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Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hal-
linto kokoontui 60-vuotis-
juhlakokoukseensa Vam-
malan kaupunkiin lauantai-
na helmikuun 16. päivänä.

Vaikka säätiön 60-vuo-
tisjuhlaa vietettiinkin työn
merkeissä, oli tilaisuuteen
kutsuttu myös hallinnon
jäsenten puolisot ja muuta-
mia viime vuosien yhteis-
työkumppaneita kutsuvie-
raina. Niinpä yhteiseen va-
lokuvaan kokoontui peräti
43 henkilöä.  Hallinnon
edustajia oli paikalla peräti
24 ja poissa matka- tai
muun esteen takia oli vain
neljä jäsentä. Kutsuvierais-
ta olivat paikalla museon-
johtajat Esko Pietilä ja Pek-
ka Koskinen sekä Toivo
Hinkkanen ja kunniajäsen
Veikko Karvonen. Myös ti-
lintarkastajista Orjo Pärs-
sinen oli päässyt vaimonsa
kanssa mukaan tilaisuuteen.

Ennen varsinaista ko-
kousta suoritettiin säätiön
johdon taholta kunniakäyn-
nit entisten puheenjohtaji-
en Jalmari Pusan, Matti
Hinkkasen, Eemil Hinkka-
sen ja Erkki Pärssisen hau-
doilla. Jo edellisenä päivä-
nä kukkaset laskettiin Mauri
Vanhasen, Erkki Lindroo-
sin ja Heikki Inkisen hau-
doille.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallinnolla juhlakokous

Yhteisen kahvihetken jäl-
keen hallinto siirtyi kokous-
tiloihin, ja kutsuvieraat ja
puolisot toiseen kokousti-
laan, jossa Yrjö Kaasalai-
nen toivotteli heidät terve-
tulleiksi, Veikko Karvonen
kertoili Vammalan kuulu-
misia ja Marjo Ristilä-Toik-
ka kertoi lehden teosta ja
avustajien merkityksestä.
Lisäksi nähtiin ” Muistojen
järvi” video.

Hallintoneuvoston koko-
uksen alussa vietettiin hil-
jainen hetki 13.5.2007 kuol-
leen kunniapuheenjohtaja
Erkki Pärssisen muistolle.

Tämän jälkeen alkoivat
kokouksen rutiinit puheen-
johtaja Antero Pärssisen
johdolla. Kokous todettiin
laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-
kirjan tarkastajiksi valittiin
Markku Pusa ja Anne Vii-
talaakso-Kaasalainen.

Vuosikertomus ja tilit
hyväksyttiin

Kokouskutsun mukana
oli hallinnon edustajille lä-
hetetty niin vuosikertomus

kuin tiliselvityksetkin. Niin-
pä nyt päästiin nopeasti tar-
kempaan käsittelyyn.

Todettiin lehden tilaaja-
määrän säilyneen edelleen
hyvänä jopa niin, että ta-
lousarvio ylittyi yli 1000
eurolla. Sen sijaan ilmoi-
tustulot olivat hieman en-
nakoitua pienemmät.

Toimittajan vaihdos ja
sen mukanaan tuomat jär-
jestelyt oli hallituksen ta-
holta toteutettu varsin tai-
tavasti ja vaikka nyt onkin
pitkään aikaan palkattu pää-
toimittaja työssä mukana,
niin lehden toimittamisen
kulut eivät sanottavammin
ole lisääntyneet.

Valitettavasti hallitus jou-
tui kuitenkin esittelemään
tappiollisen tilinpäätöksen,
sillä alijäämäksi kirjattiin nyt
4779,89 euroa. Alijäämää
oli lisäämässä hieman en-
nakoitua pienemmät juhla-
tuotot.

Lisäksi kuluneen kerto-
musvuoden aikana on tu-
ettu kyläkirjoja filmi- ym.
hankkeita arvioitua enem-

män.
 Myös ikävänä yllätykse-

nä koettiin elinkeinovero-
tuksen vaikutus säätiöiden
toimintaan. Vpl. Pyhäjärvi
-Säätiössä lehden toimitta-
minen ja kirjanmyynti kat-
sotaan ko. verotuksen alai-
seksi toiminnaksi. Niinpä
vuoden 2006 lopullinen
vero, vuoden 2007 ennak-
koverot ja varaukset lopul-
liseen verotukseen vaativat
yhteensä 1800 euron vara-
uksen joka oli omiaan hei-
kentämään tulosta. Säätiön
omaisuustaseen loppusum-
ma päättyi 141370,28 eu-
roon.

Suurin osa tuosta sum-
masta on kuitenkin käyttö-
tarkoitukseltaan sidottuja
rahastoja, joten omien pää-
omien kartuttaminen tule-
vina aikoina onkin ensiar-
voisen tärkeätä.

Yleiskeskustelun jälkeen
ja tilintarkastuskertomuk-
sen kuultuaan hallintoneu-
vosto vahvisti tilinpäätök-
sen ja tilivelvollisille myön-
nettiin vastuuvapaus vuo-
den 2007 tileistä ja hallin-
nosta.

Talousarviot
hyväksyttiin
Kokous hyväksi Vpl. Py-
häjärvi-lehden ja Vpl. Py-
häjärvi-Säätiön talousarvi-
on vuodelle 2008.

Lehden tilaushinta säily-
tetään entisenä eli 25 euro-
na. Hallituksen ja hallinto-
neuvoston jäsenille ei mak-
seta kokouspalkkioita, mut-
ta matkakorvaukset suori-
tetaan.

Lehden osalta talousar-
vio päättyi  1900 euron
ylijäämään ja koko säätiön
talousarvio päätyi 2700 eu-
ron ylijäämään. Talousar-
viossa on huomioitu myös-
kin säätiön historiikin pai-
natuskuluja 5000 euroa ja
myyntituloja 2500 euroa.

Lisäksi on huomioitu
juhlavuoden päätöksenä
2000 euroa entisen koti-
seutumme varhaisasutuk-
sen tutkimuksiin sekä 2000
euroa entisen sankarihau-
ta-alueen kunnostukseen.

Juhlakokousta vietettiin lähes 50 hengen voimalla.

Antero Pärssinen (vas.), Yrjö S. Kaasalainen ja
Reino Äikiä kunniakäynnillä Jalmari Pusan haudal-
la. JATKUU sivulla 3
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Suvannon seudun sukutut-
kimuspiiri  kokoontui 19.
tammikuuta 2008 kokouk-
seen Karjalatalolla Helsin-
gissä. Kokouksessa valit-
tiin Eija Savolainen ja Kau-
ko Hinkkanen edustamaan
vuodeksi 2008 Vpl. Pyhä-
järveä sukututkimuspiirin
vetoryhmässä.

Kokouksessa saimme
monia vinkkejä sukututki-
muksen salaisuuksiin. Pe-
rukirjat ovat avartavia tie-
tolähteitä sukututkijoille.
Sieltä löydät mm. esivan-
hempien puumerkkejä.
Mielenkiintoisen lisän pe-
rukirjat antavat silloin, kun
leski meni uusiin naimisiin.
Tietolähteet eivät rajoitu
ainoastaan Pyhäjärven seu-
rakuntaan, vaan tiedot ha-
jaantuvat myös naapuripi-
täjiin – jopa kauemmas.

Muuttokirjat olivat tämän
kokouksen erityistarkaste-
lun kohteena. Siinä riittikin
kokouksen osanottajille
pohdittavaa. Olihan esillä
oleva teksti kirjoitettu van-
halla ruotsinkielellä. Selvi-
simme tilanteesta Eeva
Malkamäen ansiokkaalla
opastuksella. Muuttokirjat
on kirjattu eri seurakunnis-
sa eri sisältöisenä ja eri ta-
voin, joten pohdittavaa riit-
tää sukututkijalle.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri

aukoo yhdessä salaisuuksia

Pyhäjärven rippikirjojen
digitointi on loppusuoral-
la.

Niitä saamme tutkia
tuonnempana, kunhan tie-
dot saadaan siirrettyä su-
kututkimuspiirin verkkosi-
vuille

www.suvannonsuvut.net.

Siellä kannattaa vierailla
jo nyt, niin pysyt ajan tasal-
la tapahtumistamme.

Sukututkijat tekevät mat-
kan Viipuriin 21.-
22.4.2008. Ensimmäisenä
matkapäivänä tutustumme
Viipurin kaupunkiin osan-
ottajien toivomusten mu-
kaan ja toinen päivä on
varattu Viipurin maakun-
ta-arkistokäyntiä varten.

Ilmoittautumisia vastaan-
ottaa Leena Repo helmi-
kuun loppuun asti; puh.
(019) 687 2680 tai 040- 743

3254. Kts. tarkemmin il-
moitus sivulta 11.

Seuraava kokous on
12.4.2008 kello 14.00 Kar-
jalatalolla. Vetovastuussa
on tuolloin Metsäpirtti. Va-
raapa aika kalenteriisi jo
tässä vaiheessa.

KAUKO
HINKKANEN

Kuuden entisen Käkisal-
men alueen kunnan perin-
neyhteisöt ovat jo pitkään
tehneet yhteistyötä.  Met-
säpirtin, Pyhäjärven, Rau-
dun, Räisälän, Sakkolan ja
Vuokselan pitäjäyhteisöt,
säätiöt ja seurat, ovat ko-
koontuneet pari, kolme ker-
taa vuodessa pohtimaan
yhteisiä asioita.

Tätä kuuden pitäjän
muodostamaa yhteistyötä
on alettu epävirallisesti kut-
sua Suvannon seudun pitä-
jäyhteisöjen nimellä.  Seit-
semäntenä pitäjänä on tänä
vuonna tullut mukaan myös
Käkisalmi säätiö.

Näiden kuuden kunnan
sukututkijat ovat myös jo
vuosia tehneet yhteistyötä
Suvannon seudun sukutut-

Tehdään naapurit tutuiksi
kijoiden piirissä.  Näissä
yhteisissä neuvotteluissam-
me olemme jakaneet koke-
muksiamme ja voineet aut-
taa toinen toisiamme.  Yh-
teistyössä on järkeä, koska
pyörää ei kannata kaikkien
yrittää omin päin keksiä.

Pari vuotta sitten pää-
timme, että järjestämme
pitäjäyhteisöjen aktiivitoi-
mijoille tutustumismatkan
omien kotipaikkojen naa-
puripitäjiin Käkisalmen lää-
niin.  Tarkoitus oli, että
naapurikunnat ja niiden
nykyiset asukkaat tulisivat
tutuiksi.  Toimivat pitäjä-
yhteisöjen jäsenet järjestä-
vät ja johtavat usein koti-
seutumatkoja.  Kun naa-
purikuntien nähtävyydet
tulevat toimihenkilöille tu-

tuiksi, on helppo laajentaa
kotiseutumatkojen kohde-
aluetta oman kotipitäjän
ulkopuolelle.

Viime keväänä teimme
ensimmäisen Suvannon
seudun pitäjäyhteisöjen yh-
teisen matkan kotikonnuil-
le Karjalaan.  Matkakoh-
teina olivat Räisälä ja Pyhä-
järvi sekä Käkisalmen lin-
na ja museo.  Matkan jär-
jestäjinä toimivat Räisälän
ja Pyhäjärven perinneyh-
teisöjen toimihenkilöt.
Matka oli muuten erittäin
onnistunut, mutta erilais-
ten yhteensattumien vuok-
si vain puolet Suvannon
seudun kunnista oli edus-
tettuina.

Keväällä toukokuun 1.-

4. päivä teemme toisen tu-
tustumismatkan Suvannon
seudun kuntiin.  Nyt ovat
vuorossa Sakkola ja Vuok-
sela.  Tavoitteena on, että
kunkin pitäjän perinneyh-
teisöistä saataisiin 5-6 hen-
kilöä mukaan matkalle.
Majoittuminen on ilmeises-
ti Kiviniemessä tai jossain
muualla entisen Sakkolan
alueella.

Sakkolan ja Vuokselan
nähtävyyksiin tutustumisen
lisäksi järjestämme yhtei-
sen tilaisuuden Metsäpir-
tin, Pyhäjärven, Raudun,
Räisälän, Sakkolan ja Vuok-
selan kuntien nykyisten
johtajien sekä Käkisalmen
alueen johdon kanssa.
Näin myös alueen nykyiset
johtajat tulevat perinneyh-
teisöjen toimijoille tutum-
miksi.

Toivon, että pitäjäyhtei-
söt sopisivat keskenään,
ketkä aktiivisista jäsentä
lähtevät mukaan tutustu-
mismatkallemme.  Lähti-
jöiden nimet tulisi olla jär-
jestäjien tiedossa viimeis-
tään pääsiäiseen mennessä.

Yhteyttä voitte ottaa ke-
vään matkan järjestäjiin
Taisto Virkkiin, e-mail
taisto.virkki@luukku.com,
p. 0400-576722)  tai

Hannu J. Paukkuun
hannu.paukku@punkalaidun.fi
tai puh. 0500 741 296.

HANNU J. PAUKKU
Sakkola-Säätiön valtuus-

kunnan puheenjohtaja

Eeva Malkamäki opasti muuttokirjojen tutkimista.

Tietoa on

Nykypäivän ihmiselle tietoa mitä moninaisimmista
asioista on saatavissa miltei rajattomasti. Käytet-
tävissä ovat niin eri aloja käsittelevät kirjat kuin
myös ammatti-ja sanomalehdistö. Tieto on tullut
kaikkien ulottuville. Paikkakuntien kirjastot tarjoa-
vat lukuelämyksiä niin eri kirjoihin kuin lehtiinkin
nähden. Jos jotain teosta ei omasta paikkakun-
nan kirjastosta löydy, sitä hankintaan kaukolaina-
uksina muualta. Television uutiset, ajankohtaisoh-
jelmat ja dokumentit ovat monelle mieluisaa
katsottavaa. Ja mitä on sitten tuo internet. Haku-
ohjelmien avulla yhdellä ainoalla sanalla voit
löytää satoja selityksiä kysymääsi asiaan. Eteen
saattaakin tulla tiedon liiallinen runsaus.

Meille pyhäjärveläisille on tuon kaiken edellä
mainitun ohella käytettävissämme mainio Impi
Wiikan kirjoittama pitäjähistoria ”Vpl. Pyhäjärvi -
Kappale kannakselaisvaiheita”. Aikanaan kirjaa
otettiin 2000 kappaleen painos ja myöhemmin
vielä 500 kappaleen lisäpainos, ja silti  kirjaa on
nykypäivänä äärimmäisen vaikea hankkia omaan
kotikirjastoon. Reino O. Kukon ja Kaarle Viikan
Vpl. Pyhäjärvi-kirjaa sen sijaan on edelleen
saatavissa.
 Oman lehtemme tammikuun numerossa julkais-
tiin koko sivun mittainen pyhäjärveläisten kirjoitta-
jien kirjoista koostuva luettelo. Useimmat näistä-
kin kirjoista on jo loppuunmyyty, mutta ainakin
joitain kyläkirjoja  on edelleen myynnissä. Useim-
piin koulupiirikirjoihin sisältyy katsaus kotipitäjäm-
me historiaan ja upeat mustavalkoiset valokuvat
tuovat kerrotun asian elävästi silmiemme eteen.
Vpl. Pyhäjärvi-lehti on jo yli viidenkymmenen
vuoden ajan ilmestynyt kerran kuukaudessa
koteihimme. Vanhoja lehtiä selaillessa voi hyvin
todeta kuinka valtaisa tietomäärä sieltä löytyy-
kään. Silti on vielä paljon osa-alueita, jotka
vaativat edelleen tarkennuksia ja asioiden tutki-
mista.
.
Miten sitten ennen vanhaa tieto kulki? Käkisal-
men Sanomat ilmestyi muutaman kerran viikossa.
Esimerkiksi Jaaman kylään tuo lehti ilmestyi joka
taloon. Karjala-lehteä tuli kylään vain kahteen
taloon. Suuren maailman asioita varsinkin ensim-
mäisen ja toisen maailmansodan aikoihin kerrot-
tiin lehden etusivuilla. Oman pitäjän asioita oli
lehdessä vähintään kerran viikossa. Maanviljelijä
Jalmari Pusa, vaatturi Leino Pennanen, agronomi
Väinö Lehtonen ja monet muut henkilöt toimittivat
tietoa Pyhäjärveltä. Kaikki kunnalliset kuulutukset
julkaistiin tässä lehdessä. Televisiota ei ollut,
puhelin oli harvinainen.  Radiot - nuo rätisevät
ihmevekottimet alkoivat myös yleistyä.

Meillä tämän päivän ihmisillä on paljon paremmat
mahdollisuudet saada tietoa. Kenenkään ei
tarvitse enää olla epätietoinen missä  Pyhäjärvi
Vpl sijaitsi, miten siellä elettiin ja miten kotiseutu
menetettiin. Meidän vanhempien tehtävänä on
saattaa myös nuorisomme tiedon lähteille. Tähän
on yhtenä hyvänä keinona Vpl. Pyhäjärvi-lehden
saattaminen nuorison käden ulottuville.

REINO AIKIÄ

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen yhteisneuvottelu pidettiin 27.1.2008 Karjala-
talolla Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Juhani Huppunen, Kalevi Paavilai-
nen, Aila Alanen, Kalevi Hyytiä, Hannu Turkkinen, Robert J. Rainio, Yrjö
Koskinen, Taisto Virkki, Marja Huovila, Ilmi Pesonen, Hannu J. Paukku, Arja
Hiiri, Inkeri Hiiri, Yrjö S. Kaasalainen, Anja Kuoppa ja Kalervo Huppunen.
Kuva Taisto Virkki.
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Henkilövalinnat
yksimielisiä
Hallintoneuvoston pu-
heenjohtajiksi vuodelle
2008 ja aina seuraavaan
vuosikokoukseen saakka
valittiin Antero Pärssinen
ja Heikki Kiiski. Hallituk-
sen erovuorossa olevat var-
sinaiset jäsenet Salme Rin-
tala ja Marja Härmä valit-
tiin uudelleen. Salme Rin-
talan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi valittiin Eino
Kallosen kieltäydyttyä
Markku Pusa ja Marja Här-
män henkilökohtainen va-
rajäsen Helka Mäkelä valit-
tiin uudelleen. Valinnat kos-
kevat vuosia 2008-2009.

Hallintoneuvoston ero-
vuoroiset varsinaiset jä-
senet Antero Pärssinen,
Kyllikki Laitinen ja Paavo
J. Paavola valittiin uudel-
leen.

Rainer Pärssinen halusi
jättäytyä pois hallinnosta ja
hänen  tilalleen varsinai-
seksi jäseneksi nostettiin
varajäsen Markku Pärssi-
nen. Varajäsenistä olivat
erovuorossa Jari Kukko ja
Raija Holma  ja heidät va-
littiin uudelleen. Kaikki
nämä valinnat koskevat kol-
men vuoden jaksoa. Mark-
ku Pusan tilalle hallinto-
neuvoston varsinaiseksi jä-
seneksi valittiin Kari Äikäs
Mouhijärveltä ja hänen toi-
mikautensa koskee Pusan
jäljellä olevaa toimikautta
eli vuotta 2008          Mark-
ku Pärssisen tilalle varajä-
seneksi valittiin Esko Pu-
lakka Nokialta ja hänen toi-
mikautensa .koskee vv.
2008-2009.

Varsinaisiksi tilintarkasta-
jiksi  valittiin HTM, mer-
konomi Jukka Kangasper-
ko ja merkonomi Orjo
Pärssinen sekä varatilintar-
kastajaksi HTM, merko-
nomi Ilkka Tähtinen ja kir-
janpitotoimiston johtaja
Päivi Yli-Mattila .

Asiamiestä ja talouden-
hoitajaa etsitään
Hieman visaisemman hen-
kilövalinnan eteen hallin-
toneuvosto on joutumassa
säätiön asiamiehen ja talo-
udenhoitajan paikkaa täy-
tettäessä.

Reino Äikiä on ilmoitta-

nut, että hänen jo vuonna
1973 alkanut toimikauten-
sa tulee päättymään vuo-
den 2008 aikana. Asialle
olisi ollut eduksi jos jo täs-
sä vaiheessa olisi voitu va-
lita henkilö tai henkilöt tu-
tustumaan tähän tehtävään.
Tunnusteluista huolimatta
ei  vapaaehtoisia kokous-
päivään mennessä ollut il-
maantunut.

Kun asiamiehen valinta
kuuluu säätiön sääntöjen
mukaan hallintoneuvostol-
le, päätettiin hallitukselle
antaa nyt valtuudet täyttää
paikka niin, että ei toimin-
nalle tule katkosta. Reino
Äikiä totesi vuoden 2008
hallinnon kokouksen voi-
tavan pitää heti helmikuun
alussa 2009.

Määrärahaa varhais-
asutuksen tutkimiseen
Hallituksen puheenjohtaja
Yrjö S. Kaasalainen ilmoit-
ti kokoukselle hallituksen
ehdotuksen siitä., että juh-
lavuoden merkeissä vara-
taan 2000 euron määrära-
ha käytettäväksi yhtenä tai
useampana vuonna suoma-
laistutkijoiden suorittamiin
tutkimuksiin entisellä koti-
seudullamme Pyhäjärvellä.

Hallintoneuvosto päätti
yksimielisesti ko. määrära-
han myöntämisestä.

Vuoden 2008 juhlat
Mouhijärvellä 19.-20.7.
Juhlajärjestelyt ovat jo var-
sin pitkälle viedyt. Juhla-
puheen tulee pitämään hal-
lintoneuvoston puheenjoh-
taja Antero Pärssinen.

Muistojen illassa Salme
Rintala pitää esityksen Impi
ja Karl Wiikasta. Juhlapäi-
vien muu ohjelma pitää si-
sällään sukuseminaarin,
nuorten tapahtuman, muis-
tojen illan ja iltamat lauan-
taina, ja juhlamessun ja päi-
väjuhlan sunnuntaina.

Mouhijärven seurakunta
ja kunta ovat mukana jär-
jestelyissä yhdessä Mouhi-
järvellä asuvien pyhäjärve-
läisten ja Vpl. Pyhäjärvi -
Säätiön kanssa.

Vpl. Pyhäjärvi-lehdessä
tiedotetaan juhlista useaan
otteeseen ja juhlanumero
heinäkuun alussa kertoo
tarkat yksityiskohdat.

Nokia kutsuu
vuonna 2009
Hallituksen puheenjohtaja
Yrjö S. Kaasalainen toi ko-
kousväelle myös ilouutisen
vuoden 2009 juhlapaikka-
kunnasta. Esko Pulakka ja
Pulakan Sukuseura ovat ot-
taneet vastuulleen juhlien
järjestämisen Nokialla.
Näin jo hyvissä ajoin niin
juhlien järjestäjät kuin juh-
lavieraatkin voivat varau-
tua vuoden 2009 juhliin.

Pitäjälehden
kehittäminen
Kokouksessa todettiin uu-
den päätoimittajan pääs-
seen hyvin mukaan Vpl.
Pyhäjärvi-lehden toimitta-
miseen. Ammattitaitoa  toki
Marjo Ristilä-Toikalla oli
jo entuudestaan.

Lehden sisällöstä keskus-
telu jätettiin vähemmälle,
koska kokouksen kireähkö
aikataulu ei antanut siihen
myötä ja toisaalta päätoi-
mittaja ei ollut tässä koko-
uksessa paikalla. Se toki
todettiin jo talousarvion
käsittelyssä, että lehti tulee
edelleenkin kerran kuukau-
dessa ja aineistosta riippu-
en joka toinen lehti pysty-
tään tekemään tarvittaessa
12-sivuisena.

Museolle tulossa
uusi näyttely
Todettiin, että apurahojen
hakuaika on vielä meneil-
lään ja jätettiin hallituksen
tehtäväksi tehdä maalis-
kuussa käsittely apuraho-
jen saajista.

Tyrvään seudun Muse-
ossa yläkerran tiloissa ole-
va pyhäjärveläistä kalastus-
ta käsittelevä näyttely on
päättynyt, ja maaliskuun al-
kuun mennessä pysytetään
uusi, Pyhäjärven kuntaa ja
kunnallishallintoa käsittele-
vä näyttely.

Hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja esitteli Suvan-
non Sukututkimuspiirin
toimintaa ja todettiin tal-
lennustyössä olevan useita
pyhäjärveläisiä mukana.
Sukututkimuspiirin tietoja
on nähtävissä myös sääti-
ön kotisivuilta.

Hallituksen puheenjohta-
ja Yrjö S. Kaasalainen ker-
toi Suvannon alueen sääti-

öiden ja pitäjäyhteisöjen
kokoontumisista ja yhteis-
toiminnasta. Tulevan ke-
vään aikana suoritetaan yh-
teinen tutustumismatka
kohteena Sakkola ja Vuok-
sela. Myös pyhäjärveläiset
voivat osallistua 5-6 hen-
gen voimin matkaan.

Salme Rintala ja Reino
Äikiä kunniajäseniksi

Kokouksen lopussa hal-
lituksen ja hallintoneuvos-
ton puheenjohtaja ehdotti-
vat, että lehden toimitus-
yössä monet vuodet aktii-
visesti mukana olleet Sal-
me Rintala ja Reino Äikiä
kutsuttaisiin säätiön kun
niajäseniksi. Hallintoneu-
vosto yhtyi kättentapatuk-
sin kannattamaan päätös-
tä.

Puheita ja
tunnustusta
Juhlat jatkuivat tämän jäl-
keen ravintolasalissa. Hal-
lituksen puheenjohtaja Yrjö
S. Kaasalainen toivotteli
vieraat juhlalounaalle ter-
vetulleiksi. Laila Innanen
esitti lausuntaa.

Maittavan juhla-aterian
yhteydessä hallintoneuvos-
ton puheenjohtaja Antero
Pärssinen piti puheen, jos-
sa hän muisteli säätiön pe-
rustamisesta ja niiden hen-
kilöiden kauaskantoista
työtä, jonka avulla säätiö
on nyt ehtinyt jo 60 vuo-
den ikään. Vaikka säätiön
varat ovatkin tällä hetkellä
varsin pienet, vuosien myö-
tä on esimerkiksi rajanta-
kaisiin muistomerkkeihin,
Alavuden muistomerkkiin

ja alttaritaulun kunnostuk-
seen ja erilaisiin kirjahank-
keisiin vuosikymmenien ai-
kana käytetty rahavaroja
useita kymmeniä tuhansia
euroja. Nuorisolle on myös
säätiön alkuajoista lähtien
voitu myöntää stipendejä.
Tyyne Lehikoisen ja mui-
den rahastojen varoista on
vuodesta 1983 lähtien apu-
rahoja jaettu 370 kpl yh-
teissumman ollessa 87 600
euroa.

Säätiön asiamies Reino
Äikiä kertoi säätiön histo-
riikin lähtevän lähipäivinä
kirjapainoon. Juhlatapahtu-
masta haluttiin saada vielä
valokuvia julkaisuun. Äikiä
painotti puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien suur-
ta panosta säätiön jo 60
vuotta kestäneessä työssä.
Impi Wiikan 1950 julkaistu
Pyhäjärvi historia on lajis-
saan varmasti ainutlaatui-
nen. Se on todella arvokas
tietopaketti, josta niin muut
tukijat kuin kyläkirjojen kir-
joittajatkin ovat saaneet ar-
vokasta tietoa. Myös yh-
teistyö 1990-luvulla Erkki
Pärssisen puheenjohtaja-
kaudella rajantakaisiin vi-
ranomaisiin on onnistunut
hyvin. Olemme saaneet vai-
keuksitta toteuttaa monta
hyvää ja tärkeää asiaa.

Säätiön asiamies Reino
Äikiä ilmoitti hallituksen
hakeneen kolmelle pitkään
niin säätiön kuin muussa-
kin karjalaistoiminnassa
mukana olleille henkilölle
liiton kultaista ansiomerk-
kiä. Tämä asia käsitellään
myöhemmin keväällä ja ai-
van varmasti Mouhijärven

juhlien yhteydessä asiaan
voidaan palata.

Nyt tässä juhlassa jaet-
tiin Karjalan Liiton hopei-
nen ansiomerkki Raija
Holmalle. Pronssiset ansio-
merkit saivat: Marja Här-
mä, Laila Innanen, Lea Jo-
kinen, Jukka Kangasperko,
Kyllikki Laitinen, Merja
Luukkanen, Martti Pärssi-
nen, Orjo Pärssinen ja
Anne-Viitalaakso-Kaasalai-
nen.

Numeroiduilla pienois-
vaakunoilla muistettiin:
Heikki Kiiski, Niilo Pitkä-
nen, Jari Kukko, Helvi
Wilkko, Arja Hiiri, Helka
Mäkelä, Paavo J. Paavola ja
Yrjö Inkinen.

Yrjö Inkisen pyhäjärve-
läisistä raaka-aineista val-
mistetut numeroidut pöy-
tätelineessä olevat kynät
saivat Nestori Kaasalainen,
Juhani Forsberg, Esko Poh-
jolainen, Markku Pusa, Toi-
vo Hinkkanen, Esko Pieti-
lä, Pekka Koskinen ja
Markku Pärssinen.

Kalevala-korut saivat Sal-
me Rintala, Mirja Tenka-
nen ja Helvi Äikiä. Karja-
la-solmioneulat saivat An-
tero Pärssinen, Yrjö S. Kaa-
salainen, Tuomo Hinkka-
nen, Veikko Karvonen,
Rainer Pärssinen, Eino
Kallonen ja Reino Äikiä.

Toivo Hinkkanen käytti
tilaisuudessa puheenvuo-
ron, jossa hän muisteli nii-
tä aikoja jolloin hän oli
säätiön hallinnossa muka-
na. Puheenvuoron käytti-
vät lisäksi Martti Pärssinen
ja museonjohtaja Pekka
Koskinen.

REINO ÄIKIÄ

Hallituksen
järjestäytymiskokous
Hallituksen kokoukses-
sa säätiön hallituksen
puheenjohtajaksi valit-
tiin Yrjö S. Kaasalainen
ja varapuheenjohtajaksi
Juhani Forsberg.

Yrjö Kaasalaisen joh-
dolla talkooryhmä suo-
rittaa sankarihauta-alu-
een aidan kunnostami-
sen.

Lisäksi säätiön edus-
tajat osallistuvat Suvan-
non alueen säätiön yh-
teismatkalle 1.-4.5. ja tu-
tustumiskohteena ovat
Sakkola ja Vuoksela.

Myös Tampereen ke-
säjuhliin osallistutaan
myöhemmin tarkemmin
päätettävällä tavalla.

Kaukaisin kokousvieras oli Espanjasta asti puolisonsa kanssa saapunut Martti
Pärssinen (toinen oik.) Edessä vas. hopeamerkillä kiitetty Raija Holma.

Hallitus ja hallintoneuvosto.

Uudet kunniajäsenet Salme Rintala ja Reino Äikiä.
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Rakkaamme

Viljo Ilmari Kuisma
❋ 18.09.1928 Pyhäjärvi Vpl
† 07.01.2008 Asikkala

Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.

Veljeä ja enoa lämmöllä muistaen
Elsa
Kari perheineen
Esko perheineen
Timo perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunattu lähimpien läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kirkonsanoma

Huittisissa kuoli vaikean
sairauden murtamana tam-
mikuun 18. päivänä maan-
viljelijä Pentti Kalmi.

Hän oli syntynyt Vpl. Py-
häjärvellä 1938.  Jatkosodan
viimeisenä vuonna 1944
Pentti muutti sotalapsena
Ruotsiin. Pentti pääsi siellä
hyvään kotiin ja niinpä hän
kiintyi siellä oloon niin, että
Suomeen palatessaan hän
oli unohtanut suomenkie-
lenkin kokonaan. Yhteydet
Ruotsiin säilyivät läheisinä
aina tähän päivään asti.

Pentti kuului Helmi ja
Jalmari Kalmin yhdeksän-
lapsiseen perheeseen. Vel-
jeksiä oli yhteensä seitse-
män ja siskoja kaksi. Jo
Karjalassa ollessa perheen
isä Jalmari Kalmi oli har-
rastanut erikoismaatalout-
ta. Evakkovaiheen jälkeen
heille löytyi uusi maatila
Huittisten Vesiniityltä ja eri-
koisviljelyä jatkettiin koko
perheen voimin.

Oman maatilan Pentti
Kalmi hankki Huittisten
Räikänmaasta 1964. Avio-
liiton hän solmi kaupungin

Maanviljelijä Pentti Kalmin muistolle

pääkirjanpitäjä Maija-Liisa
Kalmin kanssa 1966. Per-
heeseen syntyi aikanaan
Lassepoika. Pentin kuolin-
hetkellä lastenlapsia oli kol-
me. Heidän kanssaan Pentti
pitikin tiiviisti yhteyttä vii-
meisinä vuosinaan.

Pentti jatkoi ostamallaan
tilalla erikoismaataloutta.
Erityisesti punajuurenvlje-
ly oli keskeistä Pentin maa-
tilalla. Maatilansa yhteyteen
Pentti Kalmi perusti Räi-
kän Konepajan, jossa hän
kehitti useita koneita eri-
koismaatalouden käyttöön.
Pejo-punajuuren ja pork-

kanan korjuukoneet hän
kehitti ja suunnitteli viljeli-
jän ehdoilla. Molemmat
tyypit ovat edelleen hyvin
käyttökelpoisia ja toimin-
nassa monilla maatiloilla.
Niitä myytiin vientiin myös
Venäjälle, Viroon ja Latvi-
aan.

Vuonna 2004 Pentti siir-
tyi eläkkeelle ja maatila ja
konepaja myytiin. Kalmit
muuttivat tämän jälkeen
viettämä än eläkepäiviä
Huittisten Sahamäkeen
Pentin äidin ja isän aikoi-
naan rakentamaan taloon.
Talon oli suunnitellut Pen-
tin Ruotsiin sotalapsena
jäänyt Eino-veli, joka oli
arkkitehti. Pentti remontoi
talon täysin ja  eläkeläiset
alkoivat viettää ansaittuja
eläkepäiviä. Viimeisenä ra-
kennushankkeena Pentillä
oli oman hirsimökin ra-
kentaminen Sahamäkeen.

Pentti osallistui tarmok-
kaasti Kalmin läheisten si-
sarusten yhteisiin tapaami-
siin sekä laajemman Kal-
min sukuseuran toimin-
taan, muun muassa suku-

seuran matkalle Kanadaan
Pehr Kalmin jalanjäljissä.

Pentti Kalmi kuului lä-
hes 30 vuotta Huittisten
Säästöpankin isännistöön.
Hänet valittiin vuoden
maaseutuyrittäjäksi v. 1990
ja hän on saanut maaseutu-
keskusten liiton hopeisen
ansiomerkin. Kalmi toimi
Huittisten Karjala-seuras-
sa ja toimi seuran tilintar-
kastaja. Entiselle kotiseu-
dulle suuntautuivat monet
suvun matkat ja niihin
Pentti osallistui erityisen
mielellään.

Pentti Kalmi arvosti yrit-
tämistä ja yrittäjyyttä. Hän
oli aina valmis jakamaan
tietojaan ja taitojaan muil-
lekin. Vaikeasta sairaudes-
taan huolimatta hän säilytti
tiiviin kanssakäymisen su-
kulaisiinsa ja ystäviinsä lop-
puun saakka. Jäämme kai-
paamaan Pentin iloista ja
touhukasta elämänasennet-
ta.

Pentti Kalmin siunaus
toimitettiin läheisten läsnä
ollessa 9.2.2008 Huittisis-
sa.

Olin sielunhoitopäivillä.
Eräänä keskusteluaiheena
oli ”luopuminen”. Monen-
laisia menetyksiä oli koet-
tu. Pienen lapsen kuolema
tuntui koskettavan kipeim-
min. Aihe sai meidät kyse-
lemään, luopuuko ihminen
vapaaehtoisesti mistään
mitä hän pitää omanaan.
Eikö viime kädessä ole aina
pakko?

Jeesus tarjoaa meille mal-
lin opetellessamme luopu-
misen läksyä. Hän rukoili:
”Isä, kaikki on mahdollista

Älä luovu Jumalasta ja tolppatiestä
sinulle; ota pois minulta
tämä malja. Mutta ei mitä
minä tahdon, vaan mitä
sinä.” Luopumisen oikea
motiivi on kuuliaisuus Ju-
malan tahdolle.

Pohdimme myös sitä,
mistä emme saa luopua.
Tutkistelumme lopputulok-
sen voi kiteyttää erään ys-
tävän nuorena saamaan elä-
mänohjeeseen: ”Älä luovu
Jumalasta ja tolppatiestä.”

Jumalan neuvoma turval-
linen elämäntie on varus-
tettu Hänen hyvien käsky-

jensä ”tolpilla”. Kuitenkin
kukin meistä on poikennut
omalle tielleen. Harhapo-
luiltamme johtaa vain yksi
tie takaisin elämäntielle. Se
tie on opastettu ”tolpalla”,
joka on ristinmuotoinen.
Se on anteeksipyytämisen
ja anteeksisaamisen tie. Ju-
mala vieritti synnin tuomi-
on meidän päältämme Jee-
suksen päälle hänen kuol-
lessaan ristillä meidän puo-
lestamme. Siksi saamme
uskoa runoilijan tavoin:

”Vaikka luovuitkin liitos-

tasi, vaikka jouduitkin kau-
aksi pois, silti taivaallinen
Isäsi sinun koskaan ei huk-
kuvan sois.

Kotiin lähteä saat Isän
luo, joka lastansa niin odot-
taa.

Isä velkasi anteeksi suo,
sillä syntistä hän rakastaa.

Kotihin, kotihin, Isän
lapsena käy takaisin .

Verellään, verellään sinut-
kin, Jeesus ostanut on si-
nutkin.” SK 206

MIRJA TENKANEN

Liisa oli tavallaan leski-ih-
minen, hän eleli kahden
lapsensa kanssa pienessä
rantamökissä Laatokan
rannalla, kapean kannak-
sen toisella puolella met-
sän laidassa. Mies oli ollut
ammattikalastaja, joka ka-
lasti myös porukalla mies-
ten kanssa. Kalastuksella
hän elätti perhettään, ja toi-
meentulo oli aika ajoin
niukkaa. Työssä oltiin luon-
non armoilla, meri oli jos-
kus julma ja otti omansa –
muutamat eivät palanneet
kalamatkoiltaan koskaan.

Liisa oli inkeriläinen ku-
ten miehensäkin. Elettiin
vapaussodan jälkeisiä ko-
via aikoja, ihmisiä katosi
salaperäisellä tavalla, ja niin
kävi Liisankin miehelle. Lii-
sasta tuli yksinhuoltaja, jon-
ka oli pakko pärjätä ja teh-
tävä sen eteen jotakin. Hän
ryhtyi leipomaan vuoropäi-
vinä piirakoita, ruisleipää

Muistoja mökkien ahertajista
ja erilaisia kala-, lanttu- ja
perunakukkoja, myi niitä ja
sai siitä pienen elantonsa
lapsilleen ja itselleen.

Liisan pienessä mökissä
käydessä oli aina lämmin
tunnelma, ja häneltä liikeni
jokaiselle piirakka tai jokin
lämpimäinen, Liisa antoi
sen aina iloisella mielellä.
Mökissä oli leivinuuni kes-
keisellä paikalla lämpöä luo-
massa, ikkunasta välkkyi
laaja meri, talvisin silmin
kantamaton valkoinen
ulappa.

Lähistöllä oli Yrjön pieni
mökki. Niin pieni, että sän-
kypahanen mahtui ja pieni
neliskulmainen työpöytä
laatikkoineen, ja pieni hella
ovennurkassa. Yrjö oli näet
kelloseppä, joka korjaili ky-
läläisten kelloja – aina naa-
purikyliä myöten tuli asiak-
kaita. Seinät olivat täynnä
rautanauloja, joissa kyläläis-

ten kellot riippuivat. Siihen
aikaan oli naisille enimmäk-
seen kaulakelloja, miehillä
taas taskukelloja vitjoineen,
perineen, jotka riippuivat
liivin rintataskussa. Erilai-
sia seinä- ja herätyskelloja-
kin Yrjö taitavasti korjaili.

Yrjön mökissä poikkesi
paljon ihmisiä muuten vaan
rupattelemassa. Yrjö oli
seurallinen ihminen ja mök-
ki muutenkin keskeisellä
paikalla kylää, oli hyvä poi-
keta. Ei silloin tarvinnut
mitään peljätä: jos lähti pois
mökistä, niin metla (luuta)
oven eteen riitti muistutta-
maan, ettei ketään ollut ko-
tona.

Samassa niemekkeessä
oli myös seppä Onnin paja,
josta kuului päiväkaudet kil-
kutus ja kalkutus, paitsi
sunnuntaisin. Ahjo hehkui
kuumuuttaan, raudat oike-
nivat kuin vääntyivät toi-

vottuun muotoon. Hevos-
ten kengitys kävi käden
käänteessä, kun isännät tu-
livat hevosineen paikalle.
Sepällä oli tumma, noki-
nen haalari yllään, kasvot
noessa, vain silmät välkkyi-
vät tummia kasvoja vasten.

Seppä oli kiireinen mies
arkena, mutta sunnuntait
hän vietti kirkkomatkalla
polkupyörällä ajaen 12 ki-
lometriä edestakaisin, oli
kesä tai talvi, kuntoillen taas
seuraavan viikon koitoksia
varten.

Satamaan vievän tienpos-
kessa oli kahvila, jossa mat-
kaaja voi nauttia kahvista
ja juuri paistetuista munk-
kirinkilöistä, ja samalla kat-
sella ulapalla lipuvia laivoja
ilman suurempia kiireitä.

Näin elämä jatkui kylällä
päivästä toiseen leipoen,
kelloja korjaten ja ahjoa kil-
kutellen.

SUOMA SAARINEN

Rantakylään kulki posti Käkisalmesta. Rantakylästä Mat-
ti Vatanen kuljetti postia. Kolme kertaa viikossa: tiistai-
na, torstaina ja lauantaina. Rantakylässä ei ollut virallista
postipysäkkiä, vaan Lehtisellä oli postin jakelupaikka.
Lehtiseltä posti-Matti otti aamulla lähtevän postin ja
illalla toi siihen tulevan postin.

Kerran eräs Rantakylän poika päätti kirjoittaa tyttöys-
tävälleen rakkauskirjeen, ja laittoi kirjoitetun kirjeen
kuoreen ja vei Lehtiselle lähtevien kirjeitten joukkoon.
Kun posti-Matti otti lähtevät postit siitä, hän huomasi,
että yhdessä lähtevässä kirjeessä ei ollut vastaanottajan
nimeä eikä osoitetta. Posti-Matti kysyi Lehtiseltä, kuka
tämän kirjeen on tuonut. Lehtinen sanoi, että poika sen
toi. Posti-Matti ensin ajatteli, ettei hän sellaista kirjettä
mihinkään vie. Mutta kun posti-Matti oli ennenkin
vienyt sen pojan lähettämiä kirjeitä, ja tiesi tytön nimen
jolle poika kirjoitti, niin Matti kirjoitti tytön nimen ja
osoitteen ja vei kirjeen postiin.

Illalla Matti tuli Käkisalmesta ja toi taas tulevan postin.
Se poika oli postia varttumassa. Nyt Matti kysyi pojalta,
sinäkö se laitot tänä aamuna sen kirjeen? Poika sanoi,
minä – mitä sitten? Matti taas kysyi kenelle ja mihin sinä
meinasit sitä lähettää? Nyt poika jo vähän häkeltyi. Matti
sanoi, kun siinä, ei ollut vastaanottajan nimeä eikä
osoitetta. Poika vähän kainosti sanoi; sille tytölle minä
sen aijoin lähettää. Nyt Matti raapi vähän tukkaansa, ja
sanoi, että nyt minä tein virheen – minä kirjoitin sinun
enosi nimen ja osoitteen.

Poika oli vähän aikaa kuin tulisilla hiilillä. Poika tuu-
maili, että hänen täytyy lähteä heti sinne enon luokse
selvittämään sotku. Sitten Matti sanoi, että kyllä minä
sen tytön nimen siihen kirjoitin. Se helpotti poikaa.
Poika maksoi Matille nimen kirjoittamisesta hyvän hin-
nan. Jätän tytön ja pojan nimen mainitsematta. Mutta se
poika en ollut minä.

TAUNO TORKKELI

Rantakylän pojan
rakkauskirje
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Nuijan varrestaMerkkipäiviä

Nuorelle mölyimurin keksijälle Innosuomi-palkinto

Oma Säätiömme on toimi-
nut jo 60 vuotta karjalaisen
perinteen ja kulttuurin vaa-
lijana sekä yhdyssiteenä
Vpl. Pyhäjärven entisille
asukkaille ja heidän jälki-
polvilleen.

Paljon oli menetetty, mut-
ta kaikkea ei haluttu me-
nettää. Yhdessä kannettiin
vastuuta henkisen ja talou-
dellisen toiminnan tukemi-
seksi ja kehittämiseksi.
Monet muistot ja palava
rakkaus entiseen kotiseu-
tuun yhdisti ihmisiä voi-
makkaasti. Iloja ja suruja,
myötä- ja vastamäkiä on
yhdessä koettu, mutta us-
koa paremmasta huomises-
ta ei ole menetetty.

Tuo aika on ollut paitsi
sopeutumista, mutta myös
juurtumista tänne uusille
asuinsijoille. On ymmärret-
tävää, että vanhempi väes-
tö ei täysin tänne juurtu-
nut, koska heidän suurena
toiveena oli pian päästä
muuttamaan takaisin ko-
tiin Karjalaan. Tuo toive ei
ole vieläkään toteutunut.

Vastuunkantajia
tarvitaan

Tänään voidaan todeta,
että täällä syntyneillä uusil-
la sukupolvilla ei ole oma-
kohtaisia muistoja Karja-
lasta. Opiskelun ja amma-
tinvalinnan sekä avioliitto-
jen myötä me olemme juur-
tuneet tänne ja löytäneet
paikkamme yh

teiskuntamme jäseninä.
Meidän kotimme ja koti-
seutumme on täällä. Olem-
me kuulleet lukemattomia
kertomuksia vanhemmil-
tamme ja sukulaisiltamme
ennen eletystä elämästä ko-
tona Karjalassa.

Onpa moni meistä vie-
raillutkin luovutetulla alu-
eella katsomassa kotipaik-
koja ja tutustunut paikalli-
seen väestöönkin. Nämä
kokemukset ja tiedot ovat
auttaneet meitä ymmärtä-
mään kansamme ja hei-
momme vaiheita kuin myös

Pyhäjärveläisyyttä.
   Pyhän-Säätiön perusta-

minen v.1948 on ollut oi-
kea ja kauaskantoinen pää-
tös rakentaa ja viitoittaa
tietä jälkipolville. Me kun-
nioitamme ja muistamme
näitä henkilöitä kiitollisin
mielin. Mutta nyt tarvitaan
meitä nuorempia vuorol-
lamme pyhäjärveläisyyden
ja karjalaisuuden vastuun-
kantajiksi. Miten se käy-
tännössä voisi tapahtua?
Siihen tarjoutuu monenlai-
sia mahdollisuuksia. Tässä
muutamia esimerkkejä.

   Liity paikalliseen Pyhä-
järvi kerhoon tai seuraan ja
anna oma panoksesi sen
toimintaan. Tule Vpl. Py-
häjärvi-juhlille Mouhijär-
velle. Tarjoa kyyti vanhem-
millesi tai isovanhemmille-
si, jolloin hekin pääsevät
mukaan. Vpl. Pyhäjärvi-
lehti tarvitsee avustajia, kir-
joita juttu lehteen vaikkapa
kuvan kera. Käy katsomas-
sa nettisivujamme. Kiin-
nostaako Sinua sukututki-
mus?  Mennään Karjalan
Liiton kesäjuhlille Tampe-
reelle! Kiinnostaako lähteä
Karjalaa katsomaan?

YRJÖ S.
KAASALAINEN

Hallituksen
puheenjohtaja

Maaliskuussa Musakan An-
nin ja Villen jälkeläisistä
kolme täyttää pyöreitä vuo-
sia.

Aarno Sulonpoika Mus-
akka täyttää 70 vuotta
5.3.2008

Teuvo Juhonpoika Mus-
akka täyttää 80 vuotta
11.3.2008

Jorma Einonpoika Mus-
akka täyttää 70 vuotta
12.3.2008

Me kaikki serkut ja sisa-
rukset perheineen haluam-
me toivottaa onnea synty-
mäpäiväsankareille. Kesäl-
lä heti juhannuksen jälkeen
lähdemme isolla joukolla
viettämään syntymäpäivä-
juhlia Pyhäjärvelle, suvun
entisille kotitantereille.

Onnittelut Musakan pojille

Anne Karilainen valmis-
tunut toimintaterapeutiksi
18.12.2007 Turun Ammat-
tikorkeakoulusta. Vanhem-
mat Pertti ja Kaarina Kari-
lainen Naantalista sekä iso-
vanhemmat edesmenneet
Tuomas ja Alma Karilai-
nen Vpl. Pyhäjärveltä

Valmistuneita

Suomen itsenäisyyden 90.
juhlavuoden kunniaksi on
jaettu Innosuomi 07-pal-
kintoja teemalla Innovaati-
ot ja ikä. Innosuomi haluaa
vauhdittaa niin teknologian
kuin palvelupuolen inno-
vaatioita eri aloilta. Kilpai-
luun voivat osallistua niin
yritykset, yhteisöt kuin yk-
sityishenkilöt.

Innosuomeen liittyy
myös nuorille suunnattu In-

Palkittuja idearikkaita koululaisia. Juho Silventoinen eturivissä toinen oikealla.
Kuvat: INNOSUOMI-arkisto, valokuvaaja Heikki Savolainen, ABC-Studiot
Oy.

nokoulu. Viime vuonna ki-
saan kutsuttiin mm. Lap-
peenrannan alueen perus-
koulujen 1. ja 2.-luokkalai-
sia.

– Innokoulun puitteissa
halutaan edistää koululais-
ten luovuutta ja kekseliäi-
syyttä. Mukana oli yhdek-
sän peruskoulua, joista saa-
tiin 271 ehdotusta, kertoo
projektisihteeri Leena
Puolimatka patentti- ja re-

kisterihallituksesta.
Koululaisten ideoista pal-

kittiin viisi. Lavolan kou-
lun kakkosluokkalaiset
Juho Silventoinen ja Lee-
vi Susimaa saivat palkin-
non ideoimastaan mölyi-
murista.

– Mölyimuri imuroi me-
lun letkun avulla mahaan-
sa. Imuroi koulun ruoka-
lasta ylimääräiset mölyt ja
pölötykset pois, jotta oppi-
laat saisivat syödä rauhas-
sa. Ensin mölyimuri va-
roittaa oppilaita sanomalla

”hiljaa”. Jos tämä ei auta,
imetään mölyt pois, selvit-
tää 8-vuotias Juho Silven-
toinen.

– Koulussa on melua var-
sinkin ruokalassa. Voisi sitä
mölyimuria käyttää luokas-
sakin, jos opettaja ei muu-

ten saa höpötyksiä loppu-
maan.

Palkintojen jakotilaisuu-
dessa oli paikalla myös ta-
savallan presidentti Tarja
Halonen. Juho Silventoi-
nen kertoo, että presidentti
kyseli, kuinka idea oli syn-
tynyt.

– Presidentti vaikutti ihan
kivalta. Kerroin, että kou-
lussa eräänä päivänä keho-
tettiin keksimään ideoita,
ja heti illalla tuli mölyimuri
mieleeni, Juho sanoo.

Ideointia hän ei kuiten-
kaan laske harrastukseksi,
vaan ”se oli pakollinen kou-
lutyö”. Harrastuksia reip-
paalla koululaisella kuiten-
kin riittää: pianonsoittoa,
kuorolaulua, uintia ja suun-
nistusta.

Juho esiintyi viime kesän
Vpl. Pyhäjärvi-juhlilla Tam-
pereella. Juholla on mum-
monsa Laila Innasen
kautta sukujuuria Pyhäjär-
velle. Mummon kotikon-
nuilla hän ei ole vielä käy-
nyt, mutta arvelee, että voisi
sinne joskus lähteä.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Presidentin kättelyvuorossa Juho Silventoinen.

Jorma Einonpoika Musakka.

Teuvo Juhonpoika Musakka.

Aarno Sulonpoika Musakka.

Tampereella
tavataan

13-15.6.2008
Karjalaisilla
Kesäjuhlilla

Moro -
 tuutha sieki!

Tilaa oma lehti
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Pyhäjärven esihistoriaa ja
etenkin sen kivikautista
asutusta selvittelevä Pyhä-
järvi – Lake Otradnoe –
projekti on nyt suorittanut
kenttätöitä kolmena kesä-
nä.

Työt alkoivat elokuussa
2005, jolloin alueella suori-
tettiin alustava muinaisjään-
nösinventointi. Sen tulok-
sena Pyhäjärveltä paikan-
nettiin 25 ennestään tunte-
matonta muinaisjäännöstä.
Tulosten innoittamana tut-
kimuksia jatkettiin kahden
viikon ajan kesällä 2006,
jolloin suoritettiin pienialai-
sia koekaivauksia kuudella
asuinpaikalla. Suurimman
yllätyksen tuotti Kiimajär-
ven rannalla sijaitseva Kun-
nianniemen asuinpaikka,
josta paljastui lähes kolme
metriä paksut kulttuuriker-
rokset. Tätä asuinpaikkaa
palattiin tutkimaan viime
syyskuussa.

Jo vuoden 2006 tutki-
muksissa todettiin, että pai-
kalla on ainakin neljästä eri
asutusvaiheesta kertovat
kulttuurikerrokset, joita
erottavat tulvien kasaamat

Kunnianniemen kivikautisen asuinpaikan

kaivauksia jatkettiin syksyllä 2007

Stanislav Bel’skij mittaamassa takymetrillä neoliittisen kulttuurikerroksen
pintaa.

Oula Seitsonen, Sarita Sandell ja Rasmus Åkerblom poimimassa pieniä
kalanluita seulasta. Kuvat: Kerkko Nordqvist.

hiekkakerrokset. Uusissa
tutkimuksissa kohteelta
tunnettu materiaali moni-
puolistui huomattavasti esi-
merkiksi keramiikka- ja luu-
aineiston osalta. Kohteen
asutus näyttää kattavan
koko neoliittisen kivikau-
den (n. 7000-3800 vuotta
sitten) ja jatkuvan myös var-
haismetallikaudelle (n.
3800-000 vuotta sitten).
Kaikkiaan projektin tutki-
muksissa saatu aineisto
mahdollistaa uudet tulkin-
nat Pyhäjärven alueen esi-
historiallisesta asutuksesta
ja vesistöhistoriasta.

Projektin taustaa
Pyhäjärven esihistorian ja
etenkin kivikautisen asu-
tuksen selvittelyyn tähtää-
vä Pyhäjärvi – Lake Otrad-
noe -projekti sai alkunsa
vuonna 2005.

Kirjoittajat päättivät suo-
rittaa alueella muinaisjään-
nösinventoinnin saadak-
seen vertailumateriaalia
Helsingin yliopiston vuo-
sina 1999-2005 Kaukolas-
sa ja Räisälässä suoritta-
man projektin tuloksille.

Pyhäjärven alue valikoi-

rin edistämissäätiön myön-
tämän apurahan turvin alu-
eella suoritettiin elokuussa
2005 viikon mittainen
maastoinventointi, jonka
kuluessa löydettiin 25 uut-
ta muinaisjäännöstä (näistä
tutkimuksista on kerrottu
aikaisemmin Vpl. Pyhäjär-
vi-lehden numerossa 6/
2006).

Koska tulokset olivat hy-
vin rohkaisevat, tutkimuk-
sia päätettiin jatkaa. Heinä-
kuussa 2006 Kiiimajärven
ja Yläjärven rannoilla teh-
tiin kahden viikon ajan pie-
nimuotoisia koekaivauksia.
Kesän 2006 kenttätyöt
mahdollistivat Helsingin
yliopiston, Karjalan kult-
tuurirahaston ja Venäjän
tiedeakatemian myöntämät
apurahat. Tänä aikana kai-
vettiin kaikkiaan kuudella
kivi- ja varhaismetallikauti-
sella asuinpaikalla. Tavoit-
teena oli selvittää näiden
asuinpaikkojen ajoitusta,
laajuutta, sekä käyttötarkoi-
tusta ja -vuodenaikaa.

Kaivausten tulokset oli-
vat monilla tavoin yllättä-
vät ja mielenkiintoiset (ks.
Vpl. Pyhäjärvi -lehti 1/
2007).

Suurimpana yllätyksenä
tulivat Kunnianniemen
asuinpaikalta saadut tulok-
set. Kohteelta paljastui lä-
hes kolme metriä paksut
kulttuurikerrokset, joissa
erottuu ainakin neljä eril-
listä kivi- ja varhaismetalli-
kautista asutusvaihetta.

Näin paksuja kulttuuri-
kerroksia ei normaalisti ta-
vata Kannaksen tai Suo-
men asuinpaikoilla, jossa
kerrosten paksuus tavalli-
sesti rajoittuu 30-50 cm:iin.
Näin ollen jatkotutkimuk-
set tällä uniikilla kohteella
olivat välttämättömiä.

Vuoden 2007
tutkimukset
Koska kesän 2006 tutki-
muksissa Kunnianniemen
asuinpaikalle ehdittiin kai-
vaa vain 3 x 1 m laajuinen

tui tutkimuskohteeksi edel-
lä mainittuihin kuntiin näh-
den läheisen sijaintinsa,
mielenkiintoisen luonnon-
ja vesistöhistoriansa takia,
sekä siitä syystä, että se oli
ennen vuotta 2005 arkeo-
logisesti lähes tutkimaton
alue. Karjalaisen kulttuu-

koeoja, palattiin Kiimajär-
ven länsirannalle, Kunni-
anniemen kärkeen syys-
kuussa 2007.

Kahden viikon kaivauk-
set suoritettiin totuttuun
tapaan suomalais-venäläise-
nä yhteistyönä. Suomesta
mukana olivat Helsingin yli-
opiston arkeologit Oula
Seitsonen ja Kerkko Nord-
qvist, sekä kolme arkeolo-
gian opiskelijaa, Sarita San-
dell, Johanna Stenberg ja
Rasmus Åkerblom. Venä-
läiseltä puolelta mukana oli
Pietarin Kunstkamera mu-
seossa työskentelevän ar-
keologi Dmitrij Gerasimo-
vin johtama kuuden tutki-
jan joukko. Rahoitus tutki-
muksiin saatiin Karjalan
kulttuurirahastolta sekä Ve-
näjän tiedeakatemialta.

Syyskuun kaivauksissa
alueelle avattiin kaksi uutta
koeojaa, kumpikin kooltaan
2 x 5 m. Laajempien kai-
vausalueiden avaamiseen ei
ollut mahdollisuutta anne-
tun ajan ja työvoiman puit-
teissa. Lisäksi odotettavis-
sa ollut löytömäärä asetti
rajoituksia jälkitöiden ja
analyysivaiheen suhteen.
Tänä vuonna töitä helpotti
kuitenkin se, että tutkijoilla
oli edes jonkinlainen käsi-
tys siitä, mitä maanpinnan
alla odottaa: edellisvuonna
Kunniannniemen tutkimi-
nen oli kaataa koko projek-
tin aikataulun, kun nope-
aksi oletettu myöhäiskivi-
kautisen asuinpaikan koe-
kaivaus muuttuikin toista
viikkoa kestäneeksi ja kol-
me metriä syväksi kaivaus-
urakaksi.

Ennakko-oletukset piti-
vät osittain paikkansa, mut-
ta myös yllätyksiä koettiin.
2–2,5 m syvistä koeojista
paljastui jälleen useista asu-
tusvaiheista kertovia kult-
tuurikerroksia, joita erotti-
vat muinaisten vedenpin-
nanvaihteluiden kasaamat
tulvahiekka- eli transgres-
siokerrokset. Suurilta lin-

joiltaan syksyn 2007 tulok-
set vastaavat vuoden 2006
tutkimuksissa paljastunut-
ta asutuskehitystä, mutta
uudet kaivaustulokset
osoittavat kuitenkin asuin-
paikka-alueen käytössä ol-
leen selvää vaihtelua eri asu-
tusvaiheiden välillä.

Viime syyskuun kaivauk-
set toivat myös runsaasti
lisää löytömateriaalia tul-
kintojen tueksi. Tutkimuk-
sissa saatiin talteen run-
saasti esimerkiksi muinai-
sista elinkeinoista ja käyt-
tövuodenajasta kertovaa
luumateriaalia sekä myös
aivan uusia löytöryhmiä,
kuten asbestikeramiikkaa ja
meripihkaa.

Kuten valitettavasti niin
usein käy, myös nyt on to-
dettava, että tässä vaihees-
sa voidaan esittää ainoas-
taan alustavia tuloksia. Kir-
joittajat ovat pitkälle syk-
syyn jatkuneiden kenttätyö-
kiireiden takia matkusta-
massa Pietariin vasta maa-
liskuun alussa tekemään
kaivausten jälkitöitä ja tut-
kimaan tarkemmin löytöjä,
joita tullaan jatkossa säilyt-
tämään Kunstkamerassa.
Vuoden 2006 kaivauslöy-
töjen ja syksyllä tehtyjen
kenttähavaintojen perus-
teella on kuitenkin mah-
dollista pintapuolisesti
kommentoida tutkimusten
tuloksia.

Asutusjatkumo Kunni-
annniemessä on kiistatta
ollut pitkä. Niemenkärki on
hyvänä hiekkaisena leiri-
paikkana ja
(vesi)liikenteellisesti edulli-
sena kohtana ollut käytös-
sä vuosituhansia – nykytie-
tämyksen mukaan juuri Kii-
majärven rannat ovat ol-
leet koko Pyhäjärven alu-
een tiheimmin asuttua seu-
tua kivikaudella. Jos nyky-
aikaisten leireilijöiden
maastoon jättämiä jälkiä ei
oteta lukuun, ajoittuvat
nuorimmat arkeologisesti
todistettavat asutusjäänteet
varhaismetallikauteen (n.
3800–2000 vuotta sitten).
Tämän alla on kuitenkin
merkkejä myöhäiskivikau-
tisesta, keski- ja varhaisne-
oliittisesta asutuksesta.
Näin ollen arkeologisen ai-
neiston mukaan asutus pai-
kalla kattaa karkeasti lähes
5000 vuoden ajanjakson
välillä 7000–2000 vuotta
sitten. Mahdotonta ei
myöskään ole, etteikö ana-
lyysien ja radiohiiliajoitus-
ten tarkentuessa asutuksen
alku menisi tätäkin van-
hemmaksi, myöhäisme-
soliittisen kivikauden puo-
lelle, eli ajalle, jolloin ei
vielä tunnettu keramiikkaa.

Kaivauksissa talteen saa-
tu materiaali on tyypillistä
kivikautisten asuinpaikko-
jen kaivauksissa tavattavaa
materiaalia. Runsaslukuisia
ovat kvartsista ja piistä val-
mistetut työkalut ja niiden
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valmistuksessa syntynyt
jäte, ns. iskokset. Lisäksi
kiviesineistöön kuuluu mm.
liuskekärkiä ja niiden kat-
kelmia, sekä muutamia
hiottuja kivitalttoja. Kera-
miikkamateriaali sisältää ai-
nakin varhaiskampakera-
miikkaa, tyypillistä kampa-
keramiikkaa, sekä uutena
tyyppinä viime syksynä löy-
töihin ilmestynyttä Pöljän
tyypin asbestikeramiikkaa.
Näiden lisäksi aineistoon
kuuluu vielä toistaiseksi tar-
kemmin määrittelemätön-
tä myöhäiskivikautista ja
varhaismetallikautista kera-
miikkaa. Asbestikeramiikan
ohella uusi löytöryhmä on
meripihkakorut; meripih-
kariipuksia löydettiin syys-
kuussa kolme kappaletta.

Runsaslukuinen löytö-
ryhmä on palaneiden lui-
den fragmentit, jotka ovat
jäänteitä esihistoriallisten
ihmisten saaliista ja ateri-
oista. Koska luuaineistoa
ei vielä ole analysoitu, ei
ole mahdollista tehdä yksi-
tyiskohtaisia johtopäätök-
siä paikan asuttajien ruo-
kavaliosta. Alustavien tu-
losten perusteella kala näyt-
tää olleen hyvin tärkeä ra-
vinnonlähde; viime syksyn
kaivauksissa kulttuuriker-
ros oli välillä voimakkaasti
ruotojen ja nikamien kyl-
lästämä.

Asutus Kunniannnie-
messä ei kuitenkaan ole ol-
lut katkeamatonta ja yhtä-
jaksoista. Kulttuurikerrok-
sia erottavat puhtaat hiek-
kakerrokset, jotka kertovat
muinaisista vedenpinnan
vaihteluista, tulvista, jotka
välillä peittivät nyt kuivilla
olevan asuinpaikan. Tällöin
asutuksen on ollut pakko
siirtyä muualle, korkeam-
malla sijaitseville maaston-
kohdille. Todisteita asutuk-
sen siirtymisestä korkeam-
malle on myös Kunniann-
niemestä; vuoden 2006
koekaivauksissa Kunniann-
niemen laelta löydettiin tyy-
pillisen kampakeramiikan
aikaan ajoittuva asuinpaik-
ka. Tulvakerrosten olemas-
saolo pakottaa myös alu-
een ympäristö- ja vesistö-
historian uudelleenarvioin-
tiin ja tutkimiseen – tätä
varten projektin puitteissa
on tehty ja tullaan teke-
mään yhteistyötä profes-
sori Dmitrij Subetton joh-
tamien Venäjän tiedeakate-
mian Pietarin filiaalin lim-
nologien ja geologien kans-
sa. Lähitulevaisuudessa saa-
daan toivon mukaan rahoi-
tuksen järjestyessä radio-
hiiliajoitettua ja analysoi-
tua projektin kuluessa koo-
tut laajat luonnontieteelli-
set näytteet.

Tutkimusten
jatko
Nykyisen projektin puit-
teissa Pyhäjärvellä on nyt
tehty kenttätöitä kolmena
vuonna. Vuodelle 2008 ei
ole kuitenkaan suunniteltu
laajoja kenttätöitä ja suuria
kaivauksia – tänä vuonna
tarkoituksena on tehdä vain
lyhyt täydennysinventointi
sekä suorittaa geologista
kartoitusta vesistöhistorian
tutkimisen tueksi. On tär-

keä huomata, että loputon
kaivausten suorittaminen ei
hyödytä ketään, jos tulok-
sia ei välillä analysoida ja
julkaista kunnolla. Lisäksi
arkeologinen kaivaus aina
lopulta tuhoaa tutkimus-
kohteensa, joten esim.
Kunnianniemen kaltaisen
ainutlaatuisen kohteen
säästäminen ainakin osit-
tain tulevaisuudessa kehit-
tyvien kaivausmenetelmien
ja uusien kysymyksenaset-
teluiden tutkittavaksi on
enemmän kuin perusteltua.

Projektin tässä vaiheessa
aineiston analysoiminen on
kaikkein keskeisin tehtävä.
Toiveissa on saada ulko-
puolista rahoitusta, jonka
avulla voitaisiin tehdä mah-
dollisimman paljon radio-
hiiliajoituksia. Olisi ensiar-
voisen tärkeää saada ajoi-
tettua ensinnäkin jokainen
asutusvaihe ja sen lisäksi
eri rakenteita samojen asu-
tusvaiheiden sisällä. Näin
olisi mahdollisuus esimer-
kiksi sanoa, kertooko toi-
sen kaivausalueen pohjalta
löytynyt neljän tulisijan ry-
kelmä yhdenaikaisesta ja
laajasta, vai toistuvasta toi-
minnasta alueella. Lisäksi
ajoituksia tarvitaan ympä-
ristöhistorian tutkimiseen
liittyvien geologisten näyt-
teiden analysointiin.

Mistä projektin kokonais-
tulokset sitten kertovat?
Inventoinnin ja kaivausten
tulokset tulevat antamaan
aiemmasta poikkeavan ja
monipuolisemman kuvan
Pyhäjärven alueen esihis-
toriasta. Lisäksi 2005–2007
kenttätöiden tulokset tar-
joavat lisänsä koko Kan-
naksen, ja sitä kautta myös
Suomen, kivi- ja varhais-
metallikautiseen asutushis-
toriaan. Kunnianniemen
asuinpaikka on jo itsessään
ainutlaatuinen kohde, joka
mahdollistaa tutkimukset
niin materiaaliseen kulttuu-
riin, elinkeinoihin kuin
luonnonhistoriaankin liitty-
en. Kun kaikki löytöaineis-
to lopulta saadaan analy-
soitua ja näytteet proses-
soitua, tarkoituksena on
siirtää projektin tulokset
paperille. Tavoitteena on
julkaista aiheeseen liittyen
useita tieteellisiä artikkelei-
ta ja julkaisuja. Niiden li-
säksi suunnitteilla on myös
laaja yleistajuinen kirja Py-
häjärven esihistoriasta.

KERKKO
NORDQVIST

OULA
SEITSONEN

Yhä useammin karjalaisten
kokoontuessa tapaamaan
toisiaan näkee naisten yllä
karjalaisen kansanpuvun,
feresin.

Karjalan Liitto kurssitti
tammikuussa feresin val-
mistukseen pienen joukon
innokkaita. Aiemmin fere-
si oli tavallisimmin orto-
doksinaisten asu niin arjes-
sa kuin juhlassakin,  mutta
yhä useammin uskonnolli-
sesta taustasta riippumatta
siitä on tullut hyvin suosit-
tu karjalaisen naisen kan-
sanpuku. Feresillä tarkoite-
taan tavallisesti kapeaolkai-
mista henkselimekkoa. Fe-
resistä käytetään myös ni-
mitystä sarafaani.

Mekko on tehty joko
puuvillasta, villasta tai juh-
lapuvuksi silkistä. Koreat
värit ovat tyypillisiä, usein
näkee varsinkin nuorilla
naisilla tai vaikkapa kuo-
ron esiintymisasuna punai-
sia feresejä. Kankaan kuvi-
ot voivat olla mitä vain
ajan ja paikan mukaisia kan-
kaita: yksiväristen lisäksi
ruudullisia tai pienikuviol-
lisia. Henkselimekon mal-
leja on useammanlaisia:
pohjoiskarjalainen, Vuorel-
man, suorasarafaani ja kii-
lasarfaani. Feresi on tun-
nettu alueella, joka vastasi
1500-luvulla Venäjän val-
takuntaa. Suomessa feresi
on ollut kansanpukuna en-
nen muuta Karjalan orto-
doksialueella.

Pukuun kuuluvasta pai-
dasta eli rätsinästä on mon-
ta versiota siitäkin. Niin
pusero kuin esiliinakin, pe-
resniekka,  voivat olla pait-
si valkoisia myös värillisiä
tai esim. pienikuvioisesta
kankaasta tehtyjä. Eivätkä
pusero ja esiliina ole aina
suinkaan samasta kankaas-
ta. Esiliina voi olla esim.
korean kirjava, materiaali-
na voi olla siinä vaikkapa

Feresin ompelutaitoja opittiin

Karjalan Liiton kursseilla

Soja Murto-Hartikaisen valmiita feresejä nähtiin
myös kurssilla. Mannekiineina Soja (oikealla) ja
Natalja. Kuvat: Saija Pelvas.

silkki. Ellei feresiin liitä esi-
liinaa, voi käyttää vyötä,
joka usein on käsin joko
silkki- tai villalangasta pu-
nottu. Silkkisen vyön pu-
nonnan opetus kuului se-
kin kurssiimme. Entäpä sit-
ten korut. Kaikkia Kaleva-
la-koruja tai niiden kaltai-
sia voi käyttää. Mutta myös
tai lisäksi värillisiä helmi-
nauhoja. Naiduilla naisilla
ja kaikilla yli 25 vuotiaillla
naisilla kuuluu feresiin
myös päähine sorokka ja
tunnetaan myös rupi- eli
perze-sorokka

Uusi kurssi Keravalla
Tammikuun lopulla Karja-
lan Liitossa pidettiin kaksi
viikonloppua kestänyt fe-
resi-kurssi, jossa innosta-
vana ja asiaan perin juurin
perehtyneenä ohjaajana oli
imatralainen artesaani Soja
Murto-Hartikainen. Meitä
oli kurssilla kaikkiaan yh-
deksän naista. Kurssilais-
ten motiivit lähteä koulu-
tukseen olivat moninaiset.
Eräs nuori nainen sanoi,
ettei hänen suvussaankaan
ole karjalaisia, mutta hän
on aina siitä huolimatta tun-
tenut itsensä karjalaiseksi.
Tarmokas teollisuusompe-
lijanakin itsensä aikoinaan
elättänyt rouvakaksikko
kaipasi kuorolleen uusia
esiintymisasuja. Sakkolalai-
nen pappi halusi juhliin
kansallispuvulle vaihtoeh-
toista asua ja tarmokkaana
sai jo kurssiviikonloppujen
aikana ja välipäivät ahke-
roiden oman asunsa pit-
källe valmiiksi. Miltei kai-
killa oli opittuna elämän
varrella monenlaisia käsi-
työtaitoja ja yhdistävänä te-
kijänä palava innostus kar-
jalaisen perinteen säilyttä-
miseen.

Mukana oli kaksi Karja-
lan Liiton henkilökuntaa
kuuluvaa, jotka aikovat val-

mistaa koko Liiton toimis-
ton väelle feresit työasuksi.
Samalla Liiton käyttöön tal-
koolaisia varten on tavoit-
teena valmistua ensi kesän
Karjalan Liiton Tampereel-
la pidettäviä juhlia varten
kymmenkunta feresiä. Tä-
män projektin puuhanaise-
na on Liiton toiminnan-
johtaja Satu Hallenberg, it-
sekin kotiteollisuusopetta-
jaksi aikoinaan valmistunut.

Olemme sopineet pari
kokoontumiskertaa ke-
väämmälle eli jatkamme
opintokerhona ainakin nii-
den kesken, joilla työ on
vielä ”menneillään”. Oma
feresini on valmistumassa
etiopilaisesta, käsin kudo-
tusta, Addis Abebasta han-

kitusta silkinomaisesta kan-
kaasta, joka oli odottanut
mietintämyssyssä ideaa juh-
lapuvun malliksi. Tavoit-
teenani on saada asukoko-
naisuus käyttöön kesään
mennessä.

Myös Keravan opisto ja
Keravan Karjalaiset ovat
erikoisneuvoja Marjo Vai-
nion johdolla maaliskuulla
järjestämässä oman feresi-
kurssin (3+7+4+5 h). Se
alkaa jo helmikuun lopulla
26.2. pidettävällä Inga Pihl-
hjertan luennolla. Asiasta
lisää Keravan opiston net-
tisivuilla.

KAARINA
PÄRSSINEN

Mitenkähän tämän kankaan sovittaisi feresiksi? Kaarina Pärssinen (vas.) pohtimassa ompelukurssilla.



Perjantai 22. helmikuuta 2008VPL.PYHÄJÄRVI8

90 vuotta sitten itsenäinen
Suomi oli vastasyntynyt.
Synnytys sujui näennäisen
helposti, mutta samaan ai-
kaan ympärillä vellovan
maailmansodan ja entisen
emämaa Venäjän vallanku-
mouksen tyrskyt löivät yli
laidan. Ulkoisen sortajan
tilalle nousi kansakunnan
sisäinen eripura.

Maa ajautui sisällissotaan,
joka uhkasi koitua tuoreel-
taan sen kohtaloksi. Sodas-
ta tuli äärettömän julma ja
verinen jättäen jälkeensä vi-
han, jonka jäljet ulottuvat
tähän päivään. Tuo sota ja
sen absurdi jälkinäytös on
maamme historian kiistat-
ta synkin vaihe, itsenäisen
Suomen vuosi nolla.

Valtiollisen tilanteen
kehitys vuosisadan
alussa
Itsenäistymiseen johtanut
kehitys alkoi Suomessa pa-
rikymmentä vuotta aiem-
min, kun keisari Nikolai II
alkoi helmikuun manifes-
tilla 1899 kaventaa maam-
me itsehallintoa. Suomessa
syntyi voimakasta liikehdin-
tää sortovaltaa vastaan,
minkä huipentui aseelliseen
vastarintaan tähtäävän Voi-
ma-liiton syntyyn ja suur-
lakkoon.

Tappiollisesta sodasta Ja-
pania vastaan juontunut
Venäjän tilapäinen voimat-
tomuus johti tämän ns. en-
simmäisen sortokauden
päättymiseen vuonna 1905.
Suomen valtiollinen järjes-
telmä muuttui, syntyi ny-
kymallinen eduskunta ja
yleinen äänioikeus. Näin
suuri askel kohti demokra-
tiaa, ilman vallankumousta
ja yhdellä kertaa otettuna,
oli kerrassaan ainutlaatuis-
ta maailmassa. Tässä yhte-
ydessä syntyi ensi kerran
myös punakaarteja ”suo-
jaamaan eduskuntauudis-
tusta” sekä porvarillisia
suojelukaarteja ”vartioi-

Vuosi 1918 ja Pyhäjärvi
maan suurlakkoa”.

Teollisen kehityksen
myötä voittopuolisesti ag-
raarinen yhteiskunta alkoi
samaan aikaan ajautua kohti
vaikeita taloudellisia ja so-
siaalisia ristiriitoja. Näissä
oloissa alkoi työväenliik-
keen voimakas, vyöryn-
omainen kasvu. Työväen-
liike painottui alkuvaihees-
sa yleisen sivistyksen ke-
hittämiseen kansakoululai-
toksen pohjalta ja niinpä
sille oltiin myötämielisiä
myös porvarillisen kansan-
osan piirissä. Nuoria yliop-
pilaita, talojen, jopa pappi-
en poikia liittyi sen rivei-
hin.

Uusi aate nähtiin kaikkea
väkivaltaa vastustavana rau-
hanliikkeenä ja sen omak-
suma sosialismikin osittain
kristillisen lähimmäisenrak-
kauden toteutumisväylänä.
Kirjallisuudessa tätä näke-
mystä edustaa räätäli Hal-
me Väinö Linnan Pohjan-
tähti-trilogiassa.

Alun idealistinen, valkois-
takin kansanosaa puhutte-
leva kuva työväenliikkeestä
muuttui nopeasti, kun liike
omaksui marxilaisen luok-
kataisteluopin ja selkeän us-
konnonvastaisuuden. Silti
sosialistit (SDP) saivat en-
simmäisissä, vuoden 1907
eduskuntavaaleissa 80 paik-
kaa ja vuoden 1916 vaa-
leissa jopa ehdottoman
enemmistön, 103 paikkaa.

”Köyhien evankeliumi-
na” pidettyyn sosialismiin
nojaavan työväenliikkeen ja
valtaa sekä varallisuutta
omaavien muiden yhteis-
kuntaryhmien vastakkain-
asettelu alkoi kärjistyä.

Maailmansota ja
Venäjän
vallankumous
Vuonna 1908 tsaarin Ve-
näjä alkoi uudestaan ja jär-
jestelmällisesti murentaa

Suomen autonomiaa. Al-
koi toinen sortokausi hui-
pentuen vuonna 1914 an-
nettuun ohjelmaan, jolla
Suomesta tuli tehdä pelkkä
Venäjän maakunta eli lak-
kauttaa täydellisesti maam-
me itsehallinto. Tämän oh-
jelman lopullinen täytän-
töönpano keskeytyi Venä-
jänkin mukaansa vienee-
seen maailmansotaan.

Maailmansota toi maa-
han runsaasti venäläistä so-
taväkeä, mutta Suomessa
vallitsi ulkoinen rauhan
kausi.  Emämaan sotata-
lous ja linnoitustyöt mer-
kitsivät Suomessa taloudel-
lista huippusuhdannetta.
Toisaalta sodan puhkeami-
nen ja koetut sortokaudet
johtivat suomalaiset akti-
vistipiirit aloittamaan soti-
laalliset valmistelut maan
irrottamiseksi Venäjästä.

Jääkäriliikkeenä tunnettu
värväys vei lähes pari tu-
hatta suomalaista miestä
saamaan salaista sotilaskou-
lutusta Saksaan vuodesta
1915 alkaen. Saksan intres-
sinä puolestaan oli saada
Suomesta uusi rintama Ve-
näjää vastaan käymäänsä
sotaan. Nämä kaikkensa
jättäneet ja kohti tuntema-
tonta lähteneet nuorukai-
set valmistautuivat koti-
maassaan käytävään va-
paussotaan venäläisiä jouk-
koja vastaan. Palatessaan
maahan keväällä 1918 hei-
dät kohtasi kovin toinen
todellisuus.

Maailmasota johti Venä-
jällä keisarin kukistumiseen
keväällä 1917. Valtaan as-
tunut ns. väliaikainen halli-
tus lakkautti kaikki tsaarin-
vallan sortotoimet jättäen
samalla Suomen valtiolli-
sen aseman avoimeksi. Toi-
saalta sota jatkui ja maa oli
venäläisten miehittämä.
Uuden senaatin puheenjoh-
tajaksi valittiin vasemmis-
toenemmistöisen eduskun-

nan tuella sosiaalidemo-
kraatti Oskari Tokoi.

Vallankumouksen huuma
tarttui myös Suomen työ-
väestöön, jonka järjestäy-
tyminen alkoi huimaavasti
kasvaa. Alkoi voimakas lak-
koliikehdintä, joka teolli-
suudessa sai läpi tavoittele-
mansa 8 tunnin työpäivän.
Maatalouden piirissä lak-
koilu sai väkivaltaisiakin
piirteitä kevätkesällä 1917.
Venäjän luhistumisen myö-
tä elintarviketilanne alkoi
dramaattisesti heikentyä
myös Suomessa, mikä en-
tisestään kärjisti tilannetta.

Kun vielä maan poliisi-
voimat oli käytännössä lak-
kautettu, oli sisäinen jär-
jestyksenpito omien sota-
voimien puuttuessa jok-
seenkin retuperällä. Maas-
sa olleesta venäläisestä so-
taväestä ei ollut apua, vaan
päinvastoin sen kuri alkoi
vallankumouksen jälkeen
höltyä muuttuen rötöste-
lyksi ja jopa aiemman ”san-
tarmiterrorin” kaltaiseksi
mielivallaksi.

Tässä tilanteessa maahan
alkoi syntyä Pohjanmaalta
käsin yleistä järjestystä tur-
vaamaan palokunniksi, sit-
temmin suojeluskunniksi
kutsuttuja vapaaehtoisjouk-
koja. Vastaavasti maan työ-
väestön piirissä alettiin koo-
ta järjestyskaarteja, jotka
aikanaan muuttuivat vallan-
kumouksellisiksi punakaar-
teiksi. Ennen pitkää oltiin
tiellä, jonka päässä odotti
väkivaltainen yhteenotto.

Itsenäisyydestä
sisällissotaan
Lokakuun (marraskuun)
1917 bolshevikkivallanku-
mous Venäjällä antoi juuri
vaalitappion kärsineelle
Suomen vasemmistolle
mallin yrittää samaa, ja mi-
hin Lenin jopa yllytti. Mar-
raskuussa puhkesi lyhytai-
kainen yleislakko, kun

SDP:n ’me vaadimme’ -
ohjelma ei edennyt edus-
kunnassa, joka kuitenkin
pian julistautui maan kor-
keimman vallan haltijaksi.
Muodollinen itsenäisyys oli
jo ovella, mutta kuka ottai-
si komennon?

Marraskuun lopussa
eduskunta nimitti Svinhuf-
vudin porvarillisen senaa-
tin, joka julisti Suomen it-
senäiseksi 6.12.1917. Itse-
näisyysjulistuksessa ei vaa-
dittu venäläisten joukkojen
maasta poistumista, koska
toivottiin näin edistettävän
pikaisen itsenäisyystunnus-
tuksen saamista bolshevik-
kihallitukselta.

Venäläiset eivät liioin ai-
koneet lähteä vedoten luo-
teisrajansa turvaamiseen
sodassa Saksaa vastaan. Sa-
malla venäläisjoukoissa al-
koi vallankumoukseen täh-
täävä yhteistoiminta täkä-
läisten punakaartien kans-
sa. Venäjä kyllä tunnusti
maamme itsenäisyyden
31.12., mutta uskoi punai-
seksi kääntyvän Suomen
palaavan pian yhteyteensä.
Suomessa oltiin asiasta
enimmäkseen eri mieltä.

Aseellisia välikohtauksia
oli jo alkanut esiintyä ja
tammikuun lopussa senaa-
tin joukkoina toimivat suo-
jeluskunnat (valkoiset)
aloittivat tammisunnuntai-
na 27.1.1918 venäläisten
varuskuntien riisumisen
aseista Pohjanmaalla ja sitä
ennen jo Karjalassa. Val-
koinen osapuoli lähti va-
paussotaan Suomen va-
pauttamiseksi vieraasta so-
taväestä, mikä lopulta myös
onnistui.

Samaan aikaan vasem-
miston asettama vallanku-
moushallitus, kansanval-
tuuskunta, antoi punakaar-
teille käskyn nousta kapi-
naan maan hallitusta vas-
taan. Pian lähes koko Ete-
lä-Suomi oli punaisten hal-
lussa, jotka kävivät taiste-
luun vastassaan suojelus-
kuntien johtamat valkoiset
joukot. Sarkastisesti voisi
sanoa, että sota oli ”vapa-
ussotaa” myös kapinallis-
ten kannalta: työväenluo-
kan vapaustaistelua koke-
maansa sortoa vastaan ja
sosiaalisten epäkohtien kor-
jaamiseksi.

Tätä kansakunnan kahtia
jakanut taistelu kulkee Suo-
messa virallisesti ja neut-
raalisti nimellä sisällissota.
Molemmat osapuolet sai-
vat siihen apua ulkovalloil-
ta. Saksalainen divisioona
ja prikaati nousivat kevääl-

lä maihin tuoden valkoisil-
le ratkaisevan tuen. Punais-
ten puolella oli mukana
maassa vielä ollutta venä-
läistä sotaväkeä, jonka
osuus taisteluissa oli tosin
merkittävä vain Viipurin
läänissä.

Sota päättyi valkoisten
voittoon toukokuussa
1918, mikä vähitellen va-
kiinnutti maamme itsenäi-
syyden ja torjui punaisen
vallankumouksen, kukaties
”Suomen Demokraattisen
Neuvostotasavallan”. So-
dan kulkua ei tässä yhtey-
dessä enempää käsitellä.
Keisarista ja kapinasta oli
päästy irti, mutta ei aikaa-
kaan kun voittajat olivat
tarjoamassa maan valtais-
tuinta taas vieraalle, nyt sak-
salaiselle. Tasavallan demo-
kratia otti vielä lukua.

Sisällissodan hinta oli hir-
vittävä: liki 37.000 kuollut-
ta eli yli 50 prosenttia enem-
män kuin talvisodassa!  Jär-
kyttävintä oli se, että lähes
14.000 punaisen annettiin
menehtyä sodan jälkeen
vankileireillä. Rauha ei siis
ollut aito, koska vihollisuus
jatkui vielä kuukausia voi-
tettujen näännyttämisellä
hengiltä.

Sodalle antoivat leiman-
sa terroriteot eli murhat ja
oikeudettomat teloitukset
varsinaisten taistelujen ul-
kopuolella. Punainen ter-
rori painottui sodan alku-
vaiheeseen. Valkoinen ter-
rori, edelliseen nähden mo-
ninkertainen, keskittyi kos-
tonomaisena sodan loppu-
puoleen ja jälkiselvittelyyn.
Nämä sotarikokset ovat it-
senäisen Suomen synkintä
historiaa. Punaiset sotari-
kolliset päätyivät ennen pit-
kää kaikki montun pohjal-
le. Heidän valkoiset ”kolle-
gansa” vapautettiin senaa-
tin päätöksellä kaikista syyt-
teistään joulukuun alussa
1918.

Kehitys Vpl
Pyhäjärvellä
ennen sotaa

Aatteellisesta ja yhteis-
kunnallis-poliittisesta toi-
minnasta Vpl Pyhäjärvellä
ennen vuotta 1918 on var-
sin vähän dokumentoitua
tietoa. Keskeinen lähde eli
ruustinna Impi Wiikan si-
vumäärältään mittava Py-
häjärvi-kirja keskittyy aat-
teellisista yhtymistä kerto-
essaan lähinnä nuoriso- ja
raittiusseurojen toimintaan
(lähes parikymmentä si-
vua). Elokuussa 1917 pe-
rustetusta Pyhäjärven suo-
jeluskunnasta on muutama
sivu ja pitäjän lukuisat työ-
väenyhdistykset kuitataan
puolella sivulla. Perinteinen
isänmaallisuus ja suojelus-
kuntahenki oli Pyhäjärvel-
lä voimakas, varsinkin
1920- ja 1930-luvuilla.

Tästä voisi päätellä, että
vuosisadan alusta voimak-
kaasti levinnyt työväenaate

Vapaussodan rintama-
miehiä Kokkolinnan,
suojeluskunnan talon
edessä.
Kuva: Vpl.Pyhäjärvi
-Säätiön arkisto.
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Oikeanpuoleinen kuva on
otettu Kuoppalammin reu-
nalla Vpl. Pyhäjärvellä. Ku-
vasta on tunnistettu nrot 5
Juho Kyykkä, 7 Arvi Lääti,
9 Sakari Talonpoika, 11
Aleksanteri Itäsalo (isoisä-
ni).

Kuka tunnistaisi muut
henkilöt?

– Miksi kuvien henkilöil-
le haluaisin tietää nimet?
Siksi, että vanhoista valo-
kuvista tulee ”vanhoja va-
lokuvia”, jollei niiden taus-
talle löydy kuvissa olevia
henkilöiden nimiä tai syy-
tä, miksi kuva on otettu,
muistuttaa kuvan lähettä-
nyt Hannu Pruuki.

Vanhojen kuvien tunnistaminen on tärkeää

– Suuressa avussa tun-
nistamiseen ollut mm.
Lempi Kähönen-Wilson,
Eino Lääti ja äitini Aira
Pruuki. o.s. Itäsalo.

Ylempänä olevasta ku-
vasta on tunnistettu 1 Iita
(Kähönen) Puputti, 2 Juho
Kyykkä, 3 Arvi Kyykkä, 4
Ilmi (Kuronen) Kyykkä, 5
Aleksanteri Itäsalo, 6 Arvi
Lääti, 8, Väino Kammo-
nen, 9 Arvi Hinkkanen.

– Eli kuva on muuten
valmis, mutta vielä kaipaan
tietoja henkilöistä 7, 10 ja
11. Olisi mukava tietää
mikä on tilaisuus, missä
kuva on otettu.

Kuvista tietävät
voivat ottaa yhteyttä:

HANNU PRUUKI

Mansikkatie 34,
32920 Kauvatsa

puh. 0400 945 252

hannu.pruuki@nic.fi

http://netti.nic.fi/
~hpruuki/

ei olisi juuri koskettanut
Pyhäjärveä. Johtopäätös on
sikäli oikea, että pitäjässä ei
ollut mainittavaa teollisuut-
ta eikä Kannaksella länsi-
suomalaista torpparijärjes-
telmää. Lahjoitusmaatalon-
pojat (lampuodit) olivat hy-
vää vauhtia lunastamassa
valtiolta itselleen takaisin
Ruotsin ja Venäjän vallan
aikana ryöstettyjä tilojaan,
joten tilattomia ja työväes-
töä oli pitäjässä suhteelli-
sesti vähemmän.

Tästä huolimatta alkoi
myös Pyhäjärvellä työvä-
enaate ja -yhdistystoiminta
saada kannatusta ja voi-
mistua. Wiikankin niukas-
ta kerronnasta käy ilmi, että
1910-luvun alussa Pyhäjär-
vellä toimi seitsemän työ-
väenyhdistystä, joihin kuu-
lui noin 150 jäsentä, eniten
Sortanlahdessa. Työväenta-
loja pitäjässä oli samoin
seitsemän, nuorisoseuran-
taloja kahdeksan. Sortan-
lahden työväentalo ”paloi”
enteellisesti uudenvuoden-
yönä 1917–18.

Poliittisia voimasuhteita
ennen vapaussotaa – jona
se Pyhäjärvellä tunnetaan
– kuvaa vuoden 1916 edus-
kuntavaalien äänimäärät pi-
täjässä puolueittain: suo-
malainen puolue 159, nuor-
suomalainen puolue 152,
maalaisliitto 867, sos.dem.

puolue 553 ja kristillinen
työväenpuolue 155 ääntä.

Lähes 40 prosenttia ää-
nistä meni siis ”työväen-
puolueille”, KTP kun oli
lähinnä työväestöä lähellä
olleiden, mutta varsinaista
sosialismia vieroksuvien,
usein naispuolisten äänes-
täjien kannattama puolue.
Tämä on jokseenkin yllät-
tävä tieto ja kokonaan toi-
nen kuva, minkä Wiika Py-
häjärven ”historiassaan”
antaa.

Wiika kuvaa kunnan olo-
ja vuosisadan alkupuolella
myös seuraavasti: Oltiin
lainkuuliaisia, käytiin ahke-
rasti kirkossa (myös nuo-
ret) ja olo oli yleisesti rau-
haisaa. Kuitenkin taistelus-
ta juopottelua vastaan al-
koi tulla iso huoli. Vuoden
1905 suurlakko aiheutti Py-
häjärvelläkin hälytyksen,
ties mistä päin ja kenen
toimesta.

Metsä- ja uittotyöt veti-
vät pitäjään kaikenlaista vä-
keä, hulinoiminen alkoi ja
sankareita ilmestyi. Väki-
juomien rohkaisemina mm.
hajotettiin iltamia ja puu-
kotettiin toisiaan kuoliaak-
si. Paikkakunnalle kasvoi
”kuriton sukupolvi”.

Kunnalliselämä oli mel-
ko seesteistä ja maalaislii-
tolla oli selkeä enemmistö.
Sosiaalidemokraatit tosin

väittivät usein, että ”köy-
hälistöä” sorretaan.

Vuosi 1918
Pyhäjärvellä
Pyhäjärvellä ei käyty sotaa
vuonna 1918 eikä pitäjässä
tapahtunut tiettävästi var-
sinaisia terroritekoja. So-
dan rintama Karjalankan-
naksella kulki pääpiirtein
Vuoksen linjaa, jonka poh-
joispuoli oli valkoisten hal-
lussa. Kokonaisuudessaan
Kannas oli kyllä varsin su-
rullinen tämän sodan näyt-
tämö.

Lähimpänä Pyhäjärveä
rintama kulki Sakkolan Ki-
viniemessä ja Raudussa
käytiin maalis-huhtikuun
vaihteen tienoilla eräs koko
sodan suurimmista taiste-
luista. Raudun taistelun
kaatuneiden määrä oli Tam-
pereen taistelun jälkeen
koko sodan korkein ja sii-
hen osallistui punaisten ri-
veissä merkittävä määrä ve-
näläisiä joukkoja.

Marraskuun 1917 suur-
lakon aikana tapahtui muu-
an tunnetuksi tullut Pyhä-
järveen liittyvä episodi.

Viipurilaisen ”punaken-
raali” Heikki Kaljusen joh-
tama Kotkan punakaarti-
laisten osasto kulki junalla
Karjalan rataa pitkin Vii-
purista Pyhäjärvelle, jossa
päätyi tulitaisteluun paik-

kakunnan suojeluskunnan
kanssa.

Kolme pyhäjärveläistä
kaatui ja mm. suojeluskun-
nan päällikkö Jalmari Pusa
joutui vangiksi ja pahoin-
pideltiin.

Näitä yksittäisiä kahakoi-
ta punakaartien ja suojelu-
kuntien välillä esiintyi mar-
raskuusta alkaen eri puolil-
la maata. Pyhäjärveläisittäin
ja muutenkin merkittävä
välikohtaus sattui tammi-
kuussa, noin viikko ennen
sodan puhkeamista Luu-
mäellä. Siinä sai surmansa
ensimmäinen jääkäri, py-
häjärveläinen Lauri Pelko-
nen, joka oli palannut etu-
ajassa Saksasta Suomeen
kouluttamaan karjalaisia
suojeluskuntia.

Wiikan mukaan pyhäjär-
veläisiä otti vapaussotaan
osaa 284 miestä vapaaeh-
toisina ja 212 kutsunnan
perusteella, yhteensä 496.
Lisäksi oli muita, joita ei
ollut kirjoihin merkitty. So-
dassa kaatui 19 ja haavoit-
tui 52 valkoista. Punaisten
riveissä taistelleista pyhä-
järveläisistä Wiika ei kerro.
Eikö heitä siis ollut?

Näin saattoi jopa luulla
2000-luvulle asti, kunnes
Valtioneuvoston asettaman
’Suomen sotasurmat 1914–
1922’ -projektin tulokset
tulivat julki. Tärkein uusi

tieto oli, että sisällissodas-
sa menehtyneiden määrä
oli oleellisesti suurempi –
tuo edellä mainittu lähes
37.000 – kuin siihen asti oli
väitetty. Kaikkien surman-
sa saaneiden nimet ja hen-
kilötiedot on esitetty inter-
netissä olevassa projektin
tietokannassa.

Pyhäjärveläisten osalta
tuli myös uutta tietoa. Si-
sällissodan yhteydessä sai
surmansa 63 Vpl Pyhäjär-
vellä kirjoilla ollutta henki-
löä. Heistä kukaan ei kuol-
lut Pyhäjärvellä, vaan eri
rintamilla (paljon Raudus-
sa) tai vankileireillä. Määrä
on nelinkertainen pitäjän
talvisodassa kaatuneisiin
(15) verrattuna!

Kun Wiikan mukaan kaa-
tuneista 19 oli valkoisia,
niin yli 40 surmansa saa-
nutta olisi kapinallisten
puolella. Kaikkiaan tuo
joukko on tuttuja paikka-
kunnan nimiä, eniten Kaa-
salaisia (7) ja Pärssisiä (6),
kuten lienee ollut asukkais-
sakin. Lukumäärä ei välttä-
mättä ole tarkalleen oikea,
mutta suuruusluokka kui-
tenkin. Arvailun varaan jää,
paljonko pyhäjärveläisiä
kaikkiaan taisteli punaisten
puolella.

Entä menehtyikö Pyhä-
järvellä ylipäänsä ketään,

koska siellä ei käyty taiste-
luja? Siihenkin em. tutki-
mus antaa yllättävän vasta-
uksen. Vpl Pyhäjärvellä sai
sisällissodassa surmansa 14
henkilöä, kaikki punaisia.
Yhtä lukuun ottamatta hei-
dän tarkempi kuolinpaik-
kansa oli Noitermaan van-
kisiirtola, joka oli Viipurin
vankileirin alaisen Käkisal-
men vankisiirtolan alaosas-
to.

Muut Käkisalmen alaiset
vankisiirtolat olivat Hiito-
la, Kiviniemi, Rautu ja Sor-
tavala. Nämä vankisiirtolat
olivat usein valtion rauta-
tietyömaita, joissa kuollei-
suus nousi suureksi. Noi-
termaan vankisiirtolasta ei
Wiika eikä Noitermaan seu-
dun 3-osainen historiikki
tiedä mitään.

Tässä alkua tapahtumien
valaisuun Pyhäjärvellä 90
vuotta sitten, mistä vaihees-
ta on historiaa tallennettu
varsin vähän ottaen huo-
mioon ajan traagiset tapah-
tumat ja inhimilliset mene-
tykset pyhäjärveläisten koh-
dalla.

Kaikki lisätieto aiheesta,
kirjallinen tai muistinvarai-
nen, olisi viimeistään nyt
erittäin tervetullutta.

TUOMO KUKKO
tuomo.kukko@kolumbus.fi
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Arvoisa Pyhäkylän koulu-
piirin kirjatoimikunta. Ha-
luan lausua teille kaikille
mitä parhaimmat kiitokse-
ni siitä upeasta kirjaparista,
jotka Kaunista Vpl Pyhä-
järveä -kirjat edustavat. Kii-
toksiin yhtyvät varmasti
kaikki kirjat tilanneet ja lu-
keneet karjalaiset.

Kirjat ovat täynnä histo-
riaa ja mielenkiintoista lu-
ettavaa talo talolta. Ihailen
ja ihmettelen suuresti, mikä
työ on ollut tekijöillä, kun
ovat saaneet kaikki kirjoi-
tetut tekstit ja kuvat oike-
aan järjestykseen.

Kaksi kertaa itse olen läh-
tenyt evakkotaipaleelle ja
kaksi kertaa olen käynyt
katsomassa kotiani Pyhä-
järven Pyhäkylässä, vuosi-
na 1990 ja 1998. Muistot
ovat tallella.

Joulun tienoolla vasta
pääsin kunnolla lukemaan
kirjoja, siihen asti olin se-
laillut ja katsellut niitä. Luin
kirjat sana sanalta, samalla
seurasin kartalta talojen si-
jainnit, välillä hain ison kar-
tan ja etsin kauempana ole-
vien kohteiden sijainnin ja
suunnan. Samalla tutkin
myös vanhaa Pyhäjärven
historiaa. Näin sain uuden-
laisen tuntemuksen rakkai-
siin seutuihin.

Kovia kohtaloita kaikilla
evakoilla oli. Erityisen kos-
kettavia olivat ne kuvauk-
set, joissa äiti joutui lähte-
mään ison lapsiparven ja
huonojen vanhusten kans-
sa evakkoon, ja matkalla
vielä syntyi uusia kansalai-
sia.

Kiitos Pyhäkylän
koulupiirin kirjatoimikunnalle

Isät olivat rintamalla.
Hätä ja tuska oli molem-
milla puolin. Monia kovia
kohtaloita. Suruviestejä rin-
tamalta, aviopuoliso, isä,
sulhanen ei enää palaa ta-
kaisin.

Perheitä hajosi, ei kestet-
ty paineita. Lapset eivät
ymmärtäneet, mitä ympä-
rillä tapahtui.

Oliko kriisiapua? Ei, sitä
ei siihen aikaan ollut. Mo-
nen elämään jäi varmasti
”musta möykky”, joka voi
vieläkin vaikuttaa elämään.

Entä sotalapset? Kuinka
paljon tuskaa ja kyyneleitä
he ovat vuodattaneet. Minä
säästyin niiltä itkuilta ja kyy-
neleiltä. Viime hetkellä äiti
haki minut ja Taneli-veljen
pois linja-autosta, jolla mei-
dän piti aloittaa matka
Ruotsiin. Muistona on ni-
milaput, jotka piti laittaa
kaulaan.

Annikki Hartikaisen, o.s.
Kaasalainen, sotalapsikoke-
mus oli ihana, kirjassa I.
Kyyneleet silmissä luin,
kuinka onnellisesti hänelle
ja hänen ystävälleen kävi,
kun he pääsivät Ruotsissa
hyvään kotiin. Oli kuin oli-
sin lukenut onnellista sa-
tua.

Karjalaisuus ja näin juu-
rille palaaminen on kosket-
tanut syvälle sydämeen.
Ehkä näin lapsuuden ko-
kemukset, traumat parem-
min paranevat.

Tyrväällä Lantulan kodis-
sa tapasin lapsena ja nuo-
rena ollessa paljon karjalai-
sia, kun oli Pyhäkylän mart-

tayhdistyksen tilaisuuksia,
tupaantuliaisjuhlia, synty-
mäpäiviä ynnä muita. Muu-
tettuamme Keravalle per-
heeni kanssa vuonna 1961
tuntui, että karjalaiset oli-
vat kadonneet.

Vanhempani muuttivat
Lantulasta 1961 Lahteen,
Ahtialaan, eläkepäiviään
viettämään. Kirjassa I si-
vulla 184 on kuva Ahtialas-
ta, jonne Pyhäkylän martat
tekivät matkan vanhempie-
ni Hilma ja Matti Inkisen
luo, 28.6.1970, minun ja
Veikon 12-vuotishääpäivä-
nä. Muistan äidin kerto-
neen, miten iloiseksi ja on-
nelliseksi tapaaminen hei-
dät sai. Itse emme päässeet
sinne.

Sodan jälkeen vieraili py-
häkyllöisiä vanhempieni
luona tapaamassa entisiä
naapureita. Ihmettelen, mi-
ten ne viestit ennen kulki
ja saatiin selville uudet
asuinpaikat, väliaikaisetkin
evakkokodit.

Ohessa jäljennös vieras-
kirjasta, kun Emil Korho-
nen ja Katri Tiittanen ovat
käyneet tapaamassa van-
hempiani ja muistelemassa
menneitä.

Tämän kirjoituksen myö-
tä lähetän terveiset ja kii-
tokset kaikille kirjaan ku-
via ja kirjoituksia lähettä-
neille. Niistä tämä teos syn-
tyi.

Siunausta teille kaikille,
niin tekijöille kuin lukijoil-
lekin.

MARJA LAHTINEN
o.s. INKINEN

Joukko Pyhäjärven Kaasa-
laisia ja heidän sukulaisia
kokoontui Ulla Kaasalai-
sen kutsumina Hämeenlin-
naan 26. tammikuuta ta-
paamaan toisiaan.

Ullan tarjoaman yhteisen
ruokailun jälkeen käytiin
Yrjö J. Kaasalaisen johdol-
la vilkas keskustelu mah-
dollisen sukuseuran perus-
tamisen vaihtoehdoista.
Todettiin, että useat pai-
kallaolijat ovat jo kauan ja
ansiokkaasti tutkineet Py-
häjärven Kaasalaisten su-
kua, mutta vielä on mielen-
kiintoa jatkaa ja löytää mah-
dollisia tutkimattomia su-
kuhaaroja. Yhdessä se olisi
antoisampaa ja ehkä vähän
helpompaakin.

Keskustelun jälkeen pää-
tettiin, että yhteisiä tapaa-
misia olisi syytä jatkaa. Yrjö
J. ja Ulla Kaasalainen sekä
Sirkka Isola saivat tehtävän
jatkaa sukututkimustensa
lomassa meille sopivimman
vaihtoehdon etsimistä täl-

Kaasalaisia koolla Hämeenlinnassa
laisen toiminnan jatkami-
seksi, vaikka virallisesti jär-
jestäytynyttä tai rekisteröi-
tyä sukuseuraa ei vielä kat-
sottu tarpeelliseksi perus-
taa.

Seuraava kokoontuminen
on la 26.4.-08 klo 12.00
Yrjö J. Kaasalaisen kotona
Turussa. Päätettiin osallis-
tua Mouhijärven Vpl. Py-
häjärvi juhlien sukusemi-
naariin ja heti sen jälkeen
kokoonnumme siellä Yrjö
S. Kaasalaisen varaamaan
kokoustilaan.

Molemmat Yrjöt lupasi-
vat valmistella “Kaasalais-
ten matkaa” Pyhäjärvelle
ja ajankohdaksi päätettiin
kesäkuun alku 2009 ja ma-
joitus Musakalle Pyhäjär-
ven Lomarantaan, jos mah-
dollista.

Yhdessä kiittelimme Ul-
laa maukkaista pöydän an-
timista ja mukavasta yh-
dessäolosta.

YRJÖ S.
KAASALAINEN

Vvasemmalta Ulla Kaasalainen, Antti Kaasalainen, Leena Nylund, Yrjö J.
Kaasalainen, Sirkka Isola, Anneli Jukka, Olavi Isola. Kuvasta puuttuvat Tilda
Jukka ja Yrjö S. Kaasalainen.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
yhteydessä toimii viisi
erillistä apurahoja jaka-
vaa rahastoa.

Viime vuoden aikana
ensimmäiset apurahan-
sa jakanut Perinnerahas-
to I  ja Arvo Kukon
rahaston apurahat jae-
taan Vpl. Pyhäjärvijuh-
lien yhteydessä 20.7.
Mouhijärvellä, ja mo-
lempien rahastojen ha-
kuaika päättyy touko-
kuun loppuun 2008
mennessä.

Sen sijaan muut kol-
me rahastoa julistavat
apurahat haettavaksi
helmikuun loppuun
2008  mennessä. Katso
tarkemmat tiedot tam-
mikuun lehdestä.

Tiedustelut
REINO ÄIKIÄ

reino.aikia@esanet.fi.
tai reino.aikia@netti.fi

P uh. 040-769 5775.

Marttoja kylässä Inkisellä 1970. Kuva kirjasta Kaunista Vpl.Pyhäjärveä I.

Stipendien

haku
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Sotilaspojat jääkärien jäljillä

Vienan Karjala, Karjalan
Kannas ja Baltian maat ovat
kiehtoneet Huittisten soti-
laspoikia kesäisillä retkil-
lään. Kesän 2007 retki teh-
tiin Viroon ja Latviaan.
Matkaan lähdettiin 30 po-
jan voimalla ja suunnattiin
matka Sotilaspoikien pu-
heenjohtajan Pentti Tiutun
johdolla halki Viron Latvi-
an pääkaupunkiin Riikaan
ja edelleen Riian lahdelle
Liepajaan.

Menomatka vaati yöpy-
misen Riikassa, josta mat-
ka jatkui suomalaisillekin
tutuksi tulleen Jurmalan
kautta Liepajaan. Kaupun-
ki tuli aikoinaan tutuksi
suomalaisille jääkäreille, jot-
ka saivat sotilaskoulutusta
lähes vuoden ajan palvel-
leessaan ”Kuninkaallisessa
Preussin Jääkäripataljoona
27:ssä”. Menomatkalla Lie-
pajaan tutustuimme suu-
reen sankarihautausmaa-
han, jonne oli haudattu
2100 sankarivainajaa. San-
karihauta oli todella suuri

Huittisten Sotilaspojat pysähtyivät kunnioittamaan suomalaisten jääkärien muistoa Kuninkaallisen
Preussin Jääkäripataljoona 27:n muistomerkillä Latviassa.

ja hyvin hoidettu ja se oli
omistettu Latvian vapaus-
taistelussa sekä I. maail-
mansodassa kaatuneille so-
tilaille.

Niinikään pysähdyimme
pienessä Klapkalntzemin
kylässä, jonne oli haudattu
viisi suomalaista jääkäriä.
He kaatuivat syksyllä 1916
Riianlahden taisteluissa.
Heidän haudallaan on kau-
nis muistomerkki, jossa on
kaatuneitten suomalaisten
jääkäreitten nimet. Kyläläi-
set kunnioittavat hautaa ja
muistomerkkiä pitäen sen
hyvässä kunnossa.

Matkamme päätepiste oli
kaunis Liepajan kaupunki
Itämeren rannalla. Tutus-
tuimme kaupunkiin ja eri-
koisesti siellä olevaan Py-
hän Kolminaisuuden kirk-
koon, joka oli rakennettu
vuosina 1742-1758. Kirk-
ko on ulkoasultaan myö-
häisbarokkityyliä ja sisus-
taltaan rokokoo- ja barok-
kityyliä. Kirkon sisustus on

erittäin kaunis ja koristeel-
linen, ja kirkossa on mah-
tavat urut, Euroopan suu-
rimmat, joka suo mahdol-
lisuuden pitää kirkossa ur-
kumusiikin korkeatasoisia
konsertteja.

Kirkossa on myös muis-
totaulu suomalaisille jääkä-
reille, jotka vannoivat tääl-
lä lipun vihkimistilaisuudes-
sa 13. helmikuuta 1918 us-
kollisuutta Suomen lailli-
selle hallitukselle. Liepajas-
ta jääkärien pääjoukko läh-
ti Suomeen helmikuussa
1918.

Kokosimme kirkossa
kymmenen sotilaspojan
pikkukuoron ja lauloimme
alttarin äärellä kauniin isän-
maallisen laulun jääkärien
muistoa kunnioittaen.

Meitä oli matkalla muka-
na kolme Karjalan poikaa,
Kiisken Väinö sukujuuril-
taan Muolaasta, Kiurun
Pekka juuriltaan Vpl. Py-
häjärveltä ja Punkarin Paa-
vo Jaakkimasta. Me Karja-
lan pojat pidimme matkal-

la yhtä, niin kuin olemme
aina pitäneet.

Liepajasta matka suun-
tautui jälleen Viron halki
kohti kotimaata. Matkan
verrattoman oppaana Lat-
viassa ja erikoisesti Liepa-
jassa toimi latvialainen, Jur-
malasta kotoisin oleva Ju-
ris Kalttis. Mainiolla suo-
menkielen taidollaan hän
kertoi matkalaisille Latvi-
asta mielestämme kaiken
tarpeellisen.

Paluumatkalla Suomeen
Matti Lähteenmäki ja Kau-
ko Marku kertoivat sotilas-
pojille varsin laajasti jääkä-
riliikkeestä ja sen mielen-
kiintoisesta historiasta.

Saimme todeta, että suo-
malaiset jääkärit näyttelivät
merkittävää osaan Suomen
kohtalon vuosina niin en-
simmäisessä kuin toisessa-
kin maailmansodassa.

PAAVO PUNKARI

Simpeleen Karjalaisseuralla vuosi 2008 on juhla-
vuosi, tuleehan seura toimineeksi 60 vuotta.

Juhlavuoteen kuuluu osana juuri käynnistynyt
Elämää rajalla -luentosarja. Rautjärven kansalais-
opisto järjestää sarjan yhteistyössä Simpeleen Kar-
jalaisseuran kanssa sekä Etelä-Karjalan karjalais-
seurojen piirin kanssa. Rautjärven kunnanviraston
valtuustosalissa pidettävässä luentosarjassa käsitel-
lään osittain tai kokonaan luovutettujen rajakuntien
kulttuuria ja olosuhteita ennen ja nyt.

Ensimmäinen luento oli tiistai-iltana 29.1. Silloin
aiheena oli ”Rajojen muovaamat Karjalat”. Toimit-
taja, matkailukirjailija Markus Lehtipuun luento
kokosi paikalle lähes 90 kuulijaa.

Monipuolinen kuva-aineisto täydensi Lehtipuun
esitystä. Samalla kuulijat saivat myös laajaa histori-
allista tietoa Karjalasta. Sillä luennoitsijan mielestä
tavallinen kansa mieltää Karjalan luovutetuksi Kar-
jalaksi.

Historian lisäksi Markus Lehtipuu paneutui esi-
tyksessään mm. taloihin, muistomerkkeihin, kirk-
koihin ja hautausmaihin. Hän käsitteli esitykses-
sään myös luovutetun alueen menetettyjä teolli-
suuslaitoksia.

Vpl Pyhäjärvi-Säätiön hallintoneuvoston puheen-
johtaja Antero Pärssinen luennoi 4.3. aiheena Elä-
mää Pyhäjärvellä.

Luentosarjan päätösluento on 11.3., jolloin kir-
jailija Sirkka Laineen aiheena on Elämää Kaukolas-
sa.

PAULA PENTTILÄ

Simpeleen

Karjalaisseuran

juhlavuonna

luentosarja

Kirjailija, matkailutoimittaja Markus Lehtipuun
luento keräsi paikalle lähes 90 kuulijaa.

Suvannon Seudun Sukututkimuspiiri tekee mat-
kan Viipurin maakunta-arkistoon 21-22.05.2008.
Matkalle on ilmoittautunut piirin osanottajia. Muu-
taman paikan voimme tarjota muille Viipurissa
käymisestä kiinnostuneille.

Maanantaina matkustamme Sibelius-junalla Vii-
puriin ja majoitumme Viipuri-hotelliin, Lounaan
jälkeen teemme kiertoajelun, jonka suunnittelemme
matkalaisten toiveista. Tiistaina on mahdollisuus
osallistua arkistotutkimuksiin tai sitten kulkea Vii-
purissa torilla, Torkkelin puistossa, Kauppahallissa
jne. Illalla palaamme junalla kotiin.

Matkan hinta on 200-220 €. Kiertoajelu makse-
taan erikseen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Leena Revolle hel-
mikuun loppuun mennessä os. Matintie 12 as 4,
04600 Mäntsälä, puh 019-6872680, 040-7433254
leena.repo@nic.fi.

Leena Repo antaa myös ohjeet viisumi- ym.
papereitten toimittamisessa.

Matka Viipuriin - myös

kyläkirjojen tekijöilleVuoden 2007 viimeinen
suurempi tapahtuma kar-
jalaisten toiminnassa Huit-
tisissa oli perinteinen jou-

Niina Naatula ohjaamassa kansantanssiryhmää.
Seuran puheenjohtaja Markku Evala on pistäytynyt
myöskin tutustumaan harjoituksiin.

Huittisten Karjalaseuran toimintaa
tutaan edelleen kolmen seu-
ran Vammalan, Äetsän ja
Huittisten yhteisiin tapah-
tumiin. Huittisten järjeste-
lyvastuussa on kyykkäkil-
pailun järjestäminen.

Uutena toimintamuoto-
na aloitettiin vuoden vaih-
teessa kansantanssikurssi
lapsille ja nuorille. Seuran
uusi sihteeri Niina Naatula
on toiminut Karjalaisessa
Nuorisoliitossa Salon seu-
dulla 3-vuotiaasta lähtien.
Pyhäjärvi-juhliin ja Sakko-
la-juhliin osallistutaan sa-
moin Karjalaisiin kesäjuh-
liin Tampereella.

Seuran jäsenmäärä on
175 jäsentä. Seuran pu-
heenjohtaja Markku Evala
kuuluu jäsenenä karjalaseu-
rojen Satakunnan piirin hal-
litukseen.

lujuhlan vietto. Väkeä oli
jälleen salin täydeltä osuus-
pankin juhlasalissa. Enti-
nen puheenjohtaja Reino

Äikiä esitti tervehdyksensä
ja seuran nykyinen puheen-
johtaja Markku Evala ker-
toi tulevasta toiminnasta.
Aino Kaunismaa esitti lau-
suntaa ja Saana Naskali esit-
ti huilusooloja. Rovasti
Eino Lehtisaari toi varsin
mielenkiintoisesti esiin pu-
heessaan muistelmat Kar-
jalassa tapahtuneista linnoi-
tustöistä.

Vuoden 2008 järjestäyty-
miskokouksessa seuran sih-
teeriksi valittiin Niina Naa-
tula ja rahastonhoitajaksi
Reino Äikiä. Naistoimikun-
taa johtaa edelleen Merja
Inkinen, kalastustoimikun-
taa Rauno Huppunen ja
urheilutoimikuntaa Yrjö
Inkinen.

Seuran toimesta osallis-
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Julkaisija: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Päätoimittaja:
Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375
37550 Lempäälä
puh. 040 730 2622 tai
03-3748 448 iltaisin
marjo.ristila-toikka@
kolumbus.fi

Tilaukset, jakeluhäiriöt ja
osoitteenmuutokset:
Reino Äikiä

  Nokkamäentie 256
32700 Huittinen
puh. 040 769 5775
tai 02-566 213
fax 02-566 218
reino.aikia@esanet.fi

Painopaikka:
Satakunnan
Painotuote Oy, Kokemäki

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

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

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

Seuraavaan lehteen tarkoitettu aineisto pitää olla
toimituksessa tiistaihin 11.3.2008 mennessä.

Huomaa uudet yhteystiedot!

Sivunvalmistus:
Marjo Ristilä-Toikka

Kansanedustaja-Antti otti
tähtitanssijan haasteen vastaan

Lahden Seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon maaliskuun
kokous pidetään torstaina maaliskuun 13. pnä klo 13
alkaen Ravintola Wanhassa Herrassa, Laaksokatu 17
Lahti. Tervetuloa!

Pyhäkylän koulupiiriläisten varsinainen koulupiiriko-
kous pidetään Kinnalan Koukulla Äetsän Kiikassa  la
19.4.2008. Ilmoittautuminen klo 11.30 alkaen. Klo 12.00
alkavassa ohjelmassa mm.: Marja Lahtinen laulaa ja
muistelee ja Timo Pohjola pohtii; Miten löydän sukuni
kotipaikan Pyhäjärvellä? Toimintakertomus Kirjatoimi-
kunnan toimista ja tilit, miten toimintaa jatketaan, sekä
muuta ajankohtaista. Tietysti myös Marjan ja Kallen
”taikomat” ruoka ja kahvi. Poikkeuksellisesti ei osanot-
tomaksua. Kerro kokouksesta myös naapurillesi. Ilmoit-
tautumisia ottavat vastaan Irma, p. 03-5143 731 ja Seija,
p. 040-835 5820. Ajo-ohje maaliskuun lehdessä.

Karjala kutsuu jälleen. 6.6-9.6.2008 matka Petroskoin
Kizhinsaarelle. Perinteinen Juhannusmatka 19.6-22.6.2008
Sortavala, Valamo, Pyhäjärvi, jossa kokko ja Juhannus-
tanssit. Heinäkuun alussa Vienankeminmatka, Solovets-
kinluostari ja Valkoiset Valaat. 14.7-17.7.2008
matkaamme Konevitsanluostariin. 28-31.7.2008 Pietari-
Pyhäjärvi. Elokuunmatka 8-11.8.2008 Sortavalaan ja
Valamoon. Yöpymiset Pyhäjärven Lomaranta Musakal-
la. Tiedustelut: Heli Salminen puh: 050-5671586

Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerho. Maaliskuun
tarinatuokio on su. 9.3. klo 13.Vanhan Kirjastotalon
Musiikkisalissa. Johtokunta kokoontuu klo 12.
Yhteislaulua,kahvit ja arpajaiset,ym ohjelmaa.

Kerhon kevätretki tehdään Lahden kaupungin Teatte-
riin la. 26.4. päivänäytös klo 13.Pirkko Saision: ”Omat
koirat” näytelmä.Retkeen kuuluu kiertoajelu ja
ruokailu.Lähtö Tampereelta klo 8 linja-autolla. Hinta
vain 40€/henkilö. Tule mukaan tarinatuokioon ja teatte-
rimatkalle. Voit ilmoittautua myös puhelimella 040-
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Vpl. Pyhäjärvi-juhlat
Mouhijärvellä 19.-20.7.2008

Parhaimmillaan pari mil-
joonaa televisiokatsojaa
saavuttanut viihdeohjelma
Tanssii Tähtien Kanssa
käynnistyy kolmannelle
tuotantojaksolleen 2. maa-
liskuuta. Mukaan on kut-
suttu ammattitanssinopet-
tajien johdateltaviksi kym-
menen suomalaista julki-
suuden henkilöä – politii-
kan saralta sai kutsun mu-
kaan pyhäjärveläisjuurinen
Antti Kaikkonen (kesk.).

Marraskuun Vpl. Pyhä-
järvi-lehdessä Kaikkonen
kertoi, millaista on pyöräh-
dellä presidentin itsenäi-
syysvastaanotolla, mutta
nyt on edessä tiukempi
paikka MTV3:n suorissa lä-
hetyksissä sunnuntai-iltai-
sin.

Antti Kaikkosta kysyttiin
ohjelmaan mukaan joulu-
kuulla, ja edessä oli tuu-
maustauko.

– Pohdin jonkun aikaa
lähinnä sitä, miten saan so-
vitettua mukana olon edus-
kuntatyöhön. Kun minulle
luvattiin tanssinopettaja,
joka taipuu aikatauluihini,
lupasin lähteä mukaan.

Parkettien partaveistä
Antista tulee hiomaan mm.
bailatinon kehittäjänä tun-
nettu tanssiopettaja-val-
mentaja Satu Markkanen.

Joissain jutuissa julkisuu-
dessa Antti Kaikkonen on
luonnehtinut itseään Poh-
jois-Euroopan jäykimmäk-
si mieheksi. Mitä arvelet,
kuinka tanssiopettaja tämän
jäykkyyden poistaa?

– No, katsotaan, saako
hän ihmeitä aikaan. Satu
kyllä oikein hyvä ja ammat-
titaitoinen opettaja, joten
ehkä toivoa on sittenkin
olemassa. Mutta kyllä tässä
jännittää ja hirvittää yhtä
aikaa. Kyllä tässä nyt aika
paha paikka on, pitäkää
peukkuja!

Entä kihlattusi, niin ikään
kansanedustajana työsken-
televä Satu Taiveaho, kan-
nustiko hän hiomaan myös
häävalssitaitoja; onko ke-
sähäät teille tiedossa?

– Kyllä hän on ollut ihan
tyytyväinen, jos tanssitai-
toni paranee. Eikä se voi
kyllä kovin paljon huonon-
tuakaan. Jaa kesähäät? No,
hyvältä näyttää, mutta ke-
sään on vielä aikaa...

Monet harjoitukset
viikossa
Tanssien esittäminen elä-
vän sekä tv-yleisön edessä
vaatii paljon harjoitusta.
Antti kertoo, että harjoi-
tuskertoja on muutama vii-
kossa – muu vapaa-aika jää-
kin sitten lähiviikkoina aika
vähille. Tanssiparit opette-
levat kaikki kymppitanssit
rumbasta valssiin ja fox-
trotista jiveen. Mitä tansse-
ja odotat eniten, minkä taas
arvelet olevan vaikeimpia?

– Valssi ja tango ovat
edes jonkun verran tuttuja,
mutta esimerkiksi cha-cha-
cha on varmasti tosi haas-

tava. Ja moni muu, suurin
osa näistä tansseista on kui-
tenkin aika vieraita meikä-
läiselle, Antti huokaa.

Joko tiedät, millaisia

esiintymisasuja sinulle teh-
dään?

– En tiedä muuta kuin
frakin valssia varten, mut-
ta jotain eksoottisempaa-

kin on kuulemma luvassa.
Joka sunnuntai putoaa

yksi tanssipari pois kisasta.
Ensimmäisen tanssinsa kil-
pailijat pääsevät esittämään
9.3. Kilpailu huipentuu fi-
naaliin 11.5. Muut kilpa-
kumppanit ovat parit Mer-
ja Larivaara ja Janne Talas-
ma, Maria Lund ja Mikko
Ahti, Jyrki Anttila ja Satu
Suomi, Vappu Pimiä ja Jani
Rasimus, Nicke Lignell ja
Susanne Matson, Joonas
Hytönen ja Kati Koivisto,
Sikke Sumari ja Daniel Yli-
mäki, Tuuli Matinsalo ja
Aleksi Seppänen sekä Jimi
Pääkallo ja Anna Sainila.

”Ei  tarvitse hautautua
kabinetteihin”
Poliitikon lähteminen mu-
kaan viihdeohjelmaan on
kirvoittanut kommentteja
monelta taholta.

– Enimmäkseen on tul-
lut kannustusta ja positii-
vista palautetta, mutta on
toki sitten niitäkin, joiden
mielestä poliitikkojen pitää
vain politikoida ja pysyä
kabineteissaan, eikä tehdä
muuta. Itse kyllä uskon,
että päätöksentekijöille on
eduksi tuntea elämää mah-
dollisimman laajasti, mik-
sei jopa tietää jotakin tans-
sikulttuuristakin. Ei se ai-
nakaan haitaksi ole.

Luuletko, että joudut jat-
kossa antamaan tanssivink-
kejä muille kansanedusta-
jille, vaikkapa puoluetove-
rillesi, pääministeri Matti
Vanhaselle?

– Kyllähän askelkuvioita
on jo kyselty, mutta tuskin-
pa nyt kuitenkaan lähden
tanssikursseja eduskunnas-
sa vetämään, en edes Van-
haselle. Eiköhän Matille
löydy muitakin tanssittajia,
jos niikseen tulee, myhäilee
Kaikkonen.

Jos et olisi itse lähtenyt
mukaan, ketä olisit suosi-
tellut sijaasi ohjelmaan?

– Tänä vuonna haussa
oli kuulemma miespuoli-
nen kansanedustaja. Esi-
merkiksi Pertti Salovaara
olisi varmasti ollut hyvä,
hän mahdottoman mukava
mies. Tai Marko Asell, hän
varmaan olisi pystynyt
vääntäytymään erilaisiin
asentoihin helposti.

Juuria Pyhäjärvelle ja
Käkisalmeen
Antti Kaikkosen juuria on
Pyhäjärvellä isoisänsä, vii-
me syksynä edesmenneen
Arvi Kaikkosen kautta
kautta.

– Ja sain juuri terveisiä
Käkisalmelta, ja on selvin-
nyt, että minulla on juuria
Pyhäjärven lisäksi myös
sinne. Ihan mielenkiintois-
ta saada suvun varhaisem-
pia vaiheita selville. Hyvää
alkavaa kevättä kaikille Kar-
jalan ystäville!

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Antti Kaikkonen on saanut opettajakseen tanssin
monitaituri Satu Markkasen. Televisiokisan juonta-
vat Marco Bjurström ja Vanessa Forsman. Kuvat:
MTV3.


