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Tervetuloa Pyhäjärvi-juhliin Tampereelle
14.–15. heinäkuuta 2007

Perinteet 
velvoittavat 

Tamperelaiset ovat näihin
juhliin  pyrkineet tuomaan
aina jotain uutta. Ensim-
mäisten juhlien puheenjoh-
taja Kalevi Luukkanen on
perinteiden vankkumaton
vaalija. Hän totesi, että vuo-
sisatoja vanha perinteemme
kihupyhä oli aina ehtoollis-
pyhä ja siksi ehtoollinen tu-
lee ehdottomasti sisältyä
juhlajumalanpalvelukseen.
Aikaisemmat juhlien järjes-
täjät olivat todenneet, että se
toimitus vie niin tavattomas-
ti aikaa. Kalevilla oli hyvin
yksinkertainen kysymys. Mi-
hin meillä on kiire?

Ehtoollispyhä sai juhlavä-
eltä erittäin myönteisen vas-
taanoton ja niin se vakiin-
nutti paikkansa kaikissa sen
jälkeen pidetyissä juhlissa.

Kihupyhä oli Pyhäjärvellä
ja Karjalassa vainajien muis-
tamispäivä. Arvokkaan py-
hän kunniaksi kukitettiin
omaisten haudat. Lähellä
kirkkoa asuvat kävivät jo lau-
antaina haudoilla ja pitem-
pimatkalaiset sunnuntaiaa-
muna ennen jumalanpalve-
lusta.

Tämä perinne sovellettiin
nykypäivään. Kalevi Luukka-
sen ehdotuksesta Muistojen
illassa hiljennyttiin kun-
nioittamaan kuluneen vuo-
den aikana poisnukkunei-
den pyhäjärveläisten muis-
toa. Tämä kaunis ja kun-
nioittava tapa on ollut mo-
lemmissa Tampereen juhlis-
sa ja myös nyt tulevassa.

Ortodoksisuus 
osa juuriamme

Toisen Pyhäjärvi-juhlan pu-
heenjohtaja oli Matti Mati-
kainen. Tampereen Orto-
doksikirkko vietti samana
vuonna 100-vuotisjuhlaa.
Pyhäjärvellä oli myös orto-
dokseja ja pitäjäämme kuu-
lui kaikille tuttu Konevitsan
luostarisaari.

Ensimmäistä kertaa orto-
doksipappi esiintyi juhlas-
samme. Tampereen orto-
doksiseurakunnan kirkko-
herra Risto Lintu puhui
Muistojen illassa. Tenkasen
sisarukset lauloivat vernitsa-
laisen opettaja Reijo Kouvon
sanoittaman ja säveltämän
”Saareen kaukaiseen, Kone-
vitsaan.”

Ensimmäistä kertaa lähe-

tettiin seppelepartioiden
myötä kukkatervehdys myös
Tampereen Ortodoksikirk-
koon, Jumalansynnyttäjä Äi-
ti Konevitsalaisen ikonin
eteen. Kunnioittaen niiden
ortodoksiseurakuntaan kuu-
luvien pyhäjärveläisten
muistoa, jotka nukkuvat Ko-
nevitsan luostarisaarella, so-
tilaskentäksi muutetun nur-
men alla.

Lauantain iltavigilia ja
sunnuntain jumalanpalve-
lus ortodoksikirkossa oli osa
juhlien ohjelmaa.

Lapset
perinteemme jatkajia

Nyt tulevan Pyhäjärvi-juhlan
puheenjohtaja on Laila In-
nanen. Tämän vuoden tee-
mana on pyhäjärveläisten
jälkipolvea edustavat lasten-
lapset. Perinne on sitä, mikä
säilyy sukupolvelta toiselle.

Niinpä lapset esiintyvät jo-
ka juhlassa. Muistojen illassa
lapsiryhmä esittää lauluja.
Iltamissa musisoi seitsen-
vuotias pianisti. Kirkossa lip-
pukulkueessa Karjalan lipun
airueina ovat nuoret. Ja pää-
juhlassa nuoret viulistisi-
sarukset esittävät taitojaan.
Ja lapset avustavat myös mo-
nissa käytännön tehtävissä.

Tampere on suosittu 
turistikaupunki

Pyhäjärveläiset ystävineen
tulevat heinäkuussa tietysti
Pyhäjärvi-juhliin, mutta jos
aikaa on, niin Tampereella
löytyy kokemuksia ja katso-
mista riittämiin.

Tampere on tehtaiden,
teattereiden, kirkkojen, ark-
kitehtonisesti kauniiden ra-
kennusten ja urheiluistaan,
muustakin kuin jääkiekosta
kuulu kaupunki. Tampere on
luonnonkaunis kaupunki. Se
on vesistöiden ympäröimä ja
lukuisat puistot, bulevardit
ja erilaisin istutuksin koris-
tellut muistomerkit ja taide-
teokset tekevät kaupungista
todella viihtyisän.

Kalevan kirkko on erittäin
suosittu turistikohde. Vuon-
na 1966 valmistuneen kirkon
suunnittelivat Raili Ja Reima
Pietilä ja he ovat etsineet kir-
kolle muotoa kristillisestä
symboliikasta. Kala-aihe nä-
kyy selvästi kirkon yleis-
muodoissa. Samoin myös
kirkkotekstiileissä, jotka on
suunnitellut tekstiilitaiteilija
Vuokko Nurmesniemi. Kir-
kon sisällä on kuin moder-
nin taideteoksen keskellä.
Penkeissä ja alttarirakennel-
massa sekä urkufasadissa on

Vuonna 1988 Tampereelle perustettu Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerho on nyt
kolmannen kerran isännöimässä Pyhäjärvi-juhlia. Juhlilla on ulkoisesti omat kaavan-
sa, mutta sisällöllisesti jokainen paikkakunta tuo siihen oman ominaispainonsa.

suomalaista mäntyä. Eräs
yksityiskohta, penkkien
päissä puulokeroissa on kul-
lekin penkkiriville virsikirjat.

Alttariveistos Särkynyt
ruoko on professori Pietilän
suunnittelema, samoin ho-
peinen ehtoolliskalusto.

Modernin kirkon ulko-
muoto herätti Tampereella
aikoinaan keskustelua. Kirk-
ko muistutti kuulemma vil-
jasiiloja ja sitä kutsuttiinkin
leikillisesti ”Sielujen siilok-
si”.

Tampereen tuomiokirkko
täytti tänä vuonna 100 vuot-
ta ja se on entisöity juhla-
kuntoon. Hugo Simbergin
freskot ja lasimaalaukset he-
rättivät valmistuessaan kii-
vastakin keskustelua. Ja kyllä
niistä puhutaan vieläkin.

Seurakunnan lastenohjaa-
ja kertoi, että kolme Simber-
gin freskoa herättävät valtai-
san kiinnostuksen lapsissa ja
he haluavat usein palata nii-
tä katsomaan, vaikka vähän
pelottaisikin.

Ensimmäinen on kirkon
katossa, kita ammollaan lui-
kerteleva käärme, joka vihai-
sena katsoo alas. Eräs lapsis-
ta kysyi hyvin pelokkaana:
”Ei kai se vaan putoa alas.”
Toinen on Haavoittunut en-
keli Lapset saattavat herkeä-
mättä ja hyvin suruissaan
katsoa teoksen yksityiskoh-
tia. Usein kuultu kysymys:
”Voiko enkelikin loukata
päänsä”? Kolmas on Kuole-
man puutarha. Erään lapsen
havainto:” Kyllä Kuolema
pääkalloineen on kauhean
näköinen, mutta hellästi se
hoitelee kukkia ja pääkalloja.
Kyllä se vähän värisyttää.
Voiko Kuolema olla hyvä?”

Kirkkotaide on kautta ai-
kojen ollut hyvin moni-il-
meistä ja vaikuttavaa. Tuo-
miokirkko sijaitsee lähellä
rautatieasemaa tuomiokirk-
kokadulla.

Tampereella on siis paljon
turisteille erilaisia elämyk-
siä, unohtamatta Särkännie-
men huvipuistoa.

SALME RINTALA

Juhlamessu on Reima Pietilän suunnittelemassa Ka-
levan kirkossa. Kirkko on Tampereella tullut suosi-
tuksi ehtoolliskirkoksi.

Vpl. Pyhäjärvi -juhlien keskuspaikka on Sampola.

Meille pyhäjärveläisille
tärkeä tapahtuma on kui-
tenkin Pyhäjärvi-juhlat,
johon olette sydämelli-
sesti tervetulleita niin
nuoret kuin aikuiset. Ta-
vataan siis Tampereella.
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Tampere valmistautuu vastaanottamaan 
Vpl. Pyhäjärvi-juhlat 14.–15.7.

Juhlat ovat kolmannet Tampereella ja siksi
useimmille juhlille tuleville paikka on tuttu, 
sillä vuoden 1999 juhlat olivat samassa
paikassa kuin nyt järjestettävät juhlat.
Työväenopisto Sampola ja Kalevan kirkko
antavat mahdollisuuden hyvään näkyväisyy-
teen ja äänen toistoon.

Kahden järven väliin sijoittuva Tampere on
todella kaunis kaupunki. Toisella puolen siin-
telee Pyhäjärvi ja Pyynikin harjun pohjoispuo-
lella suuri, upea Näsijärvi. Näiden järvien
pinnan korkeusero on 18 metriä. Tampere on
myöskin Suomen suurin sivävesi-satamakau-
punki. Ja siksi juuri kesäiltoina voit nähdä
paljon valkokylkisiä veneitä ja moottoreita
Näsijärvellä. Pispalanharjulta näet myöskin
kauniina kesäiltoina purjeveneregattoja, jotka
lipuvat hiljalleen vesillä.

Tampereen historiasta hieman:
Kaupunkioikeudet Tampereelle myönsi Ruotsi-
Suomen kuningas Kustaa III:s vuonna 1779.
Nottbeckin suku toi sähkövalot Tampereelle
1882, eli ensimmäisenä Suomessa  ja viiden-
tenä koko Euroopassa. Sähköt syttyivät silloin
Finlaysonin kutomosalissa, jossa toimii nykyisin
Ravintola Plevna.

Tampereen Vpl. Pyhäjärvikerho on melko
pieni, mutta toimintaamme kuuluu kokoontu-
minen joka kuukausi tarinatuokioihin.
Kerhomme toimii kotiseutukulttuurin, muis-
tojen ja perinteiden vaalijana ja tietysti myös
pyhäjärveläisten keskinäisten kanssakäymisten
edistäjänä. Teemme myös retkiä kaksi kertaa
vuodessa ja ne ovat hyvin pidettyjä ja odotet-
tuja.

Hyvät pyhäjärveläiset ja pyhäjärveläisten
ystävät. Tampereen Seudun Vpl. Pyhäjärvi-
kerho ja Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö toivottavat
Teidät lämpimästi tervetulleiksi 14.–15.7.
Pyhäjärvi-juhlille Tampereelle viettämään
Pyhäjärviläisyyden päiviä, tapaamaan tuttuja 
ja nauttimaan ohjelmista.

Tervetuloa

LAILA INNANEN
Tampereen Seudun 

Vpl. Pyhäjärvikerhon 
puheenjohtaja

Tervetuloa
Tampereelle!

Tervetuloa Tampereelle!
Jokavuotiset Vpl. Pyhäjärvi-
juhlat järjestetään nyt kol-
mannen kerran Tampereel-
la. Edelliset juhlat olivat kau-
pungissamme vuosina 1990
ja 1999. Olen iloinen siitä, et-
tä juhlat ovat jälleen Tampe-
reella.

Kaupunkimme on kasva-
nut viime vuosina voimak-
kaasti. Erilaisissa kyselyissä
Tampere on noteerattu
erääksi maamme vetovoi-
maisimmista kaupungeista.
Siihen vaikuttaa varmasti
keskeinen sijainti, mutta
myös monipuoliset koulu-
tus- ja työmahdollisuudet
sekä laaja kulttuuritarjonta.

Tampereen asukasluku on
noin 206 000 ja väestönkasvu
on yli 2000 vuodessa. Siksi

Tampereella myös rakenne-
taan paljon ja kaupunkimme
kasvot muuttuvat. Olemme
halunneet kuitenkin varjella
Tammerkosken kansallis-
maisemaa ja vanhan kau-
pungin historiallisesti arvo-
kasta rakennuskantaa. Toi-
vottavasti ehditte tutustua
siihen ja myös kesän kult-
tuuriantiin.

Tampereen seudulla asuu
paljon karjalaisia ja myös
Karjalan Liiton jäsenjärjes-
töjen toiminta on vilkasta.
Karjalaisseurojen Tampe-
reen piirissä on yli 1800 jä-
sentä. On ollut ilahduttavaa
huomata, että viime vuosina
Karjala on kokenut eräänlai-
sen renessanssin. Matkailu
Karjalaan on lisääntynyt, sa-

Juhlapuhuja, Karjalan Liiton toiminnanjohtaja 

Satu Hallenberg
Viime toukokuussa Karjalan
Liitto valitsi toiminnanjoh-
tajaksi 51 vuotiaan Satu Hal-
lenbergin, joka on koulutuk-
seltaan käsi- ja taideteol-
lisuusopettaja. Hän on toi-
minut erityisesti aikuiskou-
lutuksen johtamistehtävissä.
Toiminnanjohtajaksi hän
siirtyi Helsingin ammatti-
korkeakoulu Stadian
koulutuspäällikîn virasta.
Asuinpaikka on Nurmijär-
ven Klaukkalassa.

Monipuolinen karjalai-
nen järjestîtyî on hänelle tut-
tua parinkymmenen vuoden
ajalta. Samoin Karjalan Lii-
ton toiminta; hän on pitäjä-
toimikunnan puheenjohta-
ja, liittovaltuutettu ja liitto-
hallituksen jäsen. Hallenber-
gin mielestä karjalaiset juu-
ret eivät ole tärkein kriteeri
toiminnanjohtajan valinnal-
le, mutta toki karjalaisten ja
heidän historiansa tunte-
muksesta on hyîtyä.

Satu Hallenbergin omat
juuret ovat  Jaakkimassa ja

moin sukututkimus. Myös
seuratoiminta on vilkasta ja
jäseniksi liittyy paljon nuo-
ria, jotka eivät itse ole asu-
neet Karjalassa, mutta joi-
den suku on sieltä kotoisin.

Tällainen perinteen ylläpi-
täminen ja siirtäminen on
tärkeää toimintaa. Omien
juurien tunteminen auttaa
meitä ymmärtämään niin it-
seämme kuin kansakuntam-
me historiaa.

Karjalaisuus on olennai-
nen osa suomalaista identi-
teettiä. Eilen, tänään ja huo-
menna.

Tervetuloa Tampereelle,
Pyhäjärven maisemiin!

TIMO P. NIEMINEN
Tampereen pormestari

Lumivaarassa, jossa sukua
on elänyt 1700-luvulta. Hän
toteaakin:” Karjalaisuus on
osa itseäni ja ennen muuta
se on osa jälkipolviani. Mi-
nulle karjalaisuus on
yhteistyîtä ihmisten kanssa.
Voidakseen arvostaa muita,
on tunnettava taustansa. Se
on erityisen tärkeää tämän
päivän globalisoituvassa
maailmassa”.

Satu Hallenberg on innos-
tunut uudesta tehtävästään
ja toteaakin sen olevan
eräänlainen kutsumus.
“Liitolla on  hyvä ja tyîhîn si-
toutunut henkilîkunta. Mut-
ta suurimman tyît tekevät jä-
senseurat joiden toiveet ja
toiminnat viitoittavat myîs
Karjalan Liiton toimintalin-
joja. Tässä yhteistyîssä ha-
luan olla vahvasti mukana”.

Tampereen seudun Vpl.
Pyhäjärvikerhon lämpimät
onnittelut uudelle toimin-
nanjohtajalle ja tervetuloa
heinäkuussa juhlaamme.

SALME RINTALA

Uot sie miul sukkuu?
Perinteinen Vpl Pyhäjärvi-juhliin liittyvä sukututkimusse-
minaari pidetään lauantaina 14.07.2007 klo 13-15 Tampe-
reen Sampolassa. 

Aiheena on SUKUSEURATOIMINTA.
Avauksen yhteydessä todetaan Karjalan Liiton sivuilta

löytyvät sukuseurat ja pyhäjärveläisten osuus niissä. Jatkos-
sa  Teuvo Henttonen esittelee Henttosten sukuseuran toi-
mintaa ja kertoo Pyhäjärven Henttosista. Vastaava katsaus
Hinkkasten sukuseuraan ja sukuun kuullaan  Kauko Hink-
kasen kertomana.

Seminaarissa perehdytään sukuseuran mallisääntöihin ja
seuran perustamisen kiemuroihin. Tilaisuuden loppupuo-
lella  kartoitetaan seminaarilaisten kiinnostusta oman su-
kuseuran perustamiseen.

Löytyyköhän halukkuutta Kaasalaisilta. Inkisiltä, Noke-
laisilta, Pakarisilta, Pärssisiltä, Vanhasilta, Äijöiltä, Äikiöiltä
jne vain muutamia Pyhäjärvellä vaikuttaneita sukuja maini-
takseni.

Tilaisuuden avaa ja juontaa allekirjoittanut, jolle myös
osoitetaan mahdolliset tiedustelut.

Tervetuloa taas joukolla mukaan.
ANTERO PÄRSSINEN

Kiviniementie 424, 17120 PAIMELA
050-5706575, tero.parssi@phnet.fi

Sampolan aulassa tulijoita tervehtii 
Wäinö Aaltosen pronssipatsas Genius.

Satu Hallenberg. Valokuva Päivi Parjanen.
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Suomen ensimmäinen karjalaisille omistettu 
muistomerkki Tampereella
Kahdeksan vuotta sitten ja
karjalaisille historiallisena
päivänä syyskuun 19. nimet-
tiin Tampereella karjalaisille
oma nimikkopuisto sekä
paljastettiin muistomerkki
”Muisto elää”. Muistomerkin
oli valmistanut nokialainen
kuvanveistäjä Mauno Ki-
vioja. Monumentin paljas-
tuspäivänä tuli kuluneeksi
tasan 55 vuotta siitä, kun
Karjala lopullisesti menetet-
tiin.

Muistomerkkihanke 
oli itänyt kauan

Jo vuosia aikaisemmin 60-
luvulla Tampereella asuva
kulttuurivaikuttaja ja teatte-
rikriitikko Olavi Veistäjä, Kä-
kisalmen Sanomien päätoi-
mittajan poika, oli ehdotta-
nut muistomerkkiä Tampe-
reelle. Professori Veistäjä
tunnettiin teatteriarvoste-
luista nimimerkillä Parras.
Kaupungin taholta ehdotus-
ta ei torjuttu, mutta elämän
kiireet ja toiminnot viivästyt-
tivät etenemistä.

1995 Tampereella toimivat
eri Karjalaseurat esittivät
kaupungin johdolle uudel-
leen professori Veistäjän te-
kemän aloitteen muistomer-
kistä ja että monumenttia

ympäröisi Karjalapuisto.
Kaupunki suhtautui esi-

tykseen hyvin myönteisesti.
Nimesi samalla kertaa Kale-
vantien varrella olevan puis-
toalueen Karjalapuistoksi.

Sen jälkeen perustettiin

Pirkanmaan karjalaisjärjes-
töjen yhteinen toimikunta,
jonka tehtäväksi annettiin
muistomerkin pystyttämi-
nen puistoon, arvostamaan
ja kunnioittamaan sitä työtä,
mitä karjalainen siirtoväki

on tehnyt uuden kotiseu-
tunsa hyväksi Pirkanmaan
talousalueella.

Toimikunnan jäsenenä oli
mm. silloinen Pyhäjärviker-
hon puheenjohtaja Matti
Matikainen ja kaupungin

edustajana pyhäjärveläis-
juuret omaava apulaiskau-
punginjohtaja Esa Kotilahti.

Karjalaseurat keräsivät
muistomerkkiin tarvittavista
varoista 70% ja kaupunki
lahjoitti loppusumman.

Muistomerkin pohjustustyöt
tehtiin Mauno Kiviojan joh-
dolla ja kustannuksista huo-
lehti kaupunki. Muistomer-
kin alusta koostuu kivistä
karjalaisin pitsiornamentti-
aihein.

Itse muistomerkki on pu-
naista ja mustaa graniittia.
Vastaanottaessaan monu-
mentin, kaupunginjohtaja
Rantanen totesi teoksen ko-
verat muodot kertovan kar-
jalaisuudesta, josta ovat riis-
täneet osansa niin fyysisesti
kuin henkisestikin. Teos
symboloi hänen mielestään
myös sitä, kuinka karjalai-
suus sittenkin elää keskel-
lämme keskeltä nousevan
liekin tavoin.

Vehmaan puiston ympä-
röimänä muistomerkki on
todella onnistunut.

Muistomerkki sijaitsee
ihan kävelymatkan päässä
Pyhäjärvijuhlien pitopaikas-
ta. Monumenttiin voi käydä
tutustumassa vaikkapa juh-
lien väliaikana.  Karjalapuis-
to on Kalevantien varrella
vastapäätä Kalevankankaan
hautausmaata.

SALME RINTALA

Muistomerkin paljastustilaisuudessa kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen otti kaupungin puolesta vastaan muistomer-
kin. Oikealla muistomerkkitoimikunna puheenjohtaja Vilho Ranki ja Riitta Uosukainen, vas. kuvanveistäjä Mauno Ki-
vioja.

Karjalaa kiertämässä
27.5.2007 klo 6.00 Kan-
gasalan asema. Sunnuntain
aikaisesta aamuherätyksestä
huolimatta tuntuvat kaikki
15 matkaan lähtijää olevan
virkeitä ja innostuneita tule-
vien päivien annista. Aamu-
tervehdysten jälkeen matka
jatkuu Kouvolaan, josta
saamme mukaamme 16 jä-
senen.

Matkaamme Karjalaan.
Tullimuodollisuuksien jäl-
keen jatkamme matkaa koh-
ti Pyhäjärveä ja Musakan lo-
mamajoja. Pysähdymme
ihastelemaan Pikojoen
maisemia, täytämme juoma-
varastojamme Sorvalin va-
linnassa sekä horoskooppi-
merkkien luona paikallisessa
liikkuvassa ”neljänpyörän-
marketissa”. Vuoksi virtasi
taas kuohuissaan ja me tal-
lensimme sen kameroihim-
me. 

Maanantain aamiaisen
jälkeen pakkaamme reput
selkään ja matkaamme Pu-
tuksen Hannun ohjaaman
bussin mukana Montrualle,
jossa isäni Esko ottaa kartan
käteensä ja lähtee opasta-
maan meitä kohti omaa ko-
tiseutuaan. Meidän pienryh-
mässämme ovat mukana
isäni Esko, äitini Elvi, heidän
hyvä ystäväpariskuntansa
Mirja ja Veikko, poikani Ari,
hänen morsiamensa Sari se-
kä avomieheni Raine ja mi-
nä. Löydämme heti alku-
matkasta isovanhempieni
Aino ja Antti Pohjolaisen en-
simmäisen yhteisen kodin,
joka harmaana mutta suora-

ryhtisenä seisoo kapean pai-
kallistien varressa. Raken-
nus on ainoita jäljellä olevia
rakennuksia siltä ajalta.

Matkaamme pientä tietä
Pikojoen myllylle kuuntele-
maan käen kukuntaa. Isän
kertoessa nuoruusvuosiensa
tapahtumia iloineen ja su-
ruineen matkaamme pelto-
vainioiden poikki metsän-
reunaan Kalamajankylän
perille, jossa isäni yksi ko-
deista on sijainnut.
Omenapuiden kukkivat ok-
sat muistuttavat silloisesta
pihapuutarhasta, niin ja oli-
han se käärmekin siellä ton-
tin laidalla meitä odotta-
massa, joskin lähti luikerrel-
len tiehensä. Alueen maas-
tossa on selvästi havaittavis-
sa puolustuslinjojen kaivau-
mia. Välipalat nautittuamme
jatkamme matkaamme pit-
kää heinää kasvavaa peltoa
pitkin. Heinikossa  tapaam-
me yhden käärmeen, jonka
päälle äitini meinasi astua.
En tiedä kumpi pelästyi
enemmän käärme vai äiti,
mutta äidistä kyllä lähti
enemmän ääntä. Käymme
vielä Montruan kotipaikas-
sa, josta isäni perhe lähti tal-
visodan aikana evakkomat-
kalle, nyt paikalla humisevat
paksut Karjalan hongat.

Kaasalaisen Yrjö, joka oli
matkamme johtaja sekä Pu-
tin, joksi Hannua kutsuttiin,
keittelivät meille päiväkah-
vit ja teet siellä tien varressa
ja maistuihan se pitkän pa-
tikkaretken jälkeen. Matka
jatkui bussilla ja koska ilma

oli kuuma ja aurinkoinen
matkasimme Salitsan uima-
rannalle, jossa  halukkaat
pääsivät vilvottelemaan. Ui-
misen jälkeen menimme
makasiinikauppaan osta-
maan jäätelöä  ja kylmää
juotavaa. Kaupan tiskiltä
löytyi vielä vanha kunnon
helmitaulu.

Musakalle matkatessam-
me pysähdyimme kirkkoau-
kiolle tekemään talkoovoi-
min kevätsiivouksen. Alueen
muistomerkit puhdistettiin
oksista ja haravoitiin.

Siellä hiljennyimme kuun-
telemaan Yrjöä, joka kertoi

meille muistomerkkien pys-
tyttämisen taustatietoja ja
muistamaan niitä sankarei-
ta, jotka on haudattu sen
maan lepoon.

Yöllä alkoi ukkostaa ja sa-
lamoida niin että sähköt me-
nivät poikki.

Tiistain aamutoimet teh-
tiin kynttilän valossa ja WC
huuhdeltiin järvestä haetta-
valla ämpärillisellä vettä.
Päivän kierros aloitettiin
Taubilan kartanon piha-
maalta ja mentiin paikalli-
selle torille, josta halukkaat
pääsivät tekemään ostoksia.

Myllypellon aseman kaut-

ta matkattiin Käkisalmeen,
jossa isäni kertoi saaneensa
elämänsä ensimmäisen jää-
telön koulun luokkaretkellä
vuonna 1938.

Tutuistuimme Käkisalmen
rautatieasemaan monen
muun nähtävyyden ohella.
Käkisalmen linnan museos-
sa meille kerrottiin paikalli-
senmuseoppaan johdolla
historiallisesti tärkeitä asioi-
ta. Tutustuimme myös esi-
neistöön ja kiipesimme lin-
nan torniin.

Ilma oli hyvin sumuinen
niin Käkisalmessa kun Laa-
tokalla, johon matkasimme
katsomaan komeaa rantape-
täjää. Meidän seurueestam-
me kaksi rohkeaa miestä,
Tommi ja Raine, uskaltautui-
vat myös uimaan n. kuusi as-
teiseen veteen. Nyt Yrjö ja
Hannu taikoivat meille grilli-
makkarat ja kahvit iltapäi-
vän piristykseksi, ja ulkona-
han kaikki maistuu hyvälle,
varsinkin kun makkaran
päälle sai oman äidin teke-
mää sinappia.

Matka jatkui Sortanlah-
teen, josta laivat lähtevät Ko-
nevitsaan. Matkan aikana
kuultiin mielenkiintoisia
muisteloita.

Saaprun makasiinikau-
pasta ostimme makeisia ko-
tiin tuomisiksi. Saaprun jäl-
keen otimme kaksi peukalo-
kyytiläistä naista matkaan ja
toimme heidät Noitermaa-
han, josta jatkoimme Pyhä-
järven asemalle.

Keskiviikkoaamuna lei-
mautimme passit Musakalla

ja kotimatka kirkkoaukion
kautta alkoi. Viipurissa teim-
me ostoksia pellavakaupas-
sa, kauppahallissa ja torilla,
josta rakas lapsenlapseni Vil-
ho saa mummin Viipurin tu-
liaiset. Vielä Sorvalin valin-
taan ja sitten rajalle. Tullissa
ei ollut ruuhkaa kumpaan-
kaan suuntaan, joten pää-
simme nopeasti yli rajan;
joskin minut pistettiin kään-
tymään joka suuntaan ja ot-
tamaan silmälasit pois, jotta
tunnistaisivat minut passi-
kuvasta.

Suomen tullissakin vielä
nuori mies kysyi minulta:
”Missäs sitä on tullut käy-
tyä?” Minä vastasin, että
”Käkisalmella, kiertelin Py-
häjärvee ja Viipurissa, hal-
luuks sie tietää lissää?” Hän
nauroi ja sanoi, että se tieto
riittää.

Pian oli aika hyvästien ja
Ari kiitti meidän neljän puo-
lesta koko porukkaa matkas-
ta, ennen kaikkea pappaan-
sa ja mummuaan sekä Yrjöä
matkanjohtajana ja Hannua
kuljettajana.

Kaikille 16 matkalaiselle
tuli varmasti selväksi mat-
kan aikana että ”huonossa-
kin repussa voi olla hyvät
eväät” ja että ”tämä on tosi”.

Minulla kasvaa Karjalan
mänty pihallani, josta kiitos
Hannulle. Vaalin sitä kuin
esi-isäni aikoinaan omaa
mäntyään.

16 vuotta sitten ensi kertaa
Karjalassa käynyt

PIRJO JÄRVINEN

Matkalaiset Montrualla Aino ja Antti Pohjolaisen kodin
vieressä.
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irkonsanomaK

Rakkaamme

Oiva Johannes
T I H V E R Ä I N E N
* 30.10.1924 Vpl. Pyhäjärvi
† 4. 5.2007 Vammala

Lämmöllä muistaen ja kiittäen
Liisa
Antti
Titta ja Jari

Anne-Marie ja Jukka
Emilia

muut sukulaiset ja ystävät
Kun aamu saapui,
niin matka päättyi
ja uneen uuvutti väsyneen.
Uuden aamun valkeuteen
herätä suo nukkuneen.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. Lämmin kii-
tos osanotosta ja myötäelämisestä surussamme.

Rakkaamme

Kaarlo
K A A S A L A I N E N
* 10.1.1910 Vpl. Pyhäjärvi
† 19.5.2007 Porvoo

Kaipauksella muistaen

Pauli ja Helena
Tuomas ja Pauliina
Laura

Anja ja Tero
Harri ja Sari perh.
Petri ja Anna-Kaisa perh.
Terhi ja Janne perh.
Jarmo ja Yafei

Aili-sisar perheineen
muut sukulaiset ja ystävät
”Yö kun aamuksi vaihtui
tuli tyyntä ja hiljaista niin.
Ei tunnu tuska, ei vaiva mainen
on rauha sydämessä nukkuneen.”

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa
1.6. Porvoossa. Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Hannes Matias
A K K A N E N
* 10.5.1925 Vpl. Pyhäjärvi
† 5.6.2007 Järvenpää

Rakkaudella muistaen

Meeri
Isää, pappaa ja isopappaa ikävöiden

Aila
Jani, Sanna, Joona ja Nea
sisar ja veli perheineen
sukulaiset ja ystävät
Kovin kaipasit kotia Karjalan,
kun seutua vierasta kuljit.
Kodin sait sinä maallista paremman,
kun silmäsi iäksi suljit.

Siunaus toimitettu lähiomaisten ja ystävien
läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Anna
H O N K A N E N
o.s. Hämäläinen

* 24.5.1921 Vpl. Pyhäjärvi (Yläjärvi)
† 7.5.2007 Heinola

”Kesän kauniin puhjetessa
voimat loppui hiljalleen.
Kesälinnun laulaessa
lähdit kotiin iäiseen.”

Anna-tätiä lämpimästi muistaen

sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 24.5.07. Lämmin kiitos osanotosta.

Hyvä pyhäjärveläisten 
juhlaväki!

Olette sydämellisesti ter-
vetulleita Kalevan kirkkoon
juhlapäivänänne!

Koko kristillisen seura-
kunnan historia ja perinne
alleviivaa Jumalan avulla ta-
pahtuvaa hyvää muistamista
ja lahjaksi saadun perinteen
eteenpäin siirtämistä. Tästä
ovat selvimpiä esimerkkejä
Raamattu, jumalanpalve-
luselämä ja kirkkovuosi.

Juhlanne on meille seura-
kunnassa kuin vertaus ja esi-
merkki tästä menneisyydes-
tä tulevaan kurottuvasta pal-
veluksesta. Se havainnollis-
taa itse evankeliumia. Lahjaa
ovat muistot, kuvat, kieli ja
elämykset. Lahjaa kiintymys
omiin juuriin ja tuttuihin
paikkoihin sekä ihmisiin,
jotka voivat vahvistaa muis-
toja ja yhteenkuuluvuutta.

Psalmissa 103 ovat sanat:
”Kiitä Herraa, minun sieluni,
ja kaikki, mitä minussa on,
hänen pyhää nimeänsä. Kii-
tä Herraa, minun sieluni,
äläkä unhota, mitä hyvää
hän on sinulle tehnyt, hän,
joka antaa kaikki sinun syn-

tisi anteeksi ja parantaa
kaikki sinun sairautesi, joka
lunastaa sinun henkesi tuo-
nelasta ja kruunaa sinut ar-
molla ja laupeudella, joka si-
nun halajamisesi tyydyttää
hyvyydellään, niin että sinun
nuoruutesi uudistuu kuin
kotkan.”

Tämä kiitollisuus Jumalan
lahjoista sopii koko juhlan
taustamaisemaksi.

Lahjoihin liittyy aina teh-
tävä. Jumalalta saatu on tar-
koitus panna kiertoon ja
eteenpäin. Timoteuskirjees-
sä lukijoita, vaikkapa meitä 

kaikki, seurakuntaa ja juh-

laväkeä, rohkaistaan ajatte-
lemaan, että tulevaisuudes-
sa menneisyyden lahjoista
kasvaa yhä uusia Jumalan
lahjoja ja ne koituvat siu-
naukseksi yhä uusille suku-
polville:

”Minä kiitän Jumalaa, jota
esivanhemmistani asti pal-
velen puhtaalla omallatun-
nolla …. kun mieleeni muis-
tuu se vilpitön usko, joka si-
nulla on, joka ensin oli isoäi-
dilläsi Looiksella ja äidilläsi
Eunikella ja joka, siitä olen
varma, on sinullakin. Siitä
syystä minä sinua muistutan
virittämään palavaksi Juma-
lan armolahjan…. Sillä Ju-
mala ei ole antanut meille
pelkuruuden henkeä, vaan
voiman ja rakkauden ja rait-
tiuden hengen.” (2.Tim
1:3…7).

Saakoon Jumalan Henki
rikastaa ja tuoda esiin kaikki
lahjat, juhlaavarten, omaa
elämää varten ja tulevia su-
kupolvia varten!

PEKKA PAAKKANEN
Kalevan kirkkoherra

Hannu Musakka ja 
”Suomalaisen rukous” kiertää Suomea
Juukalainen baritoni, yksin-
laulaja Hannu Musakka on
valmistanut vuoden 2007
teemaksi “Suomalaisen ru-
kous”. Kyseessä on yksinlau-
lukonsertti, johon on valittu
kuulijoille pääosiltaan van-
hoja ja rakkaita hengellisiä
lauluja vuosikymmenten
ajalta. Laulaja viettää samal-
la tänä vuonna yksinlaula-
jauransa 25-vuotista juhla-
vuotta. Esiintymisiä on ollut
kaikista perhejuhlista alkaen
omiin konsertteihin sekä lu-
kuisissa muissa tilaisuuksis-
sa Suomessa ja ulkomailla.
Pääosa lauluista on koottu
vanhoista koulun laulukir-
joista 1950-luvulta, koska
konsertin yleisö koostuu
pääosin ihmisistä, joiden
lapsuus- ja nuoruusvuosiin
ko. laulut kuuluvat ja jotka
tuovat mieleen hyvin paljon

rakkaita muistoja. Ohjelmis-
ton laulut Hannu Musakka
on valinnut myös senkin ta-
kia noista vanhoista kirjois-
ta, että ne ovat kuulijoilleen
tuttuja, jolloin ei tarvitse
keskittyä kuuntelemaan
uusia tekstejä, vaan saa rau-
hassa keskittyä niihin muis-
toihin, joita laulut tuovat
mieleen lapsuudesta ja nuo-
ruudesta, eletystä elämästä
yleensä. Palaute tämän vuo-
den puolella pidetyistä kon-
serteista Paltamosta, Kesä-
lahdelta, Sallasta, Juuasta ja
Hirvensalmelta onkin ollut
kiitettävää ja erityistä palau-
tetta on annettu laulujen va-
linnoista, laulajan äänestä ja
artikuloinnista, joten mitäpä
siihen sitten voi muuta sa-
noa kuin nöyrästi: Kiitos!
Hannu Musakan äänivarat
antavat mahdollisuuden

esiintyä suurissakin kirkois-
sa ja laaja (3okt) sekä soiva
äänensä mahdollistavat hy-
vän lopputuloksen!

Konsertin ohjelmistoon
kuuluu mm. seuraavia laulu-
ja: Oi katsohan lintua oksalla
puun, Ken on luonut sini-
taivaan, Enkeli, Kun nuoruu-
den aika on ruusuinen, Kun
helmin heijastaapi, Rakkaus
on lahja Jumalan, Pyhäaa-
mun rauhaa, Leivästä enkel-
ten, Ei mitään multa puutu,
Oi muistatko vielä sen vir-
ren, Rakkahin Jeesus, Armo-
laulu ja Siunaa ja varjele
meitä. Kaikkineen konser-
teissa kuullaan 19 suomen-
kielistä hengellistä laulua ja
ne muodostavat samalla ih-
misen elämänkaaren lap-
suudesta vanhuuteen. Tule-
vista konserteista sen ver-
ran, että 30.6. Valkealan Tuo-

hikotin kirkko, 01.07. Kuu-
sankosken Voikkaan kirkko,
10.07. Kaustisen kirkko,
18.07. Kerimäen kirkko ja
27.07. Ristiinan kirkko.
Kaustisen kirkon ohjelma on
hieman erilaisempi kuin
muissa, sillä siinä ovat mu-
kana alttoviulisti Liisa Karhu
Joensuusta ja musiikinopis-
kelija Matti Pohjoisaho Vete-
listä säestäjänä. Kummalla-
kin on ohjelmassa lisäksi
omia soolo-soittojaan. Tar-
kemmat tiedot löytyvät in-
ternetista ko. kunnan ja seu-
rakunnan tapahtumakalen-
tereista! Ystävällisesti 

HANNU MUSAKKA
Juukaht_musakka

@msn.com
044-0271245

Muistot vain jäljelle jäi
Anna-Liisa Heikkilä ja Heik-
ki Karttunen ottivat vastuul-
leen aikoinaan vaikean teh-
tävän. He kokosivat kansien
väliin Noitermaan koulupii-
rin ihmisiltä historiallista
tietoa eletystä elämästä niin
rauhan kuin sodan päiviltä.
Anna-Liisa ja Heikki onnis-
tuivat tehtävässään täydelli-
sesti. Luin nämä teokset
“uunituoreina”, kun ne pai-
nosta ilmestyivät
jakeluun.Tarinat ovat ikään
kuin ajattomia. Niitä voi tut-
kia uudestaan ja herkistyä
noihin historian tunnelmiin,
joita eri henkilöt kertovat ja

joita itsekin on kokenut.
Otin esille taas uudelleen
Noitermaan seudun historii-
kin osan “Vaellusvuodet”.
Tarinat ovat paikoin kovin
surullisia, paikoin parem-
paan huomiseen luottavia.

Olin myös kantanut “kor-
teni kekoon” tämän teoksen
aikaansaamiseksi. Kerron ly-
hyesti omista kokemuksista-
ni näiden tarinoiden joukos-
sa. Palaan muistoissani syk-
syyn 1944. Minut komennet-
tiin alaikäisenä hevosen
kanssa kotikylääni Porsaan-
mäelle viljankorjuuseen. Vil-
jaa korjattiin porsaanmäke-

läisten pelloilta viimehet-
kiin, aina rauhantuloon asti
19.9.1944.

Meitä porsaanmäkeläisiä
oli viljankorjuussa 11 miestä
ja 3 naista. Nimiluettelo
mainituista henkilöistä on
teoksen sivulla 234. Meidän
lisäksemme oli viljankorjuu-
seen komennettu mm saap-
rulaisia huomattavan suuri
joukko.

Isäni Matti Viskari oli ko-
mennettu Tiituan ja Musa-
kanlahden kyliin viljelys-
päälliköksi.

Tapasin isän tuona aikana
pari kertaa. Hän ajeli polku-

pyörällä kotikylään.Mieleeni
on jäänyt, että isä oli kovin
kiireinen. Hänellä ei ollut
kuin hetki aikaa viipyä Por-
saanmäellä, kun hän lähti
polkemaan pyörällään takai-
sin tehtäviinsä Tiitualle.

Palaan muistoistani tähän
hetkeen. Hätkähdän. Aika
on tehnyt tehtävänsä.. Meitä
porsaanmäkeläisiä, jotka
olimme tuona kohtalon syk-
synä komennettuina kotiky-
läämme viljankorjuuseen,
on jäljellä enää kaksi, sisare-
ni Anni ja minä. Toiset nuk-
kuvat nurmen alla.

JAAKKO VISKARI

Lämmin kiitoksemme Teille kaikille, jotka kunnioititte

Erkki Pärssisen
muistoa ja olette myötäeläneet surussamme.

Omaiset
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Merkkipäiviä

Ylioppilaita

Timanttihäät

Valmistuneet

Joonas Hinkkanen, Tuomo
Hinkkasen ja Elvi Kankkusen
poika, kirjoitti ylioppilaaksi
Turussa Kupittaan lukiossa
informaatioteknologian ja
median linjalta keväällä
2007.

Turun Luostarivuoren lu-
kiosta on ylioppilaaksi pääs-
syt Mirjam Scheinin. Van-
hemmat Helvi Mustonen ja
Martin Scheinin Turusta,
isovanhemmat äidin puolel-
ta Helmi ja edesmennyt Eino
Kukko Hämeenkyröstä.

Mäkelänrinteen lukiosta
Helsingistä on ylioppilaaksi
päässyt Jussi Kukko. Van-
hemmat Riitta ja Tuomo
Kukko Helsingistä, isovan-
hemmat isän puolelta Helmi
ja edesmennyt Eino Kukko

Noora Hinkkanen, Tuomo ja
Riitta Hinkkasen nuorempi
tytär, valmistui lääketieteen
lisensiaatiksi 29.5. opiskeltu-
aan Turun yliopistossa lää-
ketieteellisessä tiedekun-
nassa syksystä 2001 kevää-
seen 2007.

60-vuotishääpäivää viettivät
25.5. Kerttu Pärssinen-Luoti
ja Tauno Luoti Äetsässä. Ker-
tun 80-vuotissyntymäpäivää
vietetään 27.6. omaisten ja
ystävien seurassa.

Timo Parkkila tohtoriksi
Lääketieteen lisensiaatti Ti-
mo Parkkila Tuusulasta on
väitellyt tohtoriksi
18.05.2007 Oulun yliopistos-
sa. Väitöksen aihe suomeksi
käännettynä oli: Reumaa
sairastavien potilaiden teko-
nivelleikkaus sutterimplant-
tia käyttäen (Sutter metacar-
pophalangeal arthroplasty
in rheumatoid patients).

Timo on toiminut Heino-
lan reumasairaalassa ja Hel-
singin seudun sairaaloissa
erikoisalanaan ortopedia ja
leikkaukset.

Timon vanhemmat ovat
Eeva ja Jaakko Parkkila. Eeva

o.s.Kiiski on syntynyt Pyhä-
järven Ylläppäässä. Eevan
vanhemmat olivat Iida ja Ar-
vi Kiiski.

Timo on vaativan työn ja
opiskelun ohessa rakenta-
nut perheelleen upean ko-
din Tuusulaan. Lukuisten ul-
komaiden työ- ja opiskelu-
matkojen lisäksi Timo on eh-
tinyt käymään kotiseutu-
matkoilla äitinsä Eevan syn-
tymäseudulla Karjalassa.

Toivotamme siunausta,
onnea ja menestystä Timolle
ja hänen perheelleen!

HEIKKI KUMMI 
PERHEINEEN

Jesse Kekille Suomen mestaruus
juuret Konnitsassa

Hämeenkyröstä. Helmi ja Ei-
no Kukko ovat Pyhäjärveltä,
Helmi Tolsterniemestä, Eino
Tiitualta.

Henkilökuva

Nimi: Jesse Kekki
Laji: paini (kr.room)
Synt.aika: 11.3.-82
Seura: KOO-VEE
Valmentajat:
Pertti Ukkola
Petteri Meskanen

Saavutukset nuorissa:
2 nuorten MM-hopeaa,
1 nuorten PM-kulta,
6 nuorten SM-kultaa

Saavutukset miehissä:
1 SM-kulta,
2 SM-hopeaa

Tavoitteet:
Olympialaiset 2012
Arvokisamitali 2010-
2012

Koulutus: ylioppilas
2002, pelastusopisto
2006-2007, tavoite 
alipäällystökurssi 2009

Harrastukset:
hiihto ja elokuvat

Mieliruoka:
kaikkiruokainen
Mielimusiikki:
pop-musiikki

Viime helmikuussa urheilu-
uutiset tiedottivat, että Lah-
dessa painin SM-finaalissa
tamperelainen Jesse Kekki
sai kauan kaipaamansa
miesten Suomen Mestaruu-
den. Ja uutinen jatkui.

– Kunniahimoisilla tavoit-
teilla itseään piiskaava Jesse
saavutti vihdoin yhden väli-
tavoitteistaan kun kr.room.
painin SM-finaalissa kaatui
Korson Vedon Tuomas Tari-
no jaksovoitoin 2-1. Kahtena
aikaisempana vuotena kä-
teen oli jäänyt hopeiset mi-
talit ja ne eivät olleet tyydyt-
täneet tinkimätöntä harjoit-
telijaa.

Näin Suomen Mestaruus
toi Jesselle varapaikan Sofian
EM-kisoihin, jonne edusta-
jaksi lähtee Marko Yli-Han-
nuksela

Jessen juuret ovat Pyhäjär-
ven Konnitsassa, jossa aikoi-
naan asuivat Anna os. Sulan-
der ja Pekka Kekki. Heille
syntyi 11 lasta, joista elossa
on tällä hetkellä seitsemän.
Yksi lapsista on Aarno, joka
avioitui Airi Selinin kanssa
Tampereella. Heille syntyi
poika Jouni, joka on Jessen
isä. Jouni avioitui Jaana Kar-
hen kanssa ja perheessä on

Jessen lisäksi tytär Juli.
Jouni-isä kertoi, että mo-

lemmat lapset ovat olleet ur-
heiluhenkisiä ihan lapsesta
lähtien. Jesse pelasi jalkapal-
loa, ajoi mikroautoa, harras-
ti judoa ja  painia, joka jäikin
sitten pysyväksi urheilulajik-
si.

Jesse kertoi, että tällä het-
kellä hän opiskelee pelastus-
opistossa palomiehenä. Me-
neillään on sairaiden kulje-
tuksen jakso, johon kuuluu
teoriaa ja käytännön opiske-
lua. Vapaa-aika täyttyy
säännöllisestä kunnon ja ke-
hon harjoituksista. Olym-
pialaiset ovat tavoitteena ja
se vaatii tiukkaa ja ku-
rinalaista ohjelmaa valmen-
tajan valvonnassa. Tietysti
elämään kuuluu muutakin
kuin urheilu. Vakituinen tyt-

töystäväkin on, mutta ei siitä
tällä kertaa sen enempää.
Eletään päivä kerrallaan!

Juli-tyttären harrastus on
tanssi, jota hän myöhemmin
opiskeli Ammattikorkeakou-
lussakin vuoden. Opinnot
veivät kuitenkin toisaalle ja
tänä vuonna hän valmistui
Turun yliopistosta kasvatus-
tieteiden maisteriksi 23-
vuotiaana. Kummallakaan
lapsella harrastukset eivät
ole haitanneet menestyksel-
listä koulunkäyntiä.

Sydämelliset onnittelut
Jesselle vielä kerran Suomen
mestaruudesta ja menestys-
tä tulevissa koitoksissa. Ja
onnittelut Julille valmistu-
misesta! Tulevaisuus suju-
koon kepein askelin kuin
tanssi!

SALME RINTALA
Loppuottelussa sinisissä painiva Jesse heittää takavyöstä
Tuomas Tarinoa kolmeen pisteen arvoisesti.

Uusi
päätoimittaja
Marjo Ristilä-Toikka aloittaa
tehtävänsä lehtemme pää-
toimittajana 1. elokuuta al-
kaen.

Toimituksen osoite on:
Vpl. Pyhäjärvi-lehti
Rautasemantie 375
37500 Lempäälä
puh. 040-730 2622
tai (03) 374 8 448 iltaisin
marjo.ristila-toikka@
kolumbus.fi

Joonas Hinkkanen.

Vernitsan tyttöjä Laatokalla Jahvenitsassa noin 1924. Vas. takarivissä Maria Tenkanen
(myöh. Lappalainen). Eturivissä kolmas vas. Hilja Kuronen (myöh. Wiegerth), Martta Ku-
ronen (myöh.Tenkanen), Raija Satama ja reunassa Vuokko Satama.Taustalla näkyy Kone-
vitsa.

Vanhoja valokuvia
Tuomo Tenkanen Keravalta
on innokas ja taitava valoku-
vaaja. Lisäksi hän omaa tai-

don korjailla vanhoja valo-
kuvia. Kuvia on yli tuhat,
joista näytteenä julkaisem-

me tällä kertaa oheisen ku-
van.

Arvo Ijäs Huittisista täytti
27.5. 92 vuotta.
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Pyhiinvaellusmatka Konevitsaan
Perjantai-iltana 8.6. saapui
pieni ryhmä pyhiinvaeltajia
Sortanlahteen odottamaan
klo 18.00 Konevitsaan lähte-
vää laivaa. Matkamme oli al-
kanut jo aamulla klo 6.00 Tu-
rusta Eerikinkadulta, missä
oli juotu aamukahvit Elsa
Kaasalaisen luona ja lastattu
auto täyteen avustustavaraa.
Luostarin pikkubussin kul-
jettajan Veikko Muurosen
matka oli alkanut jo edellise-
nä iltana Lappeenrannasta.  

Kauniin sään vallitessa
saavuimme Konevitsaan,
missä laiturin päässä Radar-
hevonen odotti rattaineen
vieraiden matkatavaroita
vietäväksi Punaiseen hotel-
liin. Laiturilla saimme tietää
myös keljamme ja kutsun
meille järjestettävään kon-
serttiin.

Majoituttuamme hotelliin
lähdimme iltapalalle, joka oli
järjestetty luostarin kahvi-
oon. Zinaidalla oli kahvi ja
voileivät valmiina seitsemäl-
le hengelle. Ryhmämme ol-
lessa vain kuusi henkeä, jou-
duin selittämään Zinaidalle,
että ryhmästämme Elsa Kaa-
salainen oli estynyt tulemas-
ta. Palattuamme kahviosta
keljoihimme nukahdimme
pian matkasta väsyneinä
luostarin hiljaisuuteen.

Aamulla kirkonkellot eivät
herättäneet meitä enää uu-
teen päivään lyhyellä soitol-
laan kuten ennen, sillä Kone-
vitsan luostarissa on otettu
käyttöön uusi Athos-vuoren
luostareista peräisin oleva
luostarisääntö, joka poikkeaa
suuresti entisestä ja vaikut-
taa myös päiväjärjestykseen.
Pyhiinvaeltajille oli oma päi-
väjärjestys, joka poikkeaa
eräiltä osin veljestön päivä-
järjestyksestä.

Kirkonkellot kutsuivat nyt
kello kuuden aikoihin aamu-
palvelukseen ja liturgiaan,
jotka pidettiin Kazanin skii-
tan kirkossa. Täten meille
tarjoutui mahdollisuus näh-
dä harvoin avoinna oleva
kirkko sisältä. Kirkko on kun-
nostettuna todella kaunis. It-
se olin nähnyt sen edellisen
kerran sisältä restauroitaes-
sa. Liturgian jälkeen kävelim-
me hitaasti nauttien Konevit-
san rauhasta kuunnellen kä-
en kukuntaa, sillä illalla Zi-
naidan kanssa sopimani aa-
mupala oli kello yhdeksältä.

Pyhiinvaeltajien päiväjär-
jestyksen mukaan meillä oli
13.00 lounas Punaisen hotel-

lin trapesassa, 15.00 IX hetki,
vähäinen ehtoopalvelus Ala-
kirkossa, 20.00 illallinen ja
22.00 vigilia Alakirkossa, jo-
ten meillä jäi runsaasti aikaa
vaelteluun saarella ja lepoon.   

Aamupalan jälkeen suun-
tasimme Hevoskivelle ja siel-
tä kävelimme saaren poh-
joisrannan jyrkän rantaäy-
rään päällä kulkevaa polkua
pitkin kaunista maisemaa
ihaillen kohti luostaria. Pol-
kua reunustavat jo sortuneet
juoksuhaudat ja itse polku-
kin on osittain sortunut Laa-

tokkaan sitten ensi käynnin
saarella.

Lounaan jälkeen kulkum-
me suuntautui parin kilo-
metrin päässä olevalle Kone-
vitsan skiitalle. Välillä pysäh-
dyimme ihailemaan Laato-
kan rannan kauneutta ja
nauttimaan lintujen laulusta
ja luonnon rauhasta. Saim-
me käydä myös skiitan kir-
kossa, jossa sisustus oli yk-
sinkertainen vanhoine
ikoneineen. Kellotorniin kii-
venneet saivat kukin yhden
kerran läpäyttää suurta kel-

loa ja näin saimme kuulla
kellon kaunista sointia.

Sunnuntaina meillä oli
päiväjärjestyksen mukaan
9.00 I, III, VI hetki ja 9.30 li-
turgia Alakirkossa, 11.00
Lounas Punaisen hotellin
trapesassa, 17.00 IX hetki.
Ehtoopalvelus ja akatistos
Jumalanäidille tai pyhittäjä
Arseni Konevitsalaiselle
(vuorotellen), 18.30 illallinen
ja 19.00 vähäinen ehtoopal-
velus. 

Sään ollessa aurinkoinen
ja lämmin vaeltelimme pal-

jon saarella. Kävimme uudel-
leen Pyhällä Vuorella katso-
massa Jumalanäidin ilmes-
tystsasounaa ja paluumat-
kalla Uspenian tsasounaa,
hautausmaita ja Pyhälle Ni-
kolaokselle pyhitettyä tsa-
sounaa. Kävipä pari meistä
vielä uudelleen Konevitsan
skiittaa kuvaamassa. Saim-
me nauttia myös meille kuu-
delle järjestetystä konsertista
Yläkirkossa. Enää saarella ei
ollut yhtä rauhallista kuin
lauantaina, jolloin olimme
olleet miltei ainoat vaeltajat.

Nyt sunnuntaina kävi saarel-
la liki kymmenen opastetta-
vaa venäläisryhmää.   

Saimme sunnuntaina tu-
tustua myös Ruotsin Tor-
nionjokilaaksosta olevaan
ruotsalaisryhmään, joka oli
tullut myöhään edellisenä il-
tana laivalla Valamosta. Eräi-
tä heitä olimme nähneet jo
puolenyön aikoihin vigilias-
sa. Ryhmä oli lähtenyt luos-
tarikierrokselleen Uudesta
Valamosta oppaanaan And-
reas Hjertberg ja heillä oli oh-
jelmassaan kiertää Laatokan
luostarit.  

Eräs ryhmäläisistä, rouva
Sibylla tuli keskustelemaan
meidän kanssamme istues-
samme Punaisen hotellin
kuistilla. Keskustelu kävi
suomeksi ja ruotsiksi sekai-
sin. Hän kertoi heillä olleen
kiinnostusta suomalaisuu-
teen, karjalaisuuteen, orto-
doksisuuteen ja luostareihin.
Pari kahdeksan hengen ryh-
mästä oli ortodokseja. Kiin-
nostukseen oli vaikuttanut
sekä heidän suomalainen
taustansa että Suomesta
muuttaneet siirtolaiset.

Keskustelumme jatkui vie-
lä illalla saunan jälkeen.
Ruotsalaisilla oli näet varat-
tuna sauna sunnuntai-illaksi
ja rouva Sibylla kutsui meidät
suomalaiset saunomaan. Eh-
kä illan herkimmäksi muis-
toksi jää hänen keskustelun
lomassa aloittamansa laulu
”Jo Karjalain kunnailla lehtii
puu”, jonka hän lauloi kau-
niilla Suomen kielellä.    

Illan päätteeksi tein itse
vielä kävelyn luostarin alu-
eella ja kiitollisuus täytti mie-
len, että oli jälleen kerran
saanut tulla pienen ryhmän
kanssa Konevitsaan ja päi-
vämme olivat muodostuneet
antoisiksi.

Lähtöpäivämme maanan-
tai valkeni tuulisena. Laato-
kalta kuului aaltojen kohina.
Ennen aamuateriaamme eh-
dimme käydä vielä kirkossa
aamupalveluksessa ja litur-
giassa. Lähdimme yhdessä
ruotsalaisryhmän kanssa
puoli kymmenen aikoihin
laivalla Sortanlahteen. Ruot-
salaiset jäivät odottamaan
Pietariin menevää bussia ja
me lähdimme kohti Käkisal-
mea. Uusi Pietarista tullut
venäläisryhmä tuli laivaan. –
Meillä kaikilla oli edessä uusi
päivä ennalta tietämättömi-
ne kokemuksineen. 

YRJÖ J. KAASALAINEN 

Vasemmalta Helvi Äikiä, Yrjö J. Kaasalainen, Helli Hartikainen, Päivi Virolainen ja Ulla Kaasalainen.

Veikko Muuronen.Kazanin skiitta.

Nännimäiset kokoontuivat Suodenniemellä
Suodenniemellä oli vilskettä
sunnuntaina 17.6. silloin nimit-
täin kokoontui Nännimäisten
Sukuseura parin vuodeen tauon
jälkeen. Heikki Kivikkolan ja Ju-
hani Rahkjärven kutsua olikin
noudattanut lähes sataan nou-
seva sukulaisjoukko. Kaukaisim-
mat vieraat olivat Amerikasta
saakka, sillä yhdeksän hengen
ryhmä Yrjö ja Matti Nännimäi-
sen sukua oli saapunut paikalle.
Juhlaa edelsi osallistuminen
Suodenniemen kirkossa pidet-
tyyn jumalanpalvelukseen, jossa
saarnasi Mirja Tenkanen. Kuk-
kien laskun jälkeen oli seura-
kuntakeskuksessa ruokailu ja
Juhani Rahkjärven juontama
varsinainen sukujuhla alkoi tie-

tysti laululla ” Jo Karjalan kun-
nailla”.

Varsin mielenkiintoiseksi
muodostui Kyllikki Laitisen suo-
rittama eri sukuhaarojen ja pai-
kalla olleiden edustajien esittely.
Suvun vanhin Kerttu Peltonen
lausui runon ja oman sukutari-
nansa esitti Veijo Nuortama.
Niin esittelyt kuin puheetkin tul-
kattiin englanniksi.

Juhlan jälkeen oli ohjelmassa
vielä sukukokous. Paikalla ollut
Vpl. Pyhäjärvilehden edustaja
Reino Äikiä lupasi saattaa kau-
niin sukuvaakunan ja suku-
seuran yhteystiedot säätiön ko-
tisivujen yhteyteen internettiin.

REINO ÄIKIÄ
Miehet takarivissä vasemmalta Brad Wilson, Dave Rader ja Shawn Shinn. Naiset va-
semmalta Doni Wilson, Michelle Rader, Claudette Hargreaves ja Natasha Niemi-
Stapp. Edessä oikealla Judy sekä Philip Niemi.

Suvun vanhin Kerttu Pelto-
nen sylissään nuorin Lotta
Luukkanen.



Kerttu Blom Ky
Ylöjärvi

Joustavaa isännöinti-
palvelua yli 30 vuoden

kokemuksella, sekä
tietotekniikkapalveluita
yrityksille ja yksityisille.

Puh. 0400 620 863,
0400 630 558

kerttu@blom.fi,
jarmo@blom.fi
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Soppeentie 57, Ylöjärvi

Henkilö- ja pakettiautoja

WWW.

CAPIO.fi

0400 730 391

Ikkuna Karjalaan 
– asiasta vielä kerran
Vuoden 2007 Pyhäjärvi -juh-
lien lähestyessä palataan
vielä kerran Ikkuna Karja-
laan –asiaan. Vuonna 2001
ilmestyi koulupiirikirja ni-
mellä ’Ikkuna Karjalaan’
Enkkuan koulupiiristä. Täs-
sä yli 300 sivuisessa teokses-
sa käsiteltiin Enkkuan kylän
lisäksi myös Saaprun, Kos-
termaan ja Rahkajärven
menneisyyttä ja vähän ny-
kyisyyttäkin. Tämä ’Ikkuna
Karjalaan’ –kirja oli aikanaan
eräänlainen pyhäjärveläi-
nen perusteos ja sysäys mui-
den tämänkaltaisten muis-
telmateoksien syntymiseen.
Tämä kirja on myyty lop-
puun.

Vuonna 2004 osa kirjan te-
kijäjoukosta muutamalla
uudella asiaan kiinnostu-
neella vahvistettuna kävi
kiertämässä perusteellisesti
tämän koulupiirialueen
mielessään videon teko tältä
alueelta. Matka onnistui hy-
vin, ja sen tuloksena syntyi
noin puolisen tuntia kestävä
videoyhteenveto alueen vih-
reistä maisemista. Alkuke-
sän parasta antia olivat vih-
reät heinän kasvua aloittele-
vat tyhjät peltoalueet ja niil-
lä kasvavat voikukat. Nor-
maalia keväistä touhua pel-
loilla ei koko aikana nähty.
Ihmisiäkin tavattiin harvoin,
lehmäkarjaa vain muutama
yksilö ja sotien jälkeen pys-
tyyn ja koskemattomiksi jää-
neitä ennen sotia rakennet-

tuja asumuksia ja muita ra-
kennuksia oli jäljellä parin
kolmen käden sormilla las-
kettava joukko. Mutta ku-
hankeittäjä lauloi ja kullerot
sekä kangasvuokot kukkivat
kuten ennenkin. Tämä mat-
ka ja myös siitä valmistettu
VHS- video ja DVD –tallenne
antavat ja kertovat kuitenkin
entisille pyhäjärveläisille
paljon. Se on nykykuva yh-
destä osasta pakkoluovutet-
tua kotiseutua, Vpl. Pyhäjär-
veä. Tallenteiden alkuun on
ympätty myös pieni otos nyt
kaupan olevasta  TK-kuvaaja
Reino Tenkasen mustaval-
koisesta filmistä.

Tätäkin kesäisen kuvaus-
matkan tulosta on jäljellä
enää vain pieni määrä. Kii-
reisimmät kiinnostuneet
voivat tilata sen 20 euron
hinnalla Kari Pohjakalliolta
(09-599612, kari@pohjakal-
lio.com, Pitkäjärventie 61,
02730 Espoo) tai hankkia
sen, mikäli  varastoa riittää,
Pyhäjärvi-juhlien myynti-
pisteestä Tampereelta. Tämä
VHS ja/tai DVD kertoo eh-
dottomasti yhden  merkittä-
vän osan pyhäjärveläistä
historiaa ja kuuluu näin jo-
kaisen Pyhäjärven jättä-
mään joutuneen kirjahyllyn
Karjala-kokoelmaan.

KOULUPIIRI-
TOIMIKUNTA

Karjalaisten kesäkoti kutsuu meren äärelle
Kaipaatko raikkaita meri-
tuulia, auringon kimallusta
laineilla, kallioiden kaina-
loa? Pyhäjärveläisillä on
tästä kesästä lähtien oiva
mahdollisuus tähän Hel-
singin Laajasalossa, Jollak-
sessa Karjalaisella kesäko-
dilla. Vpl. Pyhäjärvi-seura
ry päätti liittyä jäseneksi
kesäkotia ylläpitävään Pää-
kaupunkiseudun Karjalais-
yhteisöt (PÄÄSKY RY) jär-
jestöön, johon kuuluu va-
jaa parikymmentä pääkau-
punkiseudulla toimivaa
karjalaisjärjestöä. Seuran
jäsenet saavat  käyttää ke-
säkodin palveluita edulli-
semmin, mutta paikka on
avoin kaikille, vaikkei olisi-
kaan minkään karjalais-
seuran jäsen. 

Helsingin kaupunki on
vuodesta 1974 lähtien an-
tanut vuokralle tätä  Villa
Bergsund -nimellä kulke-
vaa huvilaa  karjalaisten
virkistyspaikaksi.  1800-lu-
vulta peräisin oleva raken-
nus on ulkoiselta asultaan
rinteeseen rakennettu, kor-
keahuoneinen,  romantti-
nen isoine lasikuisteineen
ja hieman nukkavieru  kuin
vanhoista romaaneista.
Viehättävintä, kauneinta ja
ehkä parasta ovat paikan
kalliot ja maisemat.

Paikka löytyy kartoista
osoitteessa Meri Perttilän-
polku  8,  Villingin saarta

vastapäätä. Eniron puhe-
linluettelon karttalehdellä
40/DS 73  kadun nimi nä-
kyy lyhennettynä M.Pertt.
p.

Julkisilla kulkuneuvoilla
sinne pääsee käyttäen met-
roa Herttoniemen asemal-
le ja sieltä Jollakseen lähte-
vällä bussilla nro 85. Bus-
sista jäädään pois Villingin
tiehaarassa, missä on viitta
Karjalaisten kesäkoti. Kä-
velymatkaa Kesäkodille
Jollaksentietä pitkin on
hiukan yli kilometri.  

Kesäkodin kahvila palve-
lee päivittäin klo 11-18.

Rantasaunalla on yleinen
saunavuoro perjantaisin
naisille klo 18-19.30 ja mie-
hille 19.30-21.00.  Seuran
jäsenet perheineen maksa-
vat saunavuoron käytöstä 4
eur/kerta/henkilö. Perhe-
saunan voi varata 1,5 h
ajaksi hintaan 12 eur/kerta.
Saunasta saa mukavat löy-
lyt, minkä seuramme halli-
tus kävi testaamassa tou-
kokuulla.

Alueella on kahvinkeitto-
ja makkaranpaistopaikat,
voi uida ja viettää aikaa si-
leillä rantakallioilla, joiden
koloissa kasvaa runsaasti

kukkia.  Päiväoleskelusta
alueella peritään seuran jä-
seniltä  4 eur/pv maksu.
Kunhan perille pääsee ohi-
tettuaan  loppumatkan
uusien ökyhuviloiden ra-
kennustyömaat,  niin Kesä-
kodin alueesta voi sanoa,
että paikka maisemineen
on kuin paratiisi

Yhdistykset, perhekun-
nat, kaveriporukat jne. voi-
vat vuokrata kesäkodin  ti-
lat  kokoontumisiin, perhe-
juhliin jne. Tänä kesänä
siellä on järjestetty jo ko-
kousten lisäksi niin häitä
kuin syntymäpäiviäkin.
Kesäkodilla on myös muu-
tama huone omin liina-
vaattein yöpymistä varten,
yöpyminen maksaa 10
eur/vuode ja  päiväksi huo-
neen voi vuokrata  4 eurol-
la. Alueella on myös asun-
tovaunupaikkoja, joita tällä
hetkellä on kaksi vapaana.
Myös vene on vuokratta-
vissa.

Juhannusjuhlien jälkeen
Kesäkodilla järjestetään
ohjelmaa mm. elokarne-
vaalit ja kuutamotanssit
25.8. Lauluiltoja ja kantele-
kurssikin on luvassa. 

Tiedusteluihin vastaa ja
varaukset hoitaa PÄÄSKy
ry:n puheenjohtaja Anja
Lehtinen, jonka tavoittaa
numerosta 0400 705 959.

KAARINA PÄRSSINEN

Pyhäkylän kotisivut
Tietoa Pyhäkylästä löytyy
myös vähitellen täydentyvil-
tä koulupiirimme kotisivuil-
ta osoitteesta: www.vpl-py-
hajarvi.fi

KIRJATOIMIKUNTA

Ps. Pyhäjärvi-juhlilla Tam-
pereella 14.-15.7.2007 on vii-
meinen mahdollisuus "juh-
latarjoushinnalla" tehdä en-
nakkovaraus Kaunista Vpl
Pyhäjärveä-kirjasarjasta.

Karjalaisten kesäkoti on toiminut Helsingin kaupungil-
ta vuokratussa Villa Bergsundissa jo vuodesta 1974 al-
kaen (kuva: Jorma Lehtinen).
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APAHTUMAKALENTERIT
■ Montruan, Pölhölän ja Kalamajan jakokunta tiedot-
taa. Jakokunnan kokous ja kesäretki Alavudelle järjeste-
tään su 5.8.2007. Linja-auton reitti ja aikataulu on seu-
raava: Huittinen la.asema klo 06.00, Äetsän Keikyä klo
06.10, Vammalan la.asema klo 06.30, Nokia Pirkkalais-
tori klo 07.00 ja Tampereen linja-autoasema  klo 07.20.
Alavus kirkonmäki klo 11.30. Matkalta otetaan myös
mukaan. Tutustumme nykyisen kaupungin nähtävyyk-
siin ja muistelemme menneitä aikoja. Yhteinen ruokailu
ja jakokunnan kokous Ouran Lomassa, osoite: Alavus
Nurmitie 76 klo 13.30–15.30. Paluumatkalla piipah-
damme Velj. Keskisellä Tuurissa. Ilmoittautumiset kulje-
tusta ja ruokailua varten viimeistään 16.7. mennessä,
Esko Pohjolainen puh. 03-513 3156 tai Yrjö S. Kaasa-
lainen puh. 02-674 0250 (iltaisin). Tervetuloa! Toimi-
kunta.

■ Vpl Pyhäjärven ensimmäisen kansakoulun,
Pyhäkylän koulun 130-vuotisjuhlaa vietetään Vamma-
lan Seurakuntatalolla la 1.9.2007 alkaen klo 11.00. Päi-
vän ohjelmaan sisältyy varsinaisen juhlan lisäksi ruokai-
lu, kahvi, mahdollisuus tutustua Tyrvään Seudun Mu-
seossa Pyhäjärven osastoihin, Kaunista Vpl Pyhäjärveä-
kirjasarjan julkistaminen ja kirjojen jakelun aloittaminen.
Ennakkoilmoittautumisia ottavat Seija Jokinen, 02-569
309 tai 040 835 5820 ja Irma Karppanen, 03-514 3731
tai 0400 827 283.
Tervetuloa kaikkien pyhäjärveläisten yhteiseen koulu-
juhlaan.

■ Tampereen Seudun Pyhäjärvikerho. Tulevien Pyhä-
järvi-juhlien vuoksi kirkkotilaisuuden harjoitukset ovat
perjantaina 13.7. kello 16.00. Kalevan kirkossa. Kaik-
kien toimitukseen osallistujien läsnäolo tärkeä.
Samana päivänä 13.7. kello 17.00 kokoontuminen
Sampolassa.Käymme läpi paikan päällä monet käytän-
nön työt.Lajittelemme arpajaisvoitot, koristelemme juh-
lasalin ym.Tervetuloa joukolla mukaan!

■ Kukkojen Sukukokous Tampereella. Jo perinteiseen
tapaan Kukkojen Sukukokous pidetään joka toinen
vuosi Vpl. Pyhäjärvijuhlien yhteydessä. Nyt siis kokoon-
nutaan Tampereella paitsi Vpl. Pyhäjärvijuhliin heti päi-
väjuhlan jälkeen kello 16.00 Kulttuuritalo Sampolaan
os. Sammonkatu 2. Kokouksessa käsitellään viime vuo-
den tiliasiat, valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen ja
samalla pohditaan paitsi kulumassa olevan vuoden ta-
pahtumia jo myöskin vuoden 2008 sukukokousta ja sa-
malla matkaan Laatokalle. Tervetuloa kokoukseen. 
Hallitus.

MUISTOJEN ILTA
lauantaina 14.7. Sampolassa klo 16.00

ILTAMAT
lauantaina 14.7  klo 19.00-23.00 Sampolassa

JUHLAMESSU
Kalevan kirkossa
sunnuntaina 15. 7. klo 10.00

PÄIVÄJUHLA
sunnuntaina 15. 7. klo 14.00 Sampola

Juhlatilaisuuksien osoitteet: Sampola, Sammonkatu 2, Ka-
levan kirkko, Liisanpuisto 1, Tampereen ortodoksinen kirk-
ko, Suvantokatu 10 (noin 1 km juhlapaikalta).

Juhlamuistio

VPL. PYHÄJÄRVI-JUHLA
Tampereella 14.–15. 7. 2007

Alkuvirsi: 571, säkeistöt 1-3
Tilaisuuden avaus: Salme Rintala
Yksinlaulua: Hannu Musakka
Kalevan seurakunnan tervehdys: 
Pastori Olavi Salminen
Laulua: Erika ja Petra Hurme ja Taina Linnainmaa
Puhe: Pastori Mirja Tenkanen
Laulua: Pyhäjärven Laulurastaat
Runo: Salme Rintala
Kolehtivirsi: 326, säkeistöt 1-3 ja 7-9
Puhe: Dosentti Juhani Forsberg
Päätösvirsi: 579, säkeistöt 2-3
Virsien ja laulujen säestys: Juhani Forsberg 
Tilaisuuden juontaja: Salme Rintala 

Musiikkiesityksiä: Tampereen Rautatiehanurit
Tervehdyspuhe: Pentti Päiväläinen
Yksinlaulua ja yleisö: Laila Innanen
Tarinoita: Kaks riijjuureissuu
Laulelmia: Pispalan Kisällit
Haitarinsoittoa: Kultaisen Harmonikan 
voittanut Elias Ukkonen
Pienoisnäytelmä: Opri ja Oleksi
Pianonsoittoa: Juha Silventoinen 7 v.
Yksinlaulua: Hannu Musakka
Yhteislaulu: Heili Karjalasta
Arpajaiset
Lopuksi tanssia ala-aulassa: 
Tampereen Rautatiehanurit

Tilaisuuden juontajat: Pentti Päiväläinen 
ja Laila Innanen

Alkumusiikkia: Rientolan Eläkeläisten soittokunta
Karjalaisten laulu: Soittokunta ja yleisö
Tervehdyspuhe: Laila Innanen
Viulumusiikkia: Sanna ja Mari Ukkonen
Tampereen kaupungin tervehdys: 
Kansanedustaja Leena Rauhala
Kuorolaulua: Karjalan Kaiku, 
joht. Marja-Leena Hyttinen
Juhlapuhe: Karjalan Liiton toiminnanjohtaja
Satu Hallenberg
Runoutta: Laila Innanen
Stipendien jako: Reino Äikiä
Päätössanat: Yrjö S. Kaasalainen
Pirkanmaan maakuntalaulu: Soittokunta ja yleisö

Tilaisuuden juontaja: Pirjo Kiiala

■ Liikenne: Autoja voi parkkeerata Sampolan
piha-alueelle, jossa on 60 paikkaa ja viereisen
koulun pihamaalla on runsaasti tilaa. Näihin
paikkoihin ovat apuna liikenteen opastajat.
Liikennejärjestelyistä vastaavat Lauri Pulakka ja
Soini Päiväläinen vakuuttavat, että varmasti auto-
paikka löytyy kaikille Kaupungin bussit 25 ja 27
kulkevat Sampolan ohitse
■ Ravintola: Pyhäjärvikerhon kahvio on avoinna
Sampolassa lauantaina 12.00–23.00. Sieltä saa
kahvia, teetä, pullaa ja tietenkin piirakoita sekä
virvoitusjuomia. Sunnuntaina kahvio 11.00-
17.00.

Sunnuntaina ravintola Sampolassa tarjoaa
11.00 – 14.00  buffet-pöydän, joka sisältää peru-
nat, gratinoidun vihanneslaatikon, kanaa, kasti-
ketta, salaatteja, leivän voin ja juomat.
Jälkiruokana raparperi- marjakiisseli. Aterian
hinta 10 euroa
■ Pääsymaksut: Kulujen katteeksi peritään tietys-
ti pääsymaksut. Maksullisia tilaisuuksia ovat
Iltamat ja Päiväjuhla. Kumpaankin pääsymaksu
on 10 euroa.
■ Juhlakanslia: On Sampolassa koko juhlien
ajan. Siellä on myynnissä Pyhäjärvi-viiriä ja kir-
jallisuutta.
■ Majoitus: Hotellivaraukset on tehtävä viimeis-
tään nyt, jos mielii yöpyä hotellissa. Hotelli
Kauppi on edullinen ja hyvätasoinen, lähellä juh-
lapaikkaa. Tarkempi esittely edellisessä lehdessä
Puhelin 03-253 5353,  telefax 03-253 4611 ja
sähköposti: kauppi@avainhotellit.fi

Muista majoitusvaihtoehdoista saa tietoja
www.tampere.fi/matkailu/majoitus tai
Majoitusvälitys puhelin 03-2230055

Pyhäjärvi-juhlan juhlamessun alussa Juhani Ki-
visalo laulaa Pyhäaamun rauhaa. Laulun aikana
tuodaan kirkkoon ristisaatossa Suomen ja Vpl. Py-
häjärvi-Säätiön liput airueineen, sekä kulkueessa
tulevat myös messutoimituksen suorittajat. Eh-
toollista ovat jakamassa Silja ja Juhani Forsberg,
Raimo Vuoristo ja Mirja Tenkanen. 

Kirkossa saarnaa rovasti Raimo Vuoristo, litur-
gina Salla Häkkinen. Lukukappaleet lukevat py-
häjärveläiset Pirjo Kiiala ja Kalevi Luukkanen. Mu-
siikki Sari Oksavuori ja Eliina Lepistö. Kolehdin
kannossa avustavat pyhäjärveläiset Hannu ja Ka-
levi Luukkanen, Leevi Hietanen ja Pentti Päivä-
läinen.

Messun jälkeen Sankarivainajien ja Karjalaan
jääneiden vainajien muistaminen suoritetaan kir-
kossa. Puhe Antero Pärssinen

Seppelepartioiden saattolauluna Juhani Kivisalo
laulaa Finlandian.

Sukuseminaari
lauantaina 14.7. 
klo 13.00-15.00 Sampolassa

Aiheena SUKUSEURATOIMINTA
Tilaisuuden avaa ja juontaa Antero Pärssinen


