
Maanantai 17. joulukuuta 2007 Pyhäjärveläisyyden vaalija – Karjalan puolustaja      N:o 12   52. vuosikerta

Tamperelaisten pikkujou-
lua vietettiin joulukuun
alussa ravintola Vaskitäh-
dessä syntymäpäivän mer-
keissä. Kerhomme perus-
tamisesta tuli kuluneeksi 20
vuotta.

Kerhon alkuajoista ja ker-
hon perustamisesta ovat
pöytäkirjat kadonneet,
mutta Pyhäjärvi-lehti on
tallentanut muutamia tie-
toja. Nyt jo edesmennyt
Eudo Leppänen kutsui Py-
häjärvilehdessä 23.10.1987
Tampereella ja sen ympä-
ristökunnissa asuvia pyhä-
järveläisiä yhteiseen tilai-
suuteen keskustelemaan
oman kerhon tai seuran
perustamisesta. Kokoontu-
mispaikaksi hän oli valin-
nut kotinsa vieressä olevan
22-paikkaisen Kesoilin kah-
vion. Kutsua noudatti 58
henkilöä ja ahdasta oli.
Eudo, joka toimi puheen-
johtajana, ei mahtunut is-
tumaan, vaan johti seisaal-
taan puhetta.

Kokouksen yksimielinen
päätös oli, että kerho pe-
rustetaan ja nimettiin toi-
mikunta, joka laatii varsi-
naista perustamiskokousta
varten esityslistan kerhon
toimintatavoitteista. Toimi-
kuntaan valittiin Eudo Lep-
pänen, Väinö Hovivaara,
Helvi Kalttila, Viljo Pärssi-
nen, Eero Pakarinen, Eino
Vuohelainen ja Salme Rin-
tala. Aivan erinomainen
asia oli, että toimikuntaan
kuului Viljo Pärssinen. Hän
oli aikoinaan ollut perusta-
massa kymmeniä Karjala-
seuroja Pohjanmaalle, jo-
ten homma oli siltä osin
hanskassa.

Toimikunta esitti, että
kerhon nimenä tulee ole-
maan Tampereen Seudun
Vpl. Pyhäjärvikerho, jonka
jäsenistö koostuu Tampe-
reella ja sen ympäristökun-
nissa asuvista pyhäjärveläi-
sistä, heidän jälkeläisistään
ja perheistään. Toiminta-
suunnitelmiin kaavailtiin
retkiä toisiin Pyhäjärviker-
hoihin. Ja vaikka keskinäi-
sissä tarinailloissa keskei-
nen sija on välittömällä seu-
rustelulla, pyritään tilai-
suuksiin saamaan myös oh-
jelmaa. Alustuksia pyhäjär-
veläisyydestä tai karjalaisuu-

Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerho

täytti 20 vuotta

Vaskitähdessä järjestetyssä joulujuhlassa jaettiin Karjalan Liiton myöntämät ansiomerkit viidelle kerhon
jäsenelle; vas. Irja Siirtonen, Marja-Kaisa Linnainmaa, Helvi Kalttila, Matti Matikainen  ja Seija Lintula.
Ansiomerkit jakoivat Yrjö S. Kaasalainen ja Salme Rintala. Kuvat: Ritva Kaasalainen.

desta. Järjestetään tietokil-
pailuja murresanoista ja
paljon muuta. Ennen kaik-
kea toimintaa, johon kaikki
voisimme osallistua ja ko-
koontumisien jälkeen jäisi
hyvä mieli yhdessäolosta
pyhäjärveläisyyden mer-
keissä.

Ainoa kysymysmerkki oli
kokoontumispaikka. Jouk-
koa tuntui olevan runsaasti
ja 50-100 hengen joukolle
tarvittiin jo iso tila. Alku-
hankaluuksien jälkeen Eero
Pakarinen sai neuvotelluk-
si kaupungilta vanhan kir-
jastotalon yhden lukusaleis-
ta ja siinä on kokoonnuttu
näiden vuosien ajan.

Perustamiskokouksessa
12.12.1987 hyväksyttiin
kaikki toimikunnan esittä-
mät asiat ja puheenjohta-
jaksi uudelle kerholle valit-
tiin Eudo Leppänen, joka
hoiti tehtävää seuraavat
kuusi vuotta. Sen jälkeen
puheenjohtajaksi valittiin
Matti Matikainen, joka toi-
mi myös kuusi vuotta. Seu-
raavat kolme vuotta nuijaa
heilutti Marja-Kaisa Lin-
nainmaa ja nykyinen pu-
heenjohtaja Laila Innanen
on ollut toimessa viisi vuot-
ta.

Sihteerit vuosien aikana,
Vappu Silvan 14 vuotta,
Laila Innanen yksi vuosi,
Leena Toivonen kolme
vuotta ja nykyinen sihteeri
Pirjo Kiiala kaksi vuotta.
Rahastonhoitajat, Maila
Mannikainen yksi vuosi,
Kalevi Luukkanen viisi
vuotta, Seija Lintula vuo-
den, Eila Matikainen kol-
me vuotta ja nykyinen ra-
hastonhoitaja Helvi Kaltti-
la kymmenen vuotta.

Kerhon alkuinnostus oli
valtava ja kuukausikokouk-
sien henkilömäärät lähen-
telivät sataa. Joulujuhlat oli-
vat eri ravintoloissa, useim-
miten Suomalaisella Klu-
billa ja yleisöä oli yli sadan.
Vuosien myötä joukkoa on
harventunut tuntuvasti,
mutta nuorempia on tullut
myös tilalle. Nyt joulujuh-
lassa oli 65 henkilöä.

Tampereen Seudun Py-
häjärvikerhon toiminta näi-
den 20 vuoden ajan on
ollut kunniakasta, aktiivi-

sen toiminnan vuosia py-
häjärveläisyyden ja karja-
laisuuden merkeissä. Toi-
mintamme aikana  olem-
me järjestäneet kolmet Py-
häjärvijuhlat. Karjalan Lii-
ton kesäjuhlissa 1994 Tam-
pereella kerhon jäsenet oli-
vat monissa talkoojoukois-
sa.  Leena Kannisto juhli-
en pääemäntänä kantoi
apureineen vastuun tuhat-
päisen yleisön ruokailusta.
Salme Rintala juonsi lau-
antain avajaistilaisuuden.
Heikki Karttunen lahjoitti
metsästään 100 koivua, joil-
la kerhon miehet koristeli-
vat kaikki juhlapaikat ja
monessa muussa olimme
apuna.

Tulevina vuosina toimin-
ta jatkuu entiseen malliin.
Ensi kesän Karjalan Liiton
kesäjuhlat Tampereella
teettävät taas monia tal-
kootunteja. Joten pyhäjär-
veläisyys ja karjalaisuus ovat
tulevaisuudessakin vahvas-
ti läsnä Tampereella.

TOIVOTAMME
TÄÄLTÄ TAMPEREELTA

RAUHALLISTA
JOULUA JA

MENESTYSTÄ
VUODELLE 2008.

SALME RINTALA

Ravintola Vaskitähden ovi
kolahti ja astuin sisään. Si-
sältä huokui heti lämmin
joulun tunnelma. Saavuin
Tampereen Seudun Vpl
Pyhäjärvikerhon yhdistet-
tyyn 20-vuotisjuhlaan ja
pikkujouluihin yhdessä sis-
kojeni Tarun 12v ja Iidan
9v kanssa. Kello oli 14.
Mummuni Seija Lintula oli
meitä ovella vastassa.

Juhla alkoi Karjalaisten
laululla, jonka jälkeen Laila
Innanen toivotti kaikki ter-
vetulleiksi. Kerhon laulu-
ryhmä esitti laulut Joulun-
aikaa ja Sydämeeni joulun
teen. Haitaristina toimi
Eino Lamminen.

Seuraavaksi Salme Rin-
tala kertoi kerhon historii-
kin 20 vuoden ajalta. Mie-
lenkiintoisen historian jäl-
keen jaettiin ansiomerkit:
Marja-Kaisa Linnainmaa,
Helvi Kalttila ja Matti Ma-
tikainen, sekä siirtoväen
muistomitalit: Seija Lintula
ja Irja Siirtonen. Mummu-
kin siis sai yhden!

Vuorossa olivat Laila In-
nasen laulamana Karjala-
valssi ja Pyhäjärvivalssi,
jonka jälkeen hän lausui
myös runot Jouluruno ja
Lapsuusmaja. Sitten laulet-
tiin yhdessä Arkihuolesi
kaikki heitä.

Mummun mukana juhlilla

Jouluateria oli herkulli-
nen: oli kalaa, kinkkua, laa-
tikoita ja jälkiruoaksi jou-
lupuuroa. Kun puurotkin
oli syöty mummu, Taru,
Iida ja minä leikimme Soih-
dut sammuu -tonttuleikin
ja lauloimme Varpunen
jouluaamuna.

Vuorossa oli yhteinen
laulutuokio Joulukirkkoon
ja pienoisnäytelmä Vihki-
minen niin suomeksi kuin
viroksikin. Vihittävä nuo-
ripari oli Helvi Kalttila ja
Kalevi Luukkanen. Sitten
lauloimme yhdessä laulun
Kun maas on hanki.

Kerhon lauluryhmä esit-
ti laulut Moskovan valot,
Rakastan elämää ja Satu-
maa.

Joulupukki oli taas kiirei-
nen, eikä valitettavasti pääs-
syt saapumaan kerhon pik-
kujouluihin, vaan laittoi
tontut asialle. Emme siis
jääneetkään ilman lahjoja!

Seuraavaksi pidettiin ar-
pajaiset, jonka onnettarena
toimi Taina Linnainmaa.

Yhteislauluna lauloimme
Käymme joulun viettohon
ja sitten pääsimmekin tort-
tukahveille.

KATI LINTULA, 14 v

Seija  Lintulan lapsenlapsia, etummaisena jutun
kirjoittaja Kati Lintula.



Maanantai 17. joulukuuta 2007VPL.PYHÄJÄRVI2

17.joulukuuta 2007

Juhlan aikaa

Joulukuu on suomalaisille juhlan aikaa. Tänään vietäm-
me itsenäisen Suomen 90 – vuotisjuhlaa.
”Sininen ja valkoinen värit ovat vapauden.” Näin
laulaa Jukka Kuoppamäki koko Suomen kansan
omakseen ottamassa ihanassa laulussa. Välillä
tuntuu siltä, että erityisesti tutkijapiireissä nuo
laulun sanat on osittain unohdettu kun vuosien
1917 ja 1918 tapahtumista halutaan käyttää
nimitystä ”sisällissota”. Tällöin unohdetaan noiden
vuosien tärkein saavutus: ITSENÄISYYS. Sitä ei
saavutettu sisällissodassa. Se saavutettiin vapaut-
tamalla asevoimin Suomi Venäjän sotilaista.
Sinivalkoisen Suomen syntyminen edellytti valitet-
tavasti myös omien, toisin ajattelevien kansalaisten
valtaanpääsyn estämistä. Sen tekivät vapaussotu-
rimme.
Tapahtuneissa ylilyönneissä puolin ja toisin mene-
tettiin ihmishenkiä turhaan. On hyvä, että yksilöi-
den kohtaloita on tutkittu ja tutkitaan tulevaisuu-
dessakin. Sekin on syytä muistaa, että vankileireil-
lä menehtyivät monet. Saman kohtalon kokivat
suurelta osin myös valkoisten vainoa pelänneet,
Venäjälle paenneet, siellä Suomen valloittajiksi
koulutetut punaupseerit. Heidäthän likvidoitiin
Stalinin vainoissa 1930-luvun lopun Neuvostoliitos-
sa.
Nyt kun Suomen kansa on oppinut arvostamaan
Talvi- ja Jatkosotamme veteraanien ja lottien työtä
ei ole syytä unohtaa myöskään vapaussoturiemme
ratkaisevaa panosta itsenäisyydellemme ja nykyi-
sen elämänmuotomme perustalle.  Heidän työlleen
ja taistelulleen pohjautuu ”Sininen ja valkoinen
värit ovat vapauden.” Sen turvasi yksimielinen
Suomen kansa talvi- ja jatkosodissa. Meille karja-
laisille itsenäisyyden arvostus on itsestään selvyys.
Olemmehan nähneet matkoillamme  millainen
elämä meillä saattaisi olla jos historian kulku oli
ollut toinen.
Iloitkaamme siis yhdessä itsenäisyytemme yhdek-
sästäkymmenestä vuodesta!

Juhla-aikamme jatkuu joulun odotuksena. ”Joulu
juhlista jaloin” sanotaan vanhassa sananparressa.
Kun nyt jälleen lähestymme tuota Kristuksen
syntymän suurta juhlaa on meidän tässä suomalai-
sessa yltäkylläisyydessä syytä muistaa heikompi-
osaisia niin kotimaassa kuin maailmanlaajuisesti-
kin.  Tuokoon joulumieli rauhaa ja hyvää tahtoa
myös sinne, jossa kansojen tai kansanryhmien
välit ovat kärjistyneet terroritekojen ja sotatilan
asteelle saakka.

Vuoden vaihtuessa  alkaa meille pyhäjärveläisille
säätiömme kuudeskymmenes toimintavuosi.
Pääjuhlaamme tulemme viettämään heinäkuun
kolmantena viikonvaihteena Mouhijärvellä tapahtu-
vien  ”kihujemme” yhteydessä.  Toivon, että silloin
olemme runsaslukuisasti paikalla.  Kannustakaam-
me myös nuorisoamme mukaan tuomaan jatku-
vuutta esipolviemme perinnön vaalimiseen.

Omasta ja Vpl Pyhäjärvi-Säätiön puolesta toivotan
kaikille lehtemme lukijoille Rauhallista Joulua ja
menestyksekästä vuotta 2008.

Hollolassa 06.12.2007

Antero Pärssinen

Vpl.Pyhäjärvi-Säätiön
hallintoneuvoston
puheenjohtaja

Muutimme Helsingin lähel-
le Isosaareen vuonna 1945,
Helsingissä asui mieheni
sukulaisia. Ensimmäiseksi
tutustuimme mieheni
enoon ja hänen vaimoon-
sa. Ystävyydestä tuli elin-
ikäinen, kesti heidän kuo-
lemaansa asti. Sodan jäl-
keen ruokatilanne oli vielä
hyvin huono, mutta he oli-
vat aina auliit kutsumaan
luokseen sunnuntaisin. Tä-
dillä oli ihmeellinen kyky
etsiä hyviä ruoka-aineita,
vaikka ei ollut ainakaan pal-
jon rahaa. Eno ja hänen
vaimonsa olivat molemmat
ensimmäisen luokan vaat-
tureita, vähitellen alkoi kan-
kaita saada ja työtä riitti.

Vähitellen ruokatilanne
alkoi parantua ja enosta vai-
moineen tuli vakituiset ruo-
kavieraamme. Jouluna aja-
tukset aina menevät men-
neeseen, pyysimme enoa
kertomaan lapsuuden
muistoja. Eno oli syntynyt
1888, muistot, joista kertoi
olivat vuosisadan vaihteen
tienoilta. Eno kertoi; ”äiti
herätti minut ja pari vuotta

Jouluaatto
salopolulla

Kun kuljen kuutamolla
salopolulla
on kirkas tähtitaivas ja
hiljainen humina
kuin jossain ihmemaassa
valkoinen luminen
maisema,
kuuset kahtapuolta luo juh-
latunnelmaa.
Pysähdyn kuuntelemaan
tätä rauhaa ihanaa,
vain kuu ja tähdet taivaan
ja valkoinen luminen maa,
on täällä rauhallista, vaan
rajalla soditaan.
Oi miten kaipaankaan
koti-Karjalaa,
oi Herra armollinen,
varjele tämä maa.

SUOMA SAARINEN

Läpi hiljaisen, lumisen maan,
käy jouluenkeli katsomaan.
Onko ihmisellä kaikki hyvin,
vai kulkevatko he silmin kyyneltyvin.

Ei ihminen pysty peittämään
aina todellista luonnettaan.
Jos toisella jotakin enemmän on,
tulee paha oli itsehen.

Poista jouluenkeli aatokset nää,
saa ihmiset sovussa elämään
ja auttamaan apua tarvitsevaa,
ja sairaita menemään katsomaan.

Auta ihmistä mielensä puhdistamaan
ja seimen lasta muistamaan.
Miten pieneen talliin syntyi hän,
päälle halvan olkivuotehen.

On parempi elää, kun vähästään antaa,
kortensa toisten etehen kantaa.
Niin hyvä mieli on hymystä,
puhumattakaan sanoista kauniista.

Sen enkeli kuulee ja hymyilee
ja Taivaan Isälle kertoilee.
Siellä maan päällä kaikki on hyvin,
he kulkevat auttaen, hymysuin.

ULLA RUOSTETOJA, o.s. Pitkänen,
edesmenneitten Anni ja Janne Pitkäsen nuorin

tytär Vpl. Pyhäjärven Vernitsalta.

Samalla toivotamme kaikille Vpl.Pyhäjärvi-lehden
lukijoille Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2008.

ULLA ja JORMA RUOSTETOJA

Vanhan miehen joulumuisto
nuoremman velipojan ja
sanoi; on jouluaatto eikä
meillä ole mitään ruokaa.
Lähtekää pojat Noitermaa-
han, jos kauppias jotain an-
taisi”. Asuimme silloin Tii-
tualla. Aamuhämärissä
aloimme kävellä Kiimajär-
ven rantaan, ehkä pari kilo-
metriä. Ei ollut minkään-
laista tietä, kohta kengät
olivat täynnä lunta. Järven
toisella puolella häämötti
Paakelnurmen ladot. Jääl-
läkin oli lunta polviin. Jo
tuli tuulen vinkka Kontsan
lahdelta, eivät antaneet yh-
det tyykihousut paljon suo-
jaa. Onneksi Kiimajärven
kylästä oli metsätie Noiter-
maahan.

Puhdistimme kengät ja
nenät, otimme hattureuh-
kat käteen ennen kauppaan
menoa niin kuin äiti oli
opettanut. Kauppias huo-
masi meidät, emme ehti-
neet paljon puhua kun sa-
noi; ”mänkää pois, entiset
velat on maksamatta”. Mi-
käpä siinä auttoi, pois oli
lähdettävä.

Useampi hevonen seisoi
kaupan edessä. Tunsimme
porsaanmäkeläisten hevo-
set, päätimme pyytää kyy-
tiä. Tiesimme P:mäen Tii-
tuantien olevan kunnossa,
ei houkutellut jäämatka.
Miehet tulivat kaupasta, lu-
pasivat kyydin. Emme ar-
vanneet miten kylmä kyyti
se oli. Tukkireet oli nostet-
tu päälletysten, jouduim-
me istumaan aika ylhäällä.
Noitermaan kylän kohdal-
la oli aika myräkkä, eivät
vaatteet lämmittäneet.
Olimme kylmän kangista-
mia, käveleminen oli vaike-
aa Laamasen kartanon-
maalla. Onneksi hevosmies
sanoi, että menkää pojat
tupaan.

Tuvassa oli lämmintä,
miniä otti kakkaroita uu-
nista. Kohta antoi käteem-
me kuumat piirakat”. Täs-
sä kohden muisteloa ei eno
itse eikä kukaan meistä voi-
nut pidättää kyyneliä, kun
eno ojensi kämmenensä ja
sanoi; ”aikaa on kulunut
seitsemänkymmentä vuot-

ta, mutta vielä nytkin tun-
nen Laamasen miniän kak-
karan lämmön”.

Eno jatkoi; ”Väsymys oli
tipotiessään kun kävelim-
me 6-7 km tietä pitkin Tii-
tualle. Äiti tuli jo porstu-
aan meitä vastaan. Ei kysy-
nyt, saitteko mitä, vaan sa-
noi iloisesti, että hyvä kun
tulitte, nyt meillä on joulu-
ruokaa. Hän kertoi, että
yksi tiitualainen perhe oli
luvannut maksaa työpalkat
jouluksi, mutta eivät saa-
neet rahaa. Emännälle oli
aattoaamuna tullut mieleen,
tarvitseekohan se räätälin
emäntä lapsilleen jouluruo-
kaa. Niin otti säkin, keräsi
siihen reilusti ruokaa ja toi
räätälin tuvalle.

Niin tuli joulu räätälin
pieneen tupaan. Tupa oli
lämmin, koko perhe 5 tai 6
lasta oli pöydän ympärillä,
tuoretta leipää ja rieska po-
tit. Kylläisinä vatsat täynnä
saimme nukkua jouluyön”.

TOINI PELKONEN

Suomi 90,
veteraanit 40 vuotta
Varhaisnuoruuteni ikävim-
piin muistoihin kuuluu tal-
visota, sen syttyminen
1939. Koko syksyn oli jo-
tain outoa ilmassa. Muis-
tan vanhempien ihmisten
olevan peloissaan ja puhu-
van kaikenlaista ikävän tun-
tuista. Puhuivat ”ei taida
hyvää tietää”.

Niin alkoi synkkiä pilviä
kertyä Karjalan taivaalle.
Olin silloin 12-vuotias; sen
joulun muistan aina, sitä
ennen oli lapsuus huolia
vailla. Nyt oli toisin, tuli
julma sota, oli poislähdön
aika, jota lapsi ei saattanut
ymmärtää. Pitkät autoko-
lonnan olivat ilmestyneet
talviseen maisemaan. Ih-
miset värjöttelivät epätoi-
voisina ympärillä. Lotat te-
kivät parhaansa. ”Kunpa
joku tulisi auttamaan”, kuu-
luu joukosta.

Ei ole tietoa, mihin tulisi
lähteä, kuitenkin kiireesti
pois sodan jaloista tästä
epätoivon myllerryksestä.
Sormia ja varpaita palelee.
Taipaleen suunnalla punot-
taa niin pahaenteisesti. Jono
etenee virran mukana hi-
taasti, liian hitaasti. Vain
tähdet taivaalla tuikkivat
valoa pimenevässä illassa.

Edelleen sama katkeama-
ton virta lähtee liikkeelle.
Johonkin lämpimään olki-
en päälle lepäämään vähäksi
aikaa. Ennen aamun valke-
nemista olemme jälleen sa-
man virran mukana jonot-
tamassa kylmään, eläimille
tarkoitettuun vaunuun, jos-
sa oli olkia lämmikkeenä.
Nyt puristaudumme kaikki
toistemme läheisyyteen kuin
turvaa ja lämpöä hakien.

Vihdoin juna nytkähti hil-
jaa liikkeelle vetäen raskas-
ta kuormaansa. Lopulta
juna pysähtyi Etelä-Pohjan-
maalle Tuuriin. Holkonky-

län koululla huomasimme
olevamme yhtä suurta per-
hettä. Oljet olivat vuotee-
namme sielläkin luokan lat-
tialla. Pääsimme opettajan
korokkeelle, koska sisareni
Raili oli pieni vauva.

Sitä joulua odotellessa oli
monta aatosta, oli huoli
omaisista. Laitettiin kädet
ristiin ja pyydettiin kor-
keimman varjelusta miehil-
le siellä rintamalla, isälle,
veljelle, puolisolle. Aina ei
ollut tietoa huomisesta lei-
västäkään. Töysän lotat
yrittivät auttaa ruuan ja
vaatteiden hankinnassa.
Kuitenkin ymmärsimme
pyytää joulurauhaa sydä-
miimme. Sielläkin uudessa
paikassa oli valkoista lunta
ja pakkanen paukkui.

Laatokan lumituiskut ja
kirkas tähtitaivas jäivät,
mutta pysyvät lähtemättö-
mästi sydämen sopukassa,
ei niitä mikään voi sieltä
pois viedä.

SUOMA SAARINEN

Tyrvään seudun Museossa tämän vuoden auki ollut
Pyhäjärven kalastusta esittelevä pienimuotoinen näyttely
on vielä avoinna muutaman päivän ajan, sillä näyttely
puretaan vuoden vaihteessa. Tammikuun aikana samaan
tilaan kootaan Pyhäjärven kunnallishallintoa käsittelevä
näyttely. Tämän näyttelyn avajaisista ym. kerromme lisää
tammikuun lehdessämme.

Yläkerran vaihtuva näyttelytila antaa meille pyhäjärve-
läisille lisää seinä- ja lattiapinta-alaa ja näin voimme
entistä paremmin kertoa entisestä kotiseudustamme.
Kalastusnäyttelystä oli esittely helmi-maaliskuun lehdis-
sä. Tiedustelut Reino Äikiä puh. 040-769 5775

Museon puhelinnumero on 03-52134555

Kalastusnäyttely museossa

sulkeutuu

Jouluhenkäys
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 Suomen armeijan edetes-
sä kesällä 1941 evakkoper-
heissä odoteltiin toiveikkai-
na uutisia kotipaikoilta.
Nastolalaisten tykistöporu-
kassa sotinut veljeni Pentti
kirjoitti 12.8.., että oli mars-
sitauolla järsinyt paketista
löytämiään korppuja Räi-
sälän kirkolla. Näin lähi-
maille päästyään hän on-
nistui kohta pistäytyä Kal-
lenkartanossa, missä totesi
viljan odottavan korjaajia.

Joron isäntä Matti pääsi
kylään jo elokuun aikana
alkaen korjuutyöt. Hän siel-
tä tiedotti tilanteesta myös
isälleni, ja meillä alkoi an-
kara paluuluvan odotus.

Sitähän riitti, sillä viran-
omaiset pihtasivat matkus-
tuslupien myöntämistä. Sii-
hen oli omat perusteensa,
vaikka toisaalta maan hei-
kon huoltotilanteen kan-
nalta oli kipeä tarve korjata
venäläisiltä jäänyt sato tal-
teen. Joro koetti hoputtaa
Pyhäjärven kunnanesikun-
nan viskaaleita ja huhki töi-
tä pelloilla.

Niinkin myöhään kuin
26. päivä syyskuuta Selim-
veljeni totesi Matilta saa-
puneen kirjeen nojalla, että
oli toiveita päästä kotipuo-
leen. ”Siellä hän on tehnyt
kaikki viljat seipäille asti ja
oli vihainen Pyhäjärven uk-
koja kohtaan, kun eivät saa
viljojaan poikki. Kyllä se
on hyvä että sattui pääse-
mään Joro sinne, tuskin sii-
tä muuten niin hyvin sel-
vää tulisi. Siellä ne tekevät
työtä pyhätkin.”

Matin rinnalla olivat aher-
taneet ainakin Ville Kekki
ja Ale Happonen, naisvä-
estä luultavasti heti ensi
päivistä Olga Silvennoinen,
ja viimeistään syyskuun ai-
kana muitakin. Käytössä oli
myös venäläisiä sotavanke-
ja.

Vasta 12.10. isäni ja Se-
lim pääsivät lähtemään
matkaan, äitini ja minä
kymmenen päivää myö-
hemmin junakyydillä Sai-
ralan asemalle ja edelleen
autolla Pyhäjärvelle. Saira-
la oli pitkään Pyhäjärven
liikenteellinen henkireikä,
kunnes junayhteys Käkisal-
meen alkoi toimia.

Valkeamäen vaiheilta 1941-42
Kähönsuolaisten
vaiheita
Valkeamäen kylän etäisim-
pään päähän Kähönsuolle
tuloluvat olivat vielä tiu-
kemmassa kuin Porissaan.
Siellä venäläiset olivat hoi-
delleet metsän keskellä syr-
jässä sijainneen Sinkon pää-
rakennuksen olemattomiin,
mutta Salosen talo oli –
vaikkakin kohennusta kai-
paavana  - pystyssä. Isäntä
Aarettia suututti herrojen
hitaus. Hän tahtoi saattaa
Pyhäjärven esikunnan tie-
toon, että luvan saadessaan
hän tekisi matkan vaikka
omalla hevoskyydillään.
Armahtihan se esikunta
Aarettia lokakuun lopulla.

Hän oli nyt jonkin aikaa
yksinään koko Kähönsuol-
la kivääri varmuuden vuok-
si seuralaisenaan. Yhtenä
yönä hän kivääreineen jah-
tasi talonsa nurkista epä-
toivottuja vieraita, kun oli
havahtunut kolinaan, jon-
ka oli aiheuttanut tunte-
mattomasta syystä lattialle
pudonnut kova leipä.

Leskiemäntä Matilda
Sinkko nuorimman poikan-
sa kanssa pääsi palaamaan
noin 6.-7. marraskuuta. He
asuivat ensin kotonani Koi-
vukankaalla, sukulaisiamme
kun olivat kuten Aaretti-
kin. Tämä sai perheensä
luokseen kuun puolivälis-
sä, jolloin Sinkot siirtyivät
Salosen suojiin. Seuraava-
na kesänä he asuivat mäen
rinteeseen laaditussa maa-
korsussa talonsa luona.

Kähönsuolaisten sotahis-
toria olisi kirjoittamisen ar-
voinen. Matilda asusteli
maakorsussa, kaksi vanhin-
ta poikaa oli sodassa, näis-
tä Martti kaukopartiomie-
henä. Salosen poika Aulis
oli kuten veljeni Pentti tal-
visodan vapaaehtoinen.
Hän oli yksi niitä partio-
miehiä, jotka vaitioloon si-
touduttuaan osallistuivat
kesällä 1941 ennen sotaa
tiedusteluretkeen Kannak-
selle. Hyökkäysvaiheessa
hän haavoittui ja jäi invali-
diksi mutta sanoi vielä vam-
mauduttuaankin olevansa
valmis palveluun, jos isän-
maa kutsuu. Semmoinen
oli Kannaksen miesten

henkinen ryhti.

Korjuutöitä
Kallenkartanossa
Porissaan päässeet huhki-
vat sadonkorjuussa voi-
mainsa takaa. Selim ker-
too18.10. yösijansa olevan
Joron radiokamarissa rep-
pu päänalusena ja kirjoitta-
vansa ”täällä kamarissa uu-
nin valkean loisteessa ja
kapsäkin päällä.” Ukot oli-
vat vallanneet keittiön pöy-
dän. ”Tämä on kerta kaik-
kiaan kämppä elämää.. Tä-
nään me tukkusimme Rei-
nikaisen, Tatin ja meidän
kaurat sisään. Kaasalaisen
ja Skaffarin kaurat on vielä
ajamatta.” Kun yöllä satoi
lunta, porukka vietti sun-
nuntain levossa kuunnel-
len lomalle päässeen Kin-
nusen Eetun sotajuttuja.

Varhainen lumentulo oli
elonkorjuulle ikävä yllätys
mutta ei estänyt kyntämis-
tä. Kylän pelloilla möyri
jopa traktori. Käytettävissä
oli myös neljä hevosta.
Kynnettiin vuoroon eri ta-
loissa aurain kahvoissa Se-
lim, ajomiehenä Lauri Lahti
sekä toisena parina Pentti
Lahti hevosmiehenä sota-
vanki.   Töiden myötä kylä
vähitellen sai entiset asuk-
kaansa isäntien tullessa en-
sin ja perheiden myöhem-
min. Selim totesi 13.11,
kuinka ”täällä on seurakun-
taa kovasti: Kaasalainen,
Rantalainen,Tatti, Äijö
emäntineen, Kytönen
emäntineen, (Jooseppi)
Lahti Pentin ja Laurin kans-
sa, SilvennoisenOlga ja
Sirkka… Skaffari on mat-
kalla tänne ja Pärssiset sa-
moin. Lauantaina (15.11.)
lähtevät Tatti, Rantalainen
ja Lahti hakemaan perhe-
itään tänne.” Haku kesti
viikon. Kaasalaisen, Joron
perheiden tulo lykkääntyi
seuraavan vuoden pääsiäi-
sen tienoille, mutta 9.4. oli-
vat enää Karvisen ja Ryhä-
sen asumat tyhjillään. Ai-
nakin Karviset ehtivät
touontekoon. Kalmien tu-
loa en ole voinut ajoittaa,
mutta sitä varmaan lykkäsi
vuoden 1942 puolelle se,
että isäntä Jalmari oli ar-
meijassa. Lokakuun 19. tai

20. päivä 1941 hän tapasi
Leo-veljeni palatessaan lo-
malta, jolla ollut hautaa-
massa Syvärillä kaatuneen
veljensä Einon.

Muutoksia
rakennuksissa
Kallenkartanon kyläkuva
oli pääpiirtein ennallaan,
mutta neuvostosysteemi oli
hoitanut huushollia jäljitte-
lemättömään venäläiseen
tapaan. Joron mäelle oli ja-
laksilla hinattu Skaffarin
pihapiiristä aittarakennus
tekemään kolhoosille tär-
keää palvelusta. Se oli täyn-
nä – janoisten mielestä ehkä
valitettavasti - tyhjiä kalja-
pulloja ja oli niin muodoin
toiminut votkapuotina.
Kenties tämä olikin edis-
tystä entisiin Porissan oloi-
hin, kun lähin Alko oli sii-
hen asti vaikuttanut Käki-
salmessa. Tatin luo oli ky-
läraitin viereen tuotu pieni
rakennus ja joron torpasta
Ruostesuolle oli lähdetty
hinaamaan isompaa raken-
nusta, mutta matka oli päät-
tynyt vetovaijerien katkea-
miseen. Kenties suomalais-
ten tulo oli häirinnyt ideain
toteutumista.

Kotonani Koivukankaal-
la oli merkittäviä muutok-
sia. Varsin uudesta navet-
tarakennuksesta oli pois-
tettu enimmät sisäseinät ja
saatu aikaan melkoinen hal-
li. Se oli täytetty merkillisil-
lä hyvästä höylätystä lau-
dasta tehdyillä karsinoilla,
joiden pinta-ala oli noin
neliömetri, seinien korkeus
noin metri ja pohja noin 30
cm lattiasta. Käyttötarkoi-
tus jäi täydelliseksi mystee-
riksi, koska eläinten hoito
niissä olisi ollut ylen han-
kalaa eikä kai nyt lastensei-
miä voi navettaan panna.

Asuinrakennusta oli mer-
kittävästi paranneltu.
Tilava tupa oli jaettu väli-
seinällä kahtia ja vuorattu
kauttaaltaan sanomalehdil-
lä. Uunin puoleisen osas-
ton lattialle oli sijoitettu
amme. Lattiaan ammeen
poistoaukon kohdalla oli
tehty reikä; mallikelpoinen,
nopea ja halpa viemärirat-
kaisu. Aivan erityisesti oli
ajateltu asukkaiden muka-

vuutta, kun tuvan vierei-
seen kapeaan kamariin ik-
kunattoman seinän viereen
oli rakennettu kaksi- tai
kolmi-istuiminen käymälä.
Ulkoseinää ei ollut avattu
eikä meille selvinnyt, miten
tämä mukavuuslaitos ajan-
mittaan olisi toiminut. Ken-
ties paikallisen kolhoosin
johtoporras ei vielä ollut
ehtinyt käsitellä tämän de-
likaatin rakennusasiain
kaikkia yksityiskohtia, ja oli
toteutettu vasta päälinjat.

Kylän talojen siivoukses-
sa ja syöpäläisten hävittä-
misessä oli aikamoinen
urakka. Porissassa oli toi-
messa siivousryhmä, johon
kuuluivat ainakin Kerttu
Pylvänäinen, Martta Pitkä-
nen Alakylästä, Martta
Lamppu, joka oli veljilleni
tuttu jo Taubilan metsänis-
tutustöistä, sekä vieraampi
neiti Äijö. Selim ylisti hei-
dän hyvää työtään ja ahke-
ruuttaan, kun he Koivu-
kankaalla kuurasivat seinät-
kin venäläisten tapetoinnin
jäljiltä. Lopuksi rakennus
tavalliseen tapaan rikitet-
tiin. Palava rikki synnytti
mahdollisimman tiiviisti
suljettuihin tiloihin siner-
tävää kaasua, jonka vinkeä
haju säilyi vielä hyvän aikaa
polttamisen jälkeenkin.
Muistelen koululla kerran
keitetyn puuroa jauhoista,

jotka olivat jääneet rikki-
kylpyyn. Se puuro oli tosi
inhan makuista. Useimmat
istuivat iltapäivän hieman
nälkäisinä.

Venäläisten toimien nä-
kyvimpänä jäänteenä paitsi
rakennusten siirtoja olivat
rautatien mutkalle vedetyt
kiskot, joita kesällä käytiin
ihmettelemässä. Ratavarti-
ja aallon asunnon tienoilla
oli raiteilta suistuneen ju-
nan jäännöksiä, joista Jo-
ron Pekka, minä ja kump-
panit kävimme pelastamas-
sa mitä pelastettavissa oli.
Jorolle oli venäläisiltä jää-
nyt räjähtävää tavaraa: keit-
tiön yläkaappi täyteen käsi-
kranaatteja ja ulkoraken-
nukseen eli kuuriin vihreää
tykinruutia. Tästä osa on-
nistuttiin evakuoimaan ja
siitä oli Pekalle ja minulle
paljon hupia. Panimme sitä
polkupyörän pumpun holk-
kiin tai vesijohtoputken pät-
kään, sytytettiin avoimesta
päästä ja ihailtiin pitkää ja
komeaa liekkiä. Pommeja ei
tehty. Käsikranaatit olivat
muhineet kaapissa hyvän ai-
kaa Joron perheen seurana
ennen kuin ne keksittiin.
Armeijan mies nouti ne
pois ja oli tuuminut, että
taisi ollakin parempi, kun
olivat pysyneet piilossa.

ERKKI LEHTINEN

Kuvat Valkeamäki, Kallenkartanolta ennen sotia kirjasta Kaunista Vpl.Pyhäjärveä, osa II.
Vas. Kallenkartanossa jatkosodan aikana; vasemmalla Tatin rakennuksia ja oikealla Joron talo; is tumassa vas. Taavetti Tatti sylissään Aune, Anna-Mari Tatti,
Aili Tatti, Lempi Rastas ja sotilas tunnistamaton. Kesk. Antti Kaasalaisen ja Matti Joron perhettä 1931 Kallenkartanossa: vas. Lauri, Arja sylissä Martti, Irja ja
Antti Kaasalainen, Alma ja Matti Joro sekä tunnistamaton. Oik. Kallenkartanossa: Raija ja Reijo Kalmi 1935.

Vas. Erkki ja Olga Silvennoinen, Teuvo Pärssi-
nen, Siiri ja Sirkka Silvennoinen.
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Kirkonsanoma

Elettiin joulunalusaikaa. Oli kulunut runsasvuosi sodan
loppumisesta ja toinen rauhanajan joulu oli ovella.
Tuona syksynä kotikylääni vedettiin sähkölinjat ja saatiin
koteihin sähkövalo. Myös kotiseurakunnan kirkko sai
sähköt. Vanhat kynttilätelineet kirkonseiniltä poistettiin
ja uudet sähkökyntteliköt kiinnitettiin niiden tilalle. Isäni
osallistui tuohon työhön ja minä olin pikkupoikana
innokkaasti avustamassa. Minun tehtäväni oli kerätä
vanhojen kynttilätelineiden pohjalle vuosikymmenien
aikana valunut steariini talteen. Kyntteliköt puhdistettiin
ja taltioitiin. Me kynttelikköjen puhdistajat saimme pitää
steariinit.

Kotona isä teki vanhasta polkupyörän pumpusta kynt-
tilämuotin. Sulatimme vanhat steariinit ja valoimme
niistä komeita pöytäkynttilöitä, kruunukynttilöiksi niitä
kai voisi kutsua. Kirkon vanhat kynttilät tulivat vielä
kerran käyttöön. Nyt ne valaisivat kotimme joulunviet-
toa. Uusia kynttilöitä oli pula-aikana kovin vaikea saada.
Nyt nämä itse tehdyt valaisivat kotimme joulunviettoa.
Muistan vieläkin sen kunnioituksen, joilla noita kynttilöi-
tä poltimme. Olimme kuin kirkossa.

Mutta jouluaamuna kirkossa oli kirkkautta, jota siellä ei
ennen oltu nähty. Sotavuosien pimennetyt ikkunat olivat
nyt vain muisto. Uudet sähkökruunut ja kynttilät säteili-
vät valoa, joka sai loistaa myös ulos nyt pimentämättö-
mistä ikkunoista. Jouluevankeliumin sana, ”valo loistaa
pimeässä”, oli aistein koettavissamme.  Kirkon ympärillä
vallitsi vielä varhaisen aamuhetken pimeys, mutta sisällä
kirkossa me ihastelimme ennen kokematonta joulun
valoa.  Kun veisasimme: ”sä valos´ loistaa meille suo”,
saimme jo pyyntöömme vastauksen uusilta kynttilöiltä ja
kristallikruunuilta.

Yhden kynttilän  valo on vaatimaton mutta harras.
”Oikeassa” kynttilässä palaa tuli. Tuli on elävä, siksi
puhumme myös elävistä kynttilöistä. Lumoudumme
katsomaa kynttilän elävää ja liikkuvaa liekkiä. Tunnem-
me kynttilän hennon lämmön. Tarvitsemme suurta
valoa, kirkkautta, mutta myös vaatimatonta, lempeää ja
harrasta tuiketta.

Joulun suuri valo on edessämme. Joulun pienet maalli-
set valot kertovat joka vuosi meille sen, mitä evankelista
Johanneksen jouluevankeliumi sanoo näin: ”Todellinen
valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maail-
maan... Me saimme katsella hänen kirkkauttaan.”  Pienet
jouluvalomme valaisevat meitä ulkopuoleltamme. Joulun
suuri valo, Jeesus Kristus, valaisee sydämemme, sielum-
me ja mielemme.  Sitähän  joululta viime kädessä
odotamme.

PERTTI LUUMI

Rakkaamme

AINI VAULANEN

s. 22.5.1924 Metsäpirtti

k.8.11.2007 Helsinki

Rakkaudella kiitäen ja kaivaten

Anne, Kari, Tommi ja Jani

Heikki, Christina ja Mikko

veli perheineen

muut sukulaiset ja ystävät

Päättyi pitkä kaari elon,

väsynyt on saanut levon.

Nuku unta rauhaisaa.

Siunattu läheisten läsnäollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Meille niin rakas

ARVI KAIKKONEN

s. 2.6.1918 Vpl. Pyhäjärvi

k. 22.10.2007 Kokemäki

Kiitollisuudella ja lämmöllä muistaen

Lempi

Jukka ja Leena

    Antti ja Satu

    Mikko, Jenni ja Lina

muut sukulaiset ja ystävät

Ajan parhaan

Hyvä Paimen ties,

pääsi kotiin

väsynyt matkamies.

Rakkaamme on siunattu Kokemäellä  9.11.2007.

Lämmin kiitos osanotosta suruumme.

Alisa oli lähisukumme
viimeinen Karjalassa syn-
tynyt edustaja. Lapsuuten-
sa hän vietti suuren per-
heen nuorimpana jäsene-
nä. Perheeseen kuuluivat
Varpu-äiti (Vappu), isovan-
hemmat Maria (os. Virolai-
nen) ja Juho Tomperi sekä
kolme tätiä ja neljä enoa.
Enoista nuorin Veikko oli
vain runsaan vuoden Ali-
saa vanhempi, joten hän
oli ikään kuin isoveli Ali-
salle. Tämä näkyi mukaval-
la tavalla heidän keskinäi-
sissä suhteissaan vielä van-
huusiässäkin.

Alisa kävi nuorena neito-
sena Viipuriin konttoriopis-
ton, jonka jälkeen hän pa-
lasi töihin Pyhäjärven
Osuuskauppaan. Samalla
paikkakunnalla sijaitsivat
myös Mikko Karilaisen Py-
häjärven Kauppa Oy:n
myymälät, joista toisessa oli
myyjänä kauppiaan poika
Erkki. Hänestä tuli myö-
hemmin Alisan puoliso.

Sota katkaisi kaupan-
käynnin ja nuorten seurus-
telun. Erkki joutui rinta-
malle taistelutehtäviin ja
Alisa palveli rintamalotta-
na.

Kesällä 1944 Alisa oli saa-
nut esimieheltään luvan
käydä talvisodan alla polte-
tussa ja välirauhan aikana
osittain uudelleen rakenne-
tussa kotitalossa. Hän ker-
toi istuneensa ja itkeneen-
sä koko kesäisen yön Juk-
kalan rantakoivun alla. Ali-
sa oli viimeinen, joka jätti
kotitalon, muut olivat läh-
teneet evakkoon jo aiem-
min.

Sota ei kuitenkaan lopet-
tanut nuorten seurustelua
eikä kauppiaan uraa. Alisa
ja Erkki vihittiin avioliit-
toon Keuruun kirkossa
1945. Paikalla olleet muis-
tavat vieläkin, kuinka eri-
koisen kauniisti kirkko oli
koristeltu.

Erkki aloitti Osuuskau-
pan varastonhoitajana Sul-
kavalla heti sodan jälkeen.
Sieltä Alisa ja Erkki siirtyi-
vät kauppiaiksi Ähtärin In-
haan. Molemmilla yrittäjyys
oli verissä ja halu oman
kaupan perustamisen suu-

Kummitätini ja serkkuni Alisa Karilaisen muistolle
ri. Etsiskellessään jälleen
kerran sopivaa kauppapaik-
kaa he tulivat laivalla Lap-
peenrantaan, tuolloin elet-
tiin vuotta 1949. Katselles-
saan sen satamassa kesäis-
tä auringonnousua, he päät-
tivät, että tämä tulee ole-
maan heidän kotikaupun-
kinsa ja tänne he kaupan
perustavat. Tuskinpa Alisa
tuolloin arvasi, että hän tu-
lisi katselemaan samaa sa-
tamaa omasta ikkunastaan
viimeiset 35 elinvuottaan.

Vuonna 1920 perustettu
Pyhäjärven Kauppa Oy
aloitti tekstiilien myynnin
Viljelystalossa vuonna
1950. Kangaskauppa avat-
tiin myöhemmin Saimaan-
linnassa. Maalaispojan sil-
min Erkin tekstiilikauppa
näytti perinteiseltä kaupal-
ta, kun taas Alisan kangas-
kauppa vaikutti tosi hie-
nolta ja modernilta. Mutta
siihen olikin haettu mallia
Pariisista saakka.

1950-luvulta mieleeni
ovat kummeistani Alisasta
ja Erkistä jääneet joulupa-
ketit. Joulun lähestyessä
odotettiin innolla, milloin
ilmoitus perinteisestä Lap-
peenrannan paketista saa-
puu. Kun se tuli, oli lapsen
Joulu pelastettu. Tiesi, että
tänäkin Jouluna saa jotain
sellaista, mihin kotona ei
ollut varaa. Samanlaisia
muistoja on varmaan myös
muillakin sukulaislapsilla.

Muistamme myös, kuin-
ka Multialla odoteltiin ”lap-
peenrantalaisia” kesäloma-
reissuille sekä Joulu- ja Pää-
siäisvierailuille. Silloin koko
suku kokoontui isoäidin
sekä Eino ja Veikko Tom-
perin kotiin Tarhapään Vä-
hämäkeen. Lapsilla, joita
paikalla saattoi olla pari-
kymmentäkin, oli hauskaa
keskenään, ja hyvin näytti-
vät myös aikuiset toistensa
seurassa viihtyneen.

Karilaiset luopuivat
kauppaliikkeistä ennen Er-
kin vuonna 1977 tapahtu-
nutta kuolemaa.

Kesällä 1992 Alisa kutsui
karjalaista syntyperää ole-
vat kummilapsensa yhtei-
selle Karjalan matkalle. Se

oli perinneteko vailla ver-
taansa. Parempaa opasta ei
matkalle olisi voinut saada.
Tutustuttiin Viipurin his-
toriallisiin nähtävyyksiin.
Pysähdyttiin Kiviniemessä,
missä oli sijainnut varus-
kunta ja missä nuorisolla
oli ollut tapana käydä tans-
seissa. Mitä lähemmäksi
Jaaman kotikylää saavuttiin,
sitä elävämmäksi opastus
muuttui.

Kuinka hyvin hän muis-
tikaan kuka missäkin oli
asunut ja mitä kukin oli
tehnyt. Tutkittiin kotitalon
rauniot ja rannat ja tutus-
tuttiin talon nykyisiin kesä-
asukkaisiin. Tietenkin ui-
tiin Pyhäjärvessä ja käytiin
Taubilan kuulussa karta-
nossa. Osuuskauppa ja Ka-
rilaisen kauppatalo tutkit-
tiin kellareita myöten -
mahtoivat siinä paikalliset
asukkaat ihmetellä. Katsot-
tiin myös kirkon rauniot ja
pääpiirteinen paikka, jossa
isoisä Juho Tomperi on
haudattuna. Välillä pereh-
dyttiin sotahistoriaan Ali-
san hyvän ystävän Bruno
Tiaisen kertoessa omakoh-
taisia kokemuksiaan kesän
1944 taistelutapahtumista.
Aikaa vain olisi saanut olla
huomattavasti enemmän.

Myös Alisalle matka oli
merkittävä. Hän tunsi pai-
nolastin pudonneen sydä-
meltään päästyään vielä ker-
ran näkemään lapsuutensa
ja nuoruutensa maisemat
sekä kotitalon, jonka 48
vuotta aikaisemmin oli jät-
tänyt. Vaikka muistot oli-
vatkin kultaiset, ei hän Kar-
jalaan enää kaivannut, Lap-
peenrannassa oli hänen ko-
tinsa.

Me serkukset olemme
myöhemmin tehneet sa-
maisen perinnematkan
omien lastemme kanssa,
opastus vain oli paljon vaa-
timattomampaa.

Jokainen meistä läheisis-
tä näki, kuinka syvästi kym-
menkunta vuotta sitten ta-
pahtunut vakava sairastu-
minen ja etenkin sen seu-
raukset Alisaan vaikuttivat.
”Voi kun Luoja tulis‘ ja
ottais‘ pois”, kuulimme hä-
nen usein sanovan. Sairau-

destaan ja heikkenevästä
kunnostaan huolimatta Ali-
sa suhtautui nöyrästi ja tyy-
nesti jokaiseen uuteen päi-
vään. Ehtipä hän vielä iloi-
ta lapsenlapsenlapsistaan-
kin.

Yrittäjällä ei juuri ole ai-
kaa harrastuksille. Alisa kui-
tenkin ehti harrastaa käsi-
töitä, joista ompelu, kuto-
minen ja virkkaaminen oli-
vat mieluisimpia. Myöhem-
min harrastukset laajenivat
mökkeilyyn ja matkailuun.

Alisa, Erkki ja Leena-ty-
tär muodostivat onnellisen
ja tasapainoisen perheen,
jossa kunnioitettiin kristil-
lisiä ja isänmaallisia arvoja.
Me muistamme Alisan iloi-
sena ja huumorintajuisena
ihmisenä, tyypillisenä Kar-
jalan lapsena. Mutta toi-
saalta hän oli myös vaativa
ja tiukka. Se mitä oli sovit-
tu, se tuli myös pitää. Kai-
ken tuli olla aina tip-top-
kunnossa.

Olemme saattaneet su-
kumme vanhimman hänen
viimeiselle matkalleen. Ol-
kaamme onnellisia siitä
matkasta, jonka saimme
hänen kanssaan yhdessä tai-
valtaa ja niistä hetkistä, jot-
ka hänen kanssaan saimme
viettää. Olkaamme onnel-
lisia myös siitä, että Alisa
on saanut toivomansa le-
popaikan äitinsä ja puoli-
sonsa vierellä.

Me tiedämme, että Alisa
oli valmistautunut iäisyys-
matkalleen poikkeukselli-
sen hyvin. Hän kuunteli
aamuhartauden ja sunnun-
tain Jumalanpalveluksen
aina eikä iltarukous unoh-
tunut häneltä koskaan.

”On onnellista kuunnella
kutsua Luojan ja nukkua pois,
kun jo uupunut on.”

Alisa Karilainen os. Tom-
peri syntyi 5.5.1922 Pyhä-
järvellä VPL ja kuoli
27.11.2007 Lappeenrannas-
sa, jossa siunattiin haudan
lepoon 8.12.2007.

Kirjoitus on lyhennelmä
KYÖSTI TOMPERIN

muistotilaisuudessa
pitämästä puheesta

Pentti Lehtonen syntyi
02.10.1922 Vpl Pyhäjärvel-
lä Taubilassa ja nukkui pois
22.11.2007 Lahdessa.  Pen-
tin isoisä Johan Robert
Lehtonen oli Vapaussodan
jälkeen Taubilan pehtoori-
na ja Pentin isä, Väinö Ro-
bert toimi Karl Fazerin kut-
sumana tilanhoitajana
1920-luvun alkuvuodet.
Perhe muutti Pyhäjärveltä
vuonna 1925. Isovanhem-
mat jäivät kuitenkin Pyhä-
järvelle vuoteen 1930, jo-
hon saakka myös Pentti
vietti kesiään mummolassa
.

Miehuusikänsä Pentti
Robert palveli isänmaataan
sotilaana. Hän kävi Kadet-
tikoulun vuosina 1942-
1943. Sodan jälkeen hän
palveli mm. Lahdessa , Hä-
meenlinnassa ja Helsingis-
sä. Reserviupseerikoulun
johtajana hän oli vuodet
1971-1975 ja jäi reserviin
Pohjois-Suomen sotilaslää-

Eversti Pentti Robert

Lehtosen muistolle
nin esikuntapäällikön teh-
tävästä vuonna 1977.

Pentin eläkepäivien har-
rastuksiin kuuluivat erityi-
sesti veteraanityö ja suku-
tutkimus yhdessä vaimon-
sa Annelin kanssa. Pentille
jäi isänsä kuoleman jälkeen
merkittävä valokuvakoko-
elma, josta Taubilan kuvat
muodostivat suuren osan.
Niinpä hän intoutui tutki-
maan synnyinseutunsa his-
toriaa  ja kirjoitti 1990-
luvulla useita  artikkeleita
Taubilasta mm. Sukuvies-
tiin.  Vuonna 2000 ilmestyi
sitten Vpl Pyhäjärvi-sääti-
ön kustantamana ”TAU-
BILAN HOVI, Kartano
Vpl Pyhäjärvellä, Pentti R
Lehtonen”. Siinä hän mie-
lenkiintoisella tavalla ker-
too kartanon historiaa sekä
kuvaa 1920-luvun elämää
Taubilassa kuvin, kuvateks-
tein ja kartoin. Tuo 50-
sivuinen historiikki  myy-
tiin loppuun varsin pian.

Kirkasta ja

himmeää valoa
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Merkkipäiviä Nuijan varresta
Vapaa-aikana metsätöitä
tehdessäni ajatukseni lauk-
kaavat vuoroin menneessä,
nykyisyydessä ja tulevassa.

Metsänhoidolla pyritään
turvaamaan metsän jatku-
va kasvu ja uudistuminen.
Taimet tarvitsevat aluksi
suojaa kasvaakseen, mutta
isot tukkipuut eivät saa nii-
tä liiaksi varjostaa. Sopiva
määrä erilaisia puita on ta-
voite, johon päästään har-
kitulla ja suunnitelmallisel-
la sekä pitkäjännitteisellä
työllä. Siinä on jotakin sa-
maa kuin ihmiskunnan eri-
laisissa vaiheissa.

Suomen itsenäisyyden 90
juhlavuoden merkeissä olen
poiminut tähän kirjoituk-
seeni Pekka Simojoen kii-
tosvirren isänmaalle, jonka

sanat ja sävel koskettavat
meitä kaikkia suomalaisia.
Samalla haluan toivottaa
kaikille lehtemme lukijoille
hyvää Joulunaikaa ja me-
nestystä vuodelle 2008.

Kiitos Jumalamme, kun
annoit kauniin maan, an-
noit jylhät metsät, loit ve-
det virtaamaan. Kiitos si-
sukkaasta työstä isien, kii-
tos isänmaasta ja kohta-

loista sen.
Sovinnossa meidän suo

maata rakentaa, että jokai-
selle se kodin tarjoaa. Kä-
destäsi maamme siunauk-
sen saa, ohjaa esivaltaa ja
viisautta jaa.

Herra, Pyhän Hengen
suo kodit rakentaa, saavu
perheisiimme ja rauhan
mieltä jaa. Auta Herra, että
meistä jokainen oman pai-
kan löytää, käy työhön iloi-
ten.

Rukoilemme rauhaa
myös koko maailmaan, että
kaikki kansat pian saavat
isänmaan. Sinä, Herra, saa-
tat mielet avartaa, että ym-
märrämme: on yhtä koko
maa.

YRJÖ S.
KAASALAINEN

Hallituksen puheenjohtaja

Hilja Karrela os. Tihve-
räinen täytti 95 vuotta Vam-
pulassa 2.11.2007.

Hilja on syntynyt Käki-
salmessa mutta solmi ai-
koinaan avioliiton pyhäjär-
veläisen Niilo Karrelan
kanssa. Vampulassa he vil-
jelivät myöskin maatilaan-
sa aina vuoteen 1974 saak-
ka, jolloin tilanpito luovu-
tettiin pojan Lauri Karre-
lan  hoitoon. Perheeseen
syntyivät kaksi tytärtä ja
poika. Lapsenlapsia on Hil-
jalla 4 ja lastenlastenlapsia
3. Leskeksi Hilja jäi v. 1994.
Nyt viimeiset vuodet ovat
kuluneet rattoisasti Vam-
pulan palvelutalo Annalas-
sa.

Hilja lähettää tämän 95-
vuotispäivänään otetun ku-
vansa myötä terveiset ja
Hyvän Joulun toivotukset
kaikille sukulaisille ja tu-
tuille aivan erikoisesti Ju-
hani ja Veikko Kailaston
perheille.

Aune Lähteenmäki os.
Tatti täytti 70 vuotta 3.12.
Säkylässä. Aune on synty-
nyt Vpl. Pyhäjärven Kal-
lenkartanossa.

Everstiluutnantti Seth J.
Wahl täyttää 80 vuotta
8.1.2008 Vantaan Tikkuri-
lassa. Seth on
Vpl.Pyjäjärven seurakun-
nan entisen kappalaisen,
edesmenneen Sem J.
Wahl’n poika.

Tarkennus. Viime lehdessä Aili ja Antti Ijaksen lapsilu-
ettelosta puuttui tytär Riitta. Helvi Ijaksen syntymäpaik-
ka on Sysmä.

Kiikassa 50 vuotta sitten
eli tarkalleen sanottuna
6.12. syntyi Irja ja Erkki
Pärssisen perheeseen
Markku-poika. Sisarussar-
jan muut lapset olivat tyt-
töjä.

Jo pienestä pitäen Mark-
ku Pärssinen tottui maa-
seudun elämänmenoon.
Hän kirjoitti ylioppilaaksi
Äetsän lukiosta 1976 ja val-
mistui agronomiksi Helsin-
gin Yliopistosta v. 1983.
Heti valmistumisensa jäl-
keen Pärssinen on toimi-
nut  tuottajajärjestöissä
edunvalvontatehtävissä en-
sin Helsingissä seitsemän
vuoden ajan ja sitten  Po-
rissa vuodesta 1991 lähti-
en, jossa hän toimii MTK:n
Satakunnan piirin toimin-
nanjohtajana. Vuodesta
1995 lähtien Markku on
yhdessä vaimonsa Eilan ja
poikiensa Juhon ja Sam-
pon kanssa viljellyt Kallio-
niemen tilaa, joka on ollut
hänen vanhempiensa tila ja
siis Markun kotitila.

Markku Pärssinen on
mukana myös politiikassa.
Hän kuuluu tällä hetkellä
Äetsän valtuustoon ja mu-
kana myös useissa lauta-
kunnissa. Edellisessä edus-
kuntavaaleissa hän oli kes-
kustapuoleen ehdokkaana
Pirkanmaalta, mutta vii-
meksi pidetyissä vaaleissa
ei Markku lähtenyt ehdok-
kaaksi. Valtakunnan tason
politiikan huipulle Markku
pääsi mukaan edellisen hal-
lituksen loppuvaiheissa, sil-
lä maatalousministeri Juha
Korkeaoja kutsui hänet eri-
tyisavustajakseen 1.3.2007
aina oman ministerikauden
loppuun saakka.

Nyt ovat maatalouden
tukiongelmat suomalaisen
maanviljelijän ammatin pul-
mana. Juuri päätettyä 141-
tukea Markku Pärssinen on
luonnollisesti paheksunut,
mutta toteaa suurimman
huolen aiheen olevan sopi-
muskauden lopussa. Sopi-
muskausi on nyt tavan-
omaista pidempi ja ongel-
mat kasautuvat loppukau-
teen. Pärssisen mukaan so-
pimus on jäänyt puolitie-
hen ja useita asioita on edel-
leen auki. 141-tuki kosket-

Markku Pärssinen 50 vuotta

taa Satakuntaa hyvin suu-
ressa määrin. Täällä on ni-
mittäin sianlihan- ja broi-
lertuotannolla varsin mer-
kittävä osuus. Tietysti tuki-
päätös koskettaa myös mui-
ta kotieläintiloja ja erikois-
kasvien viljelyä.

Kotikuntaansa Äetsää
Markku kehuu. Se on hy-
vin pystynyt antamaan ne
palvelut, mitä varten se ai-
koinaan on perustettu. Uu-
den suurkunnan Sastama-
lan syntymisen Markku
Pärssinen näkee kuitenkin
hyvänä tulevaisuuden rat-
kaisuna. Suuressa kaupun-
gissa myös Äetsän asioista
pystytään jatkossa päättä-
mään paremmin.

Paljon aikaa ja voimaa
vaativan leipätyön ohella
pitää osata myös rentou-
tua. Perheen parissa oman
kotitilan viljely antaa run-
saasti töitä. Hän harrastaa
hiihtoa ja muuta urheilua.
Hän lukee paljon ja myös
metsästys on oiva harras-
tus. Pärssinen onkin toimi-
nut mm. Kiikan Metsäs-
tysseuran puheenjohtajana
jo 15 vuoden ajan.

Markku omaa hiljattain
edesmenneen isän Erkin

puolelta karjalaiset ja pyhä-
järveläiset sukujuuret. Suku
on kotoisin Pyhäjärven
Alakylästä ja Kahvenitsas-
ta. Useita kertoja on Mark-
ku ehtinyt vierailla isänsä
syntymäseuduilla. Karjalai-
seen järjestötoimintaan hän
osallistuu Äetsän Karjalais-
ten riveissä ja uusi ura on
juuri alkanut Vpl. Pyhäjär-
vi-Säätiön hallinnossa.

Markku Pärssinen ei läh-
tenyt merkkipäivänään
matkoille. Merkkipäivää
juhlittiin jopa kahtena eri
päivänä. 5.12. oli vastaan-
otto Porissa eri sidosryh-
mille ja siellä oleville ystä-
ville. Lauantaina 8.12 oli
sitten sukulaisten ja ystävi-
en vuoro kokoontua Kii-
kan Nuorisoseuran talolle,
jossa merkkipäivää vietet-
tiin  suuren ystäväjoukon
keskellä. Puheiden pito oli
rajoitettu mahdollisimman
vähiin, mutta perheen ja
sisarusten perheiden toi-
mesta oli varsin mielen-
kiintoista ohjelmaa järjes-
tetty juhlakansan ja päivän-
sankarin hauskuuttamisek-
si.

REINO ÄIKIÄ

Veteraanityö oli Pentin
sydäntä lähellä. Siihen hän
osallistui Lahden seudulla
viimeisiin elinviikkoihinsa
saakka. Viime maaliskuus-
sa hän järjesti  veteraani-
päivän yli 200 henkilöä kä-
sittäneelle veteraanijoukol-
le Lahden seurakuntien
kurssikeskuksessa. Hänen
esityksensä aiheenaan oli
”VPL  PYHÄJÄRVEN
KIRKONKELLOT JA

PIISKAPETÄJÄ”.  Alle-
kirjoittaneen hän oli pyytä-
nyt esittämään MUISTO-
JEN JÄRVI -filmin sekä
kertomaan meidän pyhä-
järveläisten ja laajemmin-
kin karjalaisten järjestötoi-
minnasta.

Tunsin Pentti Robertin
noin neljän vuosikymme-
nen ajan. Miellyttävämpää
esimiestä, palvelustoveria ja
ystävää ei voi toivoa. Oli

ihailtavaa katsoa hänen rau-
hallisuuttaan ja aikaansaa-
paa intoaan kun tapasim-
me joko veteraani- tai py-
häjärveläisasioiden mer-
keissä.

Minulla oli tilaisuus
vuonna 1998 olla Lehto-
sen pariskunnan mukana
Taubilan  kartanon alueel-
la.  Olin aikaisemmin käy-
nyt siellä muutaman ker-
ran mutta tämä käynti oli
ainutlaatuinen.  Pentin
omista tuntemuksista hän
kertoo Taubila - kirjassa:
”Vierailu pitäjäjuhlien aikana
Pyhäjärvellä ja käynti vaimoni
Annelin  kanssa syntymäsijoil-
lani ensi kertaa sieltä aikoi-
naan lähdettyäni oli todellinen
elämys. Tiesin alkuperäisestä
Taubilasta mitä vanhempani
ja kuvat olivat kertoneet, tiesin
myös Taubilan tuhon. Petty-
myksiä ei siis voinut tulla,
voimakkaita elämyksiä sitä
enemmän.”

Rehdille veteraanille kun-
niaa tehden ja ystävyydestä
kiittäen

ANTERO PÄRSSINEN

Anneli ja Pentti Lehtonen Taubilan puistossa 1998.

Kari Uusitalo on kirjoitta-
nut mielenkiintoisen tie-
tovisakirjan suomalaisen
elokuvan maailmasta. Tas-
kukokoon kirjoitetun kir-
jan 257 sivulta löytyy aihe-
alueittain laaditut kysy-
mykset ja aina viereiseltä
sivulta vastaukset. Kirja on
loistava tietolähde suoma-
laisen elokuvan pariin. Kir-
jaa voi käyttää hyväksi pait-
si valmiiden tietokilpailu-
kysymysten esittämiseen
myös oman tietämyksen
lisäämiseen.

Montako elokuvaa Ed-
vin Laine ohjasi? Vastaus
löytyy kirjan sivulta 52 eli
kaikkiaan 39.

Suomalaisen

elokuvan

tietovisa



Maanantai 17. joulukuuta 2007VPL.PYHÄJÄRVI6

Piirakkapulikka ja soppa-
kauha pysyvät hyvästi teo-
logian tohtori Juhani Fors-
bergin käsissä. Parhaim-
millaan hän saattaa paistaa
parisataa piirakkaa päiväs-
sä. Työelämässä ollessaan
hän tapasi ottaa joulun alle
vapaapäiviä, että sai val-
mistella pöydän antimia.

Mistä miehelle syttyi kiin-
nostus ruoanlaittoon ja lei-
pomiseen?

– Kiinnostus ruoanlait-
toon alkoi olosuhteiden
pakosta. Kun isä jäi sota-
tantereelle, meidän per-
heessä piti isosiskojen op-
pia ja jaksaa tehdä miesten
työt, veljeni Yrjön ja mi-
nun piti oppia jollakin ta-
valla laittamaan tarpeen tul-
len ruokaa. Muistan, kuin-
ka kerran tullessani nälkäi-
senä koulusta, eikä kome-
rossa ollut ruokaa, menin
kanalaan, otin orrelta mu-
nimattoman näköisen ka-
nan, löin kaulan poikki, nyl-
jin ja panin pataan. Parin
tunnin päästä nälkä oli voi-
tettu.

– Rupesin vähitellen pi-
tämään ruuanlaitosta. Oli-
sin jo keskikoululuokilla
mennyt mieluummin tyt-
töjen seuraan kotitaloutta
eli ”köksää” oppimaan kuin
kemian työtunneille, mutta
en päässyt.

– Sittemmin avioiduin
naisen kanssa, joka ei pitä-
nyt lainkaan ruuanlaitosta,
mutta kylläkin esimerkiksi
ikkunoiden pesemisestä.
Siinä ratkesi meidän per-
heen kotitöiden jako – olen
kokannut perheessämme jo
43 vuotta, ja pidän siitä
edelleen, Forsberg vakuut-
taa.

Kaikkea ei opi
keittokirjoista
Hän leipoo kannakselais-
perinteen piiraita, ryynipii-
raita, perunapiiraita eli po-
taatkakkaroita ja pannulla
paistettavia umpikuorisia
”keitinpiiraita”.

– Aikomukseni on vielä
opetella vatruskoiden lei-
pominen, ja sitä varten aion
mennä karjalaisen mestari-
kokin Aira Viitaniemen
kursseille. Uskon että hä-

Teologi taitaa piirakoiden ja paistien teon
neltä oppii sellaisetkin nik-
sit, joita ei keittokirjoissa
ole.

– Nuorempana tietysti
seurailin äidin piirakanlei-
vontaa sivusta ja joskus vä-
hän autoinkin häntä siinä,
mutta varsinaisesti opette-
lin itsenäisen piiraanteon
vasta aikuisiällä. Oppimis-
vaiheessa katselin tarkkaan,
miten äidin kädet toimivat,
ja kyselin häneltä kaiken-
laista, mitä ilman muuta ei
opi keittokirjoista.

Millainen piirakanleipo-
mispäivän urakka on, pal-
jonko yhdellä kertaa piira-
koita jaksat tehdä?

– Jo työelämässä ollessa-
ni otin aina ylityövapaita
joulun alle ja leivoin pari
päivää aamusta iltaan. Nyt
eläkkeellä leivon muulloin-
kin, mutta yleensä leivon-
tapäiväni on pitkä eikä sii-
hen juuri taukoja mahdu.
En ole ihan niin nopea
kuin monet karjalaisnaiset
ovat. Joskus olen leiponut
kaksisataa piirakkaa päiväs-
sä, mutta silloin siinä me-
nee kellon ympäri. Usein
leivon vähän vähemmän,
esimerkiksi niin, että teen
sata ryynipiirakkaa yhtenä
ja saman verran potaatkak-
karoita toisena päivänä, ker-
too Forsberg.

– Leivon kotitarpeiksi,
mutta lisäksi omien lasteni
perhejuhliin, sisarelleni Sei-
jalle ja veljelleni Yrjölle jou-
lupiiraat – toinen sisko Eila
leipoo itse. Joulu- ja pääsi-
äistervehdykseksi leivon
muutamille hyville tuttavil-
le, joskus myyjäisiin ja niin
edelleen.

Piiraiden leivontaurakas-
sa mies häärii yksinään – ja
pyrkii myös siivoamaan jäl-
kensä itse.

– Vaimoni Silja syö kyllä
mielellään piiraitani, mutta
hän sanoo, ettei hänen kär-
sivällisyytensä riittäisi moi-
seen hommaan; se riittää
kyllä moneen muuhun työ-
hön, johon ei ehkä minun
kärsivällisyyteni riittäisi.
Pyrin siivoamaan jälkeni,
ainakin pahimmat, mutta
kun vaimoni on siivous-
hommissa lähes täydellisyy-
teen pyrkijä, niin kyllä hän

vielä ”naalii” nurkat, usein
kyllä hän tarjoutuu siivoa-
maan jo viimeisen pellilli-
sen paistuttua.

Omia reseptejä syntyy
kokeilemalla
Vaikka Forsberg on inno-
kas ruoanlaittaja, keittokir-
joja hän ei keräile.

– Minulla on muutamia
peruskeittokirjoja ja pari
erikoisteosta, mutta en ke-
räile keittokirjoja niin pal-
jon kuin monet muut har-
rastajat. Sen sijaan kokei-

Helsingin Huopalahden
seurakunnassa järjestet-
tiin Tuomiosunnuntaina
25.11.2007 seurakunta-
lounas, jolle oli houku-
teltu väkeä otsikolla
”Karjalanpaisti takaisin”.
Lounaan valmisti seura-
kunnan miestenpiiri.

– Otsikon ajatus ja syy
oli siinä, että suomalai-
sista ravitsemusliikkeissä
tarjotaan karjalanpaistia
sellaisessa muodossa, että
se ei mitenkään vastaa
sitä ruokalajia, jota me
karjalaiset nautimme en-
tisellä kotiseudullamme ja
sen jälkeen myös evakos-

”Karjalanpaisti takaisin”
sa. Karjalanpaistina tarjo-
taan nykyisin lähes aina lii-
an pieneksi silputtua rasva-
tonta ja luutonta lihaa veti-
sessä liemessä, huomaut-
taa Juhani Forsberg.

Huopalahden seurakun-
talounaan karjalanpaistin
raaka-aineina oli viljasikaa
nahkoineen, luineen ja läs-
keineen 50 prosenttia, nau-
dan lapaa luineen 25 pro-
senttia ja luista patalam-
masta 25 prosenttia, maus-
teena merisuolaa, mauste-
pippuria ja puolikkaiksi loh-
kottuja sipuleita, nesteenä
vettä.

– Paistia pidettiin ensin

hieman korkeammassa
lämpötilassa ja vähemmäs-
sä nesteessä jonkin aikaa,
niin että päällimmäiset sian-
lihapalat vähän ruskistui-
vat. Sitten nestettä lisättiin
ja paistosta haudutettiin
miedossa lämmössä 4-5
tuntia.

Huopalahden kirkon seu-
rakuntasaliin ja sen eteisiin
mahtuu aterioimaan noin
80 henkeä, mutta lisäpöy-
tien avulla sisälle pääsivät
kaikki halukkaat, joita oli
noin 100. Aterian lisukkei-
na tarjottiin keitettyjä pe-
runoita ja lanttukuutioita,
porkkanaraastetta sekä pu-

najuuri-omenaraastetta.
Pitokokki Juhani Fors-

berg oli leiponut 250 ohra-
riisipiirasta, potaatkakkaraa
ja sulhaspiirasta. Piiraat oli
leivottu vastajauhetusta
luomurukiista tehtyyn tai-
kinaan.

Jälkiruuaksi marjakiisse-
liä ja kahvia. Menekki oli
hyvä, vähän porkkanaraas-
tetta jäi yli.

– Tunnelma oli korkealla
ja tuottona oli yli 1000 eu-
roa seurakunnan nimikko-
lähetin työn tukemiseen.
Karjalaa ei ole saatu takai-
sin, mutta aito karjalanpais-
ti tuli, ja voimalla.

Perinteisessä karjalanpaistissa pitää olla tuhdit
ainekset - ei mitään vetistä velliä.

Juhani Forsbergin rakas harrastus on ruoanlaitto. Kuvassa pitokokki jakamas-
sa aterioita Huopalahden seurakunnan miestenpiirin järjestämällä lähetyslou-
naalla.

len ja kehittelen omia re-
septejä. Usein ihmettelen,
että jotkut reseptit jäävät
päähän kertalukemalla, hän
myhäilee.

Television kokkiohjelmia
hän katsoo, jos sattuu tele-
vision ääreen oikeaan ai-
kaan.

– Pidin aikanaan kovasti
Vanamon ja Kolmosen oh-
jelmista.

Piiraanleivonnan lisäksi
Juhani Forsberg on yrittä-
nyt pitää äidiltään oppi-
mansa karjalaisen ruoka-

perinteen elävänä.
– Uunissa pitkään hau-

dutetut laatikkoruoat ovat
suosikkejani. Saksassa opis-
kellessani opin eräältä ita-
lialaiselta tutkijaystävältäni,
miten bolognalainen
spaghettikastike tehdään
oikein. Se ei totisesti ole
mitään möykkyistä jauheli-
hakastiketta eikä mitään pi-
karuokaa. Se on myös las-
tenlasteni suosikki.

– Kun työelämässä tein
pitempiä matkoja kiinalai-
seen maailmaan, miellyin

myös aitoon kiinalaiseen
ruokaan. Kyllä tuhdit sak-
salaiset perusruoatkin ovat
herkullisia, kuten esimer-
kiksi Eisbein eli keitetty
porsaan potka tai Grillha-
xe eli keitetty ja grillattu
sian polvi.

Onko jotain, mitä et saa
syödyksi?

– Olen syönyt ongelmit-
ta kaikkea, mitä maailmalla
on tullut eteeni. Yksi poik-
keus tosin on: Kauko-Idäs-
sä tarjottu durian-hedelmä,
melkein jalkapallon kokoi-
nen piikkinen pallo, jonka
valkea sisus on monen aa-
sialaisen herkkua, mutta
yhtä monet sikäläisetkään
eivät kestä sen hajua. Se
tuoksuu ja haisee samalla
kertaa makealta ja oksen-
nukselta. Monin paikoin
duriania ei saa kuljettaa ylei-
sissä kulkuneuvoissa. Kii-
nassa en ole syönyt koiraa
enkä käärmeitä. Hampuri-
laispaikkoihin en astu jalal-
lanikaan.

Teologian tohtori tekee
eläkkeelläkin entistä am-
mattityötään: kirjoittaa teo-
logisia artikkeleita ja kirjo-
ja, tarvittaessa saarnaa, kas-
taa, vihkii ja hautaa.

– En enää tarvitse mi-
tään työn ”vastapainoa”,
mutta kokkailu on toisella
tavalla viihdyttävää ja pal-
kitsevaa hommaa. Iloitsen
siitä, jos keitokseni maistu-
vat muillekin.

Miehillekin
keittotaidot tarpeen
Kokkailun harrastaja kan-
nustaa muitakin miehiä la-
jin pariin.

– Perustaidot pitää ope-
tella ja se vaatii hieman
kärsivällisyyttä. Mutta se
kannattaa. Kun ne on opit-
tu, keittiöpuuhat ovat haus-
koja. Joskus ne ovat mie-
hille tosi tarpeeseen. Olen
tavannut leskeksi jääneitä
miehiä, joille vaimo on aina
tuonut ruuat valmiina
eteen. Yksin jäätyä on keit-
tiöavuttomuudesta tullut
iso ongelma.

Hän muistuttaa myös sii-
tä, että yhteiset ateriat ovat
lähes kaikissa kulttuureissa
olleet elämän tärkeitä het-
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kiä ja kohokohtia.
– Nykyinen pikaruoka-

kulttuuri uhkaa tuhota sen-
kin vähän yhteisöllisyyttä,
mitä ruokapöydissämme
on vielä jäljellä. Tämä kan-
nattaisi todella ottaa per-
heissä varsin varhain hyvin
vakavasti. Yhdessä aterioi-
minen on koko elämän hy-
vinvoinnin yksi avain. Eikä
tällöin ole kyse mistään
gourmet-kikkailusta, vaan
ennen muuta yksinkertai-
sen yhteisen arkiaterioin-
nin arvostamisesta, hän
painottaa.

Piirakoiden ohella kalat
kuuluvat pappisperheen
joulupöytään.

– Kun vaimonikin on

Sielultaan karjalainen
Forsberg ei ole – kuten arvata saattaa – perinteinen
karjalainen sukunimi. Pyhäjärvi-Säätiön hallituksen jäsen
Juhani Forsberg kertoo juuristaan:

– Isoisäni Kalle Forsberg muutti veljensä kanssa
joskus 1880-90 Luhangasta Pyhäjärvi Vpl Konnitsaan,
josta hän sai hankituksi maatilan. Mutta Forsbergin
suvun karjalaisuus jäi sodan takia vain 60 vuoden
mittaiseksi. Kallen vaimo, isoäitini, os. Ruotsalainen, oli
kotoisin Lapinlahdelta. Isoisäni äidin puolelta oli John
Nikolai Sulander, joka siirtyi Pyhäjärvelle 1800-luvun
lopulla Tyrväältä ja jonka suku taitaa mennä 1500-luvulle
Köyliöön. Hän avioitui Räisälästä kotoisin olevan Katri
Kopran kanssa. Siis karjalaiset juureni ovat vain Katrin
varassa, mutta sielultani olen tuntenut olevani täysin
karjalainen.

– Äitini Emma syntyi Sulanderin perheeseen Konnit-
sassa, kylän ensimmäisessä talossa pitäjän keskustasta
tultaessa. Hän avioitui Reino Forsbergin kanssa, jonka
koti oli toisessa päässä kylää, ns. Viilin kolkassa, viimeisiä
taloja ennen Räisälän rajaa. Siellä minäkin olisin isäntänä,
jos sotaa ei olisi tullut…

MARJO RISTILÄ-TOIKKA

Pyhäjärvi-lehden lukijoille Juhani Forsberg tarjo-
aa kokeiltavaksi vähän erikoisemman reseptin:

Paistetut ja valkoviinillä höyräyteyt lampaan
munuaiset:

– Tuoreet tai pakastetuista sulatetut lampaan
munuaiset leikataan siivuiksi. Kuumennetaan pais-
tinpannussa reilu klöntti voita. Paistetaan munuai-
set nopeasti kuumassa rasvassa ja samalla heite-
tään pannulle kourallinen pilkottuja (ei puserret-
tuja) valkosipulin kynsiä sekä valkopippuria myl-
lystä. Lorautetaan pannulle pari desilitraa kuivaa
valkoviiniä, annetaan sen höyrähtää ja kiehahtaa
vähän kokoon. Maustetaan suolalla ja saksitaan
päälle runsaasti tillisilppua. Lisukkeena riisiä tai
keitettyjä perunoita.

– Tämän reseptin opin Hannu Taanilalta.

Munuaisia

Taanilan tapaan

Äetsän Karjalaseuran syys-
kokous pidettiin Kinnalan
Koukulla marraskuun vii-
meisenä sunnuntaina. Pää-
tökset nuijittiin kokouksen
puheenjohtajaksi valitun
Marja Koukun johdolla
nopeasti.

Jäsenmaksu pysyy sama-
na, henkilövalinnat sujui-
vat kivuttomasti ja talous
pysyy tasapainossa, koska
toimintasuunnitelmaan ei
sisälly mitään ”suuren ra-
han toimintaa”.

Seuran puheenjohtajana
ja varapuheenjohtajana jat-
kavat Marja Koukku ja Juha
Tanninen. Hallitukseen va-

Turun Vpl. Pyhäjärvi-
kerho kokoontui perintei-
sen joulujuhlan merkeissä
20.11. Elsa Kaasalaisen ko-
tiin. Parikymmentä henki-
löä saapui paikalle tapaa-
maan ystäviä, laulamaan
joululauluja, ja ennen kaik-
kea syömään Elsan kuului-
saa puuroa ja sekahedel-
mäkeittoa. Puuron valmis-
tus aloitettiin kolme tuntia
ennen vieraiden saapumis-
ta. Pitkä haudutus, oikea
voi ja rasvainen maito sekä
keittiössä häärivien iloinen
nauru tuottivat tulokseksi
taas kerran suussasulavan
puuron. Sekahedelmäkei-
ton Elsa oli tehnyt jo etu-
käteen. Joku salaisuus sen-
kin valmistuksessa taisi olla,
kun se maistui niin hyvältä.

Harlussa syntynyt Veik-
ko Kokko tuli pyhäkyläläi-
sen vaimonsa Eilan pyyn-
nöstä tilaisuuteen kitara kai-
nalossaan ja säesti jouluisia
yhteislaulujamme. Elsan
poika Hannu Kaasalainen
näytti meille kuvia perheen
mökillä vietetyistä rosvo-
paistijuhlista. Olisi siinä
nälkä tullut katsellessa, jos
emme olisi juuri syöneet
joulupuuroa! Hannun ku-
vien välityksellä osallistuim-
me myös hänen Islannin
matkaansa. Tulivuoret ja

Ukkosen sukuseuran ry:n
( Sakkolan Koukunniemi,
Pyhäjärven ja Sakkolan Lo-
hijoki ) perinteinen suku-
juhla ja sukukokous pidet-
tiin Huittisissa Karhinie-
men kartanossa 29.7.07.
Useista päällekkäisyyksistä
johtuen paikalla oli vain 27
suvun edustajaa.

Sukuseuran puheenjoh-
taja Marja- Riitta Hakala
toivotti läsnäolijat tervetul-
leeksi. Hän kertoi lyhyesti
kesän Karjalan matkasta.

Vuoden aikana kuoleman
kautta ovat poistuneet: Lyy-
li Elina Jaakkola, Alfons
Ukkonen, Amalia Juvonen,
Antti Tuomisaari ja Antti
Kangas.

Varsinaisessa sukukoko-
uksessa valittiin seuraavak-
si toimikaudeksi puheen-
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Tulevan vuoden toimet ja touhut
littiin uudelleen Matti Ah-
vonen ja Leevi Orpana,
edesmenneen Erkki Pärs-
sisen tilalle tuli Keijo Huuh-
ka ja eroa pyytäneen An-
nikki Sallin tilalle Seija Leh-
timäki. Muina hallituksen
jäseninä ovat Tuija Kaasa-
lainen ja Saimi Pärssinen.
Tilintarkastajina valittiin
jatkamaan Arvo Pärssinen
ja Orjo Pärssinen sekä va-
ratilintarkastajiksi Liisa Jo-
kela ja Eila Pärssinen.

Liikuntatoimikunnan pu-
heenjohtajana jatkaa Juha
Tanninen ja jäseninä Paavo
Ampuja, Leevi Orpana,
Esko Pohjolainen sekä Au-

lis Rapeli. Naistoimikun-
nan puheenjohtajana jat-
kaa Tuija Kaasalainen ja
jäseninä Tuula Huuhka,
Seija Lehtimäki (uusi) ja
Terttu Orpana.

Äetsän Karjalaseuraan
kuuluu jäseniä Kiikoisista
ja Äetsästä, joten tulevan
vuoden aikana toimitaan
kummankin kunnan alueel-
la. Järjestetään yhteislaulu-
ilta kesällä Kiikoisissa, elo-
kuussa vietetään perinteis-
tä saunailtaa, eikä kulttuu-
riperinteiden vaalimista-
kaan unohdeta. Kolmen
seuran –Huttisten, Vam-
malan sekä Äetsän Karja-

laseurojen – kesken on Äet-
sän vuoro järjestää pilkki-
ja onkikilpailut. Yhdessä
muutaman äetsäläisen seu-
ran kanssa jatketaan joulu-
kuussa alkanutta boccian
peluuta ja kesällä on tar-
koitus opettaa kyykkää kai-
kille halukkaille.

Tänä vuonna ensimmäi-
sen kerran lähetetty jäsen-
kirje on saanut jäsenistön
parista todella myönteisen
vastaanoton. Ensi vuoden
jäsenkirje kertoo enemmän
ja tarkemmin seuran toi-
minnasta.

TUIJA KAASALAINEN

Terveisiä Turun Vpl.Pyhäjärvi-kerholta
kuumat lähteet, mahtavat
vesiputoukset, lumi ja jää
kesälläkin herättivät vilkas-
ta keskustelua.

Elsan luona sattui myös
olemaan vierailulla hänen
kälynsä Aino Bergenborg
(o.s. Kaasalainen) Tukhol-
masta. Hänen kanssaan ver-
tailimme Suomen ja Ruot-
sin joulunviettotapoja ja
jouluruokia. Laatikot eivät
kuulu ruotsalaiseen joulu-
pöytään, mutta muita ero-
avaisuuksia emme juuri
keksineet. Tukholmassa oli
ennen Karelia-niminen ra-
vintola, missä tarjoiltiin
mm. suomalaisia jouluruo-
kia. Nyt vastaavaa ravinto-
laa ei ole. Siinähän olisi
haaste jollekin ravintoloit-
sijalle.

Iltaamme juhlisti komea
ilotulitus. Kaupunki oli jär-
jestänyt Aurajoen ylittäväl-
le kävelysillalle ”Turku pa-
laa” -näytöksen juuri mei-
dän joulujuhlamme ajaksi.
Nimi viittaa sekä Turun
paloon että Turun paluu-
seen pääkaupungiksi, eli
vuoden 2011 Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi.
Tulipitoista ohjelmaa
emme nähneet, mutta kun
ilotulitusraketit alkoivat
paukkua taivaalla, siirryim-
me parvekkeelle, mistä nä-

köala joen suuntaan oli es-
teetön. Joku vitsailikin, että
Elsa oli tilannut ilotulituk-
sen meitä varten.

Jouluinen yhdessäolom-
me päättyi perinteisesti
kahviin ja joulutorttuihin
sekä lahjojen jakoon –
olimme kaikki olleet kiltte-
jä ja joulupukki oli jättänyt

Ukkosen sukuseuran kuulumisia
johtajaksi Marja-Riitta Ha-
kala Sipoosta. Hallitukses-
sa jatkavat suoraan Laila
Innanen Tampereelta, Mar-
ja-Leena Juhola  Porista,
Riitta Pykäläinen Tampe-
reelta ja Pentti Ukkonen
Helsingistä. Hallitukseen
valittiin lisäksi uudelleen
erovuorossa olleet Tuija
Ukkonen Ikaalisista, Tais-
to Kaipiainen Raumalta,
Raimo Honkasalo Porista
sekä Aulis Ukkonen Kau-
niaisista. Tilintarkastajaksi
valittiin Osmo Juvonen
Helsingistä, varalle Tiina
Inkinen Savonlinnasta.

Sukuseuran jäsenmak-
suiksi vahvistettiin 10 e/2
vuotta, 20 e/5 vuotta, 35
e/10 vuotta, kannatusjä-
senmaksu on 7 e vuodessa.

Toimintasuunnitelman
vuosille 2007- 2008 mu-

kaan toimintaa pyritään ke-
hittämään vaikka sukuko-
kouksiin ja sukujuhlaan
osallistuvien määrä on vä-
hentynyt. Sukukirjaan ke-
rätään ajan tasalla olevaa
tietoa muutoksista. Ensi
kesänä kokoonnutaan jäl-
leen sukukokouksen ja su-
kujuhlan merkeissä. Juhla-
paikkaa ja ajankohtaa vielä
valitaan.

Hallitus piti järjestäyty-
miskokouksensa Helsingis-
sä 13.10.2007.  Sukuseuran
sihteerinä jatkaa Tuija  Uk-
konen, rahastonhoitajana
jatkaa Marja-Leena Juhola.
Hallitus kokoontuu kevääl-
lä Ikaalisissa 01.03.2008.

Kaikki hallituksen jäsenet
ottavat vastaan tietoja muu-
toksista sukukirjan jatko-
kertomukseen. Kysymyk-
siin vastaa:

Marja-Riitta Hakala
Juolukanvarsi 7

01150 Söderkulla
 p. 050-4583509 iltaisin.

Marja-
Riitta.Hakala@Kolumbus.fi

UKKOSEN SUKU-
SEURAN HALLITUS

Onko valokuvia

juhlista vv. 1947-1956

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö  täyttää ensi vuonna 60 vuotta.
Allekirjoittanut tekee parhaillaan säätiön historiikkia
ja aineiston käsittely onkin jo aivan loppusuoralla.
Vpl. Pyhäjärvi-lehti alkoi säännöllisesti ilmestyä vasta
1956. Siitä eteenpäin onkin niin kuva kuin muutakin
aineistoa säätiön arkistossa olemassa.

Nyt tarvittaisiin kiireesti vanhoja valokuvia tuolta
säätiömme alkutaipaleen juhlista. Yleisökuvat juhlis-
ta, kuvat ohjelmansuorittajista ym. ovat siis hakuses-
sa. Asialla on todella kiire sillä historia valmistuu
tulevan tammikuun aikana.

Kirjoita lähetekirjelmään mistä ja miltä vuodelta
kuva on. Kuvan tulee olla alkuperäinen ja kaikki
kuvat palautetaan. Kuvan voi luonnollisesti lähettää
myös sähköpostissa os. reino.aikia@netti.fi

Etukäteen kiittäen
REINO ÄIKIÄ

os. Nokkamäentie 256 32700 Huittinen
puh. 040-769 5775

säkillisen lahjoja eteiseen.
Siitä oli hyvä aloittaa oi-
kean joulun odotus.

Turun pyhäjärveläiset
toivottavat kaikille Hyvää
Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta.

HELVI WILKKO

pappi, suuri osa joulunvie-
toistamme kului vielä työ-
elämässä ollessamme juma-
lanpalveluksissa; se oli sa-
malla kertaa työtä ja suurta
juhlaa. Nyt menemme ju-
malanpalveluksiin riviseu-
rakuntalaisina. Aterioilla
pyrimme olemaan lasten
perheiden tai muiden su-
kulaisten parissa. Perintei-
sesti olen piiraiden lisäksi
satsannut aika paljon jou-
lukaloihin. Saatan valmis-
taa jouluksi esimerkiksi si-
lakkaa viidellä, kuudella ta-
valla. Kokonaisen kinkun
olen paistanut harvaksel-
taan, joskus kalkkunan tai
hanhen.

Piirakoiden leipomisen parissa saattaa vierähtää
koko päivä.

Kiitos Laila

Ukkosen sukuseuran
hallitus haluaa kiittää
lämpimästi pitkäaikais-
ta  kotiseutumatkojem-
me järjestäjää ja seuram-
me kunniajäsentä Laila
Innasta. Kiitos niistä
kymmenestä vuodesta,
jotka  olet voimiasi sääs-
tämättä hoitanut moni-
naiset järjestelyt Vpl. Py-
häjärvelle suuntautuneil-
la matkoillamme. Ver-
taistasi ei ole toista.
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TAPAHTUMAKALENTERI

Kaunista Vpl Pyhäjärveä.
Osa I, Pyhäkylän koulutie, 232 sivua, 300 valokuvaa.
Osa II, Juurillaan ja maailmalla, 504 sivua, 1450
valokuvaa. Koko A4. Kirjaparin hinta 95 € + lähetys-
kulut. Tilaukset: Toivo Hinkkanen, p. 050 3425 027,
tai larjava@gmail.com.

Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerho. Aloitamme
kevätkauden Tarinatuokiolla su. 13.1.2008.klo 13.30.
Vanhassa Kirjastotalossa. Kahvit ja arpajaiset. Johtokun-
ta kokoontuu tarinatuokion päätyttyä samassa
paikassa.Tervetuloa mukaan!

Kaasalaiset kokoontuvat Hämeenlinnaan. Pyhäjär-
ven Kaasalaisia kutsutaan lauantaina 26.1. 2008  kello
12.00 sukutapaamiseen Hämeenlinnaan Ulla Kaasalai-
sen kotiin osoite: Jyrätie 3 A 2 19500 Hämeenlinna puh.
03-618 3148. Keskustellaan suvun jatkotapaamisista,
sukuseuran perustamisesta ym. yhteisestä toiminnasta.
Ulla on luvannut tarjota keittoruuan, joten tarjoilua
varten on välttämätöntä ilmoittautua Ullalle 24.1. men-
nessä. Tiedustelut myös Yrjö J. Kaasalainen puh. 0400-
829 776.

Pärssisten sukuseuran perustava kokous pidetään lau-
antaina 19. päivänä tammikuuta 2008 klo 10.00 Karjala-
talon Laatokka-salissa, Käpylänkuja 1, HELSINKI. 
Tilaisuuteen kutsutaan isän tai äidin puolelta tai aviolii-
ton kautta Pärssisten sukuun kuuluvat henkilöt (juuret
Pyhäjärvellä, Käkisalmessa, Viipurissa, Räisälässä , jne ).
Tilaisuudessa päätetään sukuseuran perustamisesta ja
valitaan hanketta eteenpäin vievät henkilöt kokouksessa
käsiteltävän sääntöluonnoksen pohjalta. TERVETLUOA!
Kokoonkutsujat:   
Antero Pärssinen, 050-5706575, tero.parssi@phnet.fi
Timo Pohjola, 0400-710975, timo.pohjola@redicom.fi
Tuomo Pärssinen, 0440-495895, tuomo.parssinen@sci.fi

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon  tammikuun
kokous pidetään torstaina 10.01.2008 klo 13.00 alkaen
Ravintola Wanhassa Herrassa , Laaksokatu 17 , Lahti.
Tervetuloa!

Suvannon Seudun sukututkimuspiiri kokoontuu lau-
antaina 19.01.2008 Karjala-talon Laatokka-salissa  Kä-
pylänkuja 1. Isäntänä Rautu. Vetoryhmä klo 12.00,
tutkijoiden tietojen vaihtoa klo 12.30. – 13.45. Varsinai-
nen kokous klo 14.00 – 17.00.
Tervetuloa!

Toivotamme sukulaisille ja tuttaville Rauhan Jou-
lua ja Menestystä vuodelle 2008!
Raakel Valkama ja Mikael perheineen

Seuraavaan lehteen tarkoitettu aineisto pitää olla
toimituksessa perjantaihin 11.1.2008 mennessä.

Huomaa uudet yhteystiedot!

Hyvää ja rauhallista joulua!
Veljet Leo ja Erkki Väyrynen perheineen. Taas on
vuosi vaihtumassa, olemme saavuttaneen pitkän iän.
Elämämme on ollut vaiherikasta lapsuudesta saakka,
joka alkoi sodan ja pelon varjostamana – samalla
opetti meille, kuinka tärkeää on yhteenkuuluvuus,
josta saamme nauttia, kun vietämme elämän viimeisiä
vuosia, joita toivottavasti on monta jäljellä. Nyt seurai-
lemme sivusta, kuinka seuraava sukupolvi ahertaa ja
raivaa elämään tietä itselleen.
Joulurauhaa toivottaa siskonne Iiris Virtanen

Vpl. Pyhäjärvi-juhlat  2008 Mouhijärvellä
Juhlatoimikunta
Kirsti Köykkä
Marja-Leena Viitanen
Hilkka ja Keijo Lehtonen
Matti ja Pirkko Hassi
Paula ja Kari Äikäs
Toivottavat kaikille pyhäjärveläisille sekä
lehden lukijoille Rauhallista Joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle.
Nyt pukinkonttiin lupaus tuoda lapset ja
nuoret mukaan Pyhäjärvi-juhlille Mouhijärvelle!

Kiitämme kaikkia jäseniämme ja yhteistyötahojamme
kuluneen 50-vuotisjuhlavuoden toimintaan
osallistumisesta ja toivotamme Teille kaikille
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Vpl. Pyhäjärvi-seura ry

Tauno ja Helmi Heik-
kosen (Noitermaa) jälki-
kasvua nautti ”joulukah-
vit” ja  ruoat kenttäpelien
merkeissä 18.8.2007 Kan-
gasalan Vallitun leirikes-
kuksessa. Vanhin osallis-
tujista oli 73 vuotta, nuo-
rin 9 kuukautta. Kuvasta
puuttuu vielä 15 klaaniin
kuuluvaa.
Suku toivottaa Hyvää
Joulua ja Uutta Vuotta
Heikkosen ja Lampun su-
kulaisille ja tutuille!

Joulua voi

juhlia kesälläkin

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

kaikille pyhäjärveläisille ja lehtemme lukijoille!

Vpl.Pyhäjärvi-Säätiö ja Vpl.Pyhäjärvi-lehti

www.vplpyhajarvi.fi

Vuosi 2007 on vasta lopuillaan, mutta ensi kesän
matkojen suunnittelu on jo täydessä vauhdissa.
Vienan Kemi 25.-30.5.2008
Solovezkin luostari
Juhannusmatka Valamoon 19.-22.06.2008
Konevitsa 14.-17.7.2008
Valamo 9.-11.8.2008
Ilmoittautumiset matkoille 050 5671586 H. Salminen
Kaikki uudet ja vanhat matkaajat, tervetuloa!

Toivottaa Heli Salminen

Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta

PYHÄJÄRVEN
LOMARANTA OY
Kiittää kaikkia pyhäjärveläisiä
ja heidän ystäviään
vuoden 2007 vierailuista.
Tervetuloa myös ensi vuonna
lomailemaan entiselle kotiseudulle.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Pirkko Musakka (varaukset) puh. 05-416 5620
Leena ja Antti Musakka puh. 990-7-911-2341-301

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

kaikille pyhäjärveläisille ja lehtemme lukijoille!

Vpl.Pyhäjärvi-Säätiö ja Vpl.Pyhäjärvi-lehti


