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”Kunnallisvaikuttajia Vpl.
Pyhäjärvellä” näyttely on
avattu Tyrvään seudun
Museolla. Näyttelyyn on
valittu valokuvia säätiön
kokoelmista Pyhäjärvellä
toimineista eri kunnallisis-
ta lautakunnista. Myös usei-
ta valtuuston puheenjohta-
jien  valokuvia on tuotu
esiin. Samoin kaikki pyhä-
järveläissyntyiset entiset
kansaedustajat ovat omana
ryhmänään tässä pienimuo-
toisessa näyttelyssä.

Pyhäjärven kunnallisvaikuttajat esillä

näyttelyssä Tyrvään seudun Museolla
Asiakirjoista on ollut

puutetta ja lisäksi on todet-
tava, että kaikki vanhem-
mat asiakirjat tuhoutuivat
vanhan kunnantalon tuli-
palossa. Käkisalmen Sano-
mista on kopioitu useita-
kin valtuuston kokouskut-
suja näyttelyyn. Vitriinikaa-
pissa on myös esitteillä otos
viime vuosien koulupiiri-
kirjallisuudesta. Pyhäjärven
pitäjää esitellään lyhyen kir-
joitelman muodossa. Pitä-
jävaakuna on keskeisellä
paikalla osaston takaseinä-
mällä.

Syksyllä 2008 on tarkoi-
tus järjestää näyttelyyn liit-
tyvä yleisötilaisuus, jossa
laajemmin kerrotaan enti-
sestä kotipitäjästämme.
Tarvittaessa yleisötilaisuuk-
sissa voidaan käsitellä myös
muita Pyhäjärveen liittyviä
aiheita.

Näyttelyosasto sijaitsee
museon toisessa kerrokses-
sa. Näyttely on esillä vuo-
den 2009 helmikuun lop-
puun asti. Vpl. Pyhäjärvi-
Säätiön hallitus ryhtyy hy-
vissä ajoin pohtimaan seu-
raavan näyttelyn aihetta.

REINO ÄIKIÄ

Kauvatsan karjalaiset ry:n perustamisesta tuli tammi-
kuussa kuluneeksi 60 vuotta. Alkuvuosikymmenten vilk-
kaan toiminnan jälkeen on yhdistyksessä tapahtunut
selvää hiipumista. Syytkin ovat luonnolliset, nuoremman
väen muutto muualle sekä väestön ikääntyminen.

Helmikuun 16. kokoontui joukko karjalaistaustaisia tai
muuten karjalaismielisiä henkilöitä Tuomo Hinkkasen
luokse Kauvatsalla. Tavoitteena on viritellä toimintaa
uudelleen ja järjestää yhdistyksen oikeat 60-vuotisjuhlat.
Yhdistyksen virallinen järjestäytyminen hoidetaan pidet-
tävässä vuosikokouksessa.

Seuraa lähitulevaisuudessa juttujamme ja ilmoittelu-
amme Pyhäjärvi-lehdessä sekä lähitienoon
paikallislehdissä.

TUOMO HINKKANEN

Uutta puhtia 60-vuotiaaseen Kauvatsan karjalaseuraan

Kauvatsan karjalaiset ry:n toiminnan uusia elvyttä-
jiä, vasemmalta: Tuomo Hinkkanen, Sirpa Saari-
nen, Hannu Pruuki, Kauko Hinkkanen, Tuula
Kähäri, Pauli Kähäri, Mari Eeva ja Liisa Härkälä.
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Kapinasta talvisotaan

Suomen itsenäisyyden alkutaival 90 vuotta sitten

alkoi vaivalloisesti. Suomen senaatin 6.12.1917

julkistama itsenäisyysilmoitus jakoi kansan kahtia.

Itsenäisyys hyväksyttiin porvarien äänillä 100 puo-

lesta ja 88 vastaan. Neuvostoliiton duuma hyväksyi

itsenäisyyden 4. päivä tammikuuta 1918. Lenin

kirjoitti Pravdassa: ”Juuri tunnustamalla Puolan,

Latvian, Liettuan, Eestin ja Suomen valtioiden

itsenäisyyden me saavutamme hitaasti mutta

varmasti luottamuksen pienten naapurivaltioiden

takapajuisempien työtätekevien joukkojen keskuu-

dessa, joita kapitalistit ovat eniten petkuttaneet ja

pimittäneet. Juuri siten me irrotamme ne varmimmin

niiden ”omien” kansallisten kapitalistien vaikutuk-

sesta ja johdatamme ne tulevaa yhtenäistä kansain-

välistä Neuvostotasavaltaa kohti.” Oliko Suomen

itsenäisyys siis vain nimellinen?

Sitä ennen joulukuussa 1917 Suomen SDP:n

valtuuskunta neuvotteli Pietarissa. Trotski käytti

suomalaisiin kovaa kieltä. ”Vuosisatoihin ei unohde-

ta, että te ette kaapanneet valtaa haltuunne marras-

kuun lakon aikana. Annamme teille itsenäisyyden,

mutta vallankumous on tehtävä viipymättä.” Lenin

lupasi vallankumoukseen kaiken tuen, aseita,

ammuksia ja sotilaita.  Tammikuun puolessa välin

kansankomissaari Pudoviski lähetti kapinoitsijoille

10 000 kivääriä ja patruunoita sekä 10 kolmituumai-

sen tykin ammuksineen. Lenin käski kapinan

alkaessa lähettää vielä 25 000 kivääriä ja 30 koneki-

vääriä.

Kapina Suomen demokraattisesti valittua hallitusta

vastaan käynnistyi 26. tammikuuta. Kapinoitsijat

koostuivat punakaartilaisista ja tarkoitus oli sodan ja

venäläisten avulla väkivaltaisesti ottaa poliittinen

valta punakaartille. Siitä alkoi vuoden 1918 sota,

joka jätti tumman varjon Suomen historiaan. Se-

naatti vastasi omilla toimenpiteillään kapinaan ja

määräsi kenraali Mannerheimin valvomaan ja

hoitamaan maan sisäistä järjestystä.

Osa kapinallisista halusi liittyä Neuvostoliittoon.

Helmikuussa Oskari Tokoi sanoi Pietarissa.  ”Suo-

men liittyminen Venäjän federaatioon on jopa

välttämätön sosialismin toteuttamiselle Suomessa”.

Vielä huhtikuun alussa Stalin luki punaisen Suomen

yhdeksi federaation osaksi ja antoi veljellisen

tukensa valkoisten murtamiseksi.

Vallankumoustaistelu kesti runsaat 3 kuukautta ja

päättyi kapinoitsijoiden tappioon.

Kapinan jälkeen Neuvostoliittoon siirtyi lukuisia

suomalaisia kapinanjohtajia. Tunnetuin heistä Otto

Ville Kuusinen. He olivat Stalinin kanssa hyvässä

yhteisymmärryksessä valmiit ottamaan revanssin

vuoden 1918 tappiosta. Sytytettiin talvisota, jonka

suunnitelma oli selkeä ja tulisi nyt onnistumaan.

Voitokas puna-armeija marssii kahdessa viikossa

Helsinkiin, jossa vaihdetaan ensimmäiseksi Neu-

vostoliiton liput presidentinlinnan ja eduskuntatalon

katolle, työtätekevien  riemuksi ja kansanvihollisten

kauhuksi. Paraatin ottaa itseoikeutetusti vastaan

O.V. Kuusinen.

Toverit Stalin ja ”Terijoen nukkeministeri” Kuusinen

joutuivat pettymään tälläkin kertaa. Suomi itsenäise-

nä kansana oli nyt yhtenäisempi kuin koskaan.

Yhtenä rintamana Suomen miehet konekiväärein

olivat vastassa rajalla. Paraatimarssi jäi toiseen

kertaan. 1918 tunnustetuista itsenäisistä valtioista

vain Suomi ainoana  kykeni säilyttämään itsenäisyy-

den. Puola ja Baltian maat ovat Neuvostoliiton

suojassa kokeneet kovia.

Sisukas 90-vuotias Suomi on lujasti pitänyt kiinni

itsenäisyydestään, kaikkien meidän onneksi.  Joten

hyvä Suomi ja siniristilippu salkoon.

SALME RINTALA

Johtaja on vaihtunut niin
Konevitsan luostarissa kuin
sitä tukevassa Konevitsa
ry:ssä. Helmikuussa pide-
tyssä yhdistyksen vuosiko-
kouksessa esittäytyi luosta-
rin uusi johtaja, jo pidem-
pään luostarissa pappis-
munkkina ja luostarin ta-
lousvastaavana toiminut
igumeni Aleksander. Nimi-
tys luostarin johtajaksi tuli
Aleksanderille  alkuun väli-
aikaisesti tehtävään määrät-
tynä jo viime lokakuusta
alkaen ja nyttemmin hänet
on määrätty tehtävään va-
kituisena. Hänen edeltäjän-
sä, luostarin johtajana vv

Karjalaseurojen Satakunnan

piirin hallitukseen muutoksia

Karjalaisseurojen Satakun-
nan piirin hallituksen ko-
kous pidettiin 16. tammi-
kuuta Huittisissa.

Vuoden vaihteessa piiri-
hallitukseen tuli muutok-
sia, sillä hallituksesta pois
jäivät Reino Äikiä, Merja
Välimäki ja Virpi Uola, ja
heidän tilallaan uusina jä-
seninä aloittivat hallitus-
työskentelynsä Markku
Evala Huittisista, Risto
Luukkanen Eurajoelta ja
Seppo Varjus Ulvilasta.

Syyskokouksen valitsemi-
na puheenjohtajina toimi-
vat Jouko Hämäläinen
Noormarkusta ja Pekka
Salonen Vammalasta. Hal-
lituksen järjestäytymisko-
kouksessa valittiin sihtee-
riksi edelleen Kullervo
Huppunen ja rahastonhoi-

Karjalaseurojen Satakunnan piirin hallitus kokoontui Huittisissa. Puheenjohtaja Jouko Hämäläinen ja
sihteeri Kullervo Huppunen pöydän päässä. Hämäläisestä vasemmalla Huittisten Karjalaseuran varapu-
heenjohtaja Merja Inkinen ja puheenjohtaja Markku Evala. Etualalla vasemmalla Evalan ohella pyhäjär-
veläisyyttä edustava Marja Koukku Äetsästä  ja oikealla uusi varapuheenjohtaja Pekka Salonen Vammalas-
ta (Sakkola).

tajaksi Viljo Veijalainen
Kankaanpäästä.

Hallituksen kokouksessa
valmisteltiin piirin 15.3.
Kankaanpäässä pidettävän
kevätkokouksen asioita.

Lisäksi keskusteltiin
Tampereella viikkoa ennen
juhannusta järjestettävistä
Karjalaisista Kesäjuhlista, ja
sinne päätettiin osallistua
niin piirinä kuin jäsenseu-
roinakin suurella joukolla.

Kokoukseen osallistunut
liittovaltuuston jäsen Rei-
no Äikiä toi terveiset Kar-
jalan Liitosta todeten muun
muassa huhtikuussa pidet-
tävän liittokokouksen val-
mistelujen olevan jo hyväs-
sä vauhdissa.

Tässä kokouksessa vali-
taan muun muassa liiton
puheenjohtajisto ja liitto-

valtuusto. Reino Äikiän jät-
täessä kuuden vuoden jäl-
keen paikkansa käytettäväk-
si myös Satakunnasta vali-
taan uusi edustaja liittoval-
tuustoon.

Hallituksen kokouksessa
pahoiteltiin yhden vahvan
jäsenseuran, Köyliön Kar-
jalaisten, ilmoitusta lopet-
taa koko seura.

Ilon aiheina todettiin
muutamien pienten seuro-
jen toiminnan puolestaan
elpyneen.

Todettiin myös se tosi-
asia, että osa hallituksen
jäsenistä on vielä työelä-
mässä mukana ja läheskään
kaikki eivät aina pääse mu-
kaa arki-iltoina pidettäviin
hallituksen kokouksiin.

REINO ÄIKIÄ

Konevitsan kuulumisia
Johtajat vaihtuneet, talkooleiri tulossa

2001-2007 palvellut igume-
ni Isidor on siirtynyt Jeru-
salemiin, siellä sijaitsevan
Venäjän kirkon hengellisen
edustuston pappisjäsenek-
si.

Luostaria tukevan  Ko-
nevitsa ry:n hallituksessa
kaikkiaan 14 vuotta, josta 6
v sihteerinä ja  8 v puheen-
johtajana toiminut Helena
Pavinskij jättäytyi pois seu-
ran hallituksesta ja puheen-
johtajan tehtävästä. Hänet
kutsuttiin seuran uudeksi
kunniajäseneksi. Uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin
Riitta Vainikka, joka on toi-
minut viimeksi yhdistyksen

taloudenhoitajana. Halli-
tuksen kokoonpano säilyi
muutoin entisellään.

Yhdistyksen kotisivut toi-
vottavasti päivittyvät ajan
tasalle osoitteessa
www.konevitsary.fi.

Talkooleiri Konevitsan
luostarissa järjestetään
27.7.-3.8.2008.

Kyselyt ja ilmoittautumi-
set Marja Rautava, puh.
050-364 2189,
marjakatariina@gmail.com.

Osallistumismaksu sis.
bussikuljetus Helsingistä ja
viisumi on 160 eur/hlö.

KAARINA PÄRSSINEN

Virpoi varpoi,
vitsat käyvät,
tuorieks tervieks
tulevaks vuuvveks.

Mie se virvon
viisahasti,
taputtelen taitavasti
rikkahaksi, rakkahaksi,
suuren talon
isännäksi/emännäksi.

Isännälle ikä pitkä,
emännälle perä levvii,
tyttärille suuret sulhot,
pojille koko perintö.

Heinajaks saunoa,
kaks lasta kauloa,
kolmas jälest
juoksemmoa.

Siul vitsa, miul palkka.

Hyvää pääsiäistä!

Vpl.
Pyhäjärvi-

juhlat

Mouhi-
järvellä

19.-20.7.2008

Virvon

varvon
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Pitkän työrupeaman Pyhä-
järvi-lehden ja karjalaisuu-
den eteen tehnyt Salme
Rintala – juuri Pyhäjärvi-
Säätiön kunniajäseneksi kii-
tetty – uskoo, että tulevai-
suus karjalaisuuden saralla
on valoisa. Hän kannustaa
meitä kaikkia Karjala-työ-
hön ja erityisesti
Vpl.Pyhäjärvi-lehden te-
koon.

Salme lupaa edelleen
avustaa lehteä, vaikka sen
tekovastuusta onkin jäänyt
Reino Äikiän kanssa pois.
Molemmat ovat kuitenkin
edelleen tärkeitä tietopank-
keja ja tukihenkilöitä.

– Pyhäjärvi-lehden tule-
vaisuuteen uskon vahvasti.
Lehti on ilmestynyt nyt 50
vuotta ja kyllä se vielä toi-
set 50 vuotta elää. Toivon,
että lukijat, jotka kirjoituk-
sillaan ovat edesauttaneet
lehden ilmestymistä, jatkai-
sivat edelleen. Toivottavas-
ti myös nuoremmasta pol-
vesta löytyy uusia kirjoitta-
jia, vetoaa Salme Rintala.

Hän uskoo, että karjalai-
suus tulee Itä-Suomen
myötä aina säilymään Suo-
messa.

– Eikä siirtokarjalaisuu-
dellekaan näy olevan lop-
pua. Karjalan Liiton vuo-
tuinen kesäjuhla on vahva
näyttö karjalaisesta kulttuu-
ritoiminnasta maassamme.
Ensi kesänähän saamme
juhlia Tampereella.

Pyhäjärvi-lehden tekoon
Salme Rintala ajautui sat-
tumien kautta; jo sitä aiem-
min hänet oli kutsuttu mu-
kaan säätiön toimintaan.
Karjalaisuus on hänelle ol-
lut aina itsestäänselvyys.

– En ole koskaan ”he-
rännyt karjalaisuuteen tai
pyhäjärveläisyyteen”, sillä
ne ovat kodin myötä olleet
itsestään selvyyksiä. Ikaali-
sissa toimi Karjalaseura ja
Sortanlahden Marttayhdis-
tys, jäsenet olivat kaikki tut-
tuja pyhäjärveläisiä. Ikaali-
sissa oli ensimmäiset Py-
häjärvi-juhlat 1958. Lau-
suin siellä sisareni kirjoitta-
man juhlarunon ja olin juh-
la-airueena, Salme muiste-
lee.

Erkki Immonen Ikaali-
sista kuului Pyhän- Säätiön
hallintoneuvostoon ja hän
ehdotti sitten Salmea sääti-
ön hallintoon.

– Niin tulin hallitukseen
varajäseneksi vuonna 1972
ja Erkki Lindroosin jälkeen
vakituiseksi 1975. Kuuluin

”Pyhäjärvelle löytyy aina jalansija elämässäni”
myös lehden toimitusneu-
vostoon.

Vuonna 1985 Pyhäjärvi-
lehden toimitus ikään kuin
putosi toimitusneuvoston
syliin, kun pitkään lehteä
toimittaneet Kauko ja Eeva
Hämäläinen jättäytyivät
pois.

– Siinä oltiinkin vähän
aikaa ihmeissään. Lehdes-
sä haettiin uutta toimitta-
jaa, mutta tuloksetta. Leh-
den toimitusneuvostoon
kuului maisteri Reino Kuk-
ko, joka oli ollut toimittaja-
na mm. Uudessa Suomes-
sa. Hän ehdotti, että Reino
Äikiä ja minä ottaisimme
vastuun lehden toimittami-
sesta. Niin tapahtuikin, ja
koska joka lehdessä pitää
olla vastaava toimittaja,
Erkki Pärssinen ilmoitti
hoitavansa sen tehtävän.

Eli lehdentekijän työ, jota
on kestänyt hyvinkin yli 20
vuotta, tuli eteen yllättäen.

– Muistan, kun jossakin
lehtiseminaarissa Kurkijo-
kelaisen päätoimittaja Var-
jus totesi: ”Helppohan tei-
dän pyhäjärveläisten on
tehdä lehteä, kun pyhäjär-
veläiset ovat niin ahkeria
kirjoittajia.” Ja se on totta.
Kyllä silloin alkuaikoina
noin 80 prosenttia aineis-
tosta tuli lukijoilta, ja yhä
edelleen lukijat ovat tär-
keässä roolissa, Salme kiit-
telee.

– Tämä lehtityö omalla
kohdallani on ollut hyvin
antoisaa. Olen saanut val-
tavan tietomäärän Pyhäjär-
ven eri kylistä ja niiden
ihmisistä. Olen tavannut
monia ihmisiä, joita on ol-
lut ilo haastatella.

Nykyisin eläkkeellä oleva
Salme on tehnyt Pyhäjärvi-
lehteä vuosikaudet työelä-
mässä ollessaan, mutta rak-
kaalle harrastukselle löytyi
silloinkin sijaa.

– Olin vuoteen 1999 vie-
lä työelämässä ja silloin oli
joskus hankala sovittaa leh-
tityötä omaan viralliseen
työhön.

Lastenkodin johtajana
Nokialla toiminut Salme
Rintala oli työelämänsä ai-
kana mukana myös mo-
nessa järjestötyössä – ku-
ten  Sosiaaliturvan Kes-
kusliitossa ja hallituksessa,
Akavassa luottamushenki-
lönä, pankin hallinnossa ja
Pyhäjärvi-Säätiössä, jossa
toimii siis edelleen. Hän
kuuluu myös kansainväli-
seen naisjärjestöön Sorop-

timist International.
– Sen sisällä olen organi-

soinut avustuksia eri las-
tenkoteihin. Vuonna 1992
Venäjällä oli lama pahim-
millaan. Veimme Käkisal-
men 200-paikkaiseen las-
tenkotiin valtavan määrän
tavaraa, vaatteita, urheilu-
välineitä, lääkkeitä, koulu-
tarvikkeita ym. Saman jär-
jestön myötä veimme Tal-
linnan katulapsityölle apua.
Tallinnassa uskovainen
naispsykiatri tekee erittäin
pyyteetöntä työtä katulap-
sien parissa. Muiden ryh-
mien kanssa olen vienyt
tukea Aunuksen lastenko-
tiin ja Aunuksen Lastensai-
raalaan sekä Pietarin katu-
lapsikotiin.

Salme muistelee, muinka
eräs pyhäjärveläinen taan-
noin totesi: ”Mitä ihmettä
sie niitä ryssii autat? Millo
ne on auttaneet meitä? Ei
ne tarjonneet toppatakkii
ko lähettii pakkoo talviso-
vas”. Vastaus tähän on hy-
vin yksinkertainen:

– Kukaan lapsi ei ole
syyllinen maansa harjoitta-
maan politiikkaan. Lapsi ei
voi valita vanhempiaan. Jo-
kainen lapsi tarvitsee huo-
lenpitoa ja aikuisen turvaa.
Kaikkiin näihin avustus-
kuormiin me olemme an-
taneet liiastamme. Mitään
ei ole pois itseltämme.

Hyväntekeväisyys lasten eteen on aina ollut tärkeää Salmea Rintalalle. Tässä matkakuvassa Sirkka
Nikkari vasemmalla luovuttaa Aamulehden lahjana koulutarvikkeita Käkisalmen lastenkodille. Hänen
takanaan lastenkodin lääkäri, tulkki Alina Virkkunen ja lastenkodin johtaja Valeri Probudeev sekä Salme
Rintala.

Salmen juuret ovat Pyhä-
järven Vernitsan kylässä,
jossa hän on syntynyt talvi-
sodan aattona. Vanhemmat
olivat isä Juho Lappalainen
Vernitsalta ja äiti Hilma
Hatakka Metsäpirtistä.

– Meitä oli viisi lasta,
joista neljä on syntynyt Py-
häjärvellä ja nuorin 1941
Ikaalisissa. Vanhemmat ja
vanhin sisareni ovat siirty-
neet jo tuonilmaisiin.

Salmen ensimmäiset ha-
tarat lapsuusmuistot Kar-
jalasta ovat ”välirauhan” ai-
kana.

– Saksalaisten tukikohta
oli Sortanlahdessa ja siihen
kohdistuva jatkuva pom-
mitus helisytti kotimme ik-
kunoita. Tuntui, että ei ol-
lut muuta kuin pommituk-
sia.

– Elisenvaarassa  olim-
me evakkomatkalla samaan
aikaan, kun räisäläläiset jäi-
vät venäläisten pommiko-
neiden ruhjottaviksi.

– Evakkomatka 1944 vei
Korpilahdelle, josta Pentti-
veljeni kanssa jatkoimme
matkaa sotalapsiksi Ruot-
siin. Ruotsista jäi meille
kummallekin mieleen erit-
täin hyvät muistot. Minä

unohdin sinä aikana Suo-
men kielen. Vaikka sitten
Suomessa opin kielen uu-
delleen, niin ruotsin ääntä-
minen jäi jonnekin takarai-
voon. Mieleen on jäänyt
kun oppikoulussa ruotsin-
kielen opettaja totesi: ”voi
kuinka kauniisti sinä ään-
nät ihan uuttakin tekstiä”.

Perhe sai maatilan Ikaali-
sista.

– Siellä kävin kouluni ja
valmistuin myöhemmin so-
siaalialalle. Pitkän päivätyön
olen tehnyt lastenkodin
johtajana. Siltä työsaralta
olisi paljonkin kerrottavaa,
mutta ehkä toisella kertaa.

Salme avioitui vuonna

1965 ja hänellä on yksi ty-
tär ja yksi lapsenlapsi, puo-
lisonsa on kuollut.

Nykyisin ”vapaaherratta-
rena” Salme Rintala tekee
kaikkea, mikä tuntuu mie-
lenkin kannalta hyvältä.

– Musiikki on hyvin tär-
keä, ja käyn konserteissa –
hiljattain oli Tampereen
oopperassa Verdin Regui-
em. Kirjallisuuspiirissä olen
ollut vuosia. Lisäksi vesi-
voimistelen ja kävellessä
pistän ystäväni kanssa ajan-
kohtaiset asiat kohdalleen.
Hyvin rauhallista oloa, hän
toteaa.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Talvisodan

aaton lapsi

Karjalaisseurojen Tampe-
reen odottaa kesäjuhlille
runsasta osanottoa. Juhlien
järjestelyt ovat aikataulussa
ja talkoomiesten- ja naisten
haku on päällä. Juhlat
pyritään´viemään läpi omin
karjalaisin voimin.

Perinteistä tapaa noudat-
taen  juhlamarssi sunnun-
taina  lähtee  liikkeellePyy-

Tampereella tavataan  13-15.6.2008 Karjaisilla Kesäjuhlilla
nikin urheilukentältä Hä-
meenkatua pitkin   Ratinan
stadionille. Näin  on karja-
laisten juhlissa Tampereel-
la marssittu 40- luvulta läh-
tien

Kesäjuhlien seminaaris-
sa 13.6-08 aiheena on ”So-
dan viulut maksoivat Rau-
takourat ja pumpulitehtaan
tytöt”. Seminaarissa käsi-

tellään  sotakorvauksien
maksamista ja niiden toi-
mittamiseen liittyviä  tuo-
tannollisia kysymyksiä.

Seminaari huipentuu mu-
seokeskus Vapriikissa esil-
lä olevaan  sotakorvaus-
teollisuutta esittelevään
näyttelyyn.

Avaisjuhlissa Tampere-
Aareenalla   esiintyvät  Pin-

siön  pelimannit,Kangaslan
kansantanssijat, Nuoret
Moranderin veljekset  jne.
Avajaisjuhla päättyy  Noki-
an työväen  mieskuoron
esityksiin.

Avajaispäivän illanvietos-
sa tahdit takaa Korsuor-
kesteri. Tanssit ovat Tam-
pere- Areenalla lähellä  jää-
hallia  alkaen klo 20.00

Samaan ajankohtaan kar-
jalaisten kesäjuhlien kanssa
Tampereelle sattuu myös
Jukolan viesti ja Kokoo-
muksen puoluekokous.
Hotelli varaukset on syytä
tehdä ajoisssa .Hotellivara-
ukset hoitaa Lomalinja  puh
03 31403310. Majoituspaik-
koja on vielä vapaana. Osa
juhliin saapujista joudutaan

ohjaamaan lähikuntiin.
Tervetuloa!

”Takuulla ”
sanoi Tampereen Flikka

– Moro  tuutha siekii

TUOMO NENONEN
Karjalaisseurojen
Tampereen piirin

puheenjohtaja
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Hei pääsiäinen tulee! Se on
jo aivan nurkan takana.
Oletko valmistautunut?
Oletko pysähtynyt? Vai yl-
lättääkö se sinut tänäkin
vuonna? Tämän vuoden
pääsiäisen ajankohta on
mielestäni erityisen puhut-
televa, sillä se ei anna meil-
le sitäkään valmistautumis-
aikaa mitä normaalisti.
Tänä pääsiäisenä Jeesuksen
sanat opetuslapsille Getse-
manessa tulevat aivan eri-
tyisesti kohti: ”Valvokaa ja
rukoilkaa ettette joutuisi
kiusaukseen. Tahtoa ihmi-
sellä on, mutta luonto on
heikko.”

Valvokaa ja rukoilkaa!
Jeesuksen pyyntö seuraajil-
leen, meillekin. Mitä on val-
vominen? Se on ihmisen
sisimmän avaamista sekä
yhteyden pitämistä Jeesuk-
seen. Se on Jumalan tah-
don huomioimista ja kysy-

Pääsiäisen ilosanoma
mistä arjessa. Ihminen vai-
puu jumalasuhteessaan
uneen, jos hän unohtaa pi-
tää yhteyttä Jumalaan. Mut-
ta Jumalalle kiitos, Hän ei
unohda meitä, vaikka me
unohdamme Jumalan. Ju-
malan käsittämätöntä ar-
moa on, että saamme aina
uudelleen rientää Jeesuk-
sen ristin juurelle. Mutta
nöyrällä asenteella, ei niin
että ajattelemme Jumala
antavan aina minulle an-
teeksi. Emme saa halveksia
Jumalan rakkautta.

Rukous ja Raamattu ovat
yhteydenpitovälineemme
Jumalaan. Rukous on val-
tava etuoikeus. Rukoukses-
sa saamme tuoda kaikki
asiamme kaikkivaltiaalle Ju-
malalle. Kääntymällä Juma-
lan puoleen rukouksessa
haluamme, että Jumalan
tahto tapahtuu elämässä.
Kun rukoilemme, tapahtu-

koon sinun tahtosi, kunni-
oitamme ja palvelemme Ju-
malaa. Näin rukoili myös
Jeesus Getsemanessa: ”To-
teutukoon sinun tahtosi.”
Raamatussa Jumala ilmoit-
taa tahtonsa ja meillä on
etuoikeus lukea sitä omalla
äidinkielellämme. Mutta lii-
an usein Raamattu pysyy
kirjahyllyssä.

Jumala antaa ihmisille eri-
laisia aikoja elämässä. Aina
ei jaksa olla pääsiäisen ilos-
sa. Jumalan hyvyys ja rak-
kaus ei kosketa. Olemme
eksyksissä. Silloin tarvit-
semme ja kaipaamme Va-
pahtajaa. Saamme huutaa
Jeesusta avuksi ja Hän löy-
tää kadonneen ja pelois-
saan olevan lampaan. Hyvä
paimen kantaa sylissään
ilon lähteelle. Syntini on
annettu anteeksi Jeesuksen
tähden ja minut on herä-
tetty yhdessä Jeesuksen

kanssa.
Jeesus Kristus on sama

eilen tänään ja iankaikki-
sesti. Hän on kaikkien su-
kupolvien Vapahtaja. Hä-
nen rakkautensa riittää jo-
kaiselle! Se on pääsiäisen
ilosanoma, joka on totta
jokaisena päivänä ja kaikki-
na aikoina. Meidän tehtävä
on kertoa Jumalan rakkau-
desta rakastamalla toisiam-
me.

Sinulla on pääsiäinen,
kun sanot Jeesukselle, täs-
sä olen tule elämäni johta-
jaksi. Kun uskallat sanoa
tapahtukoon tahtosi. Kun
uskallat luottaa Hänen rak-
kauteensa. Kun sinun ei
tarvitse yrittää itse. Aurin-
komme on noussut ylös,
sinunkin tähtesi!

HARRI KIISKI
pastori

Roihuvuoren
seurakunta, Helsinki

Kirkonsanoma

Tuomas Kempiläinen oli
keskiajalla Alankomaissa
elänyt katolinen munkki,
jonka kirjoituksia on vuo-
sisatojen ajan luettu lukui-
silla kielillä kaikkialla maa-
ilmassa. Hänen kirjoituk-
sensa ovat löytäneet luki-
joita myös roomalaiskato-
lisen kirkon ulkopuolella.
Tunnetuin Kempiläisen
teoksista on kirjanen ”Kris-
tuksen seuraamisesta”, joka
on käännetty useaan ottee-
seen myös suomeksi. Se on
Raamatun jälkeen luetuin
kristillinen kirja maailmas-
sa.

Toinen Kempiläisen aja-
tuksia sisältävä hartauskir-
ja tunnetaan nimellä ”Pieni
Kempi”. Kirjasen kokosi
Kempiläisen ”vähemmän
tunnetuista kirjoista” alan-
komaalainen protestantti
Gerhard Tersteegen, joka
eli liki kolmesataa vuotta
Tuomas Kempiläistä myö-
hemmin (1697-1769). Kir-
janen levisi ensin Keski-
Euroopassa, mutta se kään-
nettiin pian myös ruotsik-
si. Ruotsin kielestä se kään-
nettiin ensi kerran jo 1700-
luvun lopulla suomeksi.
Seuraavalla vuosisadalla sii-
tä otettiin ainakin kahdek-
san painosta. Karjalan hen-
gellisen elämän kannalta on
mielenkiintoista, että Sor-
tavalan rukoilevaisuuden
johtaja Henrik Renqvist jul-
kaisi siitä lyhennetyn lai-
toksen vuonna 1829. Pieni
Kempi on varsinkin 1800-
luvulla kuulunut ahkerim-
min luettuihin hartauskir-
joihin.

Arkkipiispa Erkki Kaila
julkaisi kirjasta 1932 aino-
an suomennoksen viime
vuosisadalla. Maaliskuussa
2008 ilmestyneen Kirjapa-
jan kustantaman käännök-
sen on tehnyt Silja Fors-
berg, ja johdannon siihen
on kirjoittanut sekä kirjan

Pieni Kempi - vanha hartauskirja uutena käännöksenä
lopussa olevan virren ”Lau-
lu pyhiinvaeltajien rohkai-
suksi” on kääntänyt Juhani
Forsberg. Toisin kuin
useimmissa aikaisemmissa
käännöksissä tässä on seu-
rattu lyhentämättä ja us-
kollisesti alkutekstiä.

Saattaa tuntua oudolta,
että reformoitu protestant-
tinen kauppias, käsityöläi-
nen ja itseoppinut teologi
Gerhard Tersteegen löysi
hengellisen opastajansa liki
kolmesataa vuotta aikai-
semmin eläneestä rooma-
laiskatolisesta munkista.
Kirjasen opastuksissa nä-
kyy toistuvasti, että niissä
luostarin hengellinen oh-
jaaja antaa opastusta toisil-
le veljille. Miten maallises-
sa ammatissa toiminut pro-
testantti saattoi löytää ra-
vintonsa tällaisesta opas-
tuksesta? Vastaus löytyy
molempien kilvoittelijoiden
keskittymistä Kristukseen.
Kristuksen etsiminen, hä-
nen tahtonsa seuraaminen,
häneen sydämessä kiinnit-
tyminen ovat kristillisen
uskon ylin tavoite. Kaikki
muu, tärkeäkin, tähtää tä-
hän päämäärään.

Nykyajan lukijasta saat-
taa tuntua oudolta Kempi-
läisen ja Tersteegenin yh-
teinen tavoite pitää Kris-
tusta ainoana tärkeänä.
Monet ovat kyselleet, mi-
hin jäävät luotu todellisuus
ja siihen sisältyvät lahjat,
lähimmäinen, maailma. Ne
näyttävät pikemminkin ole-
van vaara ja uhka puhtaalle
yhteydelle Kristukseen.
Edelleen: tekevätkö Pienen
Kempin ohjeet kristillises-
tä uskosta lain raskaan
ikeen, Kristuksesta käski-
jän ja kilvoittelusta raskaan
taakan? Tällaisen vaikutel-
man voi tämän päivän luki-
ja saada, koska hän on tot-
tunut toisenlaiseen kristil-

lisen julistukseen.
Kirjaseen kannattaa kui-

tenkin tarttua ennakkoluu-
lottomasti ja mietiskellä sen
sanomaa. Kempiläisen
teksteihin syvennyttäessä
käy ilmi, että niissä kaikkea
kantaa Kristus. Jos ihmi-
nen alkaa ajatella itsestään
kristittynä suuria, hän on
vaarallisessa sieluntilassa.
Hänen tulee suostua ole-
maan vähäpätöisen paikal-
la. Pysy mieluummin tun-
temattomana, on kirjasen
toistuva kehotus. Vaikka lä-
himmäisen palvelemisesta
ei kirjasessa juuri puhuta,
se ei merkitse palvelemisen
tärkeyden kieltämistä tai
väheksymistä. Erityisesti
Tersteegenin elämässä
omastaan antaminen oli
olennainen osa kristityn elä-
mää, mutta hän teki sen
muitten katseilta salassa.

Pieni Kempi sisältää 500
lyhyttä lauselmaa, joiden
väliin kirjoittaja on sijoitta-

nut parin lauseen mittaisia
rukoushuokauksia. Tämän-
tapaista kirjaa ei voi lukea
yhteen menoon alusta lop-
puun, niin kuin jotakin ro-
maania, vaan kukin kohta
on tarkoitettu lukijan mie-
tiskeltäväksi. Johdannos-
saan Tersteegen kehottaa
lukijoitaan suostumaan us-
kon yksinkertaisten asioi-
den harjoittamiseen: ”Siksi
meidän ei pidä lulla mis-
sään tapauksessa olevam-
me liian suuria ja pyhiä,
vaan meidän pitää laskeu-
tua istumaan pienten kans-
sa lasten penkille. Heille
taivaan Isä ilmoittaa salai-
suutensa. Itse asiassa
eteemme saattaa tulla kyllä
sellaisia läksyjä, jotka ovat
varsin vaikeita opittaviksi
käytännössä, mutta juuri
sen takia ne ovat uudelle
ihmiselle sitäkin terveelli-
sempiä ja rakkaampia”.

JUHANI FORSBERG

53.
Jeesus sanoo: Minä olen niin hyvä ja armollinen, että
olen aina valmiimpi antamaan anteeksi kuin sinä
tekemään parannusta ja halukkaampi antamaan si-
nulle kuin sinä olet pyytämään minulta. Mitä sinä
sitten pelkäät? Miksi epäröit lähestyä niin suurta
hyvyyden syliä? Ja miksi haluaisit etääntyä armostani,
jota niin anteliaasti tarjotaan sinulle?

54.
Jeesus sanoo: Tahdotko odottaa, kunnes olet kelvol-
linen, ennen kuin lähestyt? Milloin sitten tulet itses-
säsi kelvolliseksi? Jos ainoastaan hurskaat ja kelvolli-
set, suuret ja täydelliset henkilöt saisivat lähestyä
minua, kenen luo publikaanien ja syntisten sitten
pitäisi mennä? Sen tähden tulkaa luokseni, te kelvot-
tomat, jotta tulette kelvollisiksi, ja te pahat, että
tulette hyviksi.

265.
Jos Jumala osoittaa sinulle erityistä armoa vieraile-
malla luonasi, niin muista, että olet ihminen etkä
enkeli, että armo on annettu sinulle, eikä se ole
synnynnäistä.

278.
Kristuksen asuminen sydämessä uskon ja rakkauden
kautta merkitsee, ettei koskaan lakkaa tarkastelemas-
ta häntä sisäisin silmin ja että pyrkii olemaan hänelle
alati otollinen eikä pidä mitään hänen rakkauttaan
parempana.

291.
Siinä teemme usein väärin, että vanhurskautamme
omat virheemme toisten esimerkillä tai puheella,
ikään kuin jokin olisi sallittua sen tähden, että
muutkin tekevät sellaista.

297.
Älä vaadi, että tässä tai tuossa täyttyisi sinun tahtosi
tai valintasi, joka usein on oman hyödyn mukaista ja
väärää, vaan sano: Tapahtukoon Herran tahto, sillä
niin on kaikkein parasta.

311.
Niin kuin sinä käyttäydyt lähimmäistäsi ja veljeäsi
kohtaan, tulet jälkeenpäin huomaamaan, että niin
joku toinen myös (oikeutetusti) kohtelee sinua. Sillä
hyvän, jota teet heikolle, surulliselle ja haavoitetulle
veljelle, teet Kristukselle.

T u o m a s
Kempiläinen,
Pieni Kempi.
T u o m a s
Kempiläisen
lyhyitä mie-
telmiä. Koon-
nut Gerhard
Tersteegen.
Suomennos
Silja Fors-
berg, Johdan-
to Juhani
F o r s b e r g .
K i r j a p a j a
H e l s i n k i
2008. 25,90
euroa.

Muutama ote

Pienen Kempin lauselmista:

Rakkaamme

Mauri 
P Ä R S S I N E N
* 16.6.1926 vpl. pyhäjärvi
† 28.2.2008 äetsä

Isää, äijää, veljeä ja ystävää 
kiittäen ja kaivaten 
Marja ja Kalle 
 Juha ja Tanja, Antti ja Saara, 
 Riitta, Liisa ja René 
Leena ja Osmo 
 Hanna ja Jim, Anne ja Marko 
Martti ja Heli 
 Viljami ja Asta 
Pertti ja Outi 
 Varpu, Paavo ja Topi 
Lastenlastenlapset 
Sisaret perheineen 
Hietasen lapset perheineen 
Sirkka 
Muut sukulaiset ja ystävät

Kädet ahkerat paljon uurastaneet, 
lepoon hiljaiseen ovat vaipuneet. 
Sinä ansaitset kiitoksen kauneimman, 
levon hyvän ja rauhaisan.

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siuna-
taan Kiikan kirkossa sunnuntaina 23.3. klo 11.30. Siunauksen 
jälkeen muistotilaisuus Kiikan seurakuntatalolla.
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Merkkipäiviä Nuijan varresta

Tätä kirjoittaessani vietäm-
me kansallista sotaveteraa-
niviikkoa tapahtumineen.
Veteraanisukupolven keski-
ikä lähestyy maamme itse-
näisyyden ikää – 90 vuotta.
Kun käsky kävi, he olivat
valmiita lähtemään isän-
maan asialle, vaikka olivat
silloin nuoria, useimmat
vähän yli 20-vuotiaita ase-
velvollisia sotilaita ja va-
paaehtoisia naisia, nuorim-
mat 16-vuotiaita.

Lisäksi on muistettava
kaikki kotirintamalla aher-
taneet naiset, lapset ja van-
hukset, jotka yhdessä voi-
mansa ponnistaen selvisi-
vät päivän moninaisista as-
kareistaan. Viime sodat ko-
keneina he jos ketkä ym-
märtävät, miten tärkeitä
ovat maan vapaus, itsenäi-
syys ja rauha. Yhteiset ko-
ettelemukset yhdistivät sil-
loin niin yksilöitä, kuin
koko kansakuntaa.

Veteraanisukupolven pe-
rinteen tallentaminen ja siir-
täminen nuoremmille on
tärkeätä, mutta vielä tär-
keämpää on niiden arvojen
ja ihanteiden sekä sen us-
kollisuuden ja lojaalisuuden

Sotaveteraanien

perintö

ymmärtäminen, jotka kes-
tivät sota- ja kotirintaman
koettelemukset, samoin
kuin sen sisun ja sitkeyden
muistaminen, jolla isän-
maata sotien jälkeen jäl-
leenrakennettiin. Veteraani-
en työstä jäävät jälkipolvia
puhuttelemaan kirkkomai-
demme hyvin hoidetut san-
karihaudat, lukuisat erilai-
set muistomerkit, erittäin
laaja sotiemme vaiheita ku-
vaava historiallinen ja muu
kirjallisuus sekä aikakausi-
lehdistö ja filmiaineisto
kuin uudet elokuvatkin.
Voisiko noista veteraanien
kokemuksista löytää oppia
myös tämänpäivän ongel-
mien ratkaisemiseen?

Veteraanien tärkein pe-
rintö jälkipolville on luon-
nollisesti itsenäinen Suo-
mi. Käytännössä se tarkoit-
taa sitä, että taistellen säily-
neen vapautemme turvin
voimme kehittää omaa kan-
sallista elämäntapaamme
omin arvostuksin ja omin

päätöksin. Meillä on pe-
rustuslakimme ja pohjois-
maiseen perinteeseen no-
jaava demokratiamme ja
oikeus monipuoluejärjestel-
mään ja uskonnonvapau-
teen. Puolustusvoimamme
perustuu asevelvollisuuteen
ja sillä on omat johtajam-
me. Omaisuuttamme ovat
myös kaikki itsenäisyytem-
me symboolit, siniristilipun
liehuessa saloissamme.

Me nykyiset sukupolvet
haluamme kunnioittaa ve-
teraanien työtä, vaikka tus-
kin pystymme kunniavel-
kaamme koskaan kokonaan
maksamaan.

Parhaiten voimme arvos-
tuksemme osoittaa vaali-
malla maamme itsenäisyyt-
tä ja rakentamalla tästä
maasta vielä paremman elää
ja asua. Sen voi jokainen
tehdä omalla työllään ja
asenteellaan. Kun minua
pyydettiin paikallisen sota-
veteraaniyhdistyksen kan-
nattajajäseneksi, olin heti
valmis. Päätän kirjoitukse-
ni Karjalankannaksella tais-
telleen 15. Divisioonan sei-
nälautasen puhutteleviin sa-
noihin:

Suomi jäi,
vapaus säilyi,
kaunis Karjala katosi.

YRJÖ S.
KAASALAINEN

Hallituksen puheenjohtaja

Alkujaan pyhäjärveläinen
Bertta Matikainen (myö-
hemmin Nokelainen) juhli
pyöreitä vuosia kahdeksan-
nen kerran helmikuussa.
Kahdeksaankymmeneen
vuoteen on mahtunut mo-
nenlaisia tapahtumia, elä-
män kirjo on ollut suuri ja
värikäs ja kutsumanimiä-
kin on monia – äiti, emän-
tä, vaimo, mummo,
sisko…mainittakoon nyt
vain muutama.

Bertta syntyi Pyhäjärvel-
lä 11. helmikuuta 1928
Alma ja Aleksanteri Mati-
kaisen lapsista toisena. hä-
nen jälkeensä perheeseen
syntyi vielä seitsemän lasta.
Lähes koko lapsuutensa
Bertta vietti Karjalassa Py-
häjärvellä, Saaprun kyläs-
sä. Perheen vanhimpana
hän joutui useasti kaitse-
maan pieniä sisaruksiaan
vanhempien ollessa milloin
peltotöissä, milloin nave-
talla. Pienenä Berttaa jos-
kus oli sanottu isänsä nä-
köiseksi, ja tästä Bertta ei
pitänyt lainkaan vaan äityi
parkumaan, sillä hänen
mielestään isä oli ”ilkiän
näköinen”.

Porin Kyläsaaressa asusta-
va Jooseppi Naskali täyttää
19.3.2008 75 vuotta. Hän
on syntynyt  Vpl. Pyhäjär-
ven Tolsterniemen kylässä
ja oli 11-vuotias, kun sieltä
lähdettiin toiselle evakko-
taipaleelle.

Joosepin vanhemmat oli-
vat Tuomas Naskali ja Kat-
riina (Kaisa) Naskali o.s.
Äikiä. Monien evakkovai-
heiden jälkeen Naskalin
perhe sai uuden kodin Po-
rin Kyläsaaresta. Nyt van-
huuden päivinä Jooseppi
Naskali on innostunut vii-
me talvena sukututkimuk-
sesta ja parhaillaan on me-
nossa Antti Naskalin su-
kujuuret. Kirjeenvaihtoa
käydään aina Kanadaa
myöten. Sukututkimus on
mieluisaa ajanvietettä ja
pala kerrallaan esi-isien tie-
dot tulevat esille kertoilee
Jooseppi ja lähettää samal-
la terveisiä kaikille Naska-
lin ja Äikiän sukujen tutki-
joille ja sukulaisille.

Täydellisen aineen ja juurien riisto,
tuttujen yhteisöjen hajoaminen,
ja ponnistelu vieraissa ylös
nollaloukusta synnytti
henkisen kiputilan,
hitaasti hiipuvan elinikäisen trauman.
  Sopeutumis- ja sietokyky
  sisu ja elämänusko
  sai ihmeitä aikaan.
  Se oli pitkä, raskas tie
  äärirajoilta takaisin
Ihmisen arvoiseen elämään.

12.2.2008 MARJATTA MÜLLER
J.K. Tämä on kaikkien evakuoitujen.

Eräs joutsenlaulu

Koulunsa Bertta aloitti
Enkkuan kylässä, koti-
Saaprun naapurissa. Myö-
hemmin hän siirtyi Saap-
run omaan kansakouluun,
jolloin koulumatkakin ly-
heni. Talvisodan sytyttyä
vuonna 1939 oli aika jättää
kotoinen Karjala ensim-
mäisen kerran. Alkoi en-
simmäinen evakkoretki ju-
nalla, se suuntautui Poh-
janmaan Alavudelle. Kar-
jalaan perhe palasi rauhan
tultua. Kuitenkin jatko-
sodan alettua vuonna -42
oli uusi lähtö edessä. Tällä
kertaa kuusitoistavuotias
Bertta joutui kulkemaan
matkansa jalan, pitäen sa-
malla huolta karjasta. Mat-
kan määränpääksi osoittau-
tui satoja kilometrejä ja
kymmeniä pysähdyksiä
myöhemmin Länsi-Suo-
men Huittinen ja sieltä
myöhemmin perhe muutti
Hämeenkyrön Haukijärvel-
le.

50-luvulla Bertta kävi
Karkun evankelisen opis-
ton. Bertta työskenteli keit-
täjänä monessa eri paikas-
sa, muun muassa lastenko-
dissa. 50-luvun puolivälin
jälkeen Bertta tapasi tule-
van puolisonsa, maanvilje-
lijäperheen pojan Eino
Nokelainen, joka oli myös
alkujaan Pyhäjärveltä, Kon-
nitsan kylästä. Ennen avi-
oitumista Bertan tiedetään
puolittain leikillään sano-
neen vanhemmilleen ”mie-
luummin vaikka viinankeit-
täjä kuin maanviljelijä!”.
Vannomatta paras, Bertta
ja Eino menivät naimisiin
vuonna 1957.

Muutamia vuosia myö-
hemmin Bertta jätti päivät-
yöt työt lähes kokonaan ja

siirtyi täyspäiväisesti maa-
talon emännäksi Heinijär-
ven kylään Hämeenkyröön.
Karja ja lapset konnan-
koukkuineen pitivät Ber-
tan täydessä työn touhus-
sa. Heinijärvellä Bertta asui
kahdeksankymmentäluvun
loppupuolelle saakka, kun-
nes muutti Hämeenkyrön
keskustaan. 60-vuotiaana
eläkkeelle siirtynyt Bertta
oli erittäin aktiivinen näy-
telmäharrastaja, runonlau-
suja ja kirkkokuorolainen.
Matkustelulle oli viimein
aikaa - haluahan kyllä löy-
tyi. Milloin etelässä, mil-
loin naapurimaissa, kyllä
Bertta reissasi ja reissaa
edelleen. Lisäksi Bertta on
edelleen eläkeläisliiton ak-
tiivi, ja myös lukeminen ja
veteraanikerho kuuluvat
vahvasti Bertan elämään.
Kolme poikaa ja kaikkiaan
neljä lastenlasta pitävät elä-
väisestä Mummostaan ko-
vasti, eikä mikään ihme.

Poikakatraan kasvatta-
neena ja maatalon emäntä-
nä elämäntyön tehnyt Bert-
ta oli tuolloin ja on edel-
leen erittäin tarkka esimer-
kiksi ruoka-ajoista, joista
hymysuin perheen kesken
vieläkin puhutaan. Mum-
mon ehdottomia bravuu-
reita ovat lihakeitto, peru-
nakakkarat ja mustikkapii-
rakka, parempia ei löydy
mistään. Karjalan murre on
myös säilynyt täydellisenä
Bertan suussa, siitäkin ovat
hänen Hämeenkyrössä syn-
tyneet poikansa kovasti vit-
sailleet.

Virallista tunnustusta
Bertta sai mm. vuonna
2000, itsenäisyyspäivänä
hänelle myönnettiin Suo-
men Valkoisen Ruusun I
luokan mitali kultaristein.
Kuitenkaan mikään kun-
niamerkki ei ole sen arvoi-
nen, mitä Mummo todella
ansaitsisi, sillä niin paljon
on hän nähnyt, tehnyt ja
kokenut. Bertan verissä vir-
taa aito karjalainen sitkeys
ja elämänilo, nauru on her-
kässä ja huumorin kukka
kukkii. Jalka nousee tans-
siin – seuraavia pyöreitä
vuosia odotellessa.

SABINA
NOKELAINEN,

lapsenlapsi

Jooseppi

Naskali 75

vuotta

Edessäni pöydällä ovat lä-
hes kaikki kotipitäjästäm-
me Vpl. Pyhäjärvestä kir-
joitetut kirjat. Virallisen pi-
täjähistorian ja Pyhäjärvi-
kirjan lisäksi siinä ovat kou-
lupiiri- ja kyläkirjat. Olen
ne kaikki kiinnostuneena
lukenut. Kirjasarja on näyt-
tävä ja siitä pitäisi suuresti
iloita. Iloitsenkin, mutta
mielen pohjalla kaihertaa
suru. Ajattelen: tässäkö
kaikki? Onko meidän Py-
häjärvemme yhtä kuin
nämä kirjat edessäni, lisänä
Pyhäjärvi-lehdet vuosikym-
menien ajalta?

Näinhän ei voi olla. Ei-
vät mitkään kirjat, vaikka
kuinka taidokkaine tekstei-
neen ja kuvineen, korvaa
kotiseudun menetystä. Me-
netys on ikävän möykky
sisimmässä eikä se sula elin-
aikana. Kun seison syn-
nyinkotini viereisellä pel-
lolla Vanhallamäellä ja kat-
son avaraa maisemaa Kii-
majärven ja Porsaanmäen
suuntaan, tai Noitermaan
Lamminharjulla ihailen har-
jun kahden puolen peilau-
tuvia tyyniä lammenpinto-
ja, tai Pyhäjärven Kirkko-
aholla suuntaan katseeni
laajalle järvenselälle ja tie-
dostan menneitten suku-

Muistoina kirjat kotipitäjästä
polvien elämän näillä seu-
duilla, tunnen murhetta,
syvää murhetta. Tämä kaik-
ki, omien juuriemme kas-
vualusta on nyt vieraan val-
takunnan hallussa, täällä
olevat ihmiset puhuvat
meille täysin vierasta kieltä
ja ympäristö kaikkineen on
tyystin erilaista kuin se olisi
ollut omien ihmisten vaali-
mana.

”Soitto on suruista tehty,
murehista muovaeltu”, sa-
notaan vanhassa kansan-
viisaudessa. Menetys ja ikä-
vä on synnyttänyt nämäkin
kaikki kotiseutukirjat. Kiin-
tymys menetettyyn kotiseu-
tuun on saanut kylien asuk-
kaat muistelemaan, etsi-
mään valokuvia kätköis-
tään, kokoontumaan yh-
teen pitkienkin matkojen
takaa ja monin eri tavoin
toimimaan omasta kylästä
tai koulupiiristä tehtävän
kirjan aikaansaamiseksi. On
yhteisesti tahdottu antaa
jälkipolville tieto siitä seu-
dusta, mistä suku on läh-
töisin, tieto suomalaisesta
kotiseudusta. Näiden mo-
nien kirjojen kautta muo-
dostuu varsin kattava kuva
Pyhäjärven pitäjästä kyli-
neen ja asukkaineen. Pal-

jon on kylillä yhteistä, ku-
ten elinkeinorakenne,
osuustoiminnallinen yhteis-
työ ja monet henkiset har-
rastukset, mutta silti jokai-
nen kylä on omaleimaisen-
sa.

Viime syksynä saatiin ko-
tiseutukirjoihin erinomai-
nen lisä, kun pitäjän suu-
rimmasta koulupiiristä, Py-
häkylästä, valmistui kaksi-
osainen teos Kaunista Vpl.
Pyhäjärveä. Kirjan teossa
mukana olleet koulupiiri-
läiset, erikoisesti Toivo
Hinkkanen, ovat tehneet
valtavan työn. Suurkiitok-
set teille. Olisi erittäin toi-
vottavaa, että pyhäjärveläi-
set jälkipolvineen tutustui-
sivat näihin eri kyläkuntien
kirjoihin. On toki hyvä tun-
tea oma kylä ja kotipaikka
siellä, mutta mukavaa on
vierailla naapurikylissäkin.

Kaunista Vpl. Pyhäjär-
veä -kirjan toisen osan al-
kulehdillä ovat Jalmari Pu-
san sanat: ”Muisto siitä,
joka oli, jota ei ole ja joka
kuitenkin on.”

Tätä kaikkea ovat koti-
seutukirjat omasta kotikun-
nastamme, Vpl. Pyhäjär-
vestä.

ANNA-LIISA
HEIKKILÄ

Bertta Matikaisen värikkäät 80 vuotta

Pyhäjärveläisjuurinen Doc-
tor of  Philosophy Tuo-
mas Forsberg on nimitet-
ty Tampereen yliopiston
kansainvälisen politiikan
professorin virkaan, yhteis-
kuntatieteelliseen tiedekun-
taan politiikan tutkimuk-

NimityksiäSydämelliset
onnitteluni
Sinulle Salme,
olet Karjalan
kultainen käkönen
olet monien, monien
muistojen lintunen!

Suoma S.

sen laitokselle 1.8.2008 lu-
kien.

Forsberg työskentelee täl-
lä hetkellä maailmanpolitii-
kan määräaikaisena profes-
sorina Helsingin yliopiston
yleisen valtio-opin laitok-
sella.
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Huittisten kansalaisopistos-
sa on viime vuosina pidet-
ty useita sotaan ja sota-
aikaan liittyviä luentosarjo-
ja. Niinpä myös helmikuus-
sa 2008 pidettiin kolmen
illan luennot. Ensimmäise-
nä luentoiltana metsänhoi-
taja, majuri Matti Lähteen-
mäki esitelmöi jääkäriliik-
keestä ja sen merkityksestä
vapaussodassa ja jääkärien
osuutta toisen maailman-
sodan johtotehtävissä. Esil-
le tulivat meille pyhäjärve-
läisille tutut nimet, ensim-
mäinen jääkärisankarivaina-
ja Lauri Pelkonen ja ken-
raali Lennard Oesch, mut-
ta tulipa esiin myös Lappa-
laisen perheen vävy jääkä-
rivääpeli Maunu Vamma-
lasta.

Lauttakylän Auton enti-
nen toimitusjohtaja Antti
Nieminen esitelmöi armei-
jan pakko-otoista kuljetus-
kalustoon nähden ja samal-
la hän esitteli häkäpönttö-
aikaa voimanlähteenä.
Uuno Kulmala puolestaan
esitelmöis hevosten pak-
ko-otosta ja sodanjälkeises-
tä säännöstelyajasta.

Seuraavassa esitelmätilai-
suudessa  teologian tohtori
Juhani Forsberg esitelmöi
aiheesta ”Kun isä ei palan-
nut sodasta ja sotaorpojen
asemasta”. Illan muut esi-
telmät koskivat Matti Bär-
lingin ja Hannu Korpelan
toimesta huittislaisten up-
seeri- ja aliupseerisankari-
vainajia.

Varsin mielenkiintoisesti
Juhani Forsberg käsitteli
oman perheensä vaiheita ja
hänen luvallaan julkaisem-
me ohessa esitelmän koko-
naisuudessaan.

Sodan aikaa käsittelevät
esitelmäillat ovat saaneet
Huittisissa suuren suosion.
Niinpä tämänkeväisiin ti-
laisuuksiin  osallistui yh-
teensä pitkälti yli 200 hen-
keä. Syksyllä esitelmät jat-
kuvat vuoden 1918 tapah-
tumilla.

REINOÄIKIÄ

Forsbergin
perheen vaiheet
ennen Huittisiin
tuloa
Forsbergin perhe muutti
Pyhäjärveltä 1939 Alavu-
den ja Virtain kautta Laihi-
alle, jossa perhe asui sitten
vv.. 1941-1948, jolloin per-
he muutti Huittisiin. Per-
heen isä Reino Gunnar
Forsberg oli syntynyt Py-
häjärven Konnitsan kyläs-
sä 30.03.1910 ja hän katosi
jatkosodan taisteluissa ke-
sällä 1944. Kuolinpäiväksi
määriteltiin myöhemmin
5.7.1944.

Pyhäjärvellä ollessaan  isä
Reino toimi maanviljelijä
mutta samalla hän oli erit-
täin kätevä seppä ja suuta-
ri. Jossakin maatilan varas-
toissa pieksut vieläkin lie-

Kun isä ei palannut sodasta  – sotaorpojen asema

nevät.  Reino Forsberg toi-
mi myöskin taitavana sirp-
pien takojana  ja piittäjänä.

Reino Forsberg  oli mu-
kana talvisodassa, jossa hän
kirjoitti kolmannelle lapsel-
leen ja ensimmäiselle po-
jalleen Juhanille, joka oli
vasta vähän yli puolivuoti-
as  henkisen ja hengellisen
testamenttinsa, jonka Ju-
hani sai äidiltään vasta 16-
vuotiaana. Se on ollut erit-
täin tärkeä elämäni tien-
viitta.

Talvisodan jälkeen isä -
Reino  toimi  vakuutusasia-
miehen/ tarkastajan tehtä-
vissä vakuutusyhtiö Pohjo-
lassa, millä oli aika pitkät
vaikutukset perheen vakuu-
tusperinteeseen. Kun jat-
kosota alkoi ja karjalaisia
kehotettiin palaamaan en-
tiselle kotiseudulleen isäni
kehotti äitiäni pysymään
Laihialla, koska ” tiä sota ei
uo viel soittu”. Emme siis
palanneet Pyhäjärven Kon-
nitsaan, josta minulla ei tie-
tenkään voi olla mitään
muistikuvia.

Jatkosodan vuosina isäni
kävi lomilla luultavasti hy-
vin säännöllisesti asemaso-
dan aikana Laihialla. Siitä
minulla on hajanaisia muis-
tikuvia esim. heräsin aa-
mulla siihen, kun isä soitti
klarinettia. Viimeisin muis-
to, jonka vahvistavat valo-
kuvat, on isän viimeiseltä
lomalta  vappuna 1944. Vii-
meisen loman tunnelmat
äitini kertoi muutamaan
otteeseen. Isä oli hyvin va-
kavan oloinen - toisin kuin
tavallisesti - hän jätti vihki-
sormuksensa kotiin ja kun
hän astui Laihian asemalla
junaan hän jäi seisomaan
junan ovelle niin kauan kuin
äiti oli asemalla näkyvissä.

Katoamisuutinen
järkytti perhettä

Heinäkuussa äidillä ja isän
sisarella, joka silloin myös
asui Laihialla alkoivat elää
pahat aavistukset, kun äi-
din kirjeet alkoivat palata
takaisin. Sitten joskus hei-
nä-elokuun taitteessa 1944
asteli naapurissa asuva
Kankaanpään isäntä meille
tuomaan viestiä, että Rei-
no Forsberg oli kadonnut
5.7.1944 Ravanmäen anka-
rissa puolustustaisteluissa.

Olin silloin 5-vuotias ja
muistan kuin elokuvan
kohtauksena sen loh-
duttoman itkun johon äiti
ja tätini ratkesivat. En tie-
tenkään täysin tajunnut
mistä sodassa ”katoamises-
ta” oikeastaan oli kysymys.

Katoaminen oli tietysti
seuraamuksiltaan toinen
kuin sodassa kaatuminen.
Kaatunut sotilas, jos hä-
nen ruumiinsa pystyttiin
evakuoimaan,  tuotiin ar-
kussa kotiseudulle ja hau-
dattiin sankarivainajana ko-
tiseurakunnan hautausmaa-
han. Tapahtumallehan  tuli
tällöin selkeä päätös. Sen
sijaan katoamisella oli pi-
tempi ja hivuttava jälkivai-
kutus.  Läheiset joutuvat
häälymään toivon ja epä-
toivon välillä -  olisikohan
hän jossakin sotavankeu-
dessa mutta elossa? Tämä
useita vuosia kestänyt epä-
tietoisuus on täytynyt olla
äidilleni tuskallinen koke-
mus. Kun sotavankeja al-
koi palailla äiti etsi heitä
käsiinsä näytti heille isän
valokuvaa ja kysyi olisiko
tämän näköistä miestä ol-
lut sotavankeudessa. Jon-
kin myöntävän epäröivän
vastauksen äiti taisi saada
mutta joukossa oli myös

arveluja, että isä olisi kuol-
lut vankileirillä johon kul-
kutautiin (pilkkukuume,
punatauti ym).

Kun Neuvostoliiton kan-
salainen, Otto Ville Kuusi-
en Terijoen hallituksen
maatalousministeri Armas
Äikiä ( kotikyläni Konnit-
san räätälin poika),  palasi
Suomeen 1947 äiti aikoi
mennä häntä Vaasaan ta-
paamaan saadakseen hänel-
tä apua isän kohtaloiden
selvittämisessä.

Muistaakseni äiti matkus-
ti Vaasaan johonkin tilai-
suuteen, jossa Äikiä esiin-
tyi mutta hän ei lopulta
kuitenkaan mennyt kysy-
mään naapurin kommunis-
tilta mitään, koska pelkäsi
että poliittisista syistä Äi-
kiä voisi pikemminkin teh-
dä asialla vahinkoa, jos sille
ylipäänsä olisi jotain tehtä-
vissä.

Paljon myöhemmin ehkä
joskus 1980-luvulla kuulin
isäni entisiltä kerhopojilta
Niinivuon (entinen Naska-
li) veljeksiltä toisenlaisen
kertomuksen isäni kohta-
losta.

Hyvin varovasti ja pidät-
tyvästi he antoivat ymmär-
tää, että Ravanmäen taiste-
lussa, jossa rintamalinjat
hajosivat täysin  isä olisi
jäänyt ryhmänsä kanssa
saarroksiin, jolloin hänet
olisi pistelty pistimillä kuo-
liaaksi kaatunutta puunruo-
ka tai kantoa vasten.

Harmittaa kun en heti
enkä jälkeenkään päin ky-
sellyt tarkemmin Niinivuon
veljeksiltä mihin heidän
kertomuksensa perustui.
Vuodet 1944-1948 kului-
vat isän katoamisesta ai-
heutuneen epätietoisuuden
vallassa 2.2.1948 isäni Rei-
no Forsberg  julistettiin

kuolleeksi, kun sotavanke-
ja ei enää Neuvostoliitosta
tullut. Kun Neuvostoliiton
hajoamisen jälkeen Punai-
nen Risti sai tietoja Neu-
vostoliiton vankileireillä
kuolleista suomalaisista sain
kyselyyni vastauksen, ettei
Reino Forsberg -nimistä
niissä listoissa ollut.

Juhannuksen alla
20.6.1948 muutimme Lai-
hialta Huittisiin saatuam-
me Loimankylä /Jokisivun
Ala-Jaakolan tilasta lohko-
tun evakkotilan. Asuimme
1948-.1951 Ala-Jaakolan
vanhassa asuinrivissä en-
nen kuin pääsimme jou-
luksi 1951 muuttamaan
omaan kotiin.

Syksyllä 3.9.1950 Huit-
tisten sankarihautausmaal-
la pidettiin muistohetki, jos-
sa kadonneen isämme
muistoksi paljastettiin hau-
takivi, joka on siellä viides-
sä rivissä ylhäältä päin kat-
sottuna orapihlaja-aidan
vieressä. Muistan hämärästi
tuon tilaisuuden, jota ei
enää kovin vuolas itku sä-
vyttänyt, koska katkerim-
man kyyneleet olivat jo
vuosien mittaan vuodate-
tut.

Elämää sotaleskenä
yli 50 vuotta
Äitini Emma Forsbergin
elämä sotaleskenä vielä yli
50 vuotta olisi oman pit-
kän tarinansa arvoinen.

Äiti oli isän jäädessä so-
tatantereelle 35-vuotias ja
olisi näin jälkikäteen voi-
nut avioitua uudelleen.
Näin hän ei suinkaan teh-
nyt. Olisiko siihen syynä
ollut  muistot onnellista
vuosista Reinon kanssa vai
kelvollisten kosijoiden
puuttuminen – en osaa sa-
noa. Ehkä asiaan vaikutti
sekin, että veljeni Yrjön
kanssa vartuttuamme lähes
miehen mittoihin uhkasim-
me heittää mahdolliset ko-
sijamiehet läheiseen Loimi-
jokeen.

Viime kesänä käsiini osui
kiinnostava kirja ”Onerva
Hintikka - Kirsti Häppölä
”Tuntematon emäntä -
Kotirintama kertoo”. Siinä
kerrotaan, kuinka suoma-
laiset naiset selvisivät so-
dan aikana kotirintaman
haasteista.

Kirja on monessa koh-
din kuin kertomusta äitini
Emma Forsbergin elämäs-
tä. Luokkatoverini tohtori
Anneli Asplund (s. Nuuti-
nen) ehti tehdä ammatti-
taitoisen haastattelun äidis-
tämme Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran arkis-
toon.

Olisi tietysti itsekin pitä-
nyt haastatella äitiä määrä-
tietoisemmin kuin tuli teh-
tyä.

Kaatuneiden omaisten
Liitto ja varsinkin sen pai-
kallisosasto Huittisissa oli
äitini tärkeä toimintamuo-
to, niin kuin siinä mukana
ja vielä elossa olevat tietä-
vät.

Sotaorpojen asema
Sotaleskien määrän luon-

nollisista syistä vähetessä
heidän lapsensa sota-orvot
ovat viime vuosina myös
järjestönä kovasti aktivoi-
tuneet. Esimerkiksi Helsin-
gissä sotaorvoilla on pal-
jon monimuotoista toimin-
taa. Itse en ole ollut asiassa
kovin aktiivinen, sillä välil-
lä on käynyt mielessä kysy-
mys- kuinkahan monen-
teen sukupolveen nämä so-
dan traumat ulottuvat.

Isän varhaisen menetyk-
sen työstäminen on omas-
sa elämässäni ollut varsin
satunnaista. Asiaa varjosti
ilmeisen vahvasti elämisen
yleistunnelmaa Laihialla.
Perustunnelma muuttui
kuitenkin ratkaisevasti
muutettuamme tänne Huit-
tisiin. Elämä oli tosi tiuk-
kaa aina 1960-luvulle saak-
ka. Mutta aika ei koskaan
käynyt pitkäksi. Jaakolan
väen hieno asennoitumi-
nen evakkoperheeseen on
jatkunut sukupolvesta toi-
seen. Veikko ja Keijo Jaa-
kola olivat meille hyviä
isompia kavereita, joilta
opimme kaikkea jännää,
mutta ehkä he olivat sa-
malla myös hyviä isän kor-
vikkeita. En muista nuo-
ruuteni vuosilta riudutta-
vaa isän ikävää. Ehkä poik-
keuksen muodosti isäni tal-
visodassa minulle ” silloin
8 kk vanhalle” kirjoittama
henkinen ja hengellinen tes-
tamentti, jonka äitini antoi
luettavakseni vasta kuusi-
toistavuotiaana rippikoulun
jälkeen. Minulla on muisti-
kuva, että jostakin syystä
luin sen Huittisten kirkon
urkuparvella, jossa kesäi-
sin harjoittelin urkujen soit-
toa. Monessa suhteessa isä-
ni sanat ovat olleet kantava
voima elämäni monissa pe-
rusratkaisuissa. Ehkä eni-
ten niihin on vaikuttanut
testamentista vahvasti huo-
kuva kristillinen usko.

Miehuuteni vuosina tai-
sin ajatella pikemmin niin,
että kyllä mies isättömyy-
den kestää. Varsinkin jos
voi olla ylpeä isästä jota
sankarikuolema on koh-
dannut. Merkillistä kyllä
joskus 50-vuotta täytettyä-
ni asia on itsellenikin yllä-
tykseksi alkanut aika ajoin
askarruttaa minua. Olisin-
kohan ollut toisenlainen jos
olisin saanut elää isäni kans-
sa aikuiseksi asti ? Olisinko
ollut miehenä vahvempi ja
määrätietoisempi?  Parem-
pi aviomies? Onko isättö-
myydestäni ollut seuraa-
muksia omalle isyydelleni,
poikien kasvattamiselle ja
heidän kanssaan elämisel-
le? Näitä joskus mietiske-
len hyvin tietäen, ettei ky-
symyksiin voi saada selkei-
tä vastauksia. Vastauksien
puuttuminen ei kuitenkaan
merkitse elämän umpiku-
jaa, koska tällaisenakin vas-
tusten ahdistamana mutta
myös menestyksien kan-
nustamana elämä on ollut
ja on yhä suuri lahja.

JUHANI FORSBERG

Juhani Forsberg ja äiti Emma sadonkorjuussa Satakunnassa.
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Vuosien 1942-9143 aika-
na elämä useimmissa kan-
naksen pitäjissä oli asettu-
nut melko vakiintuneisiin
uomiin. Sota oli siellä mis-
sä oli, kotirintamalla teh-
tiin töitä, odotettiin ja toi-
vottiin parempaa aikaa.
Mutta kävi kuten Sven Tuu-
valle, sillä kesäkuun 9. päi-
vänä 1944 saattoi Kallen-
kartanon horisontissakin
havaita, että neuvostoar-
meija oli alkanut sotia to-
sissaan. Koivukankaan
koulupoika on merkinnyt
muistikirjaansa: ”Lento-
pommituksia 9.6., suuria
laivueita 25-30 konetta;
14.6. suuria laivueita; 25-
35 koneen laivueita myös
15.6.” Ilman uutisiakin oli
selvää, että sodan koko an-
karuus oli käsillä.

Noina päivinä tein isäni
kanssa aitaa Pyhäjoen hal-
kaisemalla peltoaukealla,
kun venäläiset pudottivat
joitain pommeja jonnekin
aseman suunnalle rautatie-
tä tavoitellen. Kiireesti pin-
kaisin haan lävitse kotiin,
missä äitini oli yksin. Hän
oli jo varautunut lähtemään
rakennusten luota suojaan,
mutta koneet olivat men-
neet menojaan ja töitä voi-
tiin jatkaa, kunnes lähtö oli
edessä viimeistään juhan-
nusaaton aattona, ehkä jo
edellisenä päivänä.

Toisin kuin talvisodan
alussa, noudatettiin koto-
nani nyt viranomaisten
määräyksiä, pakattiin tavart
ja vietiin lastattavaksi ju-
naan. Lopuksi oli noustava
junaan itsekin. Olisin mie-
luimmin jäänyt karjanajo-
porukkaan maailmaa näke-
mään, mutta äitini ei ha-
lunnut lähteä yksin. Oli
ymmärrettävää, että hän
halusi pitää pojistaan luona
edes yhden, kun heistä viisi
marssi sotateitä armeijan
harmaissa. Pahimmassa
paikassa oli Leo, joka oli
tulenjohtueen radistina Val-
keasaaren lohkolla ja koki
etulinjassa hirvittävän ty-
kistökeskityksen, millä ve-
näläiset alkoivat suurhyök-
käyksensä. Me saimme häi-
ritsemättä kivuta tavalliseen
katettuun tavaravaunuun
enimmäkseen aivan eri ky-
lien ihmisten joukkoon,
mutta Tatin naisväki oli
kanssamme.

Juna lastattiin pistorai-
teella, joka oli ilmestynyt
Kokkosillan ja Tatin met-
sän kohdalla sijainneen yli-
käytävän välimaastoon,
ehkä juuri tällaisia poikke-
ustilanteita varten. Kulje-
tuksen lähtiessä liikkeelle
koin järkytyksen, jonka vai-
kutus muiston palautuessa
on aina yhtä kielteinen.
Joku keksi virittää virren
”Kiitos sulle Jumalani ar-
mostasi kaikesta”. Sen kes-

Evakkoonlähtö juhannuksen aikaan 1944

Syntiset tikapuuvarkaat ja

muita sattumuksia evakkotaipaleelta
kellä, mitä lopullinen koti-
seudun jättäminen ja tule-
vaisuuden toivon tuhoutu-
minen merkitsi, moinen
hurskastelu lisäsi lähdön
katkeruutta.

Kun oli päästy jonkin
matkaa muistaakseni Kaar-
lahden aseman ohi tai sen
tuntumaan, juna seisautet-
tiin varsin aukealle paikal-
le. Kallisarvoinen veturi oli
ajettuna kallionleikkauk-
seen, siis paikkaan, missä
se oli parhaalla mahdolli-
sella tavalla suojassa venä-
läisten ilmatoimilta. Siinä
juna viipyi useita tunteja.

Ainakaan meidän vau-
nussamme ei ollut mitään
käsitystä pysähtymisen
syystä. Iltayöstä se selvisi
ajettaessa Elisenvaaran ase-
man läpi. Venäläisten len-
topommitusten jäljet oli-
vat vielä liiankin selvästi
havaittavissa. Sää oli päi-
vällä ollut kirkas ja lento-
toiminnalle mitä soveliain.
Pyhäjärveläisten juna oli
todella onnekas, kun venä-
läisten laivueet eivät tuol-
loin seuranneet rautatielin-
jaa eikä paikalle sattunut
yhtään hävittäjää tai maa-
taistelukonetta, joita venä-
läisillä oli kannaksella käy-
tettävinään valtavat mää-
rät. Hyökkäyksen sattuessa
junan väellä ei olisi ollut
minkäänlaisia suojautumis-
mahdollisuuksia. Nyt jou-
tuivat räisäläläiset maksa-
maan armottoman raskaan
sotaveron evakuointikulje-
tuksestaan, ja me säästyim-
me, kun olimme lähteneet
myöhemmin liikkeelle.

Junan lojuessa Kaarlah-
den tuntumassa vaunussa
todettiin paha puute. Ei
ollut käytettävissä minkään-
laisia tikkaita puhumatta sii-
tä, että olisi ollut jonkin-
laista käymäläjärjestelmää.
Evakuointisuunnitelmissa
oli tikkaiden mittainen ja
käymälän oven kokoinen
aukko. Joukossa oli monia
vanhoja ihmisiä, jotka eivät
kyenneet poistumaan vau-
nusta edes auttaen, kun
portaita puuttui. Pulma oli
paha ja joidenkin yksilölli-
set ratkaisut epähygieeni-
siä. Niinpä tein sotilaspoi-
kaleirin hengessä sotasuun-
nitelman ja pyysin avukse-
ni kaksi muuta poikaa, yrit-
teliäitä veikkoja. Annetaan
vahingon kiertää ja napa-
taan kauempaa jostain vau-
nusta tikkaat. Niin tehtiin:
mentiin vaunun alta, tem-
mattiin äkkiä tikkaat ja
juoksutettiin ne perille. Ne
joutuivat heti yleiseen käyt-
töön.

Kiittämättömyys on maa-
ilman palkka. Tikkaansa
kadottaneet alkoivat tiedus-
tella niitten kohtaloa, ja
vaunumme eukot kavalsi-
vat hyväntekijänsä. Meidän
täytyi viedä tikkaat takai-
sin, ja kiitosten sijaan sie-

tää peittelemätön moraali-
nen paheksunta. Aatteen
isänä päätin, että moko-
man lauman olisi turha
odottaa minulta enempää
palveluksia.

Taas oltiin tikkaitta, mut-
ta syntisten hävetessä kor-
keampi voima tuli itsensä
pitäjän kirkkoherran hah-
mossa hyveellisten pelasta-
jaksi. Vyötäröltä melko hy-
vin kehittynyt hengenmies
pusersi hikeä ratavallilla ja
laati sahaa ja vasaraa käyt-
täen korkeimman omakä-
tisesti vaunukunnan kaipaa-
man kulkulaitteen. Mistä
lienee saanut työkalut ja
raaka-aineet? Vahinko, et-
tei kukaan älynnyt ottaa
tikkaita matkamuistoksi ja
museoitaviksi näytteenä kir-
kon sotaponnistuksista.

Matka edistyi tasaisesti
Savonlinnaan, Jyväskylään
ja Keuruulle vähäisin välie-
pisodein. Merkittävin niis-
tä sattui koulukaverini On-
nin kohdalle. Onni veteli
päiväsaikaan unosia nenä
taivasta kohti, ihan liki vau-
nun ovea. Juna pysähtyi
tuokioksi, jolloin muuan
joltisenkin nilkkoihin asti
yltävään hameeseen pukeu-
tunut Alakylän mummo
halusi katsella oven raosta
maisemia. Löytääkseen so-
pivat jalansijat hän päättä-
väisesti asettui kahareisin
nukkujan naamataulun ylä-
puolelle. Nokosillakaan ei
aina käy niin kuin odottai-
si. Onni sattui havahtu-
maan juuri silloin kun hä-
nen näköalansa rajoittui sii-
hen, mitä yllättäen ilmaan-
tuneen teltan katto tarjosi.
Hän ponnahti ihmisten il-
moille vähintäänkin ripeäs-
ti. Onnin tyrmistynyt ja ty-
pertyneen vimmastunut
ilme oli ehdottomasti evak-
komatkani tähtihetki. Näy-
telmää seurannut äitini oli
nauruun tikahtua.

Keuruun asemalla tuntui
tulevan pitkä pysähdys.
Vaunussa oli juotavan tar-
vetta. Kun vajaan sadan
metrin päässä näkyi kioski,
sinne lähti ostosreissulle
toistakymmentä janoista.
Juuri kauppoja tehtäessä
juna lähtikin liikkeelle. Olin
ostajien mukana Reino Ta-
tin vaimon Hilkan asiapoi-
kana. Hän odotti esikois-
taan ihan viimeisiä viikkoja
ja oli hyvinkin avun tar-
peessa. Kioskille jääneiden
joukossa oli joitain äitejä,
joiden lapset olivat junas-
sa. Naiset hermostuivat
ihan mahdottomasti eikä
muittenkaan pelästys oikein
pysynyt aisoissa. Porukan
vanhimpana miehenpuole-
na juoksin kohta asioimaan
asemavirkailijan kanssa.
Hän sai joukon rauhoittu-
maan kertoen junan odot-
tavan meitä Haapamäellä.

Virkailija ohjasi haaksi-
rikkoutuneet toisen junan
tavaravaunuun, jossa kimp-
suineen kampsuineen asui
ja matkusti viisihenkinen
evakkoperhe. Haastatin
perheen päätä, joka kitke-
ränmakuisesti kertoi per-
hettä kuljetetun rahtitava-
rana. He olivat majailleet
vaunussa pitkälti toista viik-
koa. Vaunu liitettiin mil-
loin mihinkin junaan, ja se
pääsi etenemään aseman-
välejä ja joutui odottele-
maan taas jollain ratapihal-
la seuraavaa kyytiä. Isäntä
oli selvästi ärtynyt iistä, että
perheen kotirauhaa nyt häi-
rittiin.

Kun saavuttiin Haapa-
mäelle, niin lapsistaan le-
vottomat naiset havaites-
saan oman junamme odot-
tavan nostivat riemusta kil-
junnan, jonka rinnalla inti-
aanien sotahuuto kuulos-
taisi tuutulaululta. Huuta-
en ja meluten porukka ryn-
täsi pikavauhtia yli ratapi-
han, rahtitavaraperheen
ukko kiroili kiukuissaan
kuin turkkilainen, ja ilmas-
sa oli todella suuren urhei-
lujuhlan tuntua. Kiikutin
limsapullot Hilkalle, joka
oli ollut huolissaan ja suot-
ta kiitteli, sillä seikkailu oli
verraton ja taas oli nähty
maailmaa.

Kuljetuksen määräasema
oli Myllymäki, jonne muis-
taakseni saavuttiin illan
suussa ja jossa yövyttiin.
Seuraavana päivänä väkeä
kuljetettiin Pylkönmäen
työväentalolle. Oli hyvin
kylmä ja sateinen juhan-
nuspäivä. Jotakuinkin puo-
limatkassa keskellä korpea
meitä kuljettaneen kuorma-
auton rengas puhkesi. Kul-
jettaja purkautti kyydittä-
vät tavaroineen maantielle
ja ajoi matkaansa luvaten
lähettää apua.

Hän ei nähtävästi pitänyt
lupaustaan tai sitten kulje-
tuspuolella vietettiin hilpe-
ästi juhannusta, sillä mi-
tään ei tapahtunut tunti-
kausiin. Oli kylmä, aina vä-
lillä sataa tihuutti, puuttui
keinoja sytyttää nuotiota,
eväiden laita oli niin ja näin.
Odotettiin ja odotettiin.
Muuan nuori äiti joutui pe-
semään kapalovauvansa
tien viereisen lätäkön kyl-
mällä vedellä. Se tuntui eri-
tyisen pahalta.

En tiedä, mikä olisi tullut
neuvoksi, ellei paikalle olisi
vihdoin pyörällä ajellut
mies, jonka joku tiesi pyhä-
järveläiseksi metsänhoita-
jaksi. Hän otti asiat hoi-
toonsa. Ehkä noin puoli-
sen tuntia hänen lähdös-
tään paikalle saapunut
kuorma-auto korjasi mei-

Oli kevät 1940. Olimme evakkona
Järvenpäässä talvisodan päättymisen
jälkeen. Muistan, miten murheellista
aikaa se oli vanhemmilleni. Toivo pääs-
tä kotiin Karjalaan oli peruuttamatto-
masti ohi.

Isälläni, Matti Anttosella, Pyhäjär-
ven Saaprun kylästä, oli kuitenkin hy-
vin optimistinen luonne ja näinollen
hän eräänä kauniina aamuna haasteli,
että “et etteepäi se elävän miel´ vaikk´
ois´ kui vaikiaa. Mie lähe nyt töitä
etsimää, kyll mie ossaan muutakii teh-
hä ku peltoloi kyntää.” Niinpä hän
lähti paikalliselta Opettajaopistolta töitä
kysymään.

Töitähän siihen aikaan kysyvälle löy-
tyi. Illalla isän tullessa kotiin hän ker-
toi, että “On tää vieraan työn kans
ihmeellistä, ku meinasiit lopputilin an-
taa, vaik´ en olt´ viel´ tehnt´ mittää.”
No, asja ol´ sillei, jot´ isä ol´ ensim-
mäiseks´ tehtäväks´ saant´ avata jon-
kun viemärin tukoksen.

Oli vielä aikainen kevät ja maa oli
jäässä. Tukos oli rakennuksen ulko-
puolella, joten jouduttiin kaivamaan,
että saataisiin viemäriputket näkyviin,
ei jäiseen maahan lapio pystynyt. Isä
meni työnjohdon puheille ja sanoi, “ei
työst tule mittää, jos en saa lommaa.”

dät palelemasta Pylkönmä-
en korvesta kirkolle. Sieltä
lopuksi päädyimme Kuop-
palan kansakoululle.

Koululta paikkakuntalai-
set hakivat meidät huo-
maansa. Paikalliset ihmiset
olivat yleensä asiallisia, mut-
ta ei ollut pelkästään ylen-
tävää, kun joku hakija ää-
neen arvioi tarkasteleman-
sa evakkoyksilön työkykyä
– jos ei nyt mennytkään
ihan hampaiden arviointiin
sakka.

Ei se evakkosouvi ollut
herkkua paikkakuntalaisil-
lekaan. Nuukanmäen talon
emäntä Emma Hänninen
poimi mukaansa äitini ja
minut sekä Tatin naisväen
ja osoitti käyttöömme ta-
lonsa päädystä pienen keit-
tiön ja kamarin. Emma oli
reilu emäntä, vaikka saat-
toikin tokaista, että ”min
oon meiltä ja muut meidän
krannista”.

Nuukanmäestä tuli jyr-
känlainen loppupiste sille,
mitä minä olin sodista ko-
kenut. Kesällä ja elonkor-
juun sekä marjastuksen ai-
kaan talon piirissä hääri elä-
mäniloinen ja virkeä kou-
lupoika. Vuoden 1945 alus-
sa sieltä vietiin Huittisiin
täysin liikuntakyvytön po-
liopotilas.

ERKKI LEHTINEN

Evakkoinstituutin kertomaa:

Muistelo vuosien takaa
Työnjohtaja oli suuttunut ja sano-

nut, että “kyllä hän on sen kuullut, että
karjalaiset miehet ovat laiskoja, mutta
ei hän arvannut, että ne on niin laisko-
ja, että heti tullaan lomaa pyytämään.”
Tilanne oli kuulema kärjistynyt jo lä-
helle lopputiliä. Isä oli kuitenkin selit-
tänyt työnjohtajalle rauhallisesti, “et
älä nyt hättäile, koha sie vuan annat
loman, ni´ työ käyp´ iha sukkelaa.”

Jotenkin he olivat sitten päässeet
yhteisymmärrykseen ja isä sai jäädä
töihin ja kaikki oli hyvin. Konflikti oli
tullut sen vuoksi, että työnjohtaja ei
tiennyt sitä , minkä me kaikki pyhäjär-
veläiset tiedämme, että isän tarkoitta-
ma loma on “suomeksi” rautakanki!
Että niin paljon väärinkäsityksiä eri
murteet täällä voivat aiheuttaa. “Jot´
sellane tää “loma juttu ol´.”

Näin muisteli Matin tytär Elvi Vas-
tamäki Järvenpäästä, ja muistiin mer-
kitsi Matin pojanpoika Veikko, Isän-
päivänä 09.11.1997.

VEIKKO ANTTONEN
Pyhäjärvi, Saapru

Kirjoitus löytyy myös Evakkoinsti-
tuutin internetsivuilta osoitteesta
evakkoinstituutti.net
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Hallituksen julistaessa Suo-
men itsenäiseksi 1917, niin
samalla Suomen hallitus ke-
hotti Venäjän sotaväkeä
poistumaan maasta. Man-
nerheim antoi sellaisen ju-
listuksen, että jos venäläis-
sotilaat eivät poistu Suo-
mesta ja heitä tavataan
maassa, niin heidän am-
mutaan.

Muut poistuivat, mutta
noin 30.000 venäläistä jäi
punakaartin avuksi. Venä-
läiset jättivät kaikki maail-
mansodassa jääneet tykit,
aseet ja ammukset puna-
kaartilaisille. Pohjan-
maalla, mm. Kokkolassa ja
Seinäjoella alettiin riisua ve-
näläisiä aseista ja vangit-
tiin. Vapaussodan alussa
valkoisia sotilaita oli 35.000
ja yksistään venäläisiä oli
vastassa 30.000 miestä. Pu-
nakaartilaisia oli toistasa-
taatuhatta, minkä vuoksi
punaisilla oli sodan alussa
valtava ylivoima. Tykkimie-
histä kaikki olivat venäläi-
siä ja myös suurin osa ko-
nekiväärimiehistä oli kou-
lutettuja venäläisupseereja.
Sodan lopussa, Tampereen
valloituksessakin punaisia
johti komendanttina toimi-
nut venäläinen, eversti
Svetnikov.

Vapaussota alkoi pikku-
hiljaa. Ensin oli Mommi-
lan verilöyly, jossa tappaji-
na olivat punakaartilaiset.
Marraskuussa 1917 oli ve-
rilöyly Taavetin asemalla,
jossa kotkalaiset punaiset
tappoivat 32 valkoista.
Tuolloin 800 kotkalaista
punakaartilaista ja venäläi-
siä tulivat kostoretkelle Kä-
kisalmeen, jossa heidän tar-
koituksensa oli rankaista
suojeluskuntalaisia. Retki-
kuntaa johti ”kenraali” Kal-
junen, joka oli punaisten
”omatekoinen kenraali”.
Punaiset ampuivat kunnan-
esimiehen, Juho Kuntsin

Kansalaissodan tapahtumista 1917-1918

– kertojana taisteluihin osallistunut Heikki Hiiri

sahalla tehtaanportille.
Kuntsin ruumis makasi
portilla kaksi päivää, koska
sitä ei annettu siirtää. Kot-
kalaisten tarkoitus oli mat-
kustaa junalla Hiitolan ra-
taa myöden Pietariin, mut-
ta 150 pyhäjärveläistä suo-
jeluskuntalaista oli heitä
vastassa. Suojeluskuntalai-
silla oli kuusi kivääriä, hau-
likoita ja käsiaseita. Punai-
sia oli kuitenkin varoitettu
suojeluskuntalaisten tulleen
Pyhäjärven asemalle. Tä-
män vuoksi ns. Kokkomä-
en leikkauksessa juna py-
säytettiin ja siitä nousi pois
300 miestä. Punakaartilai-
set tulivat pellolla ketjussa
ja piirittivät Pyhäjärven ase-
man. Pyhäjärven ranta-alue
jäi kuitenkin piirittämättä
ja suurin osa suojeluskun-
talaisista pääsi pakenemaan.
Punakaartilaiset alkoivat
ampua pellolta ja suojelus-
kuntalaiset vastasivat tu-
leen. Pyhäjärven asemalla
syntyi kova taistelu.

Pyhäjärven joukoissa
taisteli mm. enkkualainen
Kotin Antti, jolla oli ladat-
tuna 20 lyijykuulista valet-
tua haulikon patruunaa.
Antti oli halkopinon taka-
na ja ampui halkopinon ra-
osta aina, kun punakaarti-
lainen osui kohdalle. Hän
ampui monta miestä ja pa-
nosten loppuessa, Antti
lähti karkuun ja selviytyi
itse taistelusta vahingoittu-
mattomana. Taistelussa
Kaljuselta kaatui 32 miestä
ja pyhäjärveläisiä meni 5
miestä.

Punaisten saarrettua Py-
häjärven aseman, asemalle
saapui junalla loputkin 500
punakaartilaisesta ”kenraa-
li” Kaljusen johdolla. Suo-
jeluskuntapäällikkönä toi-
minut kapteeni Jalmari
Pusa otettiin punaisten van-
giksi yli kymmenen muun
pyhäjärveläisen tapaan. Pu-

naiset päästivät muut va-
paiksi, mutta jättivät ase-
malle vangikseen Pusan ja
kaksi muuta miestä. Kaar-
tilaiset hakkasivat ensim-
mäiseksi japanilaisella pis-
timellä Pusan tajuttomak-
si, jossa tilassa hän makasi
toista vuorokautta. Pusan
tullessa aamulla tajuihinsa,
he työnsivät kiväärin pisti-
met miehen kainaloista läpi,
kädet taakse ja laittoivat
hänet nojaamaan kivääri-
pistinten tukemana aseman
seinää. Pusaa uhkailtiin ja
häntä ammuttiin mauseril-
la kolme kertaa kahta puol-
ta päätä siten, että päänah-
kaan syntyi veriset haava-
kanavat.

Punaiset eivät kuitenkaan
tappaneet Pusaa, vaan uh-
kailivat ja uhkailivat tappa-
vansa tämän. Asemalle ti-
lannetta rauhoittamaan tul-
lut kirkkoherra Vuorivirta
sai kuitenkin puhuttua ja
soviteltua Pusan vapaaksi.
Punakaartilaisten tarkoituk-
sena oli lähteä maakuntaan
ryöstämään viljaa ja karjaa
”sapuskakseen”. Vakoili-
jansa kautta he kuitenkin
kuulivat, että Sakkolan suo-
jeluskunta on tulossa py-
häjärveläisten avuksi ja heil-
le tuli kiire lähteä asemalta.
He arvelivat, että sakkola-
laiset ja pyhäjärveläiset
hyökkäävät yhdessä asemal-
le, minkä vuoksi he korja-
sivat kuolleet pellolta pois
ja pakenivat Käkisalmen
kautta takaisin Kotkaan.

Nämä tapahtumat, jotka
alkoivat ”mie en muista sitä
mutta” mutta muistaakse-
ni 4. päivä marraskuuta
1917, olivat ensimmäisiä
vapaussodan taisteluja Kar-
jalan rintamalla. Tämän jäl-
keen se olikin sellaista vi-
hanpitoa. Mm. Käkisalmi
ja Sortalahti olivat punai-
silla. Minullekin piti tulla
sana Pyhäjärven aseman

taisteluista, mutta ”sana
juuttui” Yläjärvelle enkä
päässyt mukaan aseman
taisteluihin. Ehdin lähteä
lohenkalastukseen saareen,
josta oli 20 kilometriä mat-
kaa lähimmälle rannikolle.
Lähdimme Laatokalle ka-
laan samana yönä, kun Py-
häjärven asemalla taistel-
tiin. Vasta viedessämme
kalastamiamme lohia Lu-
mivaaraan kauppaan, saim-
me tietää taisteluista, jossa
kunnanesimieskin oli tapet-
tu.

Lähdin kolmen venekun-
nan, joista yläjärveläisiä oli
kaksi, kanssa pois saaresta
jouluaattona. Tuolloin oli
kova vastatuuli. Menimme
Käkisalmen pohjoispuolit-
se, jossa oli Pärnä-joki.
Vuoksen sivuhaara laski
Pärnä-joen kautta Laatok-
kaan. Pärnä-joen suulla oli
venesatama, johon pääsim-
me iltahämärällä. Yövyim-
me vuosien takaa tunte-
mamme kalastaja Matti
Lankisen talossa. Kovan
tuulen vuoksi olimme tuol-
la vielä joulupäivänkin ja

Tapaninpäivänä lähdim-
me kävelemään Pärnä-jo-
ensuusta 6 kilometriä Kä-
kisalmen kaupunkiin. Saa-
puessamme Käkisalmeen
oli siellä työväenyhdistyk-
sen naamiaiset. Tuolloin
paikalla olleet ja ”niskan-
päällä” olevat punakaarti-
laisia nimittelivät meitä lah-
tareiksi. Katselimme het-
ken punaisten toimintaa ja
kävelimme takaisin Pärnä-
joensuulle, jossa olimme
Tapaninpäivän illansuussa.

Aamulla kova tuuli hel-
litti ja kääntyi, ja pääsimme
purjehtimaan kotia kohti.
Ylläppään niemen ulkoran-
nan jäät tulivat vastaa ja
meidän piti vetää taljoilla
veneet jäitä pitkin maihin.
Purimme lastimme ja pää-
simme vasta myöhään illal-
la pimeässä kotiin.

Tilanne kotoa käsin vai-
kutti melko rauhalliselta,
vaikka muu maailma mel-
lasti. Tuolloin ei ollut ra-
diota eikä televisiota, enkä
saanut tietoa muualla ta-
pahtuvista yhteenotoista
muuta kuin hieman lehdis-
tä. Tunsin kuitenkin Jalma-
ri Pusan, jonka kanssa olin
yhteydessä. Menin kirkol-
le, jossa tapasin vanhapiika
Immosen, joka toimi kir-
jastonhoitajana. Pusan Jal-
mari ja Pennasen Leino an-
toivat Immosen kirjelap-
puja, joita Immonen salaa
välitti minulle kirjojen vä-
lissä. Kirjelapuista sain tie-
tää tilanteista. Minä taas
välitin heille tiedustelutie-
toa mitä tapahtui punais-
ten hallitsemissa Lohijoen
kylässä ja Vernitsan kyläs-
sä. Minua ei osattu epäillä
tiedustelijaksi, koska kuu-
luin tuolloin Lohijoen työ-
väenyhdistykseen. Toimin
jopa yhdistyksen huvitoi-
mikunnan puheenjohtaja-
nakin. Minä olin kuitenkin
yhteydessä suojeluskun-
taan, johon en nimellisesti-
kään voinut tuolloin kuu-
lua. Sisaren poikani, Toivo
(Haapasaari), joka oli ikäi-
seni, kuitenkin kuului suo-
jeluskuntaan.

Tapahtumien kulku alkoi
vähitellen kehittyä valkois-
ten eduksi. Pyhäjärvelläkin
suojeluskunta sai aseita ja
otti vallan käsiinsä, minkä
seurauksena punaiset yrit-
tivät lähteä karkuun. Käki-
salmen suojeluskunta val-
loitti Käkisalmen ja riisui
alueella olevat venäläiset
aseista. Karjalan nousu al-
koi 16. päivänä tammikuu-
ta, jolloin Yläjärveltäkin
lähti valkoisia ns. Venäjän-
saaren retkelle. Valkoisten
retkikunta oli asettanut par-
tioita kaupungille, mutta
Viipurista tulikin äkkiläh-
töä, kun punaisia ja venä-

läisiä saapui kaupunkiin.
Osa suojeluskuntalaisten
retkikunnasta vetäytyi Ve-
näjäsaarelle, mutta osa ei
saanut tietoa punaisten tu-
losta ja valkoisten partioita
jäi Viipuriin. Pääasiassa ve-
näläiset riisuivat partiot
aseita ja ottivat toistasataa
miestä vangiksi. Nolon
Antti ja Rautiais Jussi jou-
tuivat Venäjänsaaren ret-
kellä Viipurin asemalla van-
giksi ja viettivät vankeu-
dessa koko vapaussodan
ajan. Loput valkoisten ret-
kikunnasta pääsi Venäjän-
saaresta murtautumaan ve-
näläisten saarrosta ylitse
radan Andreaan. Tällöin
käynnissä oli jo melkein
täysi sota. Vernitsasta, Sor-
talahdesta ja Käkisalmelta
punaiset ja venäläiset pake-
nivat Laatokan jäitse Venä-
jän rajan yli Miikkulaisiin
kylään ja Rautuun.

Ennen vapaussotaan läh-
töä minäkin kävin sisaren
poikani, Toivon kanssa par-
tioimassa alueella; koska
Pyhäkylästä annettiin oh-
jeet valvoa punaisten liik-
keitä. Punakaartin retkikun-
nat lähtivät illalla Käkisal-
mesta ja hiihtivät yön aika-
na Routuskoihin, jossa he
lepäsivät päivällä. Iltayöstä
he ylittivät Suomen ja Ve-
näjän rajan. Tuolloin tal-
vella oli Laatokassa ns.
romppijäät, jääröykkiöt,
minkä vuoksi Punakaarti-
laiset eivät päässeet hiihtä-
mään suoraan Laatokan
poikki, vaan heidän piti
kiertää röykkiöt ”alapuolit-
se Saarelaisii rantaan” 8 ki-
lometrin päähän. Hiihtelin
Toivon kanssa kahtena päi-
vänä tiedustellen punaisten
liikkeitä. Aseistuksena Toi-
volla oli minun haulikko ja
minulla oli amerikkalainen
Colt-pistooli. Uteliaisuu-
destamme hiihdimme Yl-
läppään lahdelta 14 kilo-

Heikki Aleksanteri Hiiri syntyi 11.9.1898 Viipurin läänin
Pyhäjärven kunnassa. Hän oli naimissa Anna-Maria
Hiiren (os. Kiiski) kanssa ja heille syntyi kaikkiaan 10
lasta. Yhdeksäs lapsista oli äitini, Maire Maria Joutsen-
lahti (os. Helassalo, e. Hiiri), joka syntyi 30.3.1940
evakkomatkalla Alavuudella.

Olen Mairen vanhin lapsi Juha (1.7.1964). Vietin
paljon aikaa lapsuudestani isovanhempieni, Heikki-taa-
tan ja Anna-Maria-mummon kanssa Lavian Riihossa,
jonne he sodan jälkeen rakensivat talon ja asettuivat
asumaan. 30 vuotta sitten, 1978, vietin jälleen taatan
kanssa aikaani ja kuuntelin hänen kertomuksiaan. Halu-
sin tallentaa näitä tarinoita ja nauhoitin osin hänen
tietämättään kertomuksia ja kokemuksia mm. kansalais-
sodasta. Erittäin paljon kunnioittamani ja yksi suurista
esikuvistani oleva Heikki Hiiri kuoli 13.6.1981.

Koska kansalaissodasta on tänä vuonna kulunut 90
vuotta, kaivoin kasetit arkistostani kirjoitin niistä pape-
rille ne kertomukset, jotka koskettavat kansalaissodan
tapahtumia. Kertomukset on kirjattu lähes sanatarkasti
kirjakielelle, normaalin puhekielen täyttösanat poistaen.
Väliotsikot olen kirjoittanut teemojen mukaan. Kansa-
laissodan aikaan taatani oli 19-vuotias urhea nuorimies,
jolla sodan raakuuksista huolimatta säilyi myönteinen,
huumorintajuinen ja inhimillinen ote elämään. Juuri
sellaisen taatan minäkin opin tuntemaan. Kansalaisso-
dan jälkeen hän osallistui vielä talvi- ja jatkosodankin
taisteluihin – mutta se on jo eri tarina.

Kansalaissodan alkutapahtumista

Suomessa ja Pyhäjärvellä
Laatokalla nuotanvedossa, Heikki Hiiri ensimmäinen vasemmalta.
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metriä Routuskoihin, johon
varovasti saavuimme päi-
vällä klo 10 aikaan. Löy-
simme paikalta majapaik-
kana käytettävän, lämpimän
tuvan, mutta emme yhtään
miestä. Laatokan jäälle oli
tehty suuret ladut, joiden
jälkiä lähdimme hiihtämäl-
lä seuraamaan. Hiihdimme
koko päivän latua ja saim-
me selville punakaartin
käyttämän pakoreitin. Ha-
lusimme ilmoittautua va-
paaehtoiseksi sotaan ja hiih-
dimme Pyhäjärven asemal-
le. Koska Jalmari Pusa oli
haavoittunut, kerroin alue-
päällikkö Leino Pennaselle
tiedustelumme tulokset ja
selostin punaisten käyttä-
mät reitit.

Seuraavana aamuna mei-
dän kuljettiin Käkisalmeen.
Meitä oli yksi ryhmä, jossa
oli 9 miestä pyhäjärveläi-
siä. Minut nimitettiin ryh-
mänjohtajaksi. Tapasin Kä-
kisalmen suojeluskunnan-
johtaja Pekka Komosen,
johon olin jo muutaman
kerran tutustunut Jalmari
Pusan kanssa toimiessani.
Komosen kanssa keskus-
tellessani paikalle tuli suo-
jeluskuntapartio tarkastuk-
selle ja etsi käkisalmelaisia,
joita he voisivat puhuttaa
punaisten tilanteen kartoit-
tamiseksi alueella. Kävi sel-
ville, että 40 punaista oli
paennut iltayöllä Venäjän
rajaa kohti. Komonen to-
tesi, että kyllä ne ovat jo
päässeet perille, jota minä
en uskonut. Kysyin Ko-
moselta, että onko teillä
puhelinyhteys Metsäpirtin
suojeluskuntaan? Selostin
Komosen Pekalle, että pu-
naiset hiihtävät yöllä Ko-
nevitsaan. Tiesin tämän,
koska olimme tiedustelleet
punaisten käyttämän reitin
edellispäivänä. Kerroin, että
punaiset lepäisivät päivän
Routuskoissa ja lähtevät il-
tapuolella hiihtämään ohi
Metsäpirtin Saaroisiin ky-
län, jossa he olisivat puo-
lenyön aikaan. ”Jos häly-
tätte Metsäpirtin suojelus-
kunnan ja kerrotte ilmoit-
tamani, niin punaiset saa-
daan kiinni.” Komonen
soitti heti Metsäpirtin suo-
jeluskuntaan, jonka miehet
lopulta saivat Venäjälle yrit-
täneet punakaartilaiset van-
geiksi.

Sodan alussa suurin osa
suojeluskuntalaisista oli
kouluttamatonta väkeä.
Minäkin olin kolme päivää
Käkisalmessa harjoituksis-
sa, mutta siinä ajassa oike-
astaan oppi vain kiväärin
käytön. Kun menimme
Käkisalmeen harjoituksiin,
niin meille oli luvattu kol-
men viikon harjoitukset
ennen rintamalle menoa.
Meitä oli kolme ryhmää ja
majoitus yhteiskoululla.

Kolmantena päivänä, kun
menimme syömään, meitä
kouluttanut Räisälän poi-
ka, jääkäri kertoi minulle,
että Raudussa on taisteltu
kolme vuorokautta ja Valk-
järvellä on valkoisten rin-
tama murtunut. ”Jos tah-
dotte, pääsette lähtemään
rintamalle”, jääkäri sanoi.
Kerroin pojille, että jos tah-
domme lähteä rintamalle,
niin se olisi nyt mahdollis-
ta. ”Tappelemmaanhan
tänne tultu, eikä harjotuk-
siin, jote lähetään”, sanoi-
vat pojat. Päätös oli yksi-
mielinen. Lähdimme Kä-
kisalmen esikuntaan ja Ko-
mosen Pekka sanoi minul-
le, että sinä otat joukkueen
päällikkyyden. Meille jokai-
selle annettiin kivääri, am-
muksia, reppu, patruuna-
vyö ja valkoista lakanakan-
gasta oleva lumipuku. Lai-
toimme valkoiset nauhat
käsivarsiin. Lähdimme il-
lalla klo 19 aikaan. Minulle
oli annettu määräys mennä
Kiviniemeen, jossa piti il-
moittautua esikuntaan. Esi-
kunnasta sitten meidät
määrättäisiin Rautuun tai
minne tahansa. Menimme
junaan, jossa oli veturin li-
säksi vain yksi vaunu.

Juna vei meidät nopeasti
pysähtymättä Käkisalmes-
ta Kiviniemeen. Noin klo
20–21 aikaan olimme pe-
rillä ja ilmoittauduin kol-
men ryhmäni kanssa esi-
kuntaan. Ryhmään kuului
9 miestä; ryhmänjohtaja ja
8 miestä. Joukkueeseeni
kuului 28 miestä. Meille

sanottiin, että menette ruo-
kalaan, syötte ja otatte eväs-
tä mukaan. Tunnin kulut-
tua pihalle tulevat hevoset
hakemaan teitä ja lähdette.
Meille ei kerrottu mihin
olimme lähdössä.

Hevosmiehet tulivat pi-
haan ja lähtivät viemään
meitä Kiviniemen sillasta
oikealle, mistä tiesimme,
että ei meitä ainakaan Rau-
tuun olla viemässä. Meitä
vastaan tuli kuljetuksia, jos-
sa oli haavoittuneita ja kuol-
leita. Matkalla meille ker-
rottiin, että olemme me-
nossa Valkjärvelle. Paikan
päällä minun pyydettiin il-
moittautumaan esikunnas-
sa rintamapäällikölle. He-
voset kuljettivat meidät 20
kilometrin matkan Valkjär-
ven kirkolle. Pakkasta oli
tuolloin 20–30 astetta. He-
vosmiehet veivät meidät
kunnantalolle, jonka edus-
talla otimme sukset ja
kamppeet pois reestä. Kä-
velin kunnantalon sisään ja
kysyin komentajaa. Kukaan
ei kuitenkaan tiennyt ko-
mentajasta mitään. Kun-
nantalo oli täynnä miehiä
ja toiminta näytti sekasor-
toiselta. Joku sanoi minul-
le, että rintamapäällikkö,
luutnantti Ashan on pihal-
la. Kävellessäni ulos luut-
nantti Ashan käveli minua
vastaan. Tervehdin häntä,
esittäydyin ja hän kertoi
olevansa jääkäriluutnantti
Ashan. Hän kertoi, että hä-
nen pitäisi olla komentaja,
mutta miehistö on pako-
kauhun vallassa ja he uh-
kaavat lähteä Kiviniemeen.
Rintama on murtunut. Hän
sanoi, että kun te olette
verekset joukot ja olette
levänneet, niin pannaan
teistä yksi ryhmä vartioon.
Ashan määräsi meille kah-
den tunnin vartiovuorot
parivartiossa kirkonkylän
teille. Toisten vartioidessa,
toiset lepäävät ja ryhmä-
vaihdot kahden tunnin vä-
lein. Hän neuvoi meille kul-
mahuoneen, jossa saimme
levätä. Määräsin ykkösryh-
män ensimmäiseen vartio-
vuoroon, ryhmänjohtajan
toimiessa vartiopäällikkönä.
Opas vei miehet vartiopai-
koille neljään eri paikkaan.

Jäin odottamaan kunnan-
talolle ja torkahdin istuval-
leni. Talolla oli ollut kova
melu, mutta äkkiä kaikki
jotenkin hiljeni. Heräsin hil-
jaisuuteen, siihenkin voi
herätä. Kunnantalo oli tyh-
jentynyt miehistä. Kävelin
ulos, mutta en nähnyt siel-
läkään ketään. Huomasin,
että meidän suksemmekin
oli viety. Menin takaisin si-
sään ja herätin miehet. Sa-
noin, että nyt on piru mer-
rassa, meidät on jätetty yk-
sin. Toiset ovat lähteneet
pois. Meidänkin on lähdet-
tävä takaisin Kiviniemeen.
Otin ykkös- ja kakkosryh-
mänjohtajat neuvotteluun
ja määräsin heidät hake-
maan vartiomiehet takai-
sin kunnantalolle. He oli-
vat kävelemässä vartiopai-
koille, kun heitä vastaan
tuli luutnantti Ashan. As-
han käveli luokseni ja ker-
toi jo kutsuneensa vartiot
pois vartiopaikoiltaan. Hän
sanoi, että ”nyt on lähtö
Kiviniemeen, muut ovat jo
lähteneet”. Ashan kertoi
jääneensä Valkjärvelle ai-
noana meidän kanssamme.

Yksi miehistäni meni pi-
han perälle ja onneksem-
me havaitsi yhdessä reessä
suksia, jotka riittivät kaik-
kien käyttöön. Laitoimme
sukset jalkaan ja hiihdim-
me Ashanin kanssa 3 kilo-
metriä, jolloin hän sanoi
jäävänsä matkasta Valkjär-
velle. Ashan oli Valkjärven
kirkonkylää vastapäätä ole-
van Veikkolan hovin poika
ja syntyperäinen valkjärve-
läinen. Hän kertoi selviä-
vänsä, mutta käski meidän
jatkaa matkaa kiertoteitä
Siparilaan. Jos emme siel-
läkään tapaisi joukkoja, niin
jatkaisimme Nurmijärven
kautta Kiviniemeen. Mitään
kiirettäkään meillä ei ole,
koska punaisia ei kuulu pe-
rästä. Ashan kuvitteli, että
punaiset eivät hyökkäisi
kuin päivällä.

Hiihdimme järvenrantaa
5 kilometriä vasemmalle
Siparilaan, jossa oli toista-
sataa miestä, entisiä jouk-
koja. Miehet olivat täyden
paniikin vallassa ja puoles-
sa tunnissa majapaikka oli
tyhjä miesten jatkaessa kar-
kumatkaansa. Ihmettelin
miesten kanssa tilannetta
vähän aikaa, koska jäimme
taas yksin. Sanoin, että läh-
detään mekin perästä. Hiih-
dimme noin 10 kilometriä
ja meitäkin alkoi väsyttää.
Joukossamme oli Hasan
poika Pyhäjärveltä, muka-
va hummeripoika, joka eh-
dotti, että menisimme ky-
län taloihin ja ottaisimme
hevoskyydin. Sanoin, että
tehdään sitten niin. Kello
oli tuolloin 5 aamulla. Me-
nimme neljä miestä taloa
kohti ja komensimme kyy-
din itsellemme. Talon ukot
mukisivat, mutta pakkohan
se oli lähteä meitä kuljetta-
maan, kun kiväärimiehet
kyytiä kysyivät. Sanoimme,
että jos meitä ei lähdettäisi
kuskaamaan, niin kyllä me
itsekin saisimme hevosen
valjaisiin ja hoidettaisiin
kuljetus itse. Tunnissa he-
voskolonna oli valmiina.
Paikalta oli suoraa metsä-
tietä 12 kilometriä Kivinie-
meen. Ukot rukoilivat, että
heidän pitää palata takaisin
perheidensä luokse, ennen
kuin punaiset saapuisivat
kylään. Heidän pitäisi saa-
da naiset ja lapset turvaan
Vuoksen taakse. Suostuim-
me siihen, että 5 kilometriä
ennen Kiviniemeä, nuo-
risoseurantalon kohdilta,
hevosmiehet saivat palata
takaisin perheidensä luo.
Hyppäsimme reestä, otim-
me sukset ja hiihdimme 5
kilometriä Kiviniemeen,
jossa olimme klo 8 aikaan.
Olimme olleet 12 tuntia
reissussa ja palanneet ta-
kaisin lähtöpaikkaamme,
Kiviniemeen. Menimme
ensin ruokalaan, jossa oli
teetä ja sekasortoa. Käve-
lin esikuntaan ja ilmoitin,
että joukkue on palannut
Ashanin määräyksestä ta-
kaisin ja odotan uusia mää-
räyksiä. Neuvottelin päälli-
kön kanssa puolisen tun-
tia, jonka jälkeen hän käski
minun mennä miesteni
kanssa ruokalaan ja odot-
taa siellä lisäkomentoja.
Joimme teetä ja söimme
ruokaa, mm. voita ja juus-
toa.

Jonkin ajan kuluttua pääl-
likkö tuli luoksemme ja sa-
noi, että teidän on lähdet-

tävä kenttävartioon. Hän
lähettäisi kaksi joukkuetta
eteenpäin; toisen Nurmi-
järven suuntaan ja toisen
Vaalimaan suuntaan. Meil-
le tuli käsky lähteä Vaali-
maan suuntaan. Vaalimaan
kylään olisi hevoskyyti, jon-
ka jälkeen omalla kyydillä
ja omalla vastuulla jatkam-
me eteenpäin. Saatte men-
nä niin pitkälle, kuin uskal-
latte, mutta todennäköisesti
punaiset tulevat suurella
voimalla. Komentaja ei pyy-
tänyt meitä taistelemaan,
muuta kuin ampumaan
”niin saakelikseen, jotta hyö
tietäät varustautua Kivinie-
men siltaa varten”. Sillan
kautta ei tarvitse kuiten-
kaan yrittää tulla, sillä silta
räjäytetään. ”Hiihdätte
Vuoksen jään ylitse niskan
puolelta, 3-4 kilometriä ylä-
puolelta”, antoi päällikkö
meille ohjeet. Lähdimme
liikkeelle hevosmiesten kul-
jettamina ja saavuimme klo
10–11 aikaan Vaalimaan
kylään. Paikalla oli naisia
vastassa maitoämpäreineen
ja he voivottelivat, että noin
nuoret pojat joutuvat tu-
hansia punaisia vastaan.
Meitä oli vain 28 miestä.
”Myö joimme maitoa ja
söimme, osa oli pihavarti-
ossa, jotta punaiset eivät
yllättäisi meitä”. Punaisilla
ei ollut suksia, vaan he oli-
vat jalkamiehinä. Tuolloin
oli lähes metri lunta, joten
etenemisensä hangessa oli
vaikeaa. Heidän piti kulkea
teitä myöden. ”Meill oll
sukset ja myö päästiin mi-
hin vaan”. Lähdimme liik-
keelle klo 12 hiihtämään
punaisia vastaan. Päätim-
me ottaa asemat Vaalimaan
kylän peltoaukealta ja olla
ketjussa odottamassa, kun
punaiset tulevat. Olimme
suunnitelleet ampuvamme
panokset loppuun ja sen
jälkeen lähteä pakoon.

Me odottelimme neljään
asti, mutta punaisista ei
kuulunut mitään. Sanoin
ryhmän nuorimmalle, 15-
vuotiaalle Martti Kiluselle,
että me lähdemme kahdes-
taan punaisia vastaan ja
muut jäävät asemiin. Kun
sellainen sakki on tulossa,
niin ne eivät äänettä tule.
Tullaan asemiin takaisin
”tomuromu”, kun saamme
punaisista havainnon. Meil-
lä oli asemat katsottuna ja
kaksi miestä oli hiihtänyt
lumeen ladun, jonka kautta
pääsemme peltojen poikki
karkuun metsän laitaan ja
Vuokselle. Paikalta, Vaali-
maan kylän peltoaukealta,
oli Vuokselle matkaa 6 ki-
lometriä.

Kuljimme ja kuljimme,
kunnes saavuimme Korte-
joen myllyn notkolle, jossa
oli aika korkea paikka. Valk-
järven puoleisella rannalla
oli taas niitty, joka kiersi
joen rantaa kilometrin ver-
ran. Siellä oli myös kaita
silta. Saavuimme joen ran-
taan, jossa oli jyrkkä petä-
jämetsäinen rinne, josta oli
hyvät näkymät ja jonka
kautta hallitsisimme aikai-
sempaa laajempaa aluetta.
Paikalle saisi tulla tuhansia
punaisia, joita voisimme
kolmen ryhmän kanssa ase-
mistamme käsin pidätellä.
Hiihdimme takaisin ja
haimme koko ryhmän Kor-
tejoen myllylle.

Laitoimme myllytuvan
lämpiämään. Asetin paikal-

le vartiot, jotka näkisivät
punaisten kolonnan tulon
niittyjä myöten. Suunnitte-
limme avaamamme tulen
200–300 metrin päästä em-
mekä lähtisikään rinnease-
mista vähällä pois. Odotte-
limme ja kello lähestyi jo
puolta yötä, eikä punaisista
ei kuulunut mitään. Sanoin,
että ”eihä se parane”. Mei-
dän täytyy lähteä katso-
maan mihin punaiset ovat
jääneet. Otin sukset ja läh-
din Martin kanssa hiihtä-
mään hiljaa ja kuunneltiin
ääniä. Tuolloin oli pakkas-
yö ja äänet kuuluivat kilo-
metrikaupalla. Emme kui-
tenkaan kuulleet mitään.
Hiihdimme 4 kilometriä
Valkjärven kirkolle, mutta
vieläkään ei kuulunut mi-
tään. Ei kissaakaan näky-
nyt. Päätimme jatkaa hiih-
tämistä ja pääsimme noin
kilometrin verran, kun kuu-
limme, että joku on tulos-
sa. Kuulimme yhden mie-
hen kiireiset askeleet. Meil-
lä olivat päällä valkoiset
puvut, joita ei lumesta juu-
rikaan erottanut. Menim-
me Martin kanssa kahta
puolta tietä ja otimme var-
mistimet kivääreistämme,
jotta voisimme ainakin yh-
den miehen seisauttaa.
Päästimme mustassa pu-
vussa olevan miehen 20
metrin päähän ja huusin
”seis!”. Mies kysyi: ”Sano,
onks valkosii?” ”Niinkö
näkkyy, valkoset päällä”,
sanoin miehelle. Mies ker-
toi olevan valkeiden mat-
kasta ja hänen pitäisi saada
Kiviniemeen sana, että pu-
naiset ovat perääntyneet
Kivennavalle. Lähdimme
hiihtämän niin kuin ”tuli
hännässä” Kortejoelle, jot-
ta saisimme hiihtopartion
viemään sanan Kivinie-
meen.

Onneksemme Kivinie-
mestä oli juuri tullut ratsu-
mies kyselemään tilannet-
ta. Kerroimme ratsumie-
helle tietoomme tulleista
tapahtumista ja hän lähti
viemään sanaa Kivinie-
meen. Noin tunnin kulut-
tua toinen ratsumies saa-
pui takaisin ja kertoi rinta-
mapäällikön määränneen
meidän olemaan Kortejo-
en myllyllä. Klo 9 aikaan
600 miestä, tykki ja 6 kone-
kivääriä tulevat auttamaan.
Kun ko. kolonna ohittaisi
meidät, niin me saisimme
palata Vaalimoin kylään.
Siellä saamme vuorokau-
den levätä ja syödä. Siihen
päätyi minun ensimmäinen
vapaussodan seikkailuni
suojeluskunnassa.

JATKUU
seuraavassa numerossa

Heikki Hiiren kertomuk-
set on nauhoitettu Lavias-
sa vuonna 1978 ja litteroi-
tu Porissa tekstimuotoon
helmikuussa 2008.

JUHA JOUTSENLAHTI
Heikki Hiiren
tyttärenpoika

Kirjoittaja on rikosko-
misario (Ppt, HM), joka
toimii Porin kihlakunnan
poliisilaitoksella tutkinnan-
johtajana Satakunnan huu-
merikostutkinta- ja rikos-
tietopalvelu (RTP) yksiköis-
sä.

Nuorten

sotilaiden

ensikosketus

sotaan

Nuoripari Heikki ja Anna-Maria Hiiri kansalaisso-
dan jälkeisenä vuonna.
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Olen pitkän tovin katsellut
Bangkok - Helsinki koneen
ikkunasta avautuvaa näky-
mää, itäisessä horisontissa
hohtavaa sahalaitaista Hi-
malaja-vuoriston silhuettia.
Välillä silmäni siirtyvät len-
tokoneen siipiä peittäviin
alumiinilevyihin, jotka on
niitaten kiinnitetty paikoil-
leen. Pitkin ja poikin siiven
pintaa on niittejä vieri vie-
ressä suorissa riveissä - ai-
van kuin! - muistolaatat
Kwai-joen radan rakentaji-
en hautausmaalla Kanacha-
burin kaupungissa. Käynti
tuolla hautausmaalla ja vie-
reisessä radan rakentajien
museossa olikin vaikutta-
vampi kokemus kuin olisi
osannut odottaa.

Toisen maailmansodan
aikana japanilaiset pitivät
Kauko-Itää rautaisessa ot-
teessaan.  Myös Thaimaa,
silloinen Siam ja Burma,
nykyinen Myanmari joutui-
vat heidän valtansa alle.

Thai-matkan kaikuja: 13.3. mietteitä Kwai-joelta

Kun Suomen kansan itse-
näisyys, sen laillinen edus-
kunta ja hallitus sekä kan-
salaisten turvallisuus ovat
joutuneet vaaraan maassa
oleskelevien venäläisten so-
tajoukkojen heihin liittynei-
den kapinoitsijoiden hyök-
käyksen kautta, on maan
hallitus, nojautuen 1878
annettuun asevelvollisuus-
lakiin isänmaan puolustuk-
seksi kutsunut aseisiin kaik-
ki miespuoliset Suomen
kansalaiset, jotka ennen 1
päivänä tammikuutta 1918
ovattäyttäneet vähintään 21
vuotta ja enintään 40 vuot-
ta.

Tämän johdosta kutsu-
taan kaikkia Pyhäjärven
kunnassa asuvia asevelvol-
lisia kansalaisia saapumaan

Punaisten leirille lähetetty

pakettikortti kertoo

MIKA PURANEN on kopioinut punaisten vankileirille lähetetyn pakettikor-
tin. Vankila ei kuitenkaan ollut Konevitsan saarella, vaan munkkien talossa
Sortanlahdessa. Takana on Sortanlahden leima. Osotekortti on harvinaisuus. Juho
Huotari on sota-arkiston tiedon mukaan merkitty kuolleeksi Käkisalmessa.

Asevelvollisuuskutsunnat

Pyhäjärvellä

maaliskuussa 1918
sotilaskutsuntaan,joka toi-
mitetaan kunnanhuoneella
ensi torstaina, perjantaina
ja lauvantaina, 7, 8, ja 9
päivinä maaliskuuta 1918,
alkaen kello 9 aamulla.

Samassa paikassa otetaan
hallituksen sotajoukkoihin
vapaaehtoisia tarjokkaita.
Kutsunta toimitetaan seu-
raavassa järjestyksessä:

Maaliskuun 7 päivänä:
Alakylä, Enkkua, Gorkka-
la, Haapaniemi, Hassinmä-
ki, Heinsaari, Jaama, Ivas-
kansaari, Kahvenitsa, Ka-
lamaja, Kelja, Kiimajärvi,
Kivipaarina, Konnitsa,
Kostermaa, Kunnianiemi ja
Lahnavalkama.

Maaliskuun 8 päivänä:
Larjava, Lohijoki, Matiska-
la, Miissua, Montrua,

Musakanlahti, Noitermaa,
Orola, Pattois, Porsaanmä-
ki, Puikkois, Pyhäkylä, Pöl-
hölä, Rahkajärvi, Rantaky-
lä, Riiska ja Rotjanlahti.

Maaliskuun 9 päivänä:
Ryhmäkylä, Saapru, Salit-
sanranta, Sortanlahti, Su-
hapaarina, Tiitua, Tolster-
neimi, Valkeamäki, Vernit-
sa ja Yläjärvi.

Kutsutuille huomaute-
taan, että kutsua on nou-
datettava lain säätämällä
uhalla.

Pyhäjärven kunnan
kutsuntalautakunta.

Näin kertoi

KÄKISALMEN
SANOMAT

Kirjoittaja on Salitsanrannalla vuonna 1934 syntynyt
Arvi ja Ida Laulajaisen vanhin poika. Hän oli isän
kuollessa 9-vuotias, ja perhe asui silloin jälleen
Salitsanrannalla. Kuva Impi Viikan Pyhäjärvi-histo-
riasta kolmesta sotaorvosta isän haudalla Pyhäjär-
ven sankarihaudalla.

Saadakseen Intian valtame-
ren tuntumassa olevan Bur-
man luonnonrikkauksia ris-
kittömämmin käyttöönsä
he rakennuttivat sotavan-
kityövoimalla radan Thai-
maan kautta Tyynen valta-
meren puolelle. Yksi tä-
män jokiuomia myötäile-
vän radan lukuisista sillois-
ta oli länsi-Thaimaan puo-
lella sijaitseva Kwai-joen sil-
ta. Kohta valmistumisen
jälkeen liittoutuneet pom-
mittivat sen hajalle. Tuosta
sillasta ja siitä käytävistä
taisteluista on tullut eräs
Kauko-Idän sodankäynnin
ikoni. Kesti vielä vuoden
verran, ennen kuin japani-
laiset suostuivat rauhaan,
kun Hiroshima ja Nagasak
tuhottiin atomipommilla.

Joen ylittävä nykyinen
betonisilta on eri paikassa
kuin se alkuperäinen. Bang-
kokista länteen kulkeva lii-
kenne kulkee siitä yli ja
Kanachaburin kaupunki on

vilkas turistikohde. Tutus-
tuminen radan rakentajien
museoon osoittaa pienois-
mallein, valokuvin ja au-
tenttisin elokuvapätkin,
miten epäinhimilliset olot
sotavangeilla oli. Tehty elo-
kuva ei yllä millään niin
karmiviin näkymiin. Kun
tähän tulee lisäksi trooppi-
nen ilmasto tauteineen ja
riittämättömästä ravinnos-
ta aiheutuvat puutostaudit,
ei ole ihme, että kauniisti
hoidetulla hautausmaalla
on lähes 7 000 muistolaat-
taa, ja pikku seppeleet siel-
lä täällä osoittavat, että vai-
najien muistoa vaalitaan.
”Ei koskaan sotaa”, ovat
useimmat vieraat jättäneet
terveisensä museon vieras-
kirjaan.

Joka vuosi järjestetään
koko viikon ajan iltanäy-
töksenä valo- ja ääniefek-
tein tehostettu spektaakke-
li sillan rakentajien muis-
toksi, ja meille kävi niin

hyvin, että osuimme pai-
kalle juuri sellaisena viik-
kona. Melkein todellinen
sota riehui parin sadan met-
rin päässä: sireenit ulvoi-
vat, konetuliaseet rätisivät,
aseiden suuliekit välähteli-
vät ja kranaatit ja pommit
räiskyivät - ja tuolla kaiken
keskellä ihmisen pitäisi py-
syä hengissä ja järjissään.
Viimein silta romahti, ja
syvä hiljaisuus laskeutui tie-
noon ylle, kunnes aivan
kuin elämän jatkumisen
merkkinä yksinäinen vetu-
ri rauhallisesti ylitti sillan.
Hiljaisena väki poistui pai-
kalta - sanoma oli mennyt
perille.

Kuljin muistolaattarivien
välissä tiettyä päivämäärää
etsien. Tuossa on hollanti-
lainen 28-vuotias tykistö-
aliupseeri, tuossa 22-vuoti-
as australialainen viestimies,
tuossa 36-vuotias brittiläi-
nen ilmavoimien upseeri
jne. - heidän kuolinpäivän-
sä oli 21.8.1943. Kuin niitit
lentokoneen siivessä, he
pysyivät uskollisina paikal-
laan loppuun asti, pahuu-
den mielettömyyttä vastus-
tamassa, tuhansien mailien
päässä kotiseudultaan. Isä-
ni menehtyi samana päivä-
nä taisteluharjoituksissa
saamansa kranaatinsirpa-
leen aiheuttamaan veren-
hukkaan Sortavalan soti-
lassairaalassa, linja-auto-
matkan päässä kotiportil-
taan.

Isä palveli koko talviso-
dan ajan eturintamalla
panssaritorjunta-aliupseeri-
na. ”Jokainen kirje, jokai-
nen korsusta lähtö voi olla
viimeinen - mutta elämäni
on Jumalan kädessä”, oli
usein hänen kirjeissään.
Kwai-joen sotavankien kir-
jeissä oli samanlaista vies-
tintää, kirkkokin heillä oli.
Isän kirjeistä saatiin lukea
myös tuoreita kuulumisia
kotoa Salitsanrannalta, ei-

hän sieltä ollut kuin ”kiven
heitto” rajalle. Jatkosodan
aikana isäni palveli koulu-
tustehtävissä, viimeiset ajat
Lahdenpohjassa. Isäni vii-
meisessä kirjeessäkin, kau-
kana rintamalinjojen takaa,
oli tavanomaisten terveis-
ten lisäksi muistutus ihmis-
elon epävarmuudesta -

odottihan häntä viikon lo-
pulla pääsy lomalle!

Suomalaisina meillä on
syytä pysähtyä mieli nöyrä-
nä ja Jumalalle kiitollisina
13.3. -merkeissä muistele-
maan näitä vaikeita aikoja.

PEKKA
LAULAJAINEN

Muistolaattoja Kanachaburin hautausmaalla.

Sodan melskettä Kwai-joen taistelujen muistonäy-
töksessä.
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Karjalan palauttamisesta puhuttaessa kuulee usein
lauseen ”sehän on arvotonta maata”. Kun asiaa
tarkastellaan taloudellisesti, niin luovutetun karjalan
maa-alue oli 25 000 neliökilometriä, joka oli noin
kymmenesosa Suomen kokonaispinta-alasta. Ei tuon
kokoinen maa-alue voi olla arvoton. Pelkän jouto-
maan arvoksi joissakin kunnissa on määritelty 50
euroa hehtaarilta. (Joutomaa on arvoton metsätalou-
den piiriin kuuluva maa). Ojalan laskuopin mukaan
tuosta kertyy huomattava summa (125 miljoonaa
euroa) ja kuitenkin pitää muistaa, että Karjalan maat
olivat kaikkea muuta kuin joutomaata. Alueella oli
tuolloin Suomen 12 prosenttia peltopinta-alasta ja
11 prosenttia metsäpinta-alasta.

Venäläiset olisivat myyneet Karjalan Suomelle 90-
luvulla 15 miljardin dollarin hintaan, tuolloin hehtaa-
rin hinnaksi olisi tullut 6000 dollaria. Nykyisen
kurssin mukaan Karjalan hinta olisi ollut noin 10
miljardia euroa. Olisihan se ollut loistava kauppa
myyjälle. Ensiksi otetaan alueet vääryydellä ja sitten
myydään takaisin, kun oman maan varat ovat vähis-
sä. Kun alue otettiin pois Suomelta kaikkien tunte-
malla tavalla, olisimmeko olleet valmiit maksamaan
siitä. Joidenkin laskelmien mukaan palautettuun Kar-
jalaan olisi nyt investoitava 30 miljardia euroa. Mutta
investoinnin sivuvaikutuksena työttömyys Suomesta
häviäisi. Verohyödyt olisivat puolet vaadittavista in-
vestoinneista.

Kun Karjalan arvoja mietitään henkiseltä kannalta,
niin emme voi tuolloin käyttää rahallisia mittareita.
Menetimme toisen maailmansodan jälkeisessä rau-
hansopimuksessa todella paljon, onneksi saimme
rauhan, mutta lunnaat olivat raskaat.

Meille suomalaisilla on kolme asiaa, jotka menevät
arvoissa hyvin korkealla: Koti, Uskonto ja Isänmaa.
Yli 400 000 suomalaista menetti kodin vääryyden
johdosta. Karjalaisten esivanhempien haudat, jotka
luonnollisesti jäivät Karjalan maihin, ovat nykyisin
hävitetty ja hautarauhaa on loukattu. Kirkoista oli
tehty mm elokuvateattereita. Isänmaan edestä kaatui
vajaa 100 000 suomalaista ihmistä, jotka olisivat
halunneet rankentaa maata tuleville sukupolville.

Suvut hajosivat ja monet perinteet saattoivat vai-
pua unholaan. Millaisia psyykkisiä traumoja kotinsa
menettäneet joutuivat kärsimään, oliko 400 000 eva-
kolle järjestetty istuntoja, joissa käsiteltiin traumaa,
joka varmasti invalidisoi monia heistä koko elämän
ajan.

Tutkimusten mukaan ihmisen perusluottamus/
turvallisuus kehittyy hyvin varhaisessa vaiheessa.
Perusturvallisuus muodostuu sen pohjalta, kuinka
hyvin pystytään tyydyttämään lapsen tarpeet ja luo-
maan turvallinen elinympäristö. Kun koetaan perus-
tarpeet tyydytetyiksi, syntyy perusluottamus, joka
vaikuttaa moniin asioihin mm. vuorovaikutustaitoi-
hin. Tarpeiden tyydyttämättä jääminen aiheuttaa taas
pettymyksen ja koetaan epäluottamusta. Tällöin ah-
distus, epävarmuus itseään ja ympäristöään kohtaan
lisääntyy. Miten ihmiset, jotka joutuivat kokemaan
isien, poikien ja veljien kaatumiset ja kodin menettä-
miset selviytyivät takaisin elämään. Pitää muistaa,
että useat menettivät kodin kahdesti, eikä varmasti
evakkotaivalkaan ollut kaikista helpoimpia vaiheita.

Yhtenä tärkeimmistä asioista, jotka auttoivat karja-
laisia ja loivat heille elämänuskoa olivat paikalliset
karjalaseurat, joissa traumaa käsiteltiin ja asiasta
keskusteltiin. Miettikö kukaan seurojen perustajajä-
senistä mikä merkitys niillä oli psykologisesti? Sodan
jälkeisten paikallisten karjalaseurojen toimintaa oli-
vat tarinaillat, joissa saattoi olla kymmeniä saman
trauman kokeneita ihmisiä. Tapa asioiden käsittelyyn
oli varmasti jokaisella hyvin erilainen. Tänään voi-
simme tarinailtoja kutsua supportiiviseksi ryhmä-
psykoterapia istunnoiksi.

Historiallisesti menetimme paljon arvokkaita ra-
kennuksia; Viipurin linnan, Konevitsan ja Valamon
luostarit vain esimerkkeinä. Karjala on ollut histori-
allisesti paikka jossa idän ja lännen miekat ovat
kohdanneet ja siitä on taisteltu vuosisatoja. Toivoa
voimme, että saamme Karjalan takaisin ja raja palau-
tuu vuoden 1920 Tarton rauhan rajalle.

HANNU PRUUKI
Isäsalon Aleksanterin ja Hiljan

tyttärenpoika, Kauvatsa

Viime numerossa olleiden
kuvien tunnistamattomia
henkilöitä tunnistettiin.

Tunnistaneille yritän lä-
hettää jotain vaivan pal-
kaksi, esimerkiksi tunnis-
tettavan kuvan. Eräänä il-
tana sain Helsingistä puhe-
lun, jossa Raija Nurmi ker-
toi, että aidan vieressä ote-
tussa kuvassa on hänen
enonsa Toivo Kuronen
(nro 11), mielestäni Toivo
on myös Kuoppalammin
reunalla otetussa kuvassa
(nro 4).

Tämän kerran kuvat ovat
myös ryhmäkuvia. Ensim-
mäinen kuva on otettu Py-
häjärven hautausmaan tal-
kooväestä. Kuvasta tunnis-
tetut henkilöt ovat 1. Eeva
Kyykkä, 5. ”Hauta Jaak-
ko”, 6. Juutilaisen tyttö, 7.
Maria Bodbacka os Kähö-
nen (Isoisäni Aleksanteri
Itäsalon äiti), 8. Emma Juu-
tilainen ja 10. Ida Puputti
os Kähönen.

Toisessa kuvassa on nel-
jä herrasmiestä, joista nro
2 on isoisäni Aleksanteri
Itäsalo. Ketkä ovat nuo
muut?

Mikäli löytyy kuvia Lah-
navalkamasta, ottaisin niitä
kiitollisena vastaan.

HANNU PRUUKI
Mansikkatie 34,
32920 Kauvatsa
0400 – 945 252

hannu.pruuki@nic.fi
http://netti.nic.fi/

~hpruuki/

Kuvien tunnistaminen jatkuu

Musakan perhekuntaa 1930-luvulla

Sananparsia

Pyhäjärveltä

Musakan Anni ja Ville lapsineen ja lastenlapsineen Pyhäjärven Kiimajärvellä 1930-luvulla. Edessä kravatti
vinossa oleva poika Teuvo Musakka täyttää tänä vuonna 80 vuotta.
Kuvan tunnistetiedot voi lähettää osoitteeseen LEA PIHO, puh. 040 7581 130, lea.piho0@saunalahti.fi.

Arvotonta maatako

– menettämisien

summa?

Kirvesmiehe mill
o tuuma ja sekki

osapuillie.

Nii on köyhä jot
puuhu ku nousuo ni
moaha ei jeä mitteä.

Eihä siihe kirkkuo
tehhä mihi

köyhä kuoluo.

Raha puutties
monj köyhtyy.

Nälkä noijaksi opetti,
tiukka aika tietäjäksi.
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TAPAHTUMAKALENTERI

Seuraavaan lehteen tarkoitettu
aineisto pitää olla toimituksessa

perjantaihin 11. huhtikuuta mennessä.
Huomaa uudet yhteystiedot!

Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerhon huhtikuun
tarinatuokio on su 13.4. klo 13 Vanhalla kirjastotalolla,
ohjelmassa pyhäjärveläistä asiaa.  Johtokunta klo 12.
Kerho tekee matkan Lahden kaupunginteatteriin 26.4.
klo 13 Pirkko Saisio; Omat koirat -komediaa katsomaan.
Hinta vain 40€/henkilö, sis. myös lounaan. Kysy vapaita
paikkoja Laila Innanen puh. 040 504 9135.

Lahden Seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon huhtikuun
kokous pidetään torstaina 3.04.2008 klo 13 alkaen Lah-
dessa Ravintola Wanhassa Herrassa, Laaksokatu 17.
Ottakaapa vanhat valokuvat mukaan! Tervetuloa.

“Pyhäkyllöisii”, nii vanhoi, ku tiäl syntyneitä, kut-
sutua varsinaisie koulupiirkokkouksie. Se pietiä Kin-
nala Koukul (Haapaniementie 21, Kiikka) lauantain
19.4.2008. Kirjautumine alkua klo 11.30 ja ohjelma klo
12.00. Pohjola Timo pohtii, jot mite löytiä niitä oma
suvu kotpaikkoi sielt Pyhäjärvelt? Lahtise Marja laulua ja
muisteluo. Huostatellua ensimmäise Pyhäjärv-lehe pai-
najua. Marja ja Kalle pannuot välil pöyvä korijaks ja
(poikkeuksellisest) osaottomaksuloi ei peritä. Kirjatoi-
mikunna touhuist tehhiä selkuo sekä raha käytöst. Sitäki
yhes mietitiä, jot mite täst ettiepäi koulupiiri asjoi
hoijetua. Ja huomio: Sielt voip ostua Pyhäkylä koulu 130-
vuotisjuhla filmin.

Ennakkotieto tulostais välttämätö. Soita pe 11.4. män-
nes Irmal, p. 03-5143 731 tai Seijal, p. 040-835 5820.
Kerro heil, jos tarvitset kyytii junalt tai jostai tievarrest,
sekä mahollisist ruokatoiveistais. Tietoloi juhlapaikast ja
ajo-ohjie löyvät: <www.kinnalankoukku.fi>.

Tervtulluo ja ota nuapur mukkua!

Messu Vuosaaren kirkossa ja kirkkokahvit pyhäjär-
veläisteemalla Helsingissä Vuosaaren kirkossa os.  Sa-
tamasaarentie 7, 00980 Helsinki su 30.3. klo 11.00
Messu, jossa liturgina Sonja Virkkunen ja saarnaa Han-
na-Kaisa Kotilainen,  Vuosaari-kuoro, johtajana ja kant-
torina Riitta Hirvonen. Messun jälkeen n. klo 12.30 on
seurakuntasalissa, samassa osoitteessa kirkkokahvit. Nii-
den yhteydessä, läheisen talvisodan päättymispäivän vi-
rittämänä,  teol.tri. Juhani Forsberg kertoo omista sota-
orpous-kokemuksistaan ”Kun isä ei enää tullut kotiin”.
Tilaisuudessa näytetään ”Muistojen järvi”-filmi sota-
vuosien Pyhäjärveltä.  Tilaisuuden juontaa Riitta Hirvo-
nen. Tervetuloa!

Paukkujen sukuseura järjestää 28.6.-1.7.2008 suku-
matkan Karjalan kannakselle, Sakkolaan, Metsäpirttiin,
Rautuun ja mahdollisesti ympäristökuntiin, mikäli jon-
kun juuret ovat sieltä. Tavoitteena on järjestää kaikille
mahdollisuus tutustua suvun entisiin asuinsijoihin. Oh-
jelma määräytyy osanottajien toiveiden mukaan.

Matkalle voi ilmoittautua muitakin kuin Paukun su-
kuun kuuluvia, mutta matka tehdään Paukkujen ehdoilla.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen sukutoimikunnan pu-
heenjohtaja Hannu J. Paukku, Harjatie 5, 32210  Loimaa,
puh.  0500-741296, hannu.paukku@punkalaidun.fi

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 euroa +
lähetyskulut. Tilaukset: Toivo Hinkkanen, p. 050
3425 027, tai larjava@gmail.com.

Myydään Pyhäjärven
kansallispuku

kokoa 42-44 edullisesti.
Vähän käytetty,
nyplätyt pitsit.

Tiedustelut ja
tarjoukset

Keijo Happonen,
p. 050 549 0194.

Kukkojen sukumatka Karjalaan

Kukkojen Sukuseuran matka Karjalaan ( Ääninen-
Laatokka-Suomenlahti) toteutetaan 12.- 16.6.
Matkan hinta on 550 euroa.
Matkaohjelma on seuraava:
1 päivä .Sortavala, jossa yöpyminen
2. päivä. Viime sotien taistelupaikkojen kautta Pet-
roskoihin jossa yöpyminen
3. päivä. Matka Kizhin saarele. Paluu illalla Petros-
koihin, jossa yöpyminen
4. päivä. Nurmoilan karjalaiskylä, Aleksanteri Syvä-
riläisen luostari, Terijoki jossa yöpyminen
5. päivä Kuuterselkä, Summa, Raivola ja Viipuri
Ilmoittautumiset pikaisesti Jari Kukolle puh. 0400-
965596 sähköposti jari.kukko@kolumbus.fi
Jos paikkoja jää matkalle pääsevät muutkin kuin
sukuseuran jäsenet.
Tervetuloa matkalle

Kukkojen Sukuseura

Vpl. Pyhäjärvi-seura r.y:n
Kevätkokous su 6.4.2008 klo 13.00
Karjalatalolla, Laatokka-salissa.

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsitel-
lään
mm vuoden 2007 tilinpäätös ja vastuuvapau-
den myöntäminen hallitukselle.

Kahvia/teetä ja pientä suuhunpantavaa. Riitta
Hirvonen laulattaa meille vanhoja koululaulu-
ja. Koulumuistojaan Vpl. Pyhäjärveltä ovat
lupautuneet muistelemaan mm. Seth Wahl,
Anja Pärssinen ja Kaarin Halonen. Pidämme
myös arpajaiset, joita varten toivomme  tuota-
van lahjoituksena pieniä arpajaisvoittoja.

Kokouksen yhteydessä on saatavana ensim-
mäistä kertaa juuri valmistunut, nyt uusittu T-
paita, jossa Vpl. Pyhäjärven vaakuna aidoissa
väreissä ja teksti PYHÄJÄRVI VPL. Samoin
myynnissä ”Muistojen järvi” dokumentti-fil-
miä DVD ja VHS sekä seuramme 50-v histo-
riikkia.

Lämpimästi tervetuloa kaikki niin seuran jä-
senet kuin muutkin pyhäjärveläiset ja pyhäjär-
veläisten ystävät!

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry, hallitus

Kukkojen sukuseura suuntaa Sortavalaan

Kaunista Porvoota, vanhaa ja uutta, on mahdollisuus
nähdä Vpl. Pyhäjärvi-seura ry:n kevätretkellä la 24.5.2008.
Tutustumiskohteina ovat mahdollisuuksien mukaan Tuo-
miokirkko, J.L. Runebergin kotimuseo ja kiertelemme
Vanhaa Porvoota oppaan johdolla.

Lisäksi käymme päivän aikana mm. Brunbergin suk-
laatehtaan myymälässä ja Porvoon Lankatalossa, missä
juuri silloin on Hullun halpa lauantai ja saatavana poisto-
tuotteita neule- ja kudontalankoja, kirjontapakkauksia,
mallineuleita ja -kudonnaisia. Jos olet käsitöitä harrasta-
va etkä ole koskaan vielä käynyt Lankatalossa, on siihen
nyt ainutlaatuinen mahdollisuus.

Retkeilemme koko päivän, lähtö linja-autolla Helsin-
gistä klo 10.00 Kiasman/Pääpostin turistipysäkiltä, pa-
luu n. klo 18 mennessä. Retken hinta bussikuljetuksi-
neen ja opastuksineen on 10 euroa. Ruokailut ja kahvit
kukin maksaa itse, varaamme ruokailupaikan ennak-
koon. Ilmoittautumiset retkelle kevätkokouksen yhtey-
dessä tai pikapuoliin, viimeistään 5.5.08 mennessä  puh.
Kaarina Pärssinen p. 040-519 3036. Katso vielä huhti-
kuun lehdestä!

KAARINA PÄRSSINEN www.vplpyhajarvi.fi

Porvooseen retkelle

toukokuussa

Täysilukuisena kokoontui
Kukkojen sukuseuran hal-
litus 27. tammikuuta koko-
ukseensa Anse Kämäräi-
sen kotiin Hausjärvelle.
Puheenjohtaja Jari Kukon
johdolla hyväksyttiin tilit ja
toimintakertomus vuodel-
ta 2007.

Sukuseuran matka Sorta-
valaan ja Petroskoihin to-
teutetaan, mikäli riittävä
määrä osallistujia on läh-
dössä mukaan. Sukuseuran
vuosikokous pidetään myös
tämän matkan yhteydessä.
Matkan ajankohta on 12.-
16.6.2008.

Sukuseura on mukana
Vpl. Pyhäjärvi -juhlilla
Mouhijärvellä, sillä sukuse-
minaarin yhtenä esitte-
lysukuna on Kukkojen
suku. Myös Tampereen
Karjalaisiin kesäjuhliin osal-
listutaan viikkoa ennen ju-
hannusta.

Sukuseuran puheenjohta-
jina toimivat Jari Kukko ja
Heikki Honkala, sihteerinä
Paula Latva, jäsensihteeri-
nä Anse Kämäräinen ja ra-
hastonhoitajana Reino Äi-
kiä.

REINO ÄIKIÄ

Kukkojen Sukuseuran hallituksen jäsenet edessä vas. Veikko Kukko, Arvo Kukko, Reino Äikiä, Paula
Latva, Marja Kotasalmi, takaa oikealta Heikki Honkala, Anse Kämäräinen, Ruut Uusihakala ja Jari
Kukko.

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%

Sivunvalmistus:
Marjo Ristilä-Toikka

Tilaa oma lehti


