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Koulupiirin

130-vuotisjuhla

sai suuren yleisön
Pyhäkylän koulupiirin 130-
vuotisjuhla ja samalla kou-
lupiirin kirjaparin julkista-
mistilaisuus keräsi Vamma-
laan sankan yleisön: väkeä
1.9. pidetyssä juhlassa oli
reippaat 250 henkeä. Run-
sas yleisömäärä oli hyvä kii-
tos ja kunnianosoitus sille
suurelle työlle, mitä kah-
den kirjan tekeminen oli
työryhmiltään vaatinut.

Myös juhlatilaisuuden
ohjelman eteen oli nähty
paljon vaivaa. Mukava pie-
ni yksityiskohta oli se, että
jokainen tulija sai rintaansa
nimilapun – eipä sitten tar-
vinnut tuntemattomien ja
jälkipolvien arvuutella, ke-
nen kanssa keskusteli.

Ruokailun jälkeen juhlan
tunnelmaa viritti filmi
Muistojen Pyhäjärvi. Rei-
no Tenkasen kuvaamaan
materiaaliin pohjautuva esi-
tys väläytti, miltä
Vpl.Pyhäjärvellä näytti vuo-
sina 1939-1944.

Juhlan juonnosta vastasi
kanttori Riitta Hirvonen,
Pyhäkylän koulun opetta-
japari Emil ja Mertta Kor-
hosen tytär. Luvassa oli lau-
lun, musiikin, muistelujen
ja tervehdysten täyttämä
juhlapäivä.

Kaunista Vpl.Pyhäjärveä
kirjat, osa I Pyhäkylän kou-
lutie 1877-2007, ja osa II
Juurillaan ja maailmalla, oli
peitetty vihreällä veralla.

Kirjoja peittävä karjalaisen
naisen käsityötaidon näyte
oli aikanaan evakkotaipa-
leelle lähdössä jäänyt kes-
ken; peitteessä oli vielä
ruostunut neula lankoi-
neen. Kangas oli ollut
unohduksissa 50 vuotta, ja
löytynyt sitten sattumalta.

Entiset koululaiset Irma
Karppanen ja Sirkka Mat-
tila saivat kunnian nostaa
kankaan kirjoja verhoamas-
ta. Pyhäjärveläisjuurisen
Ulla Pohjolan ohjaamat
seurakunnan pienet esikou-
lulaiset lauloivat ja toivat
kukkakimput kirjapöytään.

Sen jälkeen oli kirjatyö-
ryhmien vetäjien aika esi-
tellä odotetut teokset. Toi-
vo Hinkkanen esitteli kak-
kososan, Kauko Hinkka-
nen ensimmäisen.

Kauko Hinkkanen pyysi
kuulijoita heittäytymään
yhteiselle mielikuva- ja ai-
kamatkalle Pyhäkylän kou-
lutielle. Hän johdatti ylei-
sön 1800-luvun puoliväliin
kansakouluasetuksen alkua-
joille – asetuksen edelläkä-
vijänähän toimi Suomen
kansakoulun isäksi kutsut-
tu Uno Cygnaeus.

Viipurin läänin kuver-
nööri, kenraali Christian
Teodor Oker-Bom toimi
kansakoululaitoksen puo-
lestapuhujana ja teki pitä-
jissä kiertomatkoja kannus-
taen kuntalaisia kansakou-
lujen rakentamiseen. Pyhä-

järven vuoro oli syyskuus-
sa 1870.

– Kuvernöörin vierailun
jälkeen alkoi kiivas poh-
dinta pyhäjärveläisten ta-
lonpoikien keskuudessa.
”Kukas ne työt tekkyö, jos
kaikist koulutettaa herroi”,
kertoi Hinkkanen silloista
pohdintaa.

Mutta siemen jäi itämään
ja seitsemän vuoden kulut-
tua kuvernöörin vierailusta
avattiin Pyhäjärven ensim-
mäinen kansakoulu, Pyhä-
kylän kansakoulu 1. syys-
kuuta 1877.

Kansakoulunlaitoksen
laajenemisen myötä Itä-
Suomi sai oman seminaa-
rin Sortavalaan vuonna
1880. Talonpoikaissäädys-
tä kuului edelleen epäilyjä
hankkeen tarpeellisuudelle,
ja Cygnaeus joutuikin se-
minaarin vihkiäispuhees-
saan toteamaan:

”Wielä nytkin kuuluu toi-
sinaan sanottavan kansa-
kouluja ei ainoastaan hyö-
dyttömiksi, koska ilman nii-
tä on tähänkin asti tultu
toimeen, vaan vieläpä päin-
vastoin vahingolliseksi,
koska ne muka kasvattavat
puoliherroja ja puoliryök-
kinöitä.”

Mutta koululaitos lähti
juurtumaan, ja sinnitteli
eteenpäin myös sortovuo-
sien venäläistämispyrki-
myksien aikaan. Sitten maa
itsenäistyi, ja tuli vuoden

1918 sota. Itsenäisyyden
alkutaival oli vaikeaa aikaa.
Pyhäjärvelle oli rakennettu
jo useampia kouluja, ja li-
sää oli tehtävä taloudelli-
sista vaikeuksista huolimat-
ta.

– Taubilan kartanon uusi
omistaja Karl Fazer oli
merkittävä yhteiskunnalli-
nen vaikuttaja ja vastuun-
kantaja – myös koulun joh-

tokunnan jäsenenä.
– 1920-luku oli myös jär-

jestäytymisen vuosikym-
men. Tätä kuvaavat muun
muassa Lotta Svärd-yhdis-
tyksen perustaminen. Myös
marttojen toiminta aktivoi-
tui, ja Mannerheimin las-
tensuojeluliitolle lausuttiin
synnyinsanat.

Ensimmäiset luokkaku-
vat ilmestyivät 1920-luvul-
la.

– Se oli suuri työllistäjä
kirjoja tehdessä, kun kuvi-
en henkilöille haettiin ni-

miä, toteaa Kauko Hink-
kanen.

Hän kuljetti kuulijakun-
taa edelleen Pyhäkylän mai-
semissa ja tapahtumissa
aina sotavuosiin asti. Soti-
en aikana koulu oli vuo-
roon niin reserviläisten käy-
tössä kuin kunnan asioita
hoitavan esikunnan ja sii-
vousryhmän tukikohtana.
Koulussa toimi jatkosodan
aikana myös kenttäsairaala
sotilaita ja siviilejä varten.

Jatkuu sivuilla 2-3

Kauko Hinkkasen (vas.) ja Toivo Hinkkasen helpotuksen päivä: kirjat ovat
valmiit ja suuri urakka apujoukkojen kanssa takana.

Juhlan lopuksi päästiin
jonottamaan oma kirja.

Toivo Hinkkasen pojan Jorman perheestä tyttäret Sanna (vas.) ja Suvi sekä
vaimo Taina tutkailevat vastavalmistunutta. Aina oli ukki tietokoneen ääressä,
kun siellä kävi kylässä, kertoo isoisäänsä kirjanteossa auttanut Sanna.
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Karjalaseurat toimivat

Pyhäjärveläiset toimivat varsin ahkerasti nyt jo 60 vuoden
ikään ehtineissä karjalaisseuroissa.
Jo 1940 perustettu Karjalan Liitto piirijärjestöineen ja eri
toimikuntineen ja työryhmineen on kuluneiden vuosikym-
menien aikana tehnyt karjalaisen kulttuurin hyväksi
mittaamattoman arvokasta työtä.

Seurojen perustamisen alkuvuosina pohdittiin yhteisesti
miten korvausasiat ja jälleenrakennuskausi saadaan
parhaiten vietyä läpi. Pohdiskelun aiheen oli myös karjalai-
sen väestön sopeutuminen uusille asuinsijoille. 1950-
luvulle päästessä elämä uusilla kotiseuduilla oli jotenkuten
saatu alkuun.
Meille juuri ennen sotaa tai evakkovaiheen aikana synty-
neiden vanhemmat eivät useinkaan ehtineet tai halunneet-
kaan muistella sodan ajan tapahtumia. Heillä oli kiire
päästä uuden elämän alkuun. Useilla pyhäjärveläisten
asuttamilla alueilla osattiin arvostaa karjalaista väestöä.
Niinpä uusille asujille annettiin mahdollisuus osallistua niin
kunnalliseen, seurakunnalliseen kuin monien liikkeiden ja
aatteellisten yhdistysten toimintaan. Monessa kunnassa
istui valtuuston puheenjohtajana pyhäjärveläinen mies.
Viime vuosikymmeninä niin Karjalan Liitto kuin sen
jäsenseuratkin ovat keskittyneet karjalaisen kulttuurin
esille tuomiseen ja sen säilyttämiseen. Moni seura on
saanut jäsenikseen myös ei-karjalaista syntyperää olevia
jäseniä. Monet tavat ja kulttuurin muodot on omaksuttu
niin satakuntalaiseen kuin hämäläiseenkin kotiin.

Vuosittain eri puolella Suomea pidettävät Pyhäjärvi-juhlat
ovat paikkakunnan karjalaisyhteisölle aina suuri voimain-
koetus. Monesti jo hiipumassa olevaan toimintaan on
osittaisen pakon sanelemana saatu uutta toimintatarmoa.
Juhlien ansiosta entinen kotikuntamme Vpl. Pyhäjärvi
esitellään paikkakuntalaisille varsin perusteellisesti.
Vastavuoroisesti juhlapaikkakunnan kunnallinen ja seura-
kunnallinen toiminta tulee hyvin esille. Myös paikkakunnan
liikelaitokset ovat ilahduttavasti mukana juhlajärjestelyis-
sä.

Miten tästä sitten eteenpäin? Karjalan Liiton toimesta
kierretään parhaillaan eri piirejä ja pidetään tarinakahviloi-
den muodossa toiminnan suunnittelua yllä. Tarkoituksena
on suunnitella ja kehittää toimintatapoja aina vuoteen
2020. Tavoitteena on ohjata tekemistä ja yhdessä suunni-
tellen ja yhdessä tehden päästä haluttuun tavoitetilaan.

Karjalan Liiton seuraava liittokokous on keväällä 2008.
Silloin kenttäväki hyväksyy päätöksiä tulevaisuutta varten.
Liittokokouksessa valitaan myös liiton puheenjohtajisto ja
liittovaltuusto seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
Meillä kaikilla pyhäjärveläisillä toimiessamme karjalaseu-
rojen jäseninä on mahdollisuus omalta osaltamme vaikut-
taa miltä karjalaisuus näyttää 2020.
Menkäämme siis innolla mukaan toimintaan ja kun meidän
vanhenevien aika on siirtyä seurojen johtotehtävistä
sivuun, tärkeä velvollisuutemme on huolehtia siitä, että
nuoremmat jatkavat työtämme.

REINO ÄIKIÄ
Karjalan Liiton liittovaltuuston jäsen

Karjalan Liiton Satakunnan piirissä järjestetyssä
suunnittelutilaisuudessa eri seurojen edustajat jaet-
tiin ryhmiin. Pyhäjärviläisistä samaan ryhmään sat-
tuivat Yrjö S. Kaasalainen Harjavallasta (kolmas
vasemmalta) ja Kalevi Matikainen Eurajoelta (toi-
nen oikealta). Taustalla Satu Hallenberg Karjalan
Liitosta valvoo tilannetta.

Kirjat julkistettiin Pyhäky-
län kansakoulun 130-vuo-
tisjuhlassa Vammalassa 1.9.
Neljän vuoden tiivis yh-
teistyö oli nyt valmiina. Kir-
jojen alkuunpanija eli pri-
mus motor oli Toivo Hink-
kanen ja hän toimi myös
kirjatoimikunnan puheen-
johtajana.

Kirjasarjan ensimmäinen
osa Kaunista Vpl Pyhä-
järveä osa I  Pyhäkylän
koulutie 1877 – 2007 oli
toimittanut Kauko Hink-
kanen ja osa  II Juuril-
laan ja maailmalla sisälsi
koulupiirin Ivaskansaaren,
Larjavan, Orolan, Pyhäky-
län ja Valkeamäen asukkai-
den henkilömatrikkelin jäl-
kipolvineen alkaen Pyhä-
järveltä tähän päivään. Tä-
män teoksen toimitti Toi-
vo Hinkkanen.

Kirjojen ensimmäisessä
osassa kerrotaan Pyhäjär-
ven kirkonkylän Pyhäkylän
synnystä, mutta myös Py-
häjärven pitäjän historiaa,
niin sen taloudellisista, aat-
teellisista ja hengellisistä
yhteisöistä, jotka eivät ra-
joittuneet pelkästään Pyhä-
kylään ja sen henkilöihin.
Aikaisempiin historian tie-
toihin oli nyt saatu run-
saasti uutta tietoa ja lisävä-
riä antoivat ihmisten hen-
kilökohtaiset muistot ja
haastattelut.

 Pyhäkylän kansakoulu
oli 67 vuoden aikana Pyhä-
järvellä kokenut monenlai-
sia muutoksia. Asiatekstien
ja luetteloiden seassa opet-
tajien ja oppilaiden oma-
kohtaiset muistot tekivät
toiminnot eläviksi. Ja muu-
toksista kertoivat myös iha-
nat koulun luokkakuvat
aina 1920-luvulta alkaen.
Ensimmäisessä kuvassa
opettajalla ja oppilailla ei
ole hymyn häivääkään, vaan
kameraa tapitetaan todella

Pyhäkylän koulupiirin

kirjasarja ensi esittelyssä

totisina. Vuosien myötä il-
meet vapautuvat ja asus-
teet muuttuvat.

Aikamatka koulutiellä nos-
taa esiin sota-ajat, evak-
koonlähdöt ja paluun ta-
kaisin kotiin ja monien,
monien henkilökohtaiset
muistot olivat todella kos-
kettavaa luettavaa. Sodan
jälkeen pyhäkyläläisten
koulutie jatkui uusilla asuin-
sijoilla. Viime vuosien ja
tämän päivän yhdistäviä asi-
oita niin pyhäkyläläisillä
kuin muillakin pyhäjärve-
läisillä ovat kotiseutumat-
kailu ja sukututkimukset,
jotka teoksessa nousevat
esille. Kirjassa esitellään
myös Valamon ja Konevit-
san luostarit.

Kirja oli ulkoisesti help-
po luettava. Tekstin ja kap-
paleiden jaottelu väljää, va-
lokuvat selkeitä. Se, että
erittäin tarkka lähdeaineis-
to oli jokaisen tekstikappa-
leen lopussa eikä kirjan ta-
kana oli hyvä ratkaisu. Erit-
täin huolella tehty kirja.
Teos on kooltaan iso A-
neljän arkkikokoa ja sivuja
on 230 ja sen olisi luullut

riittävän  jo  yhdeksi koulu-
piirikirjaksi, mutta lisää oli
jatkossa.

Osa kakkosessa Juu-
rillaan ja maailmalla lue-
tellaan kaikki Pyhäkylän
koulupiiriin kuuluvien ky-
lien  ihmisten henkilötie-
dot jälkipolvineen. 500-si-
vuinen teos on vaatinut to-
della valtavan työmäärän.
Näin tarkka henkilömatrik-
keli on ensimmäinen Pyhä-
järven kyläkirjojen joukos-
sa.

 Teoksen alkuosassa esi-
tellään Pyhäjärven keskei-
sintä osaa kirkonseutua. On
selvitys kirkosta ja kirkko-
esineistä. Ensi kertaa on
nyt selvitetty tarkalleen kir-
kon palo ja sitä edeltävät
tapahtumat. Tämä pyhäjär-
veläisiä askarruttanut ta-
pahtuma ei ole enää val-
koinen läiskä historiassam-
me ja hyvä niin.

Henkilöiden nimiluette-
lo on valtaisa, yhteensä
6000 nimeä, ja valokuvia
1500.  Useimmista perheis-
tä on lyhyt esittely valoku-
vineen ja jälkipolvien luet-

telo. Toisista taas pelkkä
rivi-ilmoitus. Ja se on sel-
vää, että kaikkia ei ole ta-
voitettu ja monet siirtyneet
jo ajasta pois. Nimi ja hen-
kilötiedot Pyhäkylän kou-
lupiirin alueella asuneista
ovat silti jokaisesta.

Kummassakin teoksessa
on leveät sivumarginaalit ja
sitä oli käytetty hienosti hy-
väksi. Marginaalissa oli
murresanoja, valokuvia, ru-
noja ja tapahtumiin ja hen-
kilöihin liittyviä erikoistie-
toja.

Kirjojen kansikuvat ovat
”kaunista Pyhäjärveä” ja
kakkososassa on kansien
sisäsivuilla kartat, joihin oli
merkitty jokainen koulupii-
rin talo.

Pyhäkylän koulupiirin
kirjatoimikunta avustaji-
neen on saanut puheen-
johtajansa Toivo Hinkka-
sen johdolla aikaan piristä-
västi erilaisen kyläkirjapa-
rin. Koulumaailman arvo-
sanoilla tulos on kiitettävä,
josta sydämelliset onnitte-
lut.

SALME RINTALA

Huittisten, Vammalan ja Äetsän joukkueet ottivat kyykän peluussa mittaa toisistaan. Äetsän joukkue ties
monenko kerran voitti turnauksen kahdella voitollaan. Hyvänä kakkosena oli Vammala lyötyään selkeästi
Huittisten. Ottelun päätteeksi käytiin yhteiseen kuvaan. Ylhäällä Äetsän voittajajoukkue, alhaalla oikealla
Vammalan joukkue ja vasemmalla Huittisten joukkue.

Äetsä otti taas kyykkävoiton

Kirjat paljastivat päivänvaloon Sirkka Mattila (vas.) ja Irma Karppanen.
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Kirjatalkoissa yli tuhat henkeä

Aino Pöyhönen ojensi lahjakirjat Vammalan seura-
kunnan ja kunnan edustajille. Vastaanottajina pas-
tori Mirja Tenkanen sekä kaupunginhallituksen
jäsen Merja Luukkanen että kaupunginvaltuuston I
varapuheenjohtaja Pentti Kukko.

Kirjanjulkistamistilaisuuteen saapuivat sisarukset
Erja Virolainen Huittisista ja Päivi Virolainen Tu-
rusta. Vanhempansa Mailis, o.s. Nokelainen ja
Veikko Virolainen Pyhäjärveltä. Vanhempien koti-
seutuun he ovat myös käyneet tutustumassa. – Ja
murre piti kotia karjalaisena, sisarukset kertovat.

Lehden entisen päätoimittaja Kauko Hämäläisen
leski Eeva Hämäläinen (vas.) odotti kirjanjulkista-
mista yhdessä Sylvi Hyvösen sekä Sirpa Kiikalan ja
Riitta Mustalahden kanssa.

Kanttorikuoroksi ristityssä kokoonpanossa esiintyivät Riitta Hirvonen (vas.)
Laina Tenkanen-Poikkeus, Hannu Tenkanen, Siina Hirvonen, Henrikki Ten-
kanen, Jussi Hirvonen ja Maria Kahilakoski.

Kari ja Anita Uusitalo.

Toivo Hinkkanen kertoili
kirjan kakkososasta lupsak-
kaaseen karjalaiseen tyyliin,
ja murteella tietty. Hinkka-
nen totesi, että hanke aloi-
tettiin yli kolme ja puoli
vuotta sitten, ja vähitellen
mukaan tuli ”yhä uusii nai-
sii ja miehii, vanhoi ja nuo-
rii. Eivät mahu yhtie tu-
hantie ne, jotka taval tai
toisel o asias olliet liikkiel”.

Kiitosta hän antoi myös
siitä, että kirjoja oli innok-
kaasti varattu etukäteen,
mikä antoi niiden tekoon
rahoitusta.

Juurillaan ja maailmalla -
kirjasta hän poimi esimer-
kiksi erään Annan tarinaa
evakkomatkalle lähdöstä:

”Isä oli sodassa ja Annan
oli kolmen pienen lapsen
kanssa lähdettävä evakkoon
vuoden pimeimpään ai-
kaan. Vanhin, 5-vuotias, oli
sidottu liekaan äidin vyötä-
rölle katoamisvaaran takia,
seuraavaa, puolitoistavuo-
tiasta oli kädestä pitäen ta-
lutettava, nuorin puolivuo-
tias oli sylilapsi. Ohjeiden
mukaan oli mainitun seu-
rueen otettava äidin seläs-
sä kannettavaan reppuun
kolmen päivän muona ja
lapsille vaihtovaatteita tar-
peellinen määrä. Hälytys-
käskyssä lähtövarusteluihin
annettiin aikaa tunti – uhal-
la, että perääntymistiet voi-
vat katketa”.

– No, kirjast suotta sit

lukkii lissiä, mite tuo äskei-
ne seuruve selvis.

Evakkojen suurista vai-
keuksista, pienistä iloista,
vastaanottajien kovuudes-
ta ja lähimmäisenrakkau-
desta hän kertoi esimerkin:

”Niinkö tiäl Tyrväälki
yhdes talos. Ens ilmotettii:
Meil ei oteta evakkoi. Ku
määrättiin ni sit tul tieto: –
Talost ei sit anneta mittiä.
Mut mites käi? Kuukauve
kuluttuu kaik talos ol evak-
koi käytettävis. Näi se ih-
mise miel voip muuttuu”.

Hinkkanen uskoi, että
vastajulkistetut teokset ei-
vät ole mikään romaani,
joka kerran luetaan ja laite-
taan sitten kirjahyllyyn.

– Mut ei tiä uo mikkiä
tieteellinen tevoskua. Tiä
on hyvi havainnolline tari-
na siint, mitä yhe koulupii-
rin ihmisii elämää o sisäl-
tynt usjemma sua vuuve
aikan ja ain tähän päivie
ast.

Kun kirjojen kappaleet
oli luovutettu Vammalan
seurakunnan ja kunnan
edustajille, pääsi suuri ylei-
sö vihdoinkin lunastamaan
omat kappaleensa, ja tun-
gostahan siinä tuli.

Toivo Hinkkanen sai  iloi-
ta:

– Kirja on muisto siitä,
joka oli, jota ei ole – ja joka
kuitenkin on.

Vanhat virret ja koululaulut
heräsivät henkiin

Titteleistä paras: koululainen Pyhäjärveltä

Paljon laulua ja musiikki-
esityksiä sisältänyt ohjelma
herätti vanhat virret ja kou-
lulaulut henkiin. Ns. kant-
torikuoro; kuuden hengen
kööri lauloi muun muassa
opettajan virren ”O paras
paimen” – saman, joka oli
esitetty vuonna 1877 Py-
häkylän koulun vihkiäisis-
sä tasan 130 vuotta sitten.

Yhteislauluihin kuului
monille tuttu koululaulu
”Koska meitä käsketään”,
sekin peräisin 1800-luvun
lopulta. Säestyksistä huo-
lehti pianonsoitonopettaja
Maria Kahilakoski, Pyhä-
järven kirkon kappalainen
Sem Wahlin tytär.

Riitta Hirvonen kertoili
entisajan koulutavoista ja
koulukurista, jota nyt vain
voidaan naureskella Suo-
mi-filmejä katsoessa.

– Mutta koulussa oli an-
kara kuri, vielä 1940-luvul-
la opettaja sai nuhdella op-
pilaan käyttäytymistä myös
koulun ulkopuolella.

Hän kertoi isänsä, opet-
taja Korhosen pelastaneen
sodan jaloista paljon Pyhä-
kylän koulun asiapapereita
– sen ansiota oli, että pääs-
tötodistukset olivat saata-
vissa sodan jälkeen.

– Isä ehti myös pakata

sotilaiden viimeiseen kuor-
maan koulun seinäkellon ja
kaksi ompelukonetta: toi-
nen oli koulun, toinen mei-
dän perheen.

Juhlatilaisuuden hartau-
den piti pastori Mirja Ten-
kanen. Hän totesi, että kou-
lulaitoksen synty on ollut
vertaansa vailla oleva kivi-
jalka suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Asiaa edesauttoi
niin papisto kuin edistyk-
sellinen maatalousväestö.

Pastori Tenkasen omat
juuret ovat Pyhäjärvellä:
vanhempansa Helvi Heik-
konen ja Toivo Tenkanen
oli vihitty Pyhäkylän uu-
della koululla, joka oli ra-
kennettu 70 vuotta sitten.
Kotiseutumatkojen Mirja
Tenkanen katsoi virittävän
uutta pyhäjärveläisyyttä.

– Näin meillä muualla
syntyneilläkin on jo oma
muistojen Pyhäjärvi.

Pyhäjärvi-Säätiön terveh-
dyksen ja kiitokset kirjojen
teosta juhlaan toi Antero
Pärssinen.

– Nämä teokset ovat
merkittävä lisä Pyhäjärven
historiaan.

– Toivottavasti päivän-
valoon saadaan kirjat vielä
niistäkin koulupiireistä,
joista ne puuttuvat.

Elokuvaneuvos Kari Uusi-
talo puheli juhlassa miet-
teitään Pyhäjärveltä, jossa
hän on viettänyt elämänsä
ensimmäiset kuusi vuotta.

Hänen vanhempansa oli-
vat muuttaneet Pomarkus-
ta Pyhäjärvelle vuonna
1929: isä kunnan maatilo-
jen hoitajaksi, ja äiti kun-

nalliskodin johtajaksi. Nel-
jä vuotta myöhemmin Kari
Uusitalo syntyi.

– Näin olen kulttuuripe-
rimältäni tiukasti kannek-
selainen ja pyhäjärveläinen,
vaikka isän juuret olivat Sa-
takunnassa ja äidin Uudel-
lamaalla.

Impi Toiviaisen pitämään
kiertokouluun Uusitalo ker-
toi menneensä viisivuoti-
aana, ja otti homman uu-
siksi vuotta myöhemmin,
ja sai sitten kiertokoulusta
todistuksenkin. Ylioppi-
laaksi kiertokoululainen
pääsi Porin lukiosta vuon-

na 1953 – ja joutui kerran
ulosheitetyksi luokasta, kun
opettaja luuli puheet kier-
tokoulusta pilapuheiksi.

Pyhäjärveltä Kari Uusi-
talo sanoo kantavansa mu-
kavia muistoja.

– Sadetta en muista sieltä
ollenkaan. Lapsuus oli on-
nellinen, vaikka se saikin
tylyn lopun 1939. Muistan,
kun Pölhölästä sotilaat pol-
kivat pyörillä kohti rajaa.

Titteleistä ja oppiarvois-
taan huolimatta elokuva-
neuvos esittäytyy mielel-
lään:

– Koululainen Pyhäjär-
ven Pyhäkylästä.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Riitta Hirvosen opetta-
jaisä oli pelastanut mm.
vanhan lasten laulu- ja
leikkikirjan evakkoon.

Maria Kahilakoski (vas.) ja Johanna Wahl innostui-
vat puhumaan karjalaisuudesta. Heidän isänsä
Sem Wahl oli Pyhäjärvellä kappalaisena vuodet
1929-34. Äitinsä oli Antreasta, isä syntyisin Tyr-
väältä. Vaikka Maria on syntynyt Kouvolassa 1942,
tulee puheessa välillä esiin siet ja miet. – Kotona
äidin ja isän luona vieraili paljon karjalaisia, ja
heidän puheitaan kuunteli mielellään. Ja karjalan-
piirakat ovat ehdotonta herkkua, niistä ei pääse
ohi. Vuonna 1925 syntynyt Johanna Wahl arvelee,
että sisarusten luonteisiinkin on tarttunut karja-
laista iloisuutta ja optimistisuutta. Johanna asuu
nykyisin Hyvinkäällä, Maria Valkeakoskella.
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Kirkonsanoma

Rakkaamme

Onni Johannes
Koppanen
s. 22.3.1919 Pyhäjärvi VPL Enkkuan kylä
k. 17.8.2007 Riihimäki

On ajaton avaruus
arjesta irronnut ikuisuus,
on rauha, hiljaisuus.

Rakasta isää ja pappaa kiittäen ja kaivaten

omaiset, sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Maria Pärssinen
o.s. Savolainen

s. 28.06.1912 Vpl. Pyhäjärvi
k. 25.08.2007 Orimattila

Syvästi kaivaten
Pirkko ja Jaakko perheineen
Irma perheineen
Raimo perheineen
Markku perheineen
sukulaiset ja ystävät

Ja niin enkeli tarttui
hänen käteensä ja sanoi:
"Tule, minä vien sinut kotiin."

Äitimme on siunattu läheisten läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.

Kuluneen kesän rippikoulut on pidetty. Rippileirin ja
konfirmaatiomessun muistot ja tunnelmat risteilevät
vielä mielessä tuoreina ja innostavina. Kuinka hienoa
onkaan vuosi toisensa jälkeen katsella nuorten energistä
menoa ja kuunnella heidän toivorikkaita ja tulevaisuu-
teen suuntaavia ajatuksiaan.

Lähimmäisen sunnuntai sattui konfirmaatiomessum-
me kohdalle. Evankeliumiteksti kertoi laupiaan samari-
alaisen tarinan. He, joiden odotettiin auttavan väkivallan-
teon uhriksi joutunutta lähimmäistään, eivät auttaneet.
Sen sijaan toisarvoisena kansalaisena pidetty, hän, jolta ei
mitään odotettu, auttoi parhaalla mahdollisella tavalla.

Monet ovat kohdanneet niin henkistä kuin fyysistäkin
väkivaltaa elämässään, jopa omassa perheessään. Jos
lapsi tai nuori joutuu elämään pitkään tällaisessa ympä-
ristössä, hän helposti siirtää nämä käyttäytymismallit
aikanaan omaan perheeseensä ja ihmissuhteisiinsa. Kyn-
nys puuttua tällaiseen ulkopuolelta käsin on suuri. Ei
haluta puuttua toisten ihmisten perheen sisäisiin asioi-
hin. Mutta mikäli väkivaltaan pystytään puuttumaan jo
alkutekijöissään, on pelastettu paljon niin perheessä,
kuin jokaisen perheenjäsenen henkilökohtaisessa elä-
mässä. Siksi Jeesuksen kehotus; rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi, on haasteellinen ja velvoittava erityisesti
niiden kaikkein tärkeimpien ja lähimpien ihmisten suh-
teen.

JOUNI HARTIKAINEN
kappalainen,

Munkkivuoren seurakunta, Helsinki

Lähimmäisyys – rakkautta ja
huolenpitoa niin omista

kuin naapuristakinKiittäen ja rakkaudella muistaen
Tuula ja Antti
      Heli
            Arto ja Mari
Antero ja Hilkka
      Elina ja Ville
      Päivikki ja Timo
Timo ja Irmeli
      Katja ja Sauli
      Katariina ja Jari
            Emilia ja Erik
      Janne ja Katja
           Roni ja Julie
Markku
Jukka ja Pirjo
      Tomi
      Anu ja Mikko
  Jussi ja Sanna
  Jaana
      Niklas
Sukulaiset ja ystävät

Soi temppelin kellot hiljaa
yli kesäisen kirkkomaan.
Sinne saatoimme äidin rakkaan
isän vierelle nukkumaan.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa
Huittisten kirkossa. Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitos Kuninkaisten Vanhainkodin henkilökunnalle
Äitimme hyvästä hoidosta.

Rakkaamme

ESTER LANKINEN

s. 19.8.1925 Vpl. Pyhäjärvi
k. 14.8.2007 Tampere

Kiittäen ja kaivaten
Omaiset ja ystävät

Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Viheriäisille niityille
Hän vie minut lepäämään,
virvoittavien vetten tykö
Hän minut johdattaa.

Ps.23

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa
1.9.2007 Virroilla.

Yön tumma tuuli tuli vastaani,
ja puiden alla oli pehmeä lumi
oi anna rauhasi sielulleni
sinä rauhan maa.

Tulin särkevin jaloin
sieltä missä on kivinen tie,
ja särkynein sydämin
sieltä missä ei ole ystäviä
ei yhden yhtäkään.

Te veitte rauhani silloin,
en jaksa enää, on liian paljon
tuskan ikuista sinfoniaa.
Liian paljon loputonta kulkua,
eikä se maksa vaivaa.

Niin turhaa on melske maailman
niin turhia ilot onnettomain,
ja joskus kun kuljen tänne taas,
tänne iäksi jään,
ei särkynyt sielu voi elää siellä
missä haaveilla pöytä katetaan
eikä lupaus täyty yksikään.

Siks tänne mä tulin, oi unohtakaa,
että kerran mä olin kulkija maan
sen onnettoman joka katosi vaan,
kun en enää jaksanut vaeltaa,
ja anoa pyytää – odottaa,
oi sinua turhuuden maa.

Olen saanut rauhan
ja rauhan maan.
Niin pehmeän valkean
Se on onneni maa.

ESTER LANKINEN

Pyhäjärveläisten kirjojen
luetteloon on toki lisättävä
Vpl. Pyhäjärven Rotjanlah-
desta 1930 syntynyt Tauno
Orenius.

Hän on pitkän linjan har-
rastelijarunoilija, jolta on
vuosien mittaan omakus-
tanteena ilmestynyt peräti
11 kpl niistä viimeisin ”On-
nellinen perhe” v. 2007.

Ensimmäinen runokoko-
elma ”Ajatuksia elämästä”
ilmestyi 1997, ”Ajatuksia
vuosien saatossa” 1998,
”Ajatuksia rakkaudesta”
1999 ja tästä eteenpäin on-
kin sitten tahti ollut kirja ja
vuosi.

Jo Oreniuksen varhais-
tuotannossa esiintyvät ro-
mantiikka, toivorikkaus ja
usko Korkeimman johda-
tuksesta ovat säilyneet kan-

Tauno Oreniukselta syntyy runoja
Auttava mieli
neuvova kieli.
Vaivoista selvittää
ystävää elvyttää.

Luottamus kasvaa
tulevaisuutta avaa.
Miellyttäviin hetkiin
toistuviin retkiin.

Uskon varmuus
elämisen uutuus.
Iloisuutta säteilet
läheisiäsi syleilet.

Palvelun mielessä
ravinteita kielessä.
Terveyden voimaksi
menestyksen tarmoksi.

Kiitoksin ylistys
levon pyhitys.
Siunattuun eloon
lahjakkaaseen oloon.

tavina voimina.
Luonto ja vuodenaiko-

jen näkymät ovat olleet
myös usein aiheina Ore-
niuksen runoissa.

Ihmisten, elämän ja ajan
tarkkailu ovat antaneet eni-
ten virikkeitä viime vuosi-
en runoihin. Rinnalla ovat
vahvistuneet hengellisyys ja
Jumala.

Näistä aineksista on syn-
tynyt kauniita, ryhdikkäitä
ja määrämittaisia runosä-
keitä.

Esimerkkinä Tauno Ore-
niuksen uudesta runoko-
koelmasta runo ”Auttava
mieli”:

Tarkennuksena Vpl.Pyhäjärvi-kirjallisuuteen kos-
kien Vellamo Kuivalaisen runoteosta, joka on
yksi Otavan runokilpailun 1980 voittaneista kol-
mesta kokoelmasta. Oikeat tiedot ovat:

Vellamo Kuivalainen. Teen laulustani toivon-
sillan. Runoja. Kustannusosakeyhtiö Otava.

Kuivalaisen runoteoksesta

Joki otti järven vettä
   uomassaan juoksutti,
halkoi kylän peltomaita
karjan laitumia
piirtäessään pitäjienrajaa.

Lohen kaimajoki näytti
   oman kunnan kylänväelle,
soljui reittitietoisesti
maantien alla sillalta
suvantona kotvimaan.

Vesi pomppi louhikolla
pyöri uoma-altaissa,
työntyi siltalankun alta
kohisten ja kuohuen.
Joki laski tuontiveden
   kalastajien kyntömereen.

VELLAMO
KUIVALAINEN

Joella

Rauhan maa
Rakkaamme

Urho
KARVANEN
* 22. 12. 1932 Pyhäjärvi Vpl
† 16.  8. 2007 Tampere

Kun yhdessä matkaan lähdettiin,
oli nuoruuden kultainen aika.
Vuodet vierivät, yhdessä kuljettiin,
me tyynet ja myrskyt koettiin.
Nämä kaikki nyt muistoissa yhteen liitän,
sinua rakkaani kaikessa muistan ja kiitän.
Ritva
Isää ja pappaa kaivaten
Joni perheineen
Rami perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten saattamana.
Lämmin kiitos osanotosta suruumme.
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Aira ja Aarne Pruuki viettivät kulta-
häitään 8.9.2007 Kauvatsalla. Aira on
Hilja ja Aleksanteri Itäsalon tytär Lah-
navalkamasta.

Pyhäjärven Enkkuasta ko-
toisin olevan Osmo Juvo-
sen 70-vuotispäiviä vietet-
tiin elokuun viimeisenä vii-
konloppuna Karjalan kan-
naksella.

Perjantaina 24.8 bussilas-
tillinen juhlaväkeä starttasi
Marskin patsaalta kohti
Vaalimaata. Mukana olivat
läheisimmät sukulaiset ja
ystävät Osmon elämän var-
relta ikähaitarin ollessa 6-
85 vuotta. Heti matkaan
päästyä tunnelmaan virit-
täydyttiin katsomalla Enk-
kuasta kertovaa videota Ik-
kuna Karjalaan. Rajapis-
teellä suoritettiin viimeiset
ruoka- ja juomatankkauk-
set ennen rajanaapurin elin-
tarvikkeiden armoille jou-
tumista. Rajamuodollisuuk-
sista selvittiin melko nope-
asti ja oli aika aloittaa tu-
tustuminen Luoteis-Venä-
jään, joka ennen oli vielä
Kaakkois-Suomea.

Ensimmäinen pysähdys
oli kovasti rapistuneessa
Viipurissa, jonka linna sen-
tään vielä näytti komealta.
Kauppahallin tarjonta oli
laaja joskin paikoin erikoi-
nen vaikkapa Kauppatorin
vastaavaan verratessa. Os-
toksia kuitenkin tehtiin in-
nokkaasti, olihan hintataso
todella edullinen totuttuun
verrattuna. Mukaan tarttui
niin vaatteita kuin astiasto-
akin alkoholia kuitenkaan
unohtamatta.

Viipurista matka jatkui
kohti Äyräpäätä. Valtatieltä
poistumisen jälkeen tiet
muuttuivat hiekkateiksi,
joissa bussia heilauttava
kuoppa oli enemmän sään-
tö kuin poikkeus. Paikoin
vaikutti, että tiet ovat vielä
Suomen ajoilta peräisin.
Teiden lisäksi myös kaikki
talot ja muut rakennukset
olivat enemmän tai vähem-
män ränsistyneitä. Ne, jot-
ka kannaksella ennen eivät
olleet vierailleet, tajusivat
millaista Suomessa elämi-
nen voisi olla, jos puna-
armeijaa ei aikoinaan olisi
pysäytetty. Lopulta kuiten-
kin saavuttiin Vuoksen ran-
nalle. Suomalaisille sotilail-
le ja heidän uhrauksilleen
pystytetty muistomerkki

Merkkipäiviä

Osmo Juvosen 70-vuotispäivät
vietettiin Pyhäjärvellä

sekä Äyräpään kirkon rau-
niot muistuttivat nuorem-
paa ja miksei vähän van-
hempaakin polvea vielä li-
sää 1940-luvun tapahtumis-
ta. Paikalle asettuneille slaa-
vilaisille asuntovaunuineen
paikka ei vaikuttanut yhtä
tärkeältä. Roskaa ja pulloja
oli viljelty luontoon mel-
koisesti. Puoli tuntia bus-
sia seurannut metsämarket
myös tarjosi vielä palvelui-
taan ennen siirtymistä ma-
japaikkana toimineeseen
Musakan hotelliin, joka si-
jaitsi hienolla paikalla Py-
häjärven rannalla.

Seuraavana aamuna läh-
dettiin sitten kiertämään lä-
hiseutuja, joita Juvosten ja
Ukkosten suvut olivat asut-
taneet ennen sotaa. Sääen-
nusteet olivat luvanneet sa-
teita viikonlopulle, mutta
päivästä tulikin aurinkoi-
nen. Tiet olivat edelleen
todella huonossa kunnos-
sa ja olikin ihme että bussi
kesti kaikki töyssyt ja kuo-
pat. Ensimmäinen pysäh-
dys oli Ylläppään lahden
alueella, jossa Osmon äiti
Amalia Juvonen (os. Uk-
konen) oli viettänyt lap-
suutensa. Hänen syntymä-
kotinsa raunioiden jälkeen
tutustuttiin upeaan Ylläp-
pään hiekkarantaan, joka
siis sijaitsi Laatokan ran-
nalla. Osan käytyä uimassa
ja osan käytyä tutkimassa
vanhaa koulua matka jat-
kui kohti Osmon synnyin-
seutua, Enkkuaa. Sieltä löy-
tyneelle tutulle sukukivelle
kapusi samaan aikaan kol-
me sukupolvea Juvosia. Li-
säksi nähtiin Osmon syn-
nyintalon sijainti sekä Pärs-
sisten suvun talo.

Synnyinseutuihin tutus-
tumisen jälkeen vierailtiin
Käkisalmessa, joka oli po-
sitiivinen yllätys Viipurin
jälkeen. Keskusta oli siisti
puistoineen ja patsaineen,
kerjäläisiä ei näkynyt ja
mikä parasta, keskustorilla
vietettiin hääjuhlia, joihin
yksi saapasjalkainen suo-
malainenkin osallistui. Ra-
kennukset myös vaikutti-
vat hyväkuntoisilta toisin
kuin alueella yleensä.

Käkisalmesta suunnattiin

takaisin Musakkaan valmis-
tautumaan syntymäpäivien
juhlaosuuteen. Illalliseksi
nautitun tillikanan jälkeen
Osmon lapset Raimo ja
Merja pitivät sankarille yl-
lätyksenä tulleen kuvaesi-
tyksen, joka käsitti noin sata
kuvaa Osmon elämän var-
relta. Esityksen jälkeen siir-
ryttiin ulos juhlatelttaan jat-
kamaan juhlallisuuksia. Oh-
jelmassa oli Osmon sekä
hänen avovaimonsa Rau-
nin tanssiesitys, Osmon
veljenpojan Villen tekemä
Karjala-runo, puheita sekä
lahjojen jakoa, jossa Uk-
kosten sukuseura palkitsi
Osmon kultamitalilla su-
kuseuran hyväksi tehdystä
työstä. Sään huonontuessa
päätettiin juhlia jatkaa sisä-
tiloissa, jossa tanssimista
tahditti käkisalmelainen tyt-
töduo.

Railakkaan illan jälkeise-
nä aamuna oli aika pakata
tavarat ja suunnata kohti
Suomea. Vielä kuitenkin
vierailtiin venäläisten pys-
tyttämällä Tali-Ihantalan-
taistelujen muistomerkillä,
joka muistutti kymmenistä
tuhansista kuolleista kesän
1944 ratkaisutaisteluissa.

Rajalla ei ollut kummem-
paa ruuhkaa ja toiveissa oli-
kin nopea ylitys. Jostain
syystä naapurin tullitäti oli
kuitenkin huonolla tuulella
ja rajanylitys kesti paljon
edellistä kertaa kauemmin.
Vielä ostoshetki tax free-
myymälässä ja bussi saapui
Suomen puolelle.

Ennen Helsinkiin ajamis-
ta pidettiin vielä ruokatau-
ko Rajahovissa. Nuorempi
osa juhlaseurueesta oli
koko matkan ajan sinnitel-
lyt omilla eväillä koskemat-
ta paikalliseen tarjontaan ja
pysähdyspaikan ruoka teki
hyvin kauppansa.

Sunnuntaina kuuden ai-
koihin bussi lopulta saapui
Helsinkiin. Viimeiset kii-
tokset ja hyvästit ja oli jo-
kaisen aika vetäytyä kotiin
pohtimaan matkaa, jonka
tarkoituksena oli syntymä-
päivien lisäksi opettaa Os-
mon jälkeläisille ja ystäville
Juvosten ja Ukkosten su-
kujen historiaa.

Lahja, o.s. Paakeli Pyhäjärven Salit-
sanrannalta ja Olavi Taponen Viipu-
rista vihittiin sodan aikana 9.8.1942 Vii-
purissa. Avioliittoa on siis takana jo 65
vuotta. Pariskunnalla on kaksi poikaa,
62- ja 60-vuotiaat.

Lotta Hamari-Rantasalo ja Toni Ran-
tasalo, vihitty Ikaalisten kirkossa
21.7.2007.

Lotta on Airi Hamarin, o.s. Laulajainen
Pyhäjärveltä, ja Lauri Hamarin pojan Arin
ja Aulikki Hamarin tytär.

Valmistunut Forssan Am-
mattikorkeakoulusta, hoi-
totyön koulutusohjelmasta:
sairaanhoitaja Mervi Iko-
nen Oriniemestä.

Kiitos Pyhäjärvi-Säätiöl-
le saamastani stipendistä!

Sanna Klinga s. Hinkka-
nen Äetsästä on valmis-
tunut kasvatustieteiden
maisteriksi 27. kesäkuuta
2007 Turun yliopiston Rau-
man opettajankoulutuslai-
toksessa.

Viime kesän Karjalan Liiton juhlat olivat Oulussa, ja nyt
on herännyt keskustelu, oliko Pyhäjärvi lainkaan Oulun
pitäjäesittelykulkueessa mukana. Tähän vastaa pyhäjär-
veläinen Markku Joro, joka on Nokian Karjalaseuran
hallituksen jäsen.

– Kyllä vaan mukana oltiin. Kannoin ylpeänä syntymä-
pitäjäni Vpl Pyhäjärven kylttiä ja aakkosellistikin ihan
oikeassa paikassa.

– Olimme Nokialta hyvin suurella joukolla tutustumas-
sa Oulun juhlien järjestelyihin, koska ensi kesän juhlat
ovat Tampereella. Juhlat ovat erittäin suuri haaste Tam-
pereen piirin Karjalaseuroille, ja jonka talkoojoukkoihin
toivon monien pyhäjärveläistenkin osallistuvan Juhlien
puheenjohtajana toimii Tuomo Nenonen Nokialta.

Näin siis talkoojoukoissa toimiva Markku Joro.

Pyhäjärveläiset mukana

Karjalan Liiton kesäjuhlilla

Kaunis ja lämmin kesä on
takanapäin ja sen aikana
olen käynyt monissa karja-
laisissa tilaisuuksissa.

Niissä olen tavannut mo-
nen monia henkilöitä ja
oppinut tuntemaan heitä
entistä paremmin. Ilot ja
surut ovat vaihdelleet, ku-
ten arkisessa elämässäkin.
Läheisen ihmisen poisme-
no keskuudestamme pysäh-
dyttää meidät kunnioitta-
maan ja nöyrästi hyväksy-
mään asian johon emme
itse voi vaikuttaa.

Kaksi Karjalan matkaa
ennakkovalmisteluineen ja
mieluisine elämyksineen oli
minulle ja toivottavasti kai-
kille muillekin alkavan ke-
sän odotettuja kohokohtia.
Silti säätiöiden yhteinen
matka ei täysin vastannut
niitä odotuksia, jotka sille
ennakolta asetettiin. Luva-
taan lähteä, mutta sitten ei
kuitenkaan sovi lähinnä yh-
teensattumien takia.

Yritämme ottaa tästä
opiksi tulevia matkoja
suunnitellessamme.

Toukokuun toinen mat-
ka oli ns. ”sukumatka”, joka
palautteeltaan ylitti odotuk-

set. Ensikertalaisten aidot
elämykset Vpl. Pyhäjärven
poluilla, pihoilla ja kylillä
yhdistivät meitä vanhim-
masta nuorimpaan ja suku-
polvesta toiseen. Yhdessä
siistimme kirkkoahon ja sen
läheisyydessä olevat muis-
tomerkkien alueet talven
jäljiltä, sekä oikaisimme
sankarihauta-alueen aidan,
jota lumi ja jää oli paina-
nut. Vaikka yöllinen uk-
kosmyrsky katkaisi sähköt
koko alueelta, ei kukaan
purnannut nautiessamme
omatoimisesti valmistetun
aamiaisen majapaikkamme
pihalla.

Tyydytyksellä voin tode-
ta, että näillä matkoilla ta-
pasimme Käkisalmen kau-
pungin ja linnan museon
sekä nykyisen Pyhäjärven
alueen johtohenkilöitä ja
meille viestitettiin, että

olemme tervetulleita vie-
railemaan siellä tulevinakin
vuosina.

Karjalan Liiton kesäjuh-
lat Oulussa jäivät tänä
vuonna työkiireiden ja pit-
kän etäisyyden vuoksi vä-
liin, mutta toiveenani on
päästä ensi vuonna Tam-
pereelle. Tämän kesän Vpl.
Pyhäjärvi juhlien yhteen-
veto on valmistumassa ja
ensi vuoden juhlavalmiste-
lut Mouhijärvellä on aloi-
tettu. Syksyn aikana järjes-
tetään useita tilaisuuksia
Karjalatalossa, joihin sää-
tiömme edustajat osallistu-
vat.

Olemme palkanneet leh-
dellemme uuden päätoimit-
tajan ja näinkin merkittävä
tehtävien vaihto on suju-
nut hyvin. Kiitos Reino ja
Salme sekä menestystä
Marjolle vaativassa tehtä-
vässään.

Säätiömme toimintaa
voisimme verrata yhteisen
kirkkoveneen soutuun, jos-
sa meillä jokaisella on oma
osuutemme. Suunta on sel-
villä ja eteenpäin mennään.
Vastavirtaan soutajia ja ve-
neen keikuttajia ei tarvita.

YRJÖ S. KAASALAINEN
Hallituksen puheenjohtaja

www.
vplpyhajarvi.fi

Nuijan varresta

Valmistuneita

erhejuhliaP
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Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö täyttää ensi vuonna 60 vuotta.
Säätiön historiikkia kokoaan parhaillaan karjalainen mo-
nitoimimies Reino Äikiä. Pyhäjärvi-lehden teosta hän
vetäytyi elokuun alussa, mutta jatkaa edelleen lehden
talous- ja tilauspuolen parissa, ja on lupautunut jatkossa
vielä juttujakin meille kirjoittamaan.

Kuulustelimme Reinolta hänen ajatuksiaan pitäjäleh-
destä ja karjalaisuudesta ylipäätään.

Kerro vähän juuristasi?
– Olen syntynyt Vpl. Pyhäjärvellä lokakuussa 1939

samana aamuna, kun isäni lähti ylimääräisiin kertaushar-
joituksiin. Muiden pyhäjärveläisten tavoin matkasin tal-
visotaan pakoon äitini ja talon muiden naisten kanssa
Alavudelle.

Jatkosodan alkaessa jo syyskuussa 1941 Äikiän perhe
muutti takaisin Pyhäjärvelle, jossa havaittiin yhteisen
kotitilan Rotjanlahden kylässä säilyneen olosuhteisiin
nähden varsin hyvänä.

– Talon miehet olivat kaikki sodassa, josta kuitenkin
muun muassa isäni Juho Äikiä ja setäni Armas Äikiä
vapautuivat hyökkäysvaiheen jälkeen siviiliin. Jatkosodan
jälkeen perheeni muutti Keuruun ja Längelmäen kautta
Huittisiin, jonne vanhempani rakensivat uuden kodin.

Reino sanoo, että karjalaisuus ja pyhäjärveläisyys on
merkinnyt hänelle hyvin paljon.

– Omat muistikuvat karjalaan ja Pyhäjärvelle rajoittu-
vat toisten kertomuksiin ja jatkosodan aikaisiin pienen
pojan muistikuviin. Uudessa Huittisten kodissamme
kävi hyvin paljon vieraita ja juuri koulunkäyntinsä aloit-
tava poika sai kuulla onnekseen paljon tarinoita Pyhäjär-
veltä. Myöhemmin aikuisiällä karjalainen järjestötyö vei
mukanaan ja sitä on jatkunut näihin päiviin saakka niin
oman pitäjän seurassa, Satakunnan piirissä ja myös
Karjalan Liitossa.

– Minulla on karjalaispoikana Huittisiin sijoittumisessa
ollut pelkästään positiivisia kokemuksia. En muista mil-
loinkaan minua kiusatun koulussa karjalaisuuteni takia.
Aikuisiällä olen kuullut kyllä Huittisista toisenlaisiakin
tapauksia. Työelämässä jouduin tehtäviin, joissa yrityksiä
ja yksityisiä henkilöitä joutui taloudellisiin vaikeuksiin.
Silloin ei ollut aihetta huulenheittoon, mutta asiat pystyt-
tiin hoitamaan mallikkaasti. Isompia ristiriitoja esimer-
kiksi sodanjälkeisistä maanluovutuksista ei isäntien välil-
le jäänyt.

Huittisiin Äikiän perhe muutti vuonna 1947.
– Alkuun asuimme yhdessä pitäjän mahtitalossa Käy-

rällä, jonka maista myös osa uudesta tilastamme muo-
dostettiin. Välit olivat heti alusta alkaen erinomaisen
hyvät. Isäni oli Pyhäjärvellä ollut kunnallismies ja tämä
auttoi paljolti myös Käyrän isännän kanssa yhteiselossa
– hän oli nimittäin kunnan johtomiehiä siihen aikaan.

Sotaväkiaikaa ja lyhyttä koulu- ja työssäoloaikaa lu-
kuun ottamatta Reino on vuodesta 1968 lähtien asunut
Huittisissa. Koko ajan aina vuoteen 1999 asti eli eläk-
keelle siirtymiseensä saakka hän työskenteli Huittisten
osuuspankin apulaisjohtajana ja viimeiset vuodet kiin-
teistökeskuksen johtajana.

Eläkepäiviä siivittävät harrastukset, vaikka osasta teh-
täviä Äikiä aikoo irrottautua.

– Tein pari vuotta sitten kirjan ”Karjalaiset Huittisis-
sa” ja sen kirjoittamisessa jouduin palautumaan moniin
niin oman perheeni kuin myös muiden karjalaisten
sijoittumiseen Huittisissa. Jättäydyin vuoden alusta pois
Karjalaseuran johdosta, jossa olin muutamia vuosia. Nyt
olen järjestelmällisesti jäämässä pois myös Satakunnan
piirin varapuheenjohtajan ja Karjalan Liiton liittoval-
tuuston tehtävistä, hän toteaa.

– Vuorossa on myös vähitellen luopuminen Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiön tehtävistä. Tulin säätiön vara-asiamie-
heksi vuonna 1968 ja Armas Kaasalaisen jälkeen vuonna
1973 säätiön asiamieheksi ja samalla hallituksen jäsenik-
si.

Ensimmäisen juttunsa Pyhäjärvi-lehteen hän teki Kau-
ko Hämäläisen pyynnöstä vuonna 1969.

– Se oli mahdottoman pitkä juttu aiheesta ”Riittävätkö
perheen rahavarat”.

– Näiltä ajoilta on aivan erityisesti jäänyt mieleen Vpl.
Pyhäjärvi-juhlien järjestelyt eri paikkakuntien puuha-
miesten kanssa. Huittisissa juhlat ovat olleet seitsemän
kertaa ja kaksissa viimeisissä olen ollut juhlatoimikunnan
puheenjohtaja. Myös 1990-luvulta alkanut matkailu enti-
sille kotiseuduille oli mielenkiintoista puuhaa. Entisen
kotiseudun muistomerkkien kunnostustyöt ovat nekin
jääneet mukavina kokemuksina mieleen.

Reino siirtyi
lehdenteosta

historiikin pariin

Vpl. Pyhäjärvi-lehden toi-
mittajan työt Reino Äikiä
jätti elokuussa, kun lehteen
oli palkattu päätoimittaja.
Avustajana hän silti jatkaa.

Äikiä naureskelee joutu-
neensa olosuhteiden pakos-
ta lehdentekoon vuonna
1985 Erkki Pärssisen ja Sal-
me Rintalan kanssa.

– Tehtävän piti olla vain
väliaikaista, kunnes saam-
me vakituisen toimittajan.
Pariin otteeseen haimme
lehti-ilmoituksella toimitta-
jaa kuitenkin tuloksetta.

– Lehden teko oli mo-
nessakin mielessä hyvin ke-
hittävää työtä. Moniin uu-
siin asioihin jouduimme
paneutumaan aivan tosi-
mielessä. Sitten tuli tieto-
koneaika ja muun muassa
Tyrvään Sanomissa lehden
teko muuttui ratkaisevasti.
Kuvaruudulla näimme heti
työmme tuloksia ammatti-
taittajan siirtäessä meidän
ja avustajien juttuja edel-
leen painotaloon lähetettä-
väksi.

– Kaikilla pitäjälehdillä,
kuten Vpl. Pyhäjärvi-leh-
dellä on vakiintunut tilaaja-
kantansa. Omassa lehdes-
sämme on tilauskanta rei-
lut 1800 vuositilausta. Leh-
teä tehdään lukijoita var-
ten. 1990-luvun alussa, kun

Reino Äikiä on toiminut Pyhäjärven ja karjalaisuuden parissa aktiivisesti jo
1960-luvun lopulta. Nyt on vuorossa Pyhäjärvi-Säätiön historiikin teko, ja on
salkussa vielä monet muutkin paperit Karjala-asioiden parista.

Tällä hetkellä Reino Äikiä kirjoittaa Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön 60-vuotishistoriikkia.
– Säätiön juhlavuosi on ensi vuonna ja monia mielenkiintoisia asioita on vuosikymmenien aikana

tapahtunut. Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat ovat kaikki olleet asiansa osaavia ja
innostavia puheenjohtajia.

Muitakin kirjallisia hommia on työn alla.
– Kaksi kertaa viikossa olen mukana tekemässä huittislaisista rakennuksista, maisemista ja ihmisistä

kuvateosta, joista ensimmäinen on ehtimässä vielä joulumarkkinoille. Tämä projekti kestää vielä pari
seuraavakin vuotta.

– Karjalan matkailua tulee tietysti harrastettua edelleen. Ensi kesänä on vuorossa reissu Petroskoista
pohjoiseen pienellä ryhmällä vuosiviisumin turvin ilman tarkkaa aikataulua.

Mistä sitten tulee voima tähän karjalaharrastukseen?
– Kyllä se on verissä tämä karjalaisuuden ja pyhäjärveläisyyden ylläpito. Nämä tehtäväthän ovat

talkootehtäviä ja matkakorvausten lisäksi tilipussi ei koskaan eikä kenenkään kohdalla ole kasvanut. Ehkäpä
arvostus menneitä sukupolvia kohtaan saa päivästä päivään toimimaan. Myös se, että on riittävän suuri halua
tutkia varsinkin Pyhäjärven entisiä oloja, saa uppoutumaan päiväkausiksi historian pariin. Moni asia selviää
esimerkiksi juuri ilmestyneestä Pyhäkylän koulupiirin kirjasarjasta. Aina sitä tulee pahoiteltua, ettei omalta
isältä ja äidiltä tullut riittävästi kyseltyä asioista. Iäkäs tätini Hilja Hinkkanen on monessa kohtaa ollut
suureksi avuksi.

– Toivotan kaikille lehden lukijoille antoisia lukuhetkiä ja avustajille ja lehden tekijöille voimia lehden
tekemiseen.

Pitäjälehdelle avustajat ovat arvokkaita
matkailu Karjalaan avau-
tui, oli se melkoinen piris-
tysruiske karjalaisille leh-
dille. Viime vuosien piris-
tysruiske on ollut sukutut-
kimuksen valtaisa mielen-
kiinto. Yhä nuoremmilla
ihmisillä on halua tutkia
”mistä oikein vanhempani
ovat kotoisin”.

Pyhäjärveläisyys on saa-
nut uutta pontta myös lu-
kuisten koulupiirikirjojen
ansiosta.

– Jännityksellä olemme
voineet kirjoittaa kunkin
kirjan teon vaiheista leh-
dessämme. Näin olemme
saaneet uusia tilaajia. Vpl.
Pyhäjärvi-lehden tulevai-
suus näyttää edelleen hy-
vältä. Olemme saaneet am-
mattitaitoista apua lehden
tekoon.

– Myös säätiömme hal-
linnossa tapahtuva ”nuo-
rennus” on pääosin tapah-
tunut oma-aloitteisesti.
Vaikka mitään ikäpykäliä ei
säännöissämme olekaan,
on hyvä, että nuoria saa-
daan hyvissä ajoin mukaan
toimintaan.

Reino Äikiä sanoo aina
suuresti arvostaneensa leh-
temme avustajakuntaa.

– Aikaisempina vuosina
meillä oli säännöllisiä paki-

napalstoja, jotka luettiin
heti ensimmäiseksi lehdes-
tä. Nyt nämä ovat jääneet
valitettavasti vähemmälle.
Kun itse olen nyt siirtynyt
lehden yhdestä toimittajas-
ta avustajakuntaan, haluan
edelleenkin kirjoitella kar-
jalaisuudesta ja pyhäjärve-
läisyydestä lehteen. Haas-
tan samalla kaikki uudet ja
vanhat avustajat lehden te-
koon: päätoimittajalla on
hyvä olla varastossa erilai-
sia juttuja. Jos joku juttu ei
mahdu juuri seuraavaan
lehteen, niin kyllä se sieltä
joskus ilmestyy lehden pals-
toille, Reino kannustaa.

– Lehden tekijät saavat
harvoin kiitosta työstään.
Itse en soitellut lehden il-
mestyttyä haastateltavalle
tai avustajalle, miltä se jut-
tu tuntui. Toki toisinaan
joutui juttua toimittajan va-
paudella paljonkin lyhen-
tämään. Yleensä nämäkin
hyväksyttiin muutamia
poikkeuksia lukuun otta-
matta.

– Kaikkein vaikeinta oli
saada avustajia ymmärtä-
mään juuri juttujen pituus.
Esimerkiksi vainajan muis-
totilaisuudessa pidetty hyvä
puhe ei useinkaan sellaise-
naan mahtunut lehteen,
vaan sitä piti lyhentää. Ta-
pahtuiko lyhentäminen juu-

ri oikeasta kohdasta onkin
sitten eri asia.

– En muista ottaneeni
vastaa koskaan yhtään sel-
laista juttua, josta ei pientä-
kään pätkää saatu lehteen
mahtumaan. Joskus josta-
kin jutuista kehkeytyi niin
hyvä ja asiallinen vastakir-
joittelu, että toimituksen
piti tilanpuutteen takia ra-
joittaa aiheesta kirjoittelua.

Pahimmat haukut ovat
tulleet lehden osoitteiston
hoidosta.

– Vaikka me olemme
opettaneet asuntoaan
muuttavia ihmisiä lähettä-
mään muutosilmoitukset
postin välityksin, olemme
kotoani käsin hoitaneet pu-
helimitse muutoksia. Toi-
sinaan matkapuhelimeen
otetut viestit on jossakin
kadunkulmassa tullut hie-
man huonosti muistiin
merkittyä ja lappu on saat-
tanut kokonaan hävitä. Asi-
at ovat kuitenkin selvin-
neet ja eipä juuri kukaan
ole jäänyt ”törömökkiin”
lopullisesti.Vanhempien
kuoltua on keskustelu leh-
den lopettamisaikeissa saa-
nut monen mielen muut-
tumaan ja lehti on kään-
netty jonkun lapsen osoit-
teeseen.

Lehden teossa Reino ei
muista kertaakaan olleen
pelkoa siitä, etteikö lehteä
saataisi täyttymään.

– Itseäni on jäänyt har-
mittamaan päinvastoin se,
että mahtavan hienoja leh-
den arkistossa olevia van-
hoja valokuvia ei ole pysyt-
ty riittävästi hyödyntämään
lehden teossa.

– Pitäjälehden toimitta-
jan tulee olla joustava avus-
tajiin nähden, mutta kyllä
joskus täytyy ottaa ohjat
omiin käsiin. Pyhäjärvi-leh-
den toimittajat eivät kovin
paljoa ehdi haastattelumat-
koja tekemään, mutta pu-
helimessa, kirjeessä ja säh-
köpostilla useimmiten pys-
tytään asiat hoitamaan.
Vanhemmat ja isovanhem-
mat saisivat olla hieman
ahkerampia esimerkiksi
kertoakseen nuorison me-
nestymisestä urheilussa,
koulussa kuin työelämäs-
säkin, hän vinkkaa.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Historia ja Karjala kiehtovat yhä uudelleen
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130-vuotisjuhlaan osallistuneita ja juhlan hyväksi
vaivaa nähneitä.
Samoin Teitä satoja nuoria ja vanhempia, jotka
tietoja ja valokuvia lähettämällä ja kirjaa runsaasti
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Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon lokakuun ko-
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Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallitus 2007

Viime lehdessä olleeseen Kukkojen Sukuseuran kokous-
uutiseen oli pujahtanut pari virhettä. Sukuseuran halli-
tuksen jäseniä lueteltaessa on epähuomiossa jäänyt Rut
Halosen nimi pois. Hän kuuluu siis myös edelleen
hallitukseen.

Varatilintarkastajana jatkaa Liisa Kukko eikä suinkaan
Liisa Kaasalainen, kuten lehdessä mainittiin.

Tarkennus Kukkojen
Sukuseuran kokousuutiseen

Juhlapyhät ja lahjahankinnat ovat kohta edessä. Hanki
nyt itsellesi ja lahjaksi lapsillesi ja ystävillesi dokumentti-
elokuva Vpl. Pyhäjärveltä sellaisena kuin miltä siellä
näytti vuosina 1939-44. Reino Tenkasen kuvaaman ma-
teriaaliin pohjautuva filmi ”Muistojen järvi” on 20
minuuttia kestävä,  mustavalkoinen, nyt tekstitetty kuva-
us talvisodan ja takaisin paluun vuosilta Pyhäjärveltä ja
lähiympäristöstä.

Olemme saaneet runsaasti kiitosta ja hyvää palautetta
tästä filmistä sen jo nähneiltä ja hankkineilta.  Vpl.
Pyhäjärviseuran valmistuttamaa filmiä on vielä saatavana
sekä DVD- että VHS -muotoisena, hinta 20 euroa +
lähetyskulut. Tiedustelut ja tilaukset seuralta/Kaarina
Pärssinen,  puh. 040 519 3036, sähköposti
kaarina.parssinen@pp.inet.fi.

Muistojen järvi
-dokumenttifilmiä saatavana

Kesäkuun puolivälissä
2007 olimme pienen ryh-
män kanssa jälleen koti-
seutumatkalla rakkaassa
Karjalassa, tarkemmin sa-
nottuna Konnitsan kyläs-
sä. Heikki ja Varpu Luuk-
kasen tilan pihapiirin ra-
kennuksista oli varhaisem-
milla matkoillamme havait-
tu olevan jäljellä vain nave-
tan kivijalka.

Tämänkesäisellä vierai-
lulla Karjalassa sain kui-
tenkin todeta, että vuosi-
kymmeniä hävinneeksi
luultu entisen kotitalom-
me päärakennus oli sitten-
kin löytynyt. Alun perin
hirrestä pystytetty talo oli
vuoden 1944 jälkeen siir-
retty uuteen paikkaan pois
entiseltä paikaltaan Mari-
talon mäeltä.

Niin hyvin kävi, että pää-
sin käymään synnyinkodis-
sani ja toteamaan, että joi-
takin muutoksia lukuun ot-
tamatta rakennus on pe-
rusrungoltaan säilynyt sa-
manlaisena. Veljentyttäre-
ni Maija Luukkanen (Heik-
ki Luukkasen tytär) ja Eija
Heinimäki (Tuomas Luuk-
kasen tytär) keskustelivat
talon nykyisen asukkaan
kanssa venäjäksi ja englan-

Kadonnut koti löytyi Konnitsasta

Etti ja Maija Luukkanen Konnitsassa sieltä löytyneen entisen kodin seinustal-
la.

niksi. Kun kävi ilmi, että
olen talon entisiä asukkai-
ta, saimme ystävällisen kut-
sun tulla vierailemaan mil-
loin vain. Talon iästä saa-
toin kertoa, että talo on
rakennettu 1800- ja 1900-
luvun vaihteessa. Nykyisiä

asukkaita tuntui kiinnosta-
van talon historia.

Mieleeni muistui elämä
kotitalossamme ennen so-
tia, ja erityisesti ovat mie-
leeni jääneet seurat, joita
pidettiin kotonamme aina
siihen asti, kunnes jou-

duimme lähtemään pois lo-
pullisesti 1944.

Kesän 2007 Karjalan-
matka jää mieleeni elämys-
matkana, joka ei koskaan
unohdu.

ETTI  LUUKKANEN

Pietarissa työskenteli 1800-
luvulla kymmeniä tuhansia
suomalaisia erilaisissa käsi-
työläisammateissa. Suomes-
ta sinne siirryttiin paitsi
työn ja paremman elämän
perässä, myös saamaan
koulutusta. Oppia ja koke-
musta hankittiin kisälleinä,
oppilaitosten penkeillä, an-
siotyössä sekä valtion vir-
kamiehinä että liikenteen,
kaupan ja teollisuuden pal-
veluksessa.

Yksi Pietarista oppinsa
saanut oli meille pyhäjär-
veläisille tuttu nimi Karl
Fazer, Taubilan kartanon
omistaja. Hänen myötään
suomalaisten makea elämä
on lähtöisin Sveitsistä ja
Pietarista.

Sveitsiläisellä Suomeen
muuttaneella turkkurilla
Edvard Fazerilla oli neljä
poikaa ja neljä tytärtä, jois-
ta Anna meni vaimoksi Pie-
tarissa asuneelle turkkurille

Karl Fazer oppipoikana Pietarissa
Ulrik Fischerille. Pojista
Edvard Alexander oli suo-
malaisen oopperan perus-
taja ja Konrad Georg yh-
distetään nykyiseen Faze-
rin musiikkiliikkeeseen.

Vuonna 1866 syntynyt
Karl Otto Fazer lähti isän
mielestä liian rahvaanomai-
selle alalle: sokerileipuriksi.
Pietari oli tuolloin makean
elämän keskus ja Karl Fa-
zer valmistui siellä kisällik-
si 1880-luvun puolivälissä
oltuaan kahden vuoden
ajan opissa ranskalaisen G.
Berrin sokerileipomossa.
Asunto järjestyi mukavasti
Anna-sisaren luota ja myö-
hemmin Helsinkiin siirty-
neen Fazerin karamellimes-
tariksi tulleen Friedrich
Schaarin luota.

Oltuaan muutaman vuo-
den työssä ja opissa ni-
mekkäillä Conradilla ja Ge-
orges Bormannilla sekä
muualla Euroopassa Karl

Fazer päätti perustaa Hel-
sinkiin oman liikkeen. Tar-
vittavan ja nopeasti takai-
sin maksetun lainapääoman
järjesti Herman Renlund.
Syyskuussa 1891 avattiin
Kluuvikatu 3:ssa Karl Fa-
zerin ranskalais-venäläinen
konditoria.

Pietarissa Fazer palkittiin
suuriruhtinaan palkinnolla,
mutta ei makeistensa ansi-
osta, vaan savikiekkoam-
pujana. Suklaataitojensa li-
säksi luonnon ja ammun-
nan harrastaja Karl Fazer
toi Venäjältä Suomeen pel-
topyitä ja jäniksiä Jokiois-
ten tilalle. Pyhäjärven Tau-
bilaan hän tuotti sinisorsia
Englannista, niin kuin Pent-
ti Kiuru on lehdessämme
aikaisemmin kertonut.

Fazerin yhteydet Venä-
jälle pysyivät kiinteinä, sillä
makeistehtaan ensimmäi-
nen suklaamestari oli Ni-
kolai Vasiljev Conradilta.

Vallankumouksen jälkeen
jotkut nimittivät Fazerin
tehtaita ”emigranttiakate-
miaksi”, koska siellä oli
töissä paljon venäläisiä.

Karl Fazer kuoli metsäs-
tysretkellä tilallaan Jokioi-
sissa ystävänsä kenraali
Mannerheimin viereen
1932. Tällä hetkellä Fazer
on osa suomalaista makeaa
elämää sekä monipuolisia
leipomotuotteita ja myös
Venäjällä tunnettu tuote-
merkki.

Helsingin Bulevardin
Ekbergin kahvilan opit ja
reseptit toi aikoinaan Fred-
rik Ekberg myös Pietaris-
ta. Jos tänä päivänä tilaatte
Ekbergiltä kahvin kanssa
Aleksanterin leivoksen, niin
suuriruhtinaan nimen mu-
kaan valmistettu leivos on
tehty samalla reseptillä kuin
1800-luvulla Pietarissa.
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