sunnun-
tain eli 2. pääsiäisen jälkei-
sen sunnuntain psalmiteks-
tinä. Tässä psalmissa on sa-
nottu kaikki oleellinen Ju-

malan ja ihmisen välisestä
suhteesta. Ehkä juuri siksi se
on suosittu. Herra on kans-
samme kaikkina elämämme
päivinä, hänen seurassaan
meidän ei tarvitse pelätä.
Hän on suunnitellut kaikki
vaiheemme, päiviemme ilot
ja surut. Kuinka turvallista
onkaan olla Hyvän paime-
nen laumassa. 

Aina emme suostu jättä-
mään elämäämme Hyvän
paimenen hoitoon. Luulem-
me tietävämme itse parem-
min, mikä meille on hyväksi
tai mistä löydämme onnen.
Mutta Herramme Jeesuksen
Kristuksen tarjoama onni ja
rauha, on jotakin paljon sy-
vempää kuin omat raken-
nelmamme. Hän tarjoaa
meille iankaikkisen rauhan,
joka kestää yli tämän ajan.

Herra on saanut olla myös
karjalaisen kansan turva ja
paimen täällä vieraalla
maalla yli kuudenkymme-
nen vuoden ajan. Häneen
turvaten on kestetty raskai-
na aikoina. Herra kuuli Suo-
men kansan rukoukset ja
saimme säilyä itsenäisinä,

vaikka jouduimme maksa-
maan siitä kalliin hinnan.
Monet karjalaiset veljet ja si-
saret ovat saaneet jo kutsun
taivaan vihreille niityille,
mutta heidän muistonsa ja
luottamuksensa Jumalaan
saa elää kalliina muistona
meissä nuorempien polvien
karjalaisissa.

Herra on sama eilen, tä-
nään ja iankaikkisesti.
Muuttuvassa maailmassa on
jotakin, mikä pysyy samana
ajasta aikaan. Jumalan rak-
kaus meitä kohtaan säilyy
sukupolvesta toiseen.
Osaammeko me arvostaa tai
ymmärtää tätä rakkautta?
Olemmeko hyvän paime-
nemme laumassa? Onko
hän saanut löytää sinut, ka-
donneen lampaan? Voit olla
varma, että hän kutsuu jo-
kaista, mutta menetkö pii-
loon vai juoksetko Hänen ar-
molliseen syliinsä? Se on
avoinna vielä tänään. Älä
epäröi vaan riennä rohkeasti
Jeesuksen luokse.

HARRI KIISKI
pastori

Rauman seurakunta

Rakkaamme

Armas Ensio
P Ä R S S I N E N
* 22.6.1917 Vpl. Pyhäjärvi
† 31.3.2007 Hämeenkyrö

Ehti iltaan elon päivät,
tuli rauha sydämeen.
Taivaan Isä otti vastaan
rakentajan uupuneen.

Kiitollisuudella muistaen

Aini ja Heimo
Ismo, Elina, Johanna ja Jenni
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. Lämmin kii-
tos osanotosta. Kiitämme myöskin Kurjenmäen henki-
lökuntaa rakkaamme hyvästä hoidosta.
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Kuolleita Merkkipäiviä

Merkkipäiviä

Anna-Liisa Toiviaisen 90-vuotispäivä

9020.04.1917 synty-
neen Anna-Liisa
Toiviaisen 90-vuo-

tisjuhlia vietimme 24.4. Hä-
meenkyrön Nuutilassa. Enti-
sen kappalaispappilan kau-
niiseen saliin oli kokoontu-
nut 40 henkeä hänen lähim-
mäisimmistä  omaisistansa:
Sisarukset (kuva), lapset, las-
tenlapset, joista vain Arja So-
kol kahden lapsensa kanssa-
puuttuivat: Neljättä polvekin
äidillämme on jo 6 lasta, he-
kin jo kohta kaikki teini-
ikäisiä. Alkutervehdyksen
jälkeen aloitettiin ruokailu,
jonka valmistaminen oli us-
kottu talon keittiölle, per-
heen panosta ruokapöydäs-
sä olivat vain karjalan piira-
kat ja munavoi. 

Ruokailun jälkeen muiste-
li Tuula Rasa (Riston tytär)
tapahtumia lapsuusajoilta
Haukijärven mummolassa,
jossa hän siskonsa Sarin
kanssa olivatkin viikonlop-
puisin kantavieraina. Kesä-
tapahtumia väritti serkkujen
tulo Saksasta, hyvin sopeu-
duttiin ja kielestäkään ei ol-
lut vaikeuksia.

Tuttavamme kysyi joskus
lomamme jälkeen, että mitä
kieltä te siellä Suomessa pu-
huitte, niin Erkki vastasi, että
kun Sari ja Tuula eivät alka-
neet puhumaan saksaa, me
aloimme puhua suomea. 

Ohjelmassa oli vielä Opet-
taja Virtasen yksinlaulua,
esm. „Jo Karjalan kunnailla

Kuvassa  Henttosen hyväkuntoiset sisarukset: Vasemmal-
ta: Reino Henttonen (Uurainen, s. 1921), Mirjam Kujala
(Helsinki, s. 1925), päivänsankari Anna-Liisa Toiviainen,
Marjatta Rainiomaa (Kiikka, s. 1930) ja Lasse Henttonen
(Heinola, s. 1925), Mirjam ja Lasse ovat siis kaksosia.

lehtii puu“ – hän säesti myös
pianolla yhteislaulut. Essi
Hirvelä (Sarin tytär) esitti
huilumusiikkia.

Veljemme Risto kuvaili äi-
timme elämäntyötä, joka on
ollut aikanaan ensisijaisesti
raskasta tavalllisen evakko-
taipaleen kulkua; viiden lap-
sen pitämistä vaatteissa ja
ravinnossa. Isämme kuole-
man jälkeen vuonna 1976
täytyi maatilan hoitaminen
jättää, ja hän muutti Kyrös-
koskelle, jossa nyt viettää
eläkepäiviään.

Äitimme on ollut erin-
omainen käsityön tekijä,
ommellut vaatteet itse ja
neulomista hän harrastaa
vieläkin; lapasia ja sukkia tu-
lee joka perheeseen.

Hänelle on annettu hyvä
terveys ja optimistinen
luonnne, jonka ansiosta hän
vielä 90-vuotiaanakin osaa
tyytyväisenä viettää vanhuu-
tensa päiviä.  Näiden pikku-
muisteloiden jälkeen oli
pöytä taas katettu ja seurus-
telumme jatkui kahvia ja täy-
tekakkuja nautiskellen.

Oli iloista viettää tämä il-
tapäivä näin hyväkuntosen
päivänsankarin ja hänen si-
sarustensa parissa. Meille jäi
kaikille mieluinen muisto
tästä lämminhenkisestä ti-
laisuudesta, kiitokset kaikille
mukanaolleille ja hyvää ke-
vättä!

RAKEL BÖNCKE

Pyhäjärven tytön pitkä taival

90 Hämeenkyrön Ve-
teraanitalossa
asuva Helmi Kuk-

ko täytti äskettäin 90 vuotta.
Viihtyisä ja turvallinen pien-
koti sijaitsee terveyskeskuk-
sen hoivapalvelujen ääressä.
Oikeana kotina hän pitää
edelleen Hämeenkyrössä
olevaa taloa ja tilaa, joka toi-
mii nykyään perheen yhtei-
senä vapaa-ajan paikkana. –
Miu tekis mielei lähtii käy-
mää koton Koivumäel, kuu-
lemme usein äidin luona
käydessä. Alkuperäinen koti
jäi Helmiltä Karjalaan.

Helmi Kukko (o.s. Musto-
nen) syntyi 12.4.1917 Vpl Py-
häjärven Tolsterniemen ky-
lässä Jaakko ja Katri Musto-
sen toisena lapsena. Koti si-
jaitsi hiekkarantaisen Pyhä-
järven rannalla Tolsternie-
men kärjessä ja kalastus tar-
josikin lisäelantoa kohta kol-
milapsiselle maanviljelijä-
perheelle. 

Nuoruus maatalossa oli
työntäyteinen ja kirkkomat-
kat veneellä ”sujjeittai” poik-
ki Pyhäjärven olivat jännittä-
viä elämyksiä. Helmi kävi
Noitermaan kansakoulun,
Tiituan kutomakoulun ja vie-
lä Jaakkiman kristillisen kan-
sanopiston ennen talvisotaa,
joka muutti juuri aikuistu-
neen tytön elämän rajusti.

Kun Pyhäjärvi evakuoitiin
siviileistä joulukuun 1939
alussa, sai Helmikin lähteä
ankarassa pakkasessa kävel-
len ajamaan perheen lehmiä

kohti Käkisalmen asemaa.
Siitä alkoi monivaiheinen
evakkomatka, joka vei ensin
Järvenpäähän ja sitten Hy-
vinkäälle. Iäkkäät vanhem-
mat osoitettiin muiden py-
häjärveläis-evakkojen tavoin
Alavudelle, kunnes jatkoso-
dan ja Karjalan takaisin val-
tauksen myötä perhe palasi
taas yhteen Pyhäjärvelle syk-
syllä 1941. Helmin ainoan
enää elossa olleen veljen,
Toivon kaatuminen rinta-
malla varjosti kuitenkin ko-
tiinpaluun iloa.

Sota jatkui - mutta niin jat-
kui myös elämä. Jo ennen tal-
visotaa tutustuneet pyhäjär-
veläiset Helmi Mustonen ja
Eino Kukko (Tiituan Koivu-
mäen veljeksiä) vihittiin
avioliittoon Pyhäjärvellä hel-
luntaina 13.6.1943. Vihkimi-
sen toimitti Karl Wiika Pyhä-
kylän vanhalla kansakoulul-
la, joka toimi silloin kirkkona. 

Jatkosodan päätyttyä Kar-
jalan uuteen pakkoluovutuk-
seen Helmi päätyi vanhem-
piensa kanssa Keuruulle,
missä syntyi nuoren parin
esikoinen syksyllä 1944. Ei-
non rintamapalvelus kanta-
aliupseerina kesti kevättal-
veen 1945, jolloin perhe vasta
pääsi yhteen. Keuruulla ol-
tiin kuitenkin evakkoina tois-
ten nurkissa ja omaa kotia et-
sittiin.

Maanhankintalain perus-
teella tuli Hämeenkyröstä
tarjolle sopiva pientila, tosin
vailla rakennuksia. Tila otet-

tiin vastaan, maksettiin ja ni-
mettiin Koivumäeksi Pyhä-
järvelle jääneen Einon kotiti-
lan mukaan. Hämeenkyröön
saavuttiin keväällä 1946. Al-
koi uuttera rakentaminen
tarvikepulan keskellä: ensin
navetta, sitten asuintalo ja
parin vuoden kuluttua pääs-
tiin omaan kotiin!

Näin käynnistyi eräs mo-
nista sankaritarinoista so-
danjälkeisen Suomen jäl-
leenrakentamisessa ja siirto-
karjalaisten asuttamisessa.

Vaikeuksien voittamista, so-
peutumista ja kovaa työtä
tarvittiin. Alun jännitteiden
jälkeen keskinäinen ymmär-
rys vilkkaiden karjalaisten ja
yks´totisempien satahämä-
läisten välillä pääsi voitolle.

Eino ja Helmi Kukon perhe
kasvoi ja elantoa tarvittiin li-
sää. Hankittiin lisää peltoa
ostamalla ja raivaamalla.
1950-luvun lopulle tultaessa
Koivumäellä asui nykymitta-
puun mukaan suurperhe:
vanhemmat, isovanhemmat

ja kuusi lasta, yhteensä 10
henkeä. Siinä ei perheenäi-
din ja karjatilan emännän
tunteja laskettu! Oman lisän-
sä Helmin vastuuseen kodis-
ta ja perheestä toi Eino Ku-
kon mittava työsarka kun-
nallisissa ja muissa luotta-
mustehtävissä.

Yhteiskoulun jälkeen per-
heen jälkikasvu suuntasi ku-
kin vuorollaan korkeille
opinteille eikä Koivumäen ti-
la saanut vanhempien hiljai-
sesti toivomaa jatkajaa. –
Mutta onneksi niin, totesi Ei-
no-isäkin jälkeenpäin viita-
ten pientilojen heikkenevään
kannattavuuteen. Syksyllä
1976 olivat Helmi ja Eino taas
kahden kesken, kun tämän
kirjoittaja lapsista nuorim-
pana lähti valkolakin jälkeen
maailmalle.

Nyt katsoivat vanhemmat
ajan tulleen luopua myös
karjasta. Maanviljely ja met-
sänhoito vielä jatkuivat,
mutta ennen pitkää pellotkin
annettiin vuokralle. Enem-
män kuin hyvin ansaittuja
yhteisiäkin eläkevuosia Hel-
millä ja Einolla riitti pitkään.
Lasten ja heidän perheiden-
sä tiivis yhteydenpito Hä-
meenkyröön oli vanhemmil-
le luonnollisesti tärkeää. 

Helmi jäi leskeksi talvella
1996 muutettuaan edellisenä
vuonna nykyiseen asuntoon-
sa. Yksin asuminen kotitalos-
sa oli käynyt tukalaksi, kun
Eino oli joutunut pysyvästi
sairaalahoitoon. Näin Hel-

min oli vaivaton käydä päi-
vittäin puolisoaan hoivaa-
massa, vaikka koti-ikävä Koi-
vumäelle oli välillä kova.

Kaipuu Karjalaan sai Hel-
min kesällä 1996 lähtemään
kanssamme hyvin elämyk-
selliselle matkalle Pyhäjär-
velle. Kotona Tolsterniemes-
sä oli pari ulkorakennusta jo-
pa jäljellä, mm. nuoruuden
aitta. Einon kotitalo Tiitualla
oli ja on edelleen täydessä
käytössä. Surkeaan kuntoon
olivat paikat ja maisemat
vain ränsistyneet. – Hyvä ol
käyvä, mut kyl tää kerta riit-
tää,tuumasi Helmi.

Nyt on äidin ja mummon
askel jo lyhentynyt ja ”mopo”
eli rollaattori on tarpeen,
mutta ”rätinki” pelaa riittä-
västi mahdollistaen yksin
asuminen palveluiden äärel-
lä näinkin korkeassa iässä.

Helmi Kukko kuuluu nii-
hin maan äiteihin, joiden
mittava mutta näkymätön
työ suurten ikäluokkien syn-
nyttäjinä, kasvattajina ja
huoltajina niukoissa olosuh-
teissa on harvoin saanut an-
saitsemaansa julkista tun-
nustusta. Ainoa Helmille
merkitsevä ”tunnustus” on-
kin nähdä seuraavien pol-
vien menestyminen valitse-
millaan elämänurilla. Ulkoi-
sena tunnuksena ansioistaan
ja työstään perheenäitinä
hänellä on harvinainen, kuu-
desta ylioppilaslyyrasta
koostuva rintamerkki.

TUOMO KUKKO

Ryhmäkuva on äidin synttäreiltä kotitalolla Hämeenkyrön
Koivumäellä ja siinä on Helmi & jälkikasvu: takana vasem-
malta Asko Kukko, Arvo Kukko ja Tuomo Kukko, istumassa
Anja Vallaskangas, Helmi Kukko, Eila Kalske ja Helvi Mus-
tonen. (Mainittakoon, että kuvassa näkyy seinällä myös
kaksi valokuvataulua, vasemmalla on Helmin sankarivai-
naja-veli Toivo Mustonen ja oikealla edesmennyt puoli-
sonsa Eino Kukko sota-ajan kantavääpelinä).

90 vuotta täytti Rauha Tuo-
mainen o.s. Äikäs 11.4.2007
Kuopiossa.Syntymäkylä Py-
häjärvellä Tiitua. 

Raakel Valkaman sydä-
melliset  onnittelut Rauha-
tädille.

Alfons Ukkonen
(1924–2007)
In Memoriam
Ensimmäinen tapaaminen
Alfonsin kanssa minulla oli
Anna Rämön mökillä Lopen
Läyliäisissä. Anna kutsui sin-
ne sukua syntymäpäivilleen;
päivä oli 8. elokuuta 1990.
Äitini Tyyne Inkinen o.s. Uk-
konen pyysi minua kyytipo-
jaksi mainituille juhlille. Se
oli kaunis loppukesän ilta-
päivä, kun ajelimme Annaa
onnittelemaan. Sukua oli
paikalla lähes sata henkilöä
ja juhlan tuntu oli läsnä.

Siellä Alfons tuli ja läi-
mäytti minua olkapäähän ja
sanoi: ”Kuule Pauli, sinä kun
olet päätä pitempi muita Uk-
kosia, niin ota ja valitse tästä
joukosta tulevan Ukkosen
suvun hallituksen jäsenet.”

Tuli hetken hiljaisuus,
mutta tovin mietittyäni Al-
fons sai myöntävän vastauk-
sen. Näin sitten yhdessä laa-
dimme perustamiskirjan
31.5. 1993 ja Ukkosen suku-
seura rekisteröitiin
20.6.1995.

Seitsemän vuotta siinä
meni puheenjohtajana toi-
miessa ja sukulaisia tavates-
sa kokousten ja juhlien mer-
keissä. Näissä juhlissa myös
Alfons ja Taimi olivat usein
mukana. Tapasimme heitä
myös kodissamme Riihimä-
ellä ja mökillämme Saimaan
rannalla. Näitä yhteisiä het-
kiämme jäämme nyt kaipaa-
maan.

Alfonsille:
Nyt poismenosi suruvies-

tin saatuamme muistamme
sinua kiitollisina siitä suu-
renmoisesta työstä, jota teit
sydämellä suvun, karjalai-
suuden ja inhimillisen arvo-
maailman hyväksi. Muurasit
Ukkosen sukuseuran perus-
kivetyksen jättäen nuorem-
mille polville arvopohjan,
suvun, jota vaalia ja josta
ammentaa. Haluamme
muistella Sinua lämmöllä
Floridan Laulumiehissä itse
laulamasi ”Juuret Suomessa”
-laulun sanoin:

”Minun juureni Suomessa
on,syvyyksissä sen peruskal-
lion. Sen mullasta voimaa
mä saan elämään. Sen lap-
seksi ainiaaks’ jään.”

PAULI INKINEN,
Ukkosen sukuseuran 

kunniajäsen
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Nimityksiä

Merkkipäiviä

Matti Pohjolainen – nikkarimies täyttää vuosia
85Pyhäjärven Mont-

ruan kylässä 8.5.
85 vuotta sitten

näki päivänvalon Matti Poh-
jolainen Äetsästä. Lapsuu-
den ja nuoruuden ihanat
vuodet Matti sai viettää ko-
tona Karjalassa. Kansakou-
lun jälkeen hän kiinnostui
puutöihin ja hankkiutui
kiertävän mieskotiteolli-
suuskoulun oppilaaksi Rot-
janlahteen täytettyään vasta
14 v. Kun ikävaatimuksena
oli 16 vuoden ikä sai Matti
näin erivapauden. Koulua
pidettiin Pekkolan vanhassa
tuvassa. Matti, Niilo Karrela,
Matti Talja ja Viljami Hinkka-
nen joutuivat sijoittamaan
höyläpenkkinsä Oreniuksen
taloon muiden kurssilaisten
työskennellessä Pekkolan
vanhassa tuvassa. Veisto-
koulussa valmistuivat oppi-
lastyönä mm. piirustuslauta,
pirtin kalusto, sohvasänky,
astiakaappi, höyläpenkki ja
kaksi tuolia. Nuo viimeksi
mainitut  tuolit ovat edelleen
Matin kauniin omakotitalon
alakerrassa sijaitsevassa
puusepän verstaassa.  Myö-
hemmin Matti kävi vielä
veistokoulun Enkkuan kyläs-
sä.   Monet tulevien vuosien
niksit tuli opittua siten jo
nuorella iällä

Matti Pohjolainen osallis-
tui myöskin jatkosotaan.
Evakkovaiheen jälkeen Poh-
jolaiset asettuivat Keikyään.
Yhdessä veljensä Eskon
kanssa pojat perustivat Vel-
jekset Pohjolainen

Puusepänverstaan ja monet
ovatkin ne ovet ja ikkunat,
jotka ovat lähtöisin heidän
verstaastaan. Yritystoiminta
lopetettiin Matin täyttäessä
65 vuotta ja jättäessään taak-
seen peräti 51 vuotta
puusepän yritystoimintaa. 

Matti Pohjolainen avioitui
aikoinaan satakuntalaisen
Anna Sakarin kanssa ja per-
heeseen syntyi kaksi tytärtä
ja yksi poika. Vaimonsa kuol-
tua muutama vuosi sitten
Matti elelee vanhuuden päi-
viään Äetsässä.

Pyhän Olavin kirkon paa-
nukattotalkoisiin Matti Poh-
jolainen osallistui monen
muun talkoolaisen kanssa.
Kun sitten kirkko muutaman
vuosi sitten tuhopolton
myötä paloi sai Matti ja
muut talkoomiehet yllin kyl-
lin työtehtäviä. Talkoiden al-
kuvaiheessa Matin huomio
kiinnittyi varsin kookkaa-
seen tukkiin. Työnjohtaja
Vainio kertoessa tukin olleen
siinä määrin ylisuuri, ettei se
mennyt sirkkelistä läpi al-
koivat Matin aivonystyrät

Kiitos

Häät

Kerttu Peltonen  

80Kerttu Peltonen
(synt. Rahakajär-
ven Nännimäisiä)

80, sai viettää virallisia synty-
mäpäiviään peräti tuplasti
(4.3.2007 ja 14.3.2007).

Syynä tähän on Viipurin-
läänin Pyhäjärven kirkonkir-

Sydämelliset

teille kaikille , jotka
muistitte minua
merkkipäiväni 31.03.
johdosta.

Suoma Saarinen

Kiitokset

Sydämelliset
kiitokset
kaikille Teille, jotka
onnittelitte seuraam-
me tulemalla mu-
kaan, lähettämällä
tervehdyksiä ja tuke-
malla toimintaamme
lahjoituksin, kun vie-
timme 50 vuotisjuh-
laamme  11.3.2007.
Vpl. Pyhäjärvi-seura ry

toivotan täten jokaisen
Saamastani 85-vuoden elämästä kiitollisena

PUUSTA ESIIN VEISTETTYÄ
-harrastustöitteni näyttelyyn

Näyttely on avoinna Keikyän seurakuntatalolla
12.–14.5.2007 klo 12–18.

KIITOSJUHLASEUROIHIN
Keikyän seurakuntatalolle sunnuntaina 13.5.2007 klo 18

Tervehdykset sekä juhlakahvit klo 17–18

Tervetuloa myös sunnuntain 13.5. klo 10 JUMALANPALVE-
LUKSEEN, jossa saarnaa Keikyän vt. kirkkoherrana toiminut,

kansanedustaja Ilkka Kantola.

Mahdolliset muistamiset kukkien ja lahjojen asemasta
pyydän laittamaan Keikyän seurakunnan nuorison toimin-
nan ja hengellisen koulutuksen tukemiseen avaamalleni
tilille: 512714-417456 tai näyttelyssä olevaan lippaaseen.

Matti Pohjolainen

TervetulleeksiMatti Pohjolainen käsitöittensä ääressä.

60-vuotishääpäiväänsä viettävät 6.4.2007
Järvenpäässä Meeri ja Hannes Akkanen.

Tampereen Pyhäjärviker-
hon sihteeri Pirjo Kiiala os.
Kaasalainen täytti 3.4. 60
vuotta. Merkkipäivän kun-
niaksi hän tarjosi kerho-
laisille kakkukahvit.

Karjalan Liiton uudeksi toi-
minnanjohtajaksi on valit-
tu Satu Hallenberg. Hän ot-
taa uuden tehtävänsä vas-
taan 1.5.

Ainutlaatuinen kuvaus Karjalasta

raksuttaa. Hän uskoutui työ-
johtajalle aikovansa tehdä
tukin tyviosasta  kirkonra-
kentajien muistomerkiksi
vaivaisukon. 

Erikoislaatuinen käsityö
valmistui pikkuhiljaa. Tukki
kuivattiin ja vaivalloinen työ
alkoi. Esimerkkihahmonaan
Matti piti aikanaan Pyhäjär-
vellä vaikuttanutta Matti
Rautiaista, köyhää mökin
poikaa, joka elämänsä päät-
tyessä halusi lahjoittaa ko-
valla työllään ja säästäväisel-
lä elämäntavoillaan hankki-
mansa omaisuutensa orpo-
kotiyhdistykselle . Kun sitten
Pyhän-Olavin kirkon ovet
avattiin yleisölle komeili
Matti Pohjolaisen veistämä
vaivaisukko varustettuna ra-
hanpudotusluukulla ja näin
matkailijatkin voivat kantaa
kortensa kekoon lahjoitta-
malla vaivaisukon sisuksiin
sopivaksi katsomansa raha-
summan.

Eikä siinä kaikki. Lopusta
tukista valmistui hieman
pienempi vaivaisukko Keiky-
än seurakuntakeskuksen ti-
loihin. Matti Pohjolainen on
ollut myöskin kirkon kun-
nostustöissä Inkerinmaalla
useaan otteeseen ja ehtipä
hän 1990-luvulla myöskin
Konevitsan luostarisaarelle
rakennustalkoisiin. Pyhäjär-
ven sankarihautamuisto-
merkkialueen kunnostustal-
koissa 1994 Matti oli myös-
kin innokkaasti mukana.

Nyt elämän ehtoopuolella
Matin nikkarointi jatkuu

omakotitalon alakerrassa
olevassa verstaassa. Monet
koriste-esineet ovatkin val-
mistuneet eläkevuosine
myötä Matin käsistä. Kaikki
päivät eivät ole suinkaan ol-
leet helppoja. Vakava sairaus
iski Mattiin ja olo oli eräinä
päivinä niin huonoa, ettei
omatoimisesta pukeutumi-
sestakaan meinannut tulla
mitään. Nyt vilkahtaa Matin
silmäkulmassa iloinen vei-
tikkamainen huumori ja elä-
mä on taas hyvällä mallilla.
Huumorintajuisena ja leik-
kisänä miehenä Matti Poh-
jolainen on vuosien mittaan
saanut varsin suuren ystävä-
piirin. 

85-vuotispäivän kunniaksi

Matti on halunnut koota
12.-14.5. kello 12–18 välisenä
aikana Keikyän seurakunta-
taloon  harrastöidensä näyt-
telyn. Lions-veljet ovat apu-
na kokoamassa näyttelyä.
Sunnuntaina 13.5. kello
18.00 Matti haluaa hiljentyä
ystävineen muistoseuroihin
Keikyän kirkkoon. Kirkosta
ja seurakuntaelämästä on
vuosien mittaan tullut yksi
Matti Pohjolaisen  elämän-
työn muoto.

Vpl. Pyhäjärvi-lehti luki-
joineen toivottaa Matti Poh-
jolaiselle,  työn ja toimen
miehelle, parhaimmat on-
nittelut merkkipäivän joh-
dosta.

REINO ÄIKIÄ 

jojen vaurioituminen pom-
mituksissa, minkä seurauk-
sena Kertun syntymäajaksi
virallisiin tietoihin tuli 4.
3.1927 oikean päivän ollessa
14.3.

Sukulaiset ja ystävät muis-
tavat tätä oikeaa päivää.
V.1948 vaiherikkaan ja pitkän
evakkotaipaleen jälkeen
Kerttu saapui Paimioon, jos-
sa hän edelleen asuu. Saman
vuonna hän aloitti mittavan
työrupeaman (silloin sitä vie-
lä kenties tietämättä) Pai-
mion Sairaalan keittiössä.

Jäätyään eläkkeelle v. 1990,
42 vuotta sairaalaa palvellee-
na, ovat monet harrasteker-
hot sekä aikoinaan itse ra-
kennetun omakotitalon pi-
hamaa pitäneet pirteän leski-
muorin melko kiireisenä. Ja
meno senkuin jatkuu. Motto!
“Ilo pintaan vaik’ sydän mär-
känis”

PERTTI PELTONEN
Kerttu Peltonen.

Dokumenttielokuva vuosilta
1939-44 MUISTOJEN  JÄRVI.
Sotakuvaaja Reino Tenkasen
Vpl. Pyhäjärvellä kuvaamas-
ta aineistosta koostettu
mustavalkoinen 20 min. elo-
kuva on nyt tekstitetty ja va-
rustettu taustamusiikilla.

Elokuvassa käydään myös
talvisodan jälkeisessä Käki-
salmessa, Laatokan maise-
missa jne.  Saatavana VHS- ja
DVD –tallenteina, hinta 20
euroa/kpl+postituskulut.

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry 50
v. ”Vpl. Pyhäjärvi-seura, 50.

Puoli vuosisataa karjalaista
järjestötoimintaa pääkau-
punkiseudulla 1957-2007”,
nidottu 112 s,  32 mv valoku-
vaa. Historiikkia saatavana
hintaan 20 euroa/kpl+posti-
tuskulut.

Tilaukset ja tied. molem-

mista Kaarina Pärssinen
040-519 3036 ja kaarina.
parssinen@pp.inet.fi. sekä
Kaisa-Liisa Korhonen 050-
590 5433 ja kaisaliisa. korho-
nen@netti.fi

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry
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Ensimmäinen evakkoyö Pyhäjärvellä
Usein ihmisiltä kysytään,
mitä he muistavat vuosi-
kymmenten takaisten histo-
riaan jääneiden merkittä-
vien tapahtumien syntyhet-
kistä. Vanhempien suoma-
laisten ikäpolvien historia-
muistia voidaan testata pe-
ruskysymyksellä; missä olit
ja mitä muistat talvisodan
syttymisestä? Niitä aikoja
eläneille siitä on saattanut
jäädä hyvinkin tarkkoja
muistikuvia. Minulle tämä
on henkilökohtaisesti erit-
täin läheinen kysymys. Vaik-
ka olin silloin vasta viisivuo-
tias, on marraskuun viimei-
nen päivä 1939 jäänyt lähte-
mättömästi mieleeni.

Äkkiherätys, talvisodan
syttyminen aikaisina aamun
hetkinä 30.11.1939, yllätti
kotiseutuni Metsäpirtin
asukkaat. Metsäpirtti oli sil-
loisen Suomen kaakkoisin
Neuvostoliiton rajaan ja Laa-
tokkaan rajoittuva pitäjä.
Ensimmäiset puna-armei-
jan tykinammukset tulivat
kirkonkylän keskustaan heti
kello seitsemän aikaan tai jo-
pa muutamaa minuuttia
vaille, kuten jälkeenpäin on
selvinnyt. Edellisinä päivinä
aikuiset olivat eläneet pelok-
kaassa ilmapiirissä, sillä
neuvottelut Neuvostoliiton
kanssa olivat katkenneet.
Kuitenkin aamuaskareissaan
olleelle siviiliväestölle tämä
tuli täytenä yllätyksenä - sa-
nanmukaisesti "kuin tulinen
isku taivaalta".

Tänä kyseisenä aamuna
olin vielä sängyssä sikeässä
ja rauhallisessa unessa kuten
terve viisivuotias poika nor-
maalisti nukkuu. Kesken
uniani heräsin yhtäkkiä ko-
viin pamauksiin ja ikkunoi-
den helinään, enkä tieten-
kään ymmärtänyt mistä on
kysymys. Tuvasta alkoi kuu-
lua hätääntyneitä ääniä ja
kovaa meteliä, sillä hereillä
ollut väki tajusi heti - nyt se
pelätty sota oli alkanut!

Tapahtumapaikkana ollut
kotini sijaitsi Metsäpirtin
kirkonkylässä, mistä rajalle
oli matkaa linnuntietä vain
kymmenkunta kilometriä.
Lähimpänä rajaa olleita kyliä
oli jo tyhjennetty. Meilläkin
oli tilapäisessä evakossa ol-
lut jo viikon ajan sukulais-
perhe, jonka oma koti oli ai-
van rajan pinnassa.

"Kaik jäi, mutt hyvä ko
henkis selvittii!”

Kun ensimmäiset tykinam-
mukset jysähtivät talon kul-
malle, tiesivät kaikki aikuiset
ihmiset, mitä nyt oli tapah-
tunut. Minulla ei silloin
luonnollisesti ollut tilanteen
vakavuudesta eikä kel-
lonajasta mitään tajua, ne
asiat ovat selvenneet sitten
myöhemmin.  Sen sijaan itse
tapahtumat ja niiden kulku
on jäänyt mieleen lähtemät-
tömästi, olivathan ne niin ta-
vallisuudesta poikkeavia ja
ainutkertaisia. Meille talon
lapsille järjestettiin kiireises-
ti jotakin syötävää ja vaatteet
päälle. Aikuiset eivät ehti-
neet sinä aamuna aamukah-
viaan juomaan, sillä he juok-
sentelivat lähtötohinoissaan
epätietoisina ympäri taloa ja
kartanoa. Kaiken hälinän

keskellä pihalla lähtövalmii-
na ollut hevonen sai sirpa-
leen aitan taakse pudon-
neesta kranaatista ja rikkoi
valjaansa sekä reen. Siihen
keskelle pihaa rikkinäiseen
rekeen jäivät hätäisesti vara-
tut matkaeväät, vaatteet ja
vähäiset tarvekalut, samoin
navettaan jäivät kaikki eläi-
met. Mukaan saimme vain
sen mitä kullakin sattui pääl-
lään olemaan. Miehet kiroi-
livat ja naiset itkivät, pako-
matkalle oli lähdettävä jalka-
kyydissä. Onneksi me talon
avuttomimmat - lähes 80-
vuotias jalkainvalidi pappa

sekä joukon pienimmät lap-
set - pääsimme jo matkalla
olleiden naapurien hevos-
kyyteihin.

Kohti 
Taipaleen lauttaa

Tie Taipaleen lautalle oli
täynnä matkalaisia, osa he-
voskyydillä ja polkupyörillä,
mutta paljon myös jalkaisin.
Kaikkien suuntana Taipa-
leen joen lauttaranta, mistä
päästäisiin joen yli pakoon
sotaa ja ryssää. Vastaan rajal-
le päin tuli sotilaita autoilla,
pyörillä, jalkaisin ja ympäril-
tä kuului ammusten räjähte-
lyä. Ihmeenä on pidettävä,
että meihin ei osunut. Ra-
kennuksia paloi sekä viholli-
sen tykkitulen että suoma-
laisten sotajoukkojen sytyt-
täminä. Myöhemmin olen
saanut tietää, että muutamat
evakkoon lähtijät jopa itse
lähtiessään sytyttivät omat
rakennuksensa tuleen, ettei
hyökkääjille jäisi mitään
suojatiloja.

Hevosmatkalla kirkolta
Taipaleen lautalle muistan
meidän pari kertaa suojau-
tuneen metsään piiloon vi-
hollisen lentokoneita, joita
aika ajoin lenteli taivaalla.
Kaikilla matkalaisilla ei ollut
yhtä hyvää onnea kuin meil-
lä, sillä kuulin aikuisten it-
kien voivottelevan, kun joku
tuttu naapuri oli saanut läh-
dössä kranaatin osuman ja
kuollut siihen. Itse näin tien
varrella äskettäin osuman
saaneen kuolleen hevosen,

jonka avoimesta kylkiaukos-
ta nousi höyryä ilmaan ja
ympärillä oli lumi verenpu-
naisena. En ollut sellaista ai-
kaisemmin nähnyt, sitä piti
katsoa niska vinossa vielä
pitkään taaksepäin. Minulle
kaikki oli ihmeellistä ja uut-
ta, ei siinä edes osannut pe-
lätä!

Ryssän kauhu voitti kuole-
manpelon. Naisväki itkeskeli
ja voivotteli, että mihin me
tästä oikein joudutaan, mi-
hin meitä viedään ja miten
päästään Taipaleen joen yli.
Matkalaisten kesken kiersi
huhu, että lentokoneet pom-

mittavat lauttarantaa. Myös
sen muistan olleen pelon ai-
heena, jos lautan vaijerit kat-
keavat ja se karkaa Laatokal-
le. Mitenkäs meidän sitten
käy, jos ollaan siinä kyydissä?
Entäs, jos lautta onkin rikki,
eikä päästäkään yli ja jääm-
me ryssien käsiin? Tai jos
menijöitä on niin paljon, et-
tä me emme kerkiäkään yli ja
jäämme sodan jalkoihin? It-
selläni ei ollut mitään käsi-
tystä mitä on "joen ylitys",
mutta jotakin pelottavaa ja
vaarallista sen täytyy olla,
koska kaikki sitä pelkäävät ja
itkien siitä puhuvat. Mutta
vieläkin pelottavampi oli sa-
na "ryssä". Se oli ruma ja
hurja sana. Vaikka koti ja ta-
varat olivat jääneet, niin vie-
läkin pahempaa olisi joutu-
minen ryssän käsiin. Siinä ti-
lanteessa ryssän kauhu oli
kuoleman pelkoa suurempi!

Viimein päästiin tavoittee-
na olevalle Taipaleen lautal-
le. Liikennettä ohjaavat soti-
laat järjestivät ensin kyytiin
kaikki ne kuormat, joissa oli
lapsia ja vanhuksia. Meidän-
kin hevoskuormat joukkoi-
neen ajettiin lautalle, mihin
tuli useita muitakin hevos-
kuormia. Hitaasti ja ihan
kuin itsestään täyteen kuor-
mattu lautta kulki yli musta-
na virtaavan joen. Kaikki su-
jui hyvin ja lastit purettiin
maihin toisella rannalla.
Siellä oli runsaasti sotilaita,
autoja ja hevosia menossa
lautalla sinne, mistä me
olimme tulleet. Lauttaran-
nalla oli kuorma-auto odot-

tamassa kyydittömiä lapsia,
vanhuksia ja naisia. Siihen
kyytiin meidätkin lastattiin.
Matka jatkui kuorma-auton
avolavalla. Aikuiset toivoivat
pääsevänsä pakoon riittävän
kauas - vaikka Käkisalmeen.
Minulla ei ollut mitään hä-
tää, mukana olivat tutut lä-
heiset ja lapsille oli annettu
vilttihuopia ympärille niin,
ettei liian kylmäkään tullut.
Nälkään lämmintä maitoa ja
savua korvaan.

Pyhäkylän koululle

Auto vei meidät naapuripitä-

jään Pyhäjärvelle jollekin
suurelle koululle, missä pai-
kalliset suojeluskuntalaiset
ja lotat ottivat naapuripitä-
jän evakot vastaan ja majoit-
tivat lämpimiin sisätiloihin.
(Kesällä 2006 retkeillessä
Kannaksella pyhäjärveläis-
ten kanssa kyseiseksi koulu-
taloksi varmistui silloinen
äskettäin valmistunut kaksi-
kerroksinen kivinen Pyhäky-
län koulurakennus.) 

Lapset ja vanhukset saivat
jälleen etusijat ja meille pie-
nimmille oli varattu heti al-
kajaisiksi lämmintä maitoa
ja vehnäpullia. Koko suuri
rakennus oli täynnä pako-
matkalla olevia, joukossa
runsaasti lapsia. Kun kylmän
kyydin jälkeen oli vähän
lämmitelty ja saatu ruokaa,
niin me lapset aloimme teh-
dä tuttavuutta toisiimme ja
tutustua uusiin tiloihin. Ra-
kennuksessa oli kaksi ker-
rosta ja useita suuria huo-
neita - koululuokkia. Ei ai-
kaakaan kun lapsijoukko re-
musi luokkatiloissa, hyppi
kerrosten välisillä portailla ja
juoksenteli hippasilla. Haus-
kanpitoa kuitenkin rajoitet-
tiin ja kiellettiin. Aikuisten
mielestä se oli tilanteeseen
sopimatonta.  Kaikki olivat
menettäneet kodin ja tule-
vaisuudesta ei ollut mitään
tietoa, ei silloin ole sopivaa
juosta eikä nauraa. 

Lapset ovat lapsia ja so-
peutuvat joustavasti kaikkiin
tilanteisiin. Ainoana ongel-
mana minulla oli matkan ai-
kana tullut korvasärky. On-

neksi siihen löytyi lääkkeeksi
erään vanhan evakko-
miehen konsti - hän puhalsi
korvaan lämmintä tupakan-
savua! Pääni ympärille kää-
rittiin lämmikkeeksi vielä
pitkä vihreä villainen kaula-
liina. Ja ihme kyllä se auttoi,
särky helpotti ja pääsin hui-
vipäisenä mukaan toisten
lasten menoon. Tämä vihreä
kaulaliina on ainoana lap-
suuskodin tavarana vieläkin
tallella arvokkaana muisto-
na evakkomatkalta.

Tuli ilta ja ensimmäinen
evakkoyö. Vähitellen meno
rauhoittui ja väelle ryhdyt-
tiin puuhaamaan yösijoja.
Koulun luokkatilojen lat-
tioille oli järjestetty pehmus-
teiksi olkipatjoja. Tapahtu-
marikas päivä päättyi osalta-
ni makuusijoille koulun veis-
toluokan lattialla. Muistiku-
viin ovat jääneet seinälle
nostetut höyläpenkit ja sis-
konpetit suurena yhteisenä
makuusijana. Iltapesuista ja
yöpuvuista ei ollut tietoa,
kaikki nukkuivat niissä va-
rusteissa, mitkä olivat olleet
päällä koko päivän. Ja ne sai-
vat olla päällä vielä monta
päivää ja yötä. 

Onneksi siinä iässä eivät
maailman murheet paina-
neet eikä ollut huolta huo-
misesta. Pitkän päivän jän-
nittävät tapahtumat, kylläi-
nen vatsa, helpottanut kor-
vasärky ja turvallinen olo
oman äidin vierellä vaivutti-
vat nopeasti väsyneen mat-
kamiehen unten maille. Suo-
men talvisodan ja oman
evakkotaipaleeni ensimmäi-

nen päivä kääntyi yöksi Py-
häkylän kansakoulun luok-
kahuoneen lattialla. 

Matka jatkui
Käkisalmeen

Vanha sanonta "pahinta on
ensimmäinen päivä vaikka
hirsipuussa" piti paikkaansa
silloisella evakkomatkalla-
kin. Kun aikuiset olivat sel-
vinneet lähtöpäivän järky-
tyksistä ja päässeet jollain ta-
valla ensimmäisen yön yli
toiseen päivään, malttoivat
he jo hieman rauhallisem-
malla mielellä odottaa jatko-
kuljetuksia. Kaikilla oli mie-
lessä päästä pakoon riittä-
vän kauas sodan jaloista.
Näin jälkeenpäin ajatellen
tämä joukko oli kuin eksyk-
sissä oleva sekainen karja-
lauma, joka odottaa, että jo-
ku ottaa ohjat käsiin.

Muistelen, että suojelus-
kuntalaiset järjestelivät kul-
jetuksia ja tällä kerralla pää-
simme jo linja-auton kyytiin.
Meidät vietiin Käkisalmen
ohi Kaukolan Kaarlahteen
siellä olevan kansanopiston
tiloihin, missä vietimme
evakkomatkan toisen yön.
Omat muistikuvani sieltä ra-
joittuvat vain suuriin huone-
tiloihin, lapsille järjestettyi-
hin ruokailuihin ja juoksen-
teluun muiden lasten kans-
sa, mistä saimme jälleen
moitteita. Evakkoretken seu-
raavassa vaiheessa matka
jatkui junalla Sisä-Suomeen,
mutta se onkin jo toinen ta-
rina.

OSMO TUOKKO

Pyhäkylän kansakoulu on juuri valmistumassa v. 1937. Kaksi vuotta myöhemmin koulun
käyttötarkoitus muuttui olennaisesti. Koulun tilat olivat sodan aikana ensimajoitustilana
Metsäpirtistä sodan jaloista paenneille 1939. Jatkosodan aikana v. 1943 kokonaan ja vuo-
den 1944 alusta kesään asti koulu oli kenttäsairaalana.Kuva Pyhäjärvi-Säätiö.

Alakylän-Kahvenitsan kirjaa 
on jäljellä enää muutamia kappaleita. Kirjatoimikunta on
teettänyt koulupiiristä uuden selkeän kartan, jota on saa-
tavissa allamainituista osoitteista hintaan 4 euroa + posti-
kulut.

■ Erkki Pärssinen, Santalahdenkatu 5 A 5, 38200 Vammala. 
Puh. 03-5135150 tai 0500-755981. 
Sähköp. erkki.parssinen@kopteri.net 

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

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

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

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

Sähköp. matti.ahvonen@kolumbus.fi 
■ Irma Pietilä, Napanpolku 6, 38300 Kiikka. Puh. 03-5135991.
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Vpl. Pyhäjärvi -juhlat Tampereella 14.-15.7. 2007

■ Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerho tekee retken
Jouko Halmekosken “Rauhan temppeliin” torstaina
10.05.2007. Lähtö Lahden torilta henkilöautoilla klo
12.00. Menomatka Vääksyn ja Pulkkilanharjun kautta.
Palaamme Kalkkisten kautta upean uudehkon sillan yli ja
legendaarista Kopsuon tietä Vesivehmaalle, josta edelleen
Lahteen. Retkelle ilmoittautumiset Raimo Musakalle gsm
050-5280426 tai Antero Pärssiselle gsm 050-5706575.
Tervetuloa!

■ Vuonna 2007 Karjalaan. 11.-14.5. Pyhäjärvi-Pietari
(majoitus Musakka). 20.-25.5. Pyhäjärvi-Petroskoi-Viena
Kemi-Solovetski-Varttius, 21.-25.6. Juhannus-matka
Pyhäjärvi-Valamo (Täynnä), 25.-29.6. Pyhäjärvi-Konevitsa
ja 3.-6.7 Pyhäjärvi-Konevitsa 
9-13.8. Pyhäjärvi-Valamo. Yöpymiset Musakan
Lomarannassa Tervetuloa matkoille. Heli Salminen
(Naskalin Manun tyttö), puh. 050-567 1586.

■ Porkkala ja Pokrova. Vielä mahtuu mukaan Vpl.
Pyhäjärvi-seura ry:n kevätretkelle lauantaina 26.5.07
Kirkkonummelle. Tutustumme vanhan Porkkalan histo-
riaan Margaretha Öfverströmin johdolla sekä Pokrovan
luostarihankkeeseen. Lähtö klo 10.30 Helsingistä,
Kiasman/Pääpostin edestä  turistipysäkiltä, klo 11.30
kahvit ja Porkkalan historian esittely Wignerin tilalla,
minkä jälkeen kiertoajelu ja tutustuminen Porkkalan
merkittävimpiin kohteisiin ja Kirkkonummen kirkkoon.
Ruokailu ja Pokrovan luostarihankkeeseen tutustuminen
päättävät retken, paluu Helsinkiin n. 18–18.30. Matkan
hinta opastuksineen ja pääsymaksuineen 20 eur/henk.
Ilmoittautumiset p. 040-519 3036/Kaarina Pärssinen
mielellään viimeistään 26.4. mennesssä, mutta voi kysellä
paikkoja sen jälkeenkin. 

■ Kotiseutumatka Pyhäjärvelle heinäkuussa 16-19.7.
Auton reitti: Mynämäki, Pori, Tampere, Helsinki,
Vaalimaa, Viipuri ja Terijoki, jossa majoitumme hotelli
Heliokseen (päivällinen ja aamiainen). Seuraavana
aamuna ajo Musakan Lomarantaan, jossa puolihoito.
18.7. kotiseuturetki Laatokan rantaan. Sortanlahti,Yläjärvi
ja Lohijoki-Ylläppää. Ota mukaan pientä evästä
(keitämme kahvit retkellä). Kuljettajana jo useimmalle
tuttu Hannu Sorvari. Matkanvetäjänä Laila Innanen, o.s.
Inkinen. (Juuret Lohijoella). Tule mukaan hauskalle
matkalle! Linja-autossa yhteislaulua ym. ohjelmaa.
Ilmoittaudu mukaan puh. 040-504 9135. Mukaan sopii
vielä 14 henkilöä. Tampere 4.4.2007, Laila Innanen

■ Matka Pyhäjärvelle 22.–26.7.2007.
Majoitumme Lomarantaan Musakan Antille kauniin
Pyhäjärven rantaan. Kotipaikoilla käynnin lisäksi teemme
päivän retken Pietariin. Konnitsankyläläiset joukolla
mukaan. Tied. Seija Lintula Mäyrätie 16, 
33430 Vuorentausta puh. 03-344 3032,
gsm 040-526 6220.

Tampereen seudun Vpl. Pyhäjärvi-kerhon vuosikokous
Tampereen Seudun Vpl. Py-
häjärvikerho piti vuosiko-
kouksen helmikuun toisena
sunnuntaina Tampereen
Vanhassa Kirjastotalossa.
Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat.

Kerhon puheenjohtaja
Laila Innanen toivotti jäse-
net tervetulleiksi valitse-
maan toimihenkilöt  vuodel-
le 2007 ja päättämään alka-
van vuoden toiminnasta.
Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Marja-Kaisa Lin-
nainmaa ja sihteerinä Laila
Innanen.

Vuoden 2007 johtokun-
taan valittiin seuraavat jäse-
net: puheenjohtajana jatkaa
Laila Innanen, varapuheen-
johtajana Pentti Päiväläinen,
sihteerinä Pirjo Kiiala, talou-
denhoitajana Helvi Kalttila,
emäntänä Seija Lintula.
Muut jäsenet: Irja Siirtonen,
Leevi Hietanen, Hannu
Luukkanen, Marja-Kaisa
Linnainmaa. Varajäsenet:
Matti Hassi ja Kerttu Vesikko.

Kerhon tämän vuoden toi-
minnassa noudatetaan jo
tutuiksi tulleita perinteitä.
Kevätretki tehdään helators-
taina (17.5.) Raumalle ja tu-
levana kesänä kerhoa työl-
listävät  Valtakunnalliset Py-
häjärvi-pitäjäjuhlat, jotka

ovat Tampereella 14.–15.7.
Työväenopisto Sampolassa
ja Kalevan kirkossa. Juhlille
odotamme runsasta osanot-
toa.

Syyskuun toinen sunnun-
tai aloitamme tarinatuokiot
ja suunnitteilla on myös

teatteriretki syksyllä.
Joulukuun alkupuolella

vietämme pikkujoulua suu-
rella joukolla.

Innostuneina ja valoisin
mielin lähdemme uudelle
toimintakaudelle.

L.I.

Tampereen seudun VPL. Pyhäjärvikerhon hallitus.

Stipendit ja apurahat jälleen haussa
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön yh-
teydessä toimiva Arvo Ku-
kon rahasto on jakanut
useana viime vuonna  apu-
rahoja. Niin myös tänäkin
kesänä. Rahaston  sääntöjen
mukaisesti stipendiä voi ha-
kea humanistisia tieteitä tai
musiikkia opiskelevat tai tut-
kivat henkilöt. Edesmennyt
maisteri Reino O. Kukko, jo-
ka perusti rahaston sankari-
vainajaveljensä Arvo Kukon
muiston kunnioittamiseksi
on lahjakirjassa edellyttänyt,
että miespuolisten hakijoi-
den tulee antaa selvitys va-
rusmiespalveluksen suorit-
tamisesta tai ainakin selvitys
siitä, miten aikoo ko. palve-
luksen suorittaa tai selvitys

siitä että terveydellistä syistä
on vapautettu varusmiespal-
veluksen suorittamisesta..

Toista kertaa tänä kesänä
jaetaan apurahoja myöskin
säätiön yhteydessä toimi-
vasta Perinnerahasto I:stä.
Tästä rahastosta myönne-
tään apurahoja äidinkielen
tai musiikin opiskelijoille.
Molemmissa rahastoissa
sääntönä on, että hakijan
esivanhemmista vähintään
toisen tulee omata sukujuu-
ret Vpl. Pyhäjärvelle

Hakuohjeet ovat yhteiset:
1. Vapaamuotoinen hake-

mus, jonka voi kohdistaa sa-
malla hakemuksella molem-
piin rahastoihin.

2. Hakijan henkilötiedot ja

sidonnaisuus pyhäjärveläi-
syyteen.

3. Lyhyt selostus tähänas-
tisista opinnoista ja missä
vaiheessa aikoo valmistua.

4. Hakijan osoitetiedot,
puhelinnumero ja pankkiyh-
teys.

Hakemus tulee toimittaa
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiölle
osoitettuna kesäkuun 15
päivään 2007 mennessä
osoitteella Reino Äikiä, Nok-
kamäentie 256 32700 Huitti-
nen.  Hakemuksen voi toi-
mittaa myöskin sähköpostil-
la osoite reino.aikia@netti.fi
. Postitse tai lähetettäessä voi
mukaan liittää edellä mai-
nittuja liitteitä ja vaikka
esim. valokuvan hakijasta

mutta mikäli skanneria ei ole
käytettävissä sähköpostilla
hyväksytään  vapaamuotoi-
nen  hakemus, josta ko. asiat
käyvät selville. Lyhyesti ker-
tauksena hakuohjeet: kerro
kuka sie out, millo sie out
syntynt, mitä kouluu sie
käyt ja mikä siust tullou
ison.

Apurahat ja stipendit on
jaettu Pyhäjärvijuhlien päi-
väjuhlassa, siis tällä kertaa
Tampereella 15.7. kello 14.00
alkavassa päiväjuhlassa. Jos
hakija ei pääse ko. tilaisuu-
teen on se lähetetty suoraan
pankkiin.

Mahdolliset tiedustelut
Reino Äikiä puh. (02) 566
213.

Missä oli Pyhä-
järven terveystalo?

Toimitukselta on kysytty mis-
sä sijaitsi aikoinaan Pyhäjär-
ven terveystalo ja jos taloja
oli useampia kysymyksellä
tarkoitetaan sitä taloa, jossa
vv. 1924–44 vastaanottoaan
piti terveyssisar Aili Elovaara.
Kuva hänestä on alkuperäi-
sessä Vpl. Pitäjähistoriassa si-
vulla 216. Tietoja tarvitaan
mm. tekeillä olevaan Pyhäky-
län koulupiirin kirjaan.

Tiedot toimitukseen Reino
Äikiälle puh. 040 769 5775.

Suoma Saarisen matkat
”Veteraanien jalanjäljillä”
Maaliskuun viimeisenä päi-
vänä, Suoma Saarisen synty-
mäpäivänä, ilmestyi hänen
kuudes kirjansa Veteraanien
jalanjäljillä. Teos käsittelee
talvisodan alkamista, väli-
rauhan aikaa, takaisin paluu-
ta ja jälleen lähtemistä. Rajan
aukeamisen myötä Saarinen
on käynyt Karjalassa 14 ker-
taa ja joka matkalta on aina
löytynyt uusia kiinnostavia
asioita. Hän on kertonut niis-
tä myös aikaisemmissa teok-
sissa kuin myös oman per-
heensäkin elämänvaiheista
ennen sotaa ja sodan jälkeen.

Aikaisemmat kirjaset ovat
Matkan varrelta, Matka jat-
kuu, Jeesuksen jalan jäljillä
(Israelin matka), Novelli-kirja
ja Runokirja.

Nyt ilmestyneen kirjan al-
kulehdellä tekijä kertoo luki-
jalle. 

– Kirjoitan nämä muistel-

mani talvisodan alkamisesta
30.11.1939, takaisin paluus-
ta, uudesta lähdöstä evak-
koon ja kotiseutumatkoista.
Isänmaa ja kotiseutu ovat lä-
hellä sydäntäni, tahdon pu-
hua niistä. Ajattelen erikoi-
sesti nuoria, jotka eivät pal-
jon tiedä niistä ajoista, sillä
nuorissa on tulevaisuutem-
me. Kotiseutumatkat ovat
avartuneet Jorma Inkisen,
Heikki Karttusen ja Osmo Ju-
vosen opastuksella sotiem-
me taistelupaikoilla. Ne ovat
olleet voimavaroina palatta-
essa yhä uudelleen kunnioi-
tettujen veteraaniemme ja-
lanjäljille. He taistelivat meil-
le tämän vapaan maan.

Saarisen teos on ulkoasul-
taan kaunis, kannet nahka-
jäljitelmää, kirjaimet kullat-
tuina. Kirjan koko on A 4 ark-
kikokoa ja sivuja 62. Teokses-
sa on runsaasti valokuvia ja

suorasanaisen tekstin välissä
Suoma Saarisen herkkiä ru-
noja. Lisäksi liitteinä Osmo
Juvosen esitelmä Raudun
taistelusta ja Heikki Karttu-
sen selostus Keljan taistelus-
ta karttoineen. 

Teoksen viime lehdellä on
Suoman aforismi TEEN KIR-
JAN – siis olen. Yhä useampi
harrastajakirjoittaja haluaa
nähdä runonsa, muistelman-
sa tai romaaninsa oikeana
kirjana. Itse kustannettu kirja
kertoo, että minä olen ole-
massa ja näin minä ajattelen.

Suoma Saarinen on aiem-
mat kirjat tehnyt jälkipolville
ja lähisuvulle muistoksi. Nyt
ilmestynyt Veteraanien jäljil-
lä on myös myynnissä, jota
voi tiedustella Suoma Saari-
selta puh. 014-822 525. Teok-
sen hinta 25 euroa.

SALME RINTALA


