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Takana on kahdeksastoista
kesä, jolloin Konevitsaan
on ollut mahdollisuus jäl-
keen päästä sen jälkeen kun
luostari v. 1991  otettiin
uudelleen käyttöön. Ensim-
mäisestä matkastani sinne
lokakuussa 1991 tulee ku-
luneeksi 17 vuotta. Matko-
ja on kertynyt näinä vuosi-
na yhteensä lähemmäs pa-
rikymmentä.

Luostarin 615-vuotises-
sa historiassa nämä vajaat
kaksi vuosikymmentä ovat
hyvin lyhyt jakso. Matka-
kuvauksia Konevitsasta on
julkaistu tässä lehdessä
ehkä kymmenittäin,  tänä-
kin kesänä on julkaistu ai-
nakin yksi kuvaus. Nyt syys-
kuun alussa tulleen ET-leh-
den numerossa on monisi-
vuinen, upein kuvin varus-
tettu elämyksellinen kuva-
us kahden vuoden takai-
selta talkooleiriltä. Em. ju-
tuissa kerrotaan yleistä Ko-
nevitsasta ja erityistä on
tietysti aina kirjoittajan
omat elämykset.

Kirjaan tässä ensisijaisesti
havaintoja siitä, mitä uutta
oli nähtävissä  tänä kesänä
osallistuessani  Konevitsa
ry:n  talkooleirille 27.7.-
3.8.2008. Viikossa silmät
näkevät ja korvat kuulevat
enemmän kuin varsinkin
vain päiväseltään siellä vie-
raillessa. Ehkä kulunut fraa-
si, mutta vuosien varrella

Vanha uudistuu Konevitsassa
Rakentaja-igumeni Aleksandr vie vauhdilla hankkeita eteenpäin

tapahtuneiden  muutosten
runsautta voi vain häm-
mästellä. Niin 1800-luvul-
ta peräisin olevassa raken-
nuskannassa kuin arkielä-
män menossa, mutta en-
nen muuta luostarielämän
vakiintumisessa näkyvät tä-
män vajaan parinkymme-
nen vuoden aikana siellä
ahertaneiden jättämät jäl-
jet. Alkuvuosina  restau-
roitsija ja tukiyhdistyksen
perustaja Heikki Hänni-
sen käynnistämistä tai hä-
nen ja luostarin silloisen
johtajan yhteistyössä sekä
useiden suomalaisten tu-
kemina ideoiduista hank-
keista monet ovat eden-
neet, mutta osa voimava-
rojen niukkuudessa joko
rauennut tai toistaiseksi hyl-
lyllä.

Yksi hämmästyttävim-
mistä havainnoista on, mil-
tä luostarin puutarhan ja
viljelysmaiden elpyminen
nyt näyttävät. Siinä missä
Kannaksella venäläisten
datshojen viljelmistä osa
näyttää vuosi vuodelta vain
laajenneen ja komistuneen,
on viljelty puutarha-ala nyt
hädin tuskin puolta siitä,
mitä parhaimmillaan 1990-
luvun alun jälkeen. Vanhan
omenatarhan hoitamisesta
ja elvyttämisestä on valitet-
tavasti kokonaan luovuttu.
Mutta toisaalla pääkirkon
alakirkko, Arseni Konevit-

salaisen kirkko luostarin
kehällä, Kazanin skiitan
kirkko ja Konevitsan skiit-
ta, Marian kuolonuneen
nukkumisen kappeli, He-
voskiven kappeli sekä luos-
tarin trapesa,  – vain tär-
keimmät mainitakseni –
ovat lähes valmiita. Muuta-
mien muiden rakennusten
kunnostaminen ja korjaus-
toiminta tänä kesänä oli
vilkkaassa vauhdissa. Ve-
näläiset rakennusporukat
urakoivat hiki hatussa niin
Igumenin talon kuin Ro-
duskan asumusten kunnos-
tustöissä.  Ja luostarikehän
rakennuksista osa on nyt
jo kelpo kunnossa.

Roduskalle kalaan ja
majoittumaan
Miltä tuntuisi herätä etelä-
tuulen tuomien maininki-
en loiskeeseen ja tähän ää-
nisinfoniaan sekoittuvaan,
metsän takaa kuuluvaan aa-
mupalvelukseen kutsuvien
luostarin kirkonkellojen
kalkatukseen. Suunnata he-
rättyä verkkoja kokemaan
aavan Laatokan meren si-
neen.

Tämä maalauksellinen
näky on totta jo lähiaikoi-
na. Konevitsan luostarista
itä-kaakkoon, Laatokalle
työntyvälle Roduskan nie-
melle on valmistumassa 2-
3 luostarin omistamaa ta-
loa. Alue oli vielä 1990-
luvullakin useita vuosia
piikkilankojen ympäröimää,
Venäjän armeija reviiriä.
Nyt luostarin hallussa ole-
valla niemellä oli viittä vail-
le valmiiksi kunnostettuna
yksi rakennus vanhoista,
Suomen ajoilta peräisin ole-
vista Laatokan kalastajien
taloista. Talo näyttää kuin
kokonaan uudelta, se on
sisustuksen viimeistelyä
vaille valmiina ja niemen
parin muun  rakennuksen
kunnostusta viritellään.
Kunnostustyön ovat pää-
osin tehneet venäläiset,
Moskovan läheltä saapu-
neet, luostarin palkkaamat
miehet. Talkooleirin ansio-
ta on, että suomalainen,
arkkitehtuuriltaan tyylikäs
ulkohuussi rakennettiin
Roduskalle elokuun alussa.

Luostarissa kerrottiin
pohditun kahdenlaisia käyt-
tösuunnitelmia Roduskan
rakennuksille. Taloja suun-
nitellaan vuokrattavaksi
saarella kävijöille. Toisaalta
esimerkiksi munkkiveljes-

tön luona vierailevat omai-
set voisivat majoittua nii-
hin. Suomalaiset tämän ke-
sän talkooleiriläiset osallis-
tuivat talojen ja niiden lähi-
ympäristön kunnostuk-
seen. Runsaasti vanhaa rau-
taromua, särkynyttä ikku-
nalasia ja muuta roskaa ke-
rättiin jätesäkkeihin ja use-
aan jätekasaan poiskuljetet-
tavaksi sen viikon aikana
kun talkooleirin parikym-
menpäinen iskuporukka
työskenteli Roduskalla aa-
musta iltaan. Sinne vie kul-
kukelpoinen tie, matkaa
luostarista on arviolta neli-
sen kilometriä. Talkoolai-
set kävelivät  matkan men-
nen tullen  – siihen kuntoi-
luun hukkui viikon aikana
ainakin yhden miestyövii-
kon verran. Venäläisten
traktori vei työvälineet ja
loppupäivinä kyyti heltisi
muutamalle rakennusalan
ammattilaiselle, jotka Suo-
mesta leirille lähtiessään ei-
vät arvanneet, että huono-
jalkaisina heitä ei hommis-
sa näytetty tarvitsevan.

Konevitsan skiitalla
isännöi Pushkinin
seurakunta
Konevitsan skiitta Kone-
vitsan Jumalanäidin ikonil-
le pyhitettyine kirkkoineen
sijaitsee saaren eteläisim-
mässä osassa. Saarelle Sor-
tanlahdesta saavuttaessa se
häämöttää noin kahden ki-

lometrin päässä  pääluos-
tarista oikealle päin. Ehkä
suurimmat ulkonaiset muu-
tokset on koettu Konevit-
san skiitalla. Se oli vielä
vuoden 1993 lopulla por-
tein ja piikkilanka-aidoin
suljettu ja vartioitu raken-
nusryhmä  Entisen kirkko-
rakennuksen  täytti ohjus-
ten koeammuntaan käytet-
ty massiivinen alustaraken-
nelma.

Nyt Konevitsan Jumalan-
äidin ikonille pyhitetty kirk-
ko ei ole sisätiloiltaan ehkä
vielä entisessä sotia edeltä-
vän ajan kaltaisessa  lois-
tossaan, mutta se on nykyi-

sellään hyvin kaunis ja tun-
nelmallinen valoisa kirkko
lukuisine ikoneineen ja kul-
tauksineen. Muodonmuu-
tos on sitten 1990-luvun
alun hyvin totaalinen. Rau-
hallinen, istutusten somis-
tama kirkkopiha, kunnos-
tetut ympärysmuurit ja asu-
miskäytössä olevat raken-
nukset ovat palauttaneet
kunnostetun kirkon lisäksi
skiitan entiseen arvoonsa.

Miten tämä on ollut mah-
dollista. Selitys löytyy siitä,
että Konevitsan luostari on

Jatkuu sivulla 3.

Luostarin tärkein ikoni Konevitsan Jumalanäi-
ti on pääkirkossa sijoitettuna koristeveistet-
tyyn ikonikaappiin.

Igumeni Aleksandr halusi päätteeksi osoittaa
kiitoksensa leiriläisille tarjoamalla venäläiseen
tapaan shampanjaa.

Iltaisin taivas Laatokalla punersi satumaisissa väreissä, tässä näkymä
talkoolaisten majapaikan, Punaisen hotellin kuistilta.
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Venäjä on Venäjä

vaikka…

Nykyisen uuden Venäjänkin on hyvin vaikea

hyväksyä länsirajansa itsenäisten naapurivalti-

oiden suvereenisuutta, itsenäisyyttä ja alueellis-

ta koskemattomuutta. Asennoidutaan ikään

kuin nämä valtiot kuuluisivat edelleen entiseen

Stalinin aikaiseen Neuvostoliiton etupiiriin,

jossa venäläiset voivat käyttäytyä miten

tahansa, joutumatta tilille teoistaan.

Kun jokunen aika sitten Venäjän lentokoneet

rikkoivat valtiomme rajoja jopa 11 kertaa,

uskalsi Suomikin vaatia Venäjältä selvitystä ja

tietysti normaalikäytännön mukaista anteeksi-

pyyntöä. Venäjän ensireaktio oli Neuvostoliiton

ajoilta tuttua valehtelua. – ”Koneemme eivät

olleet mainittuina päivinä siellä päinkään”.

Presidenttimme ei katsonut aiheelliseksi

puuttua tähän ulkopoliittisesti ikävään tilantee-

seen, vaan pääministeri selvitti tapahtumia

Moskovassa. Venäläiset eivät antaneet kos-

kaan virallista selvitystä asiasta eikä anteeksi-

pyyntöä tullut. Suomalaisille on kuitenkin

annettu ymmärtää, että meillä on erinomaisen

hyvät suhteet Venäjään.

Viron patsaskiista sai viime vuonna venäläis-

nuorten toimesta valtaisan vandalismin aallon.

Kymmeniä virolaisten kauppoja ja liikkeitä

rikottiin ja tuhottiin silmittömästi sekä varastet-

tiin. Kremlistä avitettiin tilannetta jumiuttamalla

Viron sähköpostiliikenne. Ja riehuminen jatkui

vielä Moskovassa, jossa ”Putinin nuorisojouk-

ko” tunkeutui riehuen Viron suurlähetystöön.

Poliisia ei tietenkään saatu paikalle.

EU:n puheenjohtaja Angela Merkel ja Suomen

ulkoministeri Kanerva tuomitsivat välittömästi

venäläisten toimet ja antoivat EU:n valtioiden

tuen Virolle. Vaikka vastassa olisikin suurvalta,

niin toki täytyy olla rohkeutta nostaa esille näin

räikeät rikkomukset pienen itsenäisen valtion

sisäisiin asioihin. Suomalaiset olivat erittäin

tyytyväisiä ulkoministerimme jämäkkyydestä.

Presidentti oli tapauksesta hiljaa.

Georgiasta uutisoitiin viime kuussa suuren ja

mahtavan suurvallan suuri sotilaallinen operaa-

tio. Venäläinen hyökkäysvaunu kävi rauhallisel-

la parkkialueella ryttäämässä tyhjänä seisseen

georgialaisen poliisiauton. Näky Venäjän

asevoimien mahtavuudesta ja henkisestä

tasosta mykisti todella monet länsimaat.

Venäläisnuoret vaativat Suomen
 karjalaisjärjestöjen
lakkauttamista

Petroskoissa Suomen konsulaatin edustalla

järjesti Venäjän Karjalassa toimiva nuorisojär-

jestö Novaja Karelia kaksi mielenosoitusta

viime kesäkuussa. He vaativat, että keskustelu

Karjalan palauttamisesta on Suomessa kiellet-

tävä. Sama järjestö vaatii myös, että Suomen

hallituksen on heti lakkautettava kaikki ne

järjestöt, jotka ajavat Karjalan palauttamista.

Lisäksi he vaativat niiden suomalaisyhtiöiden

boikottia, jotka ”haalivat voittonsa meidän

luonnonrikkauksillamme”. Yhtiöiden boikotointi

ja muut vastatoimet aloitetaan vasta sitten, jos

Suomen hallitus ei tee mitään estääkseen

Karjalan palautukseen tähtäävää revansismia.

 Näillä ”Putinin nuorten” vaatimuksilla ei ole

tietenkään minkäänlaista lain voimaa täällä

Suomessa. Suomen hallitus osaa kyllä hoitaa

maamme asiat ja sananvapauden ihan itsenäi-

sesti. Toivottavasti sananvapaus Venäjälläkin

kehittyy, vaikka kovin synkältä se näyttää.

Viimeisten kahden vuoden aikana yli 300

”toisinajattelevaa” toimittajaa on tapettu.

Venäjä on mielenkiintoinen naapuri, jota pitää

ymmärtää hyvin, hyvin kärsivällisesti.

SALME RINTALA

Elsa Kaasalainen Turus-
ta on lähettänyt lehdellem-
me Reino Äikiän välityksin
vanhan kirkon seinustalla
otetun rippikoulukuvan tie-
dustellen miltähän vuodel-
ta kuva mahtaa olla.

Kuvasta on tunnistetta-
vissa ylhäällä vasemmalla

Keskellä nuori taiteilija
Maria Likhaja, oik. äiti,
Käkisalmen linnan mu-
seon johtaja Maria Lik-
haja ja vas. amanuenssi
Valentina Golenkova,
joka osaa suomea itse-
opiskelun perusteella.

Tampereella Tallipihalla on
perin-teisesti ollut viime-
vuosina elo-kuussa kaksi-
päiväiset Pietarilaiset Mark-
kinat. Tänä vuonna 16.-
17.8 mielenkiintoa lisäsi
alueen entisen tallin tilois-
sa  5.-17.8. välisenä aikana
esillä ollut ”Rakkaudella
Käkisalmesta”  taidenäyt-
tely.

Näyttelytaulut olivat kä-
kisalmelaisen vasta tämän
vuoden lokakuussa 18
vuotta täyttävän Maria Lik-
hajan tekemiä töitä 2003 -
2008. Lahjakas nuori tai-
teilija on syntynyt
24.10.1990 Käkisalmessa
(Venäjällä). Hän osallistu-
nut kolmivuotiaasta taiteen
perusopetukseen Käkisal-
men kuvataidekoulussa.
Vuosina 1993 – 2003 hän
oli Käkisalmen peruskou-
lussa ja siirtyi sieltä 2004

Pietarilaisilla Markkinoilla Tampereella

Tilaa oma lehti

Pietarin valtiolliseen aka-
teemiseen kuvataidekou-
luun ollen tällä hetkellä
11.luokalla.

Hän on osallistunut ikä-
luokkansa useisiin näytte-
lyihin ja kilpailuihin me-
nestyen niissä hyvin.

Tallin tiloissa oli esillä
hänen laaja noin 90 työ-
tään; öljy-, akvarelli-, pas-
telli-, tussi, ja lyijykynätöi-
tä.

Eri pitäjäseuroilla ja sää-
tiöillä on luotu hyvät suh-
teet Käkisalmeen, sen joh-
toon kuin myöskin Käki-
salmen linnan alueella toi-
mivan museon henkilöihin.
Ensimmäiset kontaktini
heihin sain noin kymme-
nen vuotta sitten. Tästä
syystä oli luonnollista, että
näyttelyn onnistumisen
suhteen annoimme heille
tukea. Näyttelyn pystytyk-

sessä avusti Vpl. Pyhäjär-
vi-Säätiö.  Näyttelyn val-
vonnassa oli mukana lisäk-
si mm. Vpl. Pyhäjärvi-Sää-
tiö Tampereen kerho, Räi-
säläisten Säätiö ja itse edus-
tin Vuoksela-Seuraa.  Näyt-
tely herätti laajaa huomiota
ja moni ei tahtonut uskoa,
että kyseessä oli niin nuori
taiteilija.

Moni taulu olisi vaihta-
nut omistajaa, jos se olisi
ollut mahdollista. Pientä
kauppaa kylläkin käytiin.
Olin päivystämässä  kol-
mena päivänä ja kävijöiden
kanssa oli mukava vaihtaa
kuulumisia. Harvinaisen
moni kävijä kertoi olevan-
sa kotoisin Kannakselta.
Myynnissä olleella karjalai-
sella kukkopillillä sain pi-
halla tarhassa olleen ku-
konkin kiekumaan ahkeras-
ti.

Toivottavasti ensi vuon-
na saamme ihailla taiteili-
jan uusia töitä Tallipihalla.
Moni varmasti maalauttai-
si oman aiheen mukaisen
taulun, jos se olisi mah-
dollista.

Toivotamme heidät läm-
pimästi tervetulleiksi uu-
destaan tänne, samoin kuin
hekin toivoivat tapaamista
mahdollisimman pian Kä-
kisalmessa.

TAISTO VIRKKI

Karl Wiika. Samalla rivillä
oikealla on kaksi arvokkaan
näköistä herraa. Parta-se-
dän hahmo on tunnistetta-
vissa mutta onko hänen vie-
ressään sivuittain oleva her-
ra rovasti Johan Eemil Lin-
degren ( s.11.6.1853 ja kuol-
lut 8.8.1927). Hän oli Py-

häjärven kirkkoherrana en-
nen Wiikaa. Jos näin on
kuvausaika ajoittuu  1.5.
1919, jolloin Vikman-Wii-
ka tuli kappalaiseksi
1.6.1926 jolloin hän muutti
Joensuuhun. Onko kuvas-
ta oikeassa laidassa tunnis-
tettavissa myöskin aikuiset

suntio Matti Talja ja hänen
vaimonsa. Kuvan henki-
löistä ei liene enää kukaan
elossa mutta esivanhempi-
en tuttuja piirteitä rippi-
koululaisista saattaa löytyä.
Siis minä vuonna kuva on
otettu. Vastaukset toimi-
tukseen.

Rippikoululaisia – ovatko vuodelta 1919?
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vuokrannut skiitan lähiym-
päristöineen Pietarin alu-
eella sijaitsevan Pushkinin
ortodoksisen seurakunnan
käyttöön. Vuokraajat kun-
nostivat kirkon ympäristöi-
neen ja huolehtivat siitä
ympärivuotisesti. Vähän
matkan päähän skiitan ke-
hästä Laatokan rannalle on
rakennettu majoja, joissa
lasten ja nuorten kesäleiri-
läiset yöpyvät alueella jär-
jestetyillä kesäleireillä. Ta-
pasin viikon aikana joitain
kesäleirien aikuisia talkoo-
laisia, jotka piipahtivat luos-
tarissa. Pushkinin seura-
kunnan vuokralle saamaa
paikkaa pidettiin ihanteel-
lisena.

Pääkirkon alle
valmistumassa
kastekirkko
Kun katsoo luostarikehälle
vievältä Pyhältä portilta
kohti pääkirkkoa, saattaa
huomio kiintyä eteläisellä
seinustalla näkyvään lähes
huomaamattomaan raken-
nelmaan. Olen ajatellut sii-
nä olevan jonkinlaisen va-
rastorakennuksen, ehkä
työkaluvajan. Ovi rakennel-
masta johtaa kuitenkin alas
kirkon alustan holveihin
vieville portaille. Totesim-
me, miten perillä käytäväs-
sä, monen holvin takana
avautuu pieni kastekirkko.

Sen upotettu, marmori-
nen allas portaineen oli jo
valmiina, holvikaaret hoh-
tivat himmeän kellertävän
valkoisina, vain ikonit sei-
niltä ja kastevesi altaasta
puuttuivat. Kastekirkkoa
on ehkä jo käytetty tarkoi-
tukseensa. Uusia ja uusia
Venäjän ortodoksikirkon
jäsenyyteen kastettavia riit-
tää. Heti Konevitsan uu-
delleen heräämiseen alku-
vuosina kastettavia riitti
kesäaikaan talkoolaisista ja
venäläisistä lähes jokaisen
liturgian yhteyteen. Neu-
vostoliiton aikana uskonto
katosi monien perheiden
elämästä kokonaan, orto-
doksikirkot ja luostarit ra-
pistuivat ja otettiin muu-
hun käyttöön. Kuten tie-
dämme, nyt kohta parin-
kymmenen vuoden ajan on

ollut toisin ja ortodoksikir-
kon lisäksi useisiin muihin
uskonnollisiin ryhmitty-
miin on liittynyt runsaasti
väkeä.

Yhteys
ulkomaailmaan
Viikko talkooleirillä muo-
dostui monella tapaa toi-
senlaiseksi kuin edellinen
talkooviikkoni Konevitsan
600-vuotisjuhlien aikaan.
Kesällä 1993 puhelinyhte-
ys saarelta oli vain luosta-
rin kellotornista radiopu-
helimella. Jos tuli pakotta-
vaa asiaa, niin luvan saatu-
aan kiivettiin kellotorniin
ja kas, radiopuhelimella yh-
teys toimi aivan tyydyttä-
västi.

Ei ole monta vuotta siitä
kun Konevitsassa käydessä
saattoi todeta, ettei kenttää
matkapuhelimelle löydy.
Tosiin on nyt. Yhteydet
kännykällä toimivat puhe-
linlaskun suuruudesta pää-
tellen liiankin hyvin.

Laiva Konevitsaan ja ta-
kaisin kulkee Sortanlahdes-
ta päivittäin kaksi kertaa.
Lähtöajat saattavat kuiten-
kin vaihdella. Kerrottiin,
että melko helposti saarelle
saa järjestymään kuljetuk-
sen myös reittilaivaa pie-
nemmällä jahdilla. Ehkä
sellaisella voisi pyöräyttää
saaren ympäri, jotta näkisi
mitä siellä Pohjoispatterilla
on tapahtunut. Ja näkisi ne
hylkeet. Viime vuonna saa-
rella talkoilleet kertoivat ai-
nakin yhden Laatokan hyl-
keen näkemisestä.

Mutta on niitä rauhalli-
sempiakin tapoja lähestyä
Konevitsaa. Talkooleirin
päätösviikonloppuna saa-
relle rantautui noin 10-hen-
kinen suomalais-venäläis-
ten nuorten kanoottiretki-
kunta. Perjantaina raivon-
neen monituntisen ukkos-
myrskyn takia heidät tosin
hinattiin perille Käkisal-
mesta huoltoveneillä. Ka-
noottiretkeä Laatokalla oli
siihen mennessä kestänyt
kolme viikkoa. Päämäärä-
nä oli Pietari.

Pitkin viikkoa Laatokalla
näkyi aikaisempia kesiä
runsaammin erikokoisia

veneitä, isoista huvijahdeis-
ta ja risteilylaivoista pie-
nempiin venekuntiin. Tämä
kertonee paitsi liikkumisen
vapautumisesta myös elin-
tason noususta, sillä mak-
savat ne veneet edelleenkin
Venäjällä enemmän kuin
tavallinen ihminen voi edes
haaveilla. Konevitsan sata-
man lahdella oli näitä huvi-
veneitä pari kolme koko
viikon ankkuroituneina. En
seurannut, vaihtuivatko ve-
neet.

Yläjärvellä juuret,
sielu Laatokalla
Leiriläisenä jo kerran en-
nenkin Konevitsassa vie-
raillut Tauno Riihisaari
Mäntästä oli yksi mielen-
kiintoisimmista uusista vii-
kon aikaisista tuttavuuksis-
ta.  Ei vähiten siksi, että
Taunon, puhuttelunimel-
tään Tanen,  äiti Hellä ja
äidin suku Koppaset ovat
syntyisin Vpl. Pyhäjärven
Yläjärveltä. Tane muisteli
pitkin viikkoa jutellessa eri-
tyisesti Pyhärvestä hänelle
paljon kertonutta tätiään
Rauha Koppasta (1923-
2008), jonka muistokirjoi-
tus julkaistiin kesäkuun
Vpl. Pyhäjärvi-lehdessä.

Miksi olet täällä -kysy-
mykseen Tane ehätti leiri-
nuotion esittelykierroksel-
la vastaamaan ensinnäkin
tulleensa, koska on rakas-
tunut Laatokkaan. Lähem-
min keskustellessa ilmeni,
että Tane on ollut useana
vuonna Laatokkaa kiertä-
mässä joko veneellä tai ka-
nootilla erilaisissa luonnos-
ta ja luonnonsuojelusta
kiinnostuneiden suomalais-
ten ja venäläisten ryhmis-
sä. Niin löytyivät Laatokan
Vpl.Pyhäjärven puoleiset
rannat, lähellä Laatokkaa
siintävä äidin suvun Yläjär-
ven kylä. Ja joitain vuosia
sitten Konevitsa.

Mäntän kaupunginhalli-
tuksen jäsentä, muusikko-
na, taiteilijana ja kulttuuri-
vaikuttajana tunnettua
matkailuopas Tauno Riihi-
saarta ei mikään voi erot-
taa äidin puolen juuristaan
ja kulttuuriperimästään. Sii-
tä tulin vakuuttuneeksi.
Laatokan laineilla keinuvas-
sa paluulaivassa tämä kiha-
rapää, olemukseltaan  kar-
jalaisten shemeikkojen  jäl-
keläinen, jonka juurista osa
on vankasti Pyhäjärvellä,
vaikenee. Niin me muut-
kin, sillä ikävä takaisin is-
kee ja syvenee paluumat-
kan edetessä.

Rajan käyntiä -
dokumenttia kuvattiin
Konevitsassa 
Laatokkaa matkanneen ka-
noottiseurueen mukana
saarelle rantautui myös elo-
kuvaohjaaja Petteri Saa-
rio avustajineen. Hän oli
kokoamassa Konevitsasta
aineistoa osaan uutta do-
kumenttisarjaansa. ”Rajan
käyntiä” -sarja  tulee ulos
TV 2:ssa ensi vuonna 2009
marras-joulukuulla. Alusta-
vasti puolituntisiksi kaavail-
luista jaksoista yhdessä ker-
rotaan Konevitsasta ja Va-
lamosta. Tasokkaita doku-
mentteja Konevitsasta ei
ole liiaksi, siksi tämän ku-
vauksen osuminen osittain
juuri samaan aikaan talkoo-
leirin kanssa tuntui hätkäh-
dyttävältä sattumalta. Kiin-
nostavaa on sekin, että tal-
kooleiriläisiämme tulee to-
dennäköisesti vilahtamaan
filmillä, sillä Petteri kuvaa-
jineen seurasi tiiviisti ta-
pahtumia luostarissa lau-
antain  ja sunnuntain aika-
na.

Porvoossa kotipaikkaan-
sa pitävä, v. 2002 Tiina ja
Petteri Saarion perustama
yhtiö Docart tunnetaan laa-
dukkaiden dokumenttielo-
kuvien, televisiosarjojen ja
valistusohjelmien tekijänä.
Kansainvälisesti ja kansal-
lisesti  palkittu elokuvaoh-
jaaja Petteri Saario, (s.1961)
– pari esimerkkiä maini-
takseni – muistetaan esim.
TV 2:ssa esitetystä Nooan
arkki -luontofilmisarjasta.
Hän käsikirjoitti ja ohjasi
myös Suomen itsenäisyy-
den juhlavuonna 2007, vii-
me tapaninpäivänä televi-
siossa  nähdyn elämykselli-
sen dokumenttielokuvan
Kansanluonto.

Keittiövuorossa
kuuliaisuustyössä
Kukin talkooleiriläinen teki
työtään omien voimavaro-
jensa ja taitojensa puitteis-
sa. Roduskan tielle, arviol-
ta 4 kilometrin kävelymat-
kalle suuntaansa, olisin ki-
peine koipineni uupunut jo
puolivälissä. Viikko kului
luostarikehän tuntumassa.
Poimin punaisia viinimar-
joja heti ensimmäisenä päi-
vänä, mutta työ jäi osoit-
tauduttuaan hölmöläisen
hommaksi. Kypsintä satoa
kantaneissa pensaissa mar-
jatertuista vain kolmannes

oli juuri ja juuri kypsynyt,
raa´at tertun osaset varisi-
vat.

Poimintapäivänä saattoi
todeta, miten erinomaises-
sa kunnossa luostarin kas-
vimaat ja kasvihuoneet oli-
vat. Satoa, kesäkurpitsoita,
porkkanoita, lanttuja, mo-
nenlaisia tomaatteja ja
kurkkuja jne. oli tulossa
runsaasti. Perunaa vain vä-
hän, sekin muovisessa kas-
vihuoneessa. Syykin selvi-
si. Colorado-kuoriaisen
vuoksi perunan viljely oli
ollut lopetettava muutama
vuosi sitten. Mutta viljellyn
alan vähäisyys ällistytti.
Kerrottiin, että nykyistä
edellinen igumeni olisi to-
dennut ykskantaan: Pieta-
rista saa vihanneksia ja juu-
reksia paljon halvemmalla
kuin niiden vaivalloinen vil-
jely täällä maksaa. Osittain
omavarainen luostari kui-
tenkin kesäaikaan on juu-
resten ja vihannesten osal-
ta.

Keittiöllä vanhojen itä-
neiden perunoiden ja pork-
kanoiden kuoriminen oli
mukavaa puuhaa. Keittiö-
munkki Pavel oli ystävälli-
sistä ystävällisin työnjohta-
ja ja saimme tutustua keit-
tiön väestä lähemmin myös
hieman englantia taitanee-
seen Elizabetiin.  Mutta
viikon puolivälin jälkeen yl-
lättäneen vatsataudin vuok-
si tuli veepeetä pariksi päi-
vää. Vasta melkein loppu-
metreillä valmistui ensim-
mäinen pieni käsityö luos-
tarin käyttöön. Henkilö-
kohtainen panokseni jäi
varsin vaatimattomaksi.
Talkooleirin paikkana Ko-
nevitsa on fyysisesti hyvä-
kuntoisten, tervejalkaisten
paikka. Henkistä kanttiakin
vaaditaan, ainakin saman
verran kuin suomalaisessa
työelämässä nykyisin. Työ-
tä riittää, siitä ei ollut pulaa,
vaikka töitä ei aina oltu
osoittamassakaan. Ne tal-
kooleiriläisistä, jotka löysi-
vät oman pestinsä ruodus-
ta heti alkuviikosta, koki-
vat varmasti myös suurta
työn iloa.

Rakentaminen jatkuu
Konevitsan luostariyhtei-
sössä joka puolella raken-
nettiin ja touhuttiin. Toi-
mettomana maleksijoita ei
näkynyt. Tekemisessä oli
”reilu meininki”. Vajaan

vuoden verran luostaria
johtanutta nuorta igumeni
Aleksandria kutsuttiin epä-
virallisesti rakentajamun-
kiksi.  Suomalaisista raken-
tajatalkoolaisista  irrotet-
tiin koko viikoksi iskujouk-
ko vaativaan työhön, uusi-
maan munkkien saunara-
kennuksen löylyhuoneen
kaarevaa kattoa ja paneloi-
maan vanhoja rosoisia tiili-
seiniä. Ensi vuonna talkoo-
laisten odotetaan viimeis-
televän igumenin taloa.  Sen
kunnostushan oli jo pitkäl-
le edennyt ennen kuin tuli-
palo alkuvuonna 2007 tu-
hosi rakennuksen puuosat.

Omasta puolestani voin
olla kiitollinen siitä, että
luostari jälleen kerran otti
vastaan suomalaisten tal-
kooryhmän, sen vähäisim-
mänkin jäsenen. Sillä oli-
han meistä luostarille myös
paitsi elämän menoon siel-
lä tuonutta mukavaa vaih-
telua aika paljon ylimää-
räistä vaivaa. Olisi mukava
tietää, koettiinko luostaris-
sa myös ryhmämme koko-
naispanoksen ”aikuisten
oikeesti” tuottaneen hyö-
tyä. Ensi kesänä sinne me-
nevät näkevät, ovatko ryh-
män viemät kymmenet isot
roskikset paikoillaan ja toi-
miiko jätehuolto. Miten on
käynyt Roduskalta koottu-
jen romu- ja jätelasikaso-
jen, onko ne kuljetettu pois
ja ympäristö upeassa Ro-
duskan niemessä pysyväm-
min siistiytynyt. Onko vel-
jestön löylyhuoneen tultua
nyt pitkälti korjatuksi koko
vanha uljas tiilinen sauna-
rakennus saatu uudestaan
käyttöön.

Viikon aikana sai nähdä,
miten elämä sujuu kesäi-
sessä Konevitsassa. Sai ko-
kea myös hiljentymisen ja
rukouksen mahdollisuuden
luostarin kirkoissa. Sai ko-
kea tämän talkoolaisryh-
män yhteisyyttä. Se kaikki
on erilainen kokemus kuin
mihin minään muuna ke-
sänä, millään muulla mat-
kalla Karjalaan, niiden
1990-luvun alkuvuosien jäl-
keen on ollut mahdollisuus.

Teksti: KAARINA
PÄRSSINEN

Kuvat: KAARINA
PÄRSSINEN ja

AILA MOLARIUS

Konevitsan

kuulumisia

Jäännöksiä luostarin perustajasta Arseni Kone-
vitsalaisesta säilytetään arkussa pääkirkossa,
sen edessä seinällä häntä esittävä ikoni.

Paluulaivalla Konevitsasta
Tauno Riihisaari ja ju-
tun kirjoittaja Kaarina
Pärssinen.

Kuuliasuustehtävä keittiöllä sisälsi perunoiden ja porkkanoiden kuorin-
taa, jossa puuhassa kirjoittajan lisäksi Kirsi Ollila (oik.).
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Kirkonsanoma

Tuulikki Tuominen o.s.
Lappalainen, syntynyt
Vpl Pyhäjärvi Vernitsa
12.8.1928 ja kuollut
1.9.2008 Raumalla.

Tuulikin vanhemmat oli-
vat Maria ja Aapro Lappa-
lainen Vernitsalta.

Pari vuosituhatta sitten juu-
talaisten uskonnollisen elä-
män keskus oli Jerusale-
min temppeli. Sen muuri-
en sisälle jokaisen kunnon
juutalaisen mieli halasi pari
kolme kertaa vuodessa.
Pääsiäisjuhla oli vuoden
kohokohta, mutta muul-
loinkin monien askeleet
suuntautuivat tuohon ul-
jaaseen rakennukseen. Se
hallitsi ympäristönsä vuo-
ristoista maisemaa. Psalmin
laulajat kuvaavat hyvin elä-
västi ihmisen kaipuuta koh-
data Jumala. Erityinen py-
hiinvaeltajien laulu on psal-
mi 84, jonka jakeissa sielun
ikävä saa hienon muodon.
”Minun sydämeni nääntyy
kaipauksesta, kun se ikävöi
Herran temppelin esipihoil-
le”. Laulaja kokee edelleen:
”Onnellisia ne, jotka saa-
vat voimansa sinusta, ne,
jotka kaipaavat pyhälle mat-
kalle”.

Kristikunnan pitkä his-
toria sisältää lukuisia kuva-
uksia pyhistä matkoista ja
pyhiinvaelluksista. Viime
vuosina myös meidän Kir-
kossamme monet ovat löy-
täneet itselleen ja hengelli-
selle elämälleen tärkeän ja
hyväksi osoittautuneen
muodon pyhiinvaellukses-
ta. Jokainen kirkkomatka
on oikeastaan jo pienimuo-
toinen pyhiinvaellus. Muu-
tama vuosikymmen sitten
kirkkoon lähteminen oli

Pyhiinvaeltajan laulu
monien järjestelyjen tulos-
ta. Jo edeltävän viikon var-
rella piti huolehtia muuta-
mista käytännön asioista.
Kun matka kirkkoon oli
lyhyt, käytännön toimet sai
hyvin tehtyä vielä samana
aamunakin. Isoisssa seura-
kunnissa oli kyliä, joista kir-
kolle kertyi matkaa kym-
meniä kilometrejä. Yhtei-
seen jumalanpalvelukseen
päästiin harvoin, mutta kun
siihen tuli mahdollisuuk-
sia, kirkkomatka oli mie-
leenpainuva kohokohta
ehkä hyvinkin pitkään.

Osassa kristikuntaa eri-
tyisillä pyhiinvaelluksilla on
ollut oma erityisasemansa
ihmisten hengellisenä vir-
kistäytymismuotona. Van-
himmat pyhäjärveläissyn-
tyiset  muistavat, mitenkä
Konevitsan ja Valamon
luostareissa kävi pyhiinva-
eltajia pitkin vuotta. Matka
saattoi kestää useita päiviä
ja olla monien järjestelyjen
vuoksi vaikeasti toteutetta-
va. Mutta matkan anti mer-
kitsi sielulle virkistystä ja
hengellisen elämän hoitoa
lukuisissa luostareiden ju-
malanpalveluksissa. Sielun-
hoitoa oli mahdollista saa-
da myös matkatovereiden
kanssa keskustellessa ja eri-
tyisesti varsinaisessa pää-
kohteessa luostarien velji-
en ja isien kanssa. Yhtei-
nen kirkkokansan rukous
ja monissa jumalanpalve-

luksissa koettu keskinäinen
yhteys ehtoollisineen tar-
josi eväitä arkiseen jaksa-
miseen pitkäksi aikaa.

Viime vuosikymmeninä
monien askeleet ovat suun-
tautuneet myös raamatun-
historian keskeisille  tapah-
tumapaikoille tämän päi-
vän Israelissa. Jotkut ovat
jopa kokeneet tällaisen mat-
kan niin voimakkaasti, että
he käyttävät siitä sanontaa
viides evankeliumi. Tär-
keintä ei ole kuitenkaan
maisemien näkeminen ja
lukuisissa paikoissa piipah-
taminen, vaan Raamatun
opetuksen sisäistäminen ja
siitä eläminen. Joku kohta
pyhässä Kirjassa saattaa
aueta uudella tavalla, kun
omilla silmillään saa katsel-
la maisemaa, josta evanke-
liumit kertovat. Olen mon-
ta kertaa saanut seistä ja
kulkea pyhiinvaeltajien
kanssa pyhän historian eri
kohteissa. Koko pelastus-
historian ydinkohdat saa-
vat ulkoiset puitteet, joissa
toki kovin usein on muka-
na myöhempien lukuisien
sukupolvien jättämiä merk-
kejä omalta ajaltaan. Mutta
oikeastaan tämäkin kuvas-
taa ihmisen sielun kaipaus-
ta läpi vuosisatojen johon-
kin semmoiseen yhteyteen,
joka hoitaa ihmistä ja antaa
hänen sielulleen evästä niin
matkalle täällä kuin myös
matkalle Jumalan eteen.

Tämän lehden lukijoista
kovin monella on mielessä
matkat syntymäseudulle,
jonne runsaan viidentoista
vuoden ajan on jälleen
päästy käymään. Sieltä
puuttuvatkin tutut raken-
nukset ja maisemakin on
perusteellisia mullistuksia
kokenut, jotakin perin tut-
tua ja lämmintä ihminen
kokee herkästi omilla juu-
rillaan.

Kirkosta on jäljellä vain
perustan kiviä ja hautaus-
maakin on muuttanut muo-
toaan, paikka tuntuu silti
pyhältä. Lukuisat sukupol-
vet ovat noilla sijoilla ru-
koilleet ja kokeneet elävän
Jumalan hoitavaa läsnäoloa.
Se on mahdollista vielä nyt-
kin siellä, missä ihminen
on valmis hiljentymään
suuren Jumalan pyhien kas-
vojen edessä.

Pienestäkin hetkestä voi
tulla arvokas. ”Herra Ju-
mala on aurinko ja kilpi,
hän lahjoittaa meille armon
ja kunnian. Hän ei kiellä
hyvyyttään niiltä, jotka vael-
tavat nuhteettomasti ”.

Meidän kulkumme on
perin harvoin nuhteetonta,
mutta siksi tuntuukin suun-
nattoman hyvältä pyhiin-
vaeltajan laulun viimeinen
jae: ”Autuas se, joka turvaa
sinuun, Herra Sebaot!”

VEIJO JÄRVINEN

Juuka la inen ,Lappeen-
rannasta lähtöisin ja Pyhä-
järven Musakan-
lahdesta juurensa omaava
laulaja, baritoni Hannu
Musakka pitää Suomalai-
sen rukous - hengellisen
musiikin yksinlaulukonser-
tin Vammalassa Tyrvään
kirkossa sunnuntaina 5.10.
klo 18. Tilaisuus liittyy sa-
malla laulajan 25-vuotisen
yksinlaulajan uran juhla-
konserttien sarjaan.

Konsertissa kuullaan tut-
tuja ja rakastettuja suomen-
kielisiä hengellisiä yksinlau-
luja lapsuudesta vanhuu-
teen sekä lauletaan yhdes-
sä muutamia virsiä. Lau-
luista mainittakoon: Oi kat-
sohan lintua, Ken on luo-
nut sinitaivaan,
E n k e l i ,  P y h ä a a m u n
rauhaa, Kanteleeni, Rakka-
hin Jeesus, Armolaulu.
Konsertissa kuullaan kaik-
kiaan 19 laulua. Säestäjänä
toimii kanttori Keijo Vät-
tö.

Konsertit ovat saaneet eri
puolilla Suomea erittäin
hyvän vastaanoton. Kon-
sertteja on ollut mm. Keri-
mäen vanhassa puukirkos-

Suomalaisen rukous
-yksinlaulukonsertti Vammalassa

sa, Kaustisella, Vetelissä,
Vimpelissä, Kuusankoskel-
la, Valkealassa, Sallassa,
Kesälahdella, Paltamossa,
Ristiinassa, Hirvensalmel-
la, Juuassa, Kuhmossa, Loi-
maalla, Punkaharjulla, Puu-
malassa, Urjalassa, Kotkas-
sa, Iitissä, Sotkamossa, Ka-
jaanissa, jne.

Hannu Musakka on opis-
kellut yksinlaulua sekä

yksityisesti että Joensuun
konservatoriossa suoritta-
en eri tasoisia kurssitutkin-
toja. Opettajina ovat olleet
laulunlehtorit, dipl.- ja oop-
peralaulajat Seija Mikkonen
Kuopiosta ja Rauno Kelta-
nen Joensuusta. Lisäksi
Hannu Musakka on osal-
listunut mm. Tom Kraus-
en laulukurssille. Kirkot
ovatkin parhaita paikkoja

laulajan kantavalle, laajalle
(n.3okt) ja soivalle äänelle.
Erityistä kiitosta on tullut
mm. laulujen selkeydestä.

Tilaisuuteen on vapaa
pääsy! Ohjelmia
myydään kirkon ovella á 7
euroa.

Tervetuloa! Konsertin
järjestäjänä toimii Vamma-
lan evl.srk.

Rakkaamme

ESTER HAAKANA

s. 6.1.1926 Vpl Pyhäjärvi
k. 27.8.2008 Vammala

Kiittäen ja kaivaten
Amalia-sisko

Pasi ja Eeva-Liisa

Virve ja Jouko, Suvi, Anni, Eero ja Katri

Sirkka-Liisa ja Heini perheineen

Pauli ja Keijo perheineen

Marjatta

läheiset ja ystävät

Siunatut olkoot tädin työt

”lastesi” vuoksi valvotut yöt,

huolten arjet ja Pyhät hartaat.

eväskääröt ja sukkavartaat.

Siunatut jalkain askeleet,

silmäin salatut kyyneleet.

Hiljaa lepää kädet rakkaat,

puolestamme rukoilleet.

Siunaus toimitettu 6.9.2008 läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitos kaikille Esteriä hoitaneille.

Rakas puoliso, isä, pappa ja isopappa

Alpo Armas

PUSA

s. 19.03.1927 Vpl. Pyhäjärvi
k. 23.7.2008 Hämeenkyrö

Niin paljon tekoja

niin paljon muistoja

niin paljon rakkautta

niin paljon surua ja kaipausta.

Kiitos yhteisistä vuosista
Helvi

Harri ja Sirpa

Jani, Kati, Annika ja Akseli

Mika ja Hannele

Sari ja Ville

Susanna

Asko ja Taina

Jussi

Niina

Emilia, Tuomas ja Aada

Pauliina ja Pasi

siskot perheineen

sukulaiset ja ystävät

Varpu Pappinen vietti 85-
vuotispäiviään 14.9.2008
Järvenpäässä läheistensä
kanssa. Hän on syntynyt
Vpl Pyhäjärven Yläjärven
kylässä. Vanhemmat ovat
Katri ja Juho Pappinen.
Varpu on perheen rakas-
tettu mummi, piirakanlei-
poja ja kutoja. Nyt lapaset
ja sukat saa tyttären pojan-
poika pikku Roope.

Merkkipäiviä

Siunaus toimitettu. Kiitos osanotosta.
Kiitos Hämeenkyrön terveyskeskuksen vuodeosasto 1:n

hoitohenkilökunnalle hyvästä hoidosta.

Valmistuneita

Artesaani Leena Kukko
on valmistunut 26.6.2008
kasvatustieteiden maisterik-
si Rauman opettajankou-
lutuslaitoksesta. Vanhem-
mat Tauno ja Ritva Kukko
ja isoisä Juho Kukko (Tii-
tua).

Kuolleita
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Sain luettavakseni kirjan
”Sukelluksia”, jonka on kir-
joittanut Aino Pöyhönen.
Hän on julkaissut kirjan
omakustanteena, joka ei ole
yleisessä myynnissä. Kirja
on kohdennettu hänen
omille lapsilleen ja läheisil-
leen. Kirja on eloisa kuva-
us Aino Pöyhösen omasta
elämäntarinasta ja hänen
rinnallaan kulkeneista lä-
heisistä henkilöistä.

Pöyhönen toteaa kirjoi-
tuksensa polveilevan ja
muodostuvan lukuisista
pienistä katkelmista; muis-
toista ja unelmista lapsuu-
desta aikuisvuosiin. Muis-
tikuvat ja tunteet soljuvat
keskenään kirjoittamisen
syvässä myötävirrassa. Eri
tapahtumia tulkitessaan kir-
joittaja on usein palannut
lapsuuden rikkaisiin muis-
toihin ja elämyksiin.

   Nuoruutta pohtiessaan
nousevat esiin tässä elä-
mänvaiheessa ratkaisevat
kysymykset; Kuka minä
olen? Mitä minä haluan?
Mihin minä kykenen? Näi-
hin kysymyksiin oli vielä
vastattavakin sekä itselle
että ammatinvalinnan osal-
ta omille vanhemmille.

   Lukija löytää tekstistä
tyypillisen karjalaisen luon-
teenpiirteen. Tekstin kuva-
uksissa elämän virrassa niin
ilot, luopuminen kuin su-
rut soljuvat luontevasti
eteenpäin. Luopuminen
koetaan antavan tilaa uu-
delle – paremmalle elämäl-
le. Vaikeiden asioiden edes-
sä ei pysähdytä, vaan men-
nään päättäväisesti ja vas-

Äidin perintö koskettaa
tuuntuntoisesti eteenpäin.
Tässä auttaa Pöyhösen
naisjoukkueen – äidin ja
tyttärien - yhdessä menes-
tymisen taito.

   Karjalaisen heimon eri-
laisuus uusilla asuinsijoilla
antaa aiheen pohdintaan.
Miten meidät koetaan, ym-
märretään ja hyväksytään?
Erilaiset tavat ja kulttuuri
muodostuukin lopulta rik-
kaudeksi ja yhteiseksi vah-
vuudeksi paikkakuntalais-
ten keskuudessa.

   Kirjassa on tärkeällä si-
jalla suhde luontoon. Se
antoi elämyksiä, kokemuk-
sia, voimaa ja rauhaa – va-
pautta omille ajatuksille.
Kävely- ja ratsastusretket
luonnon ihmeellisyyksiin
tutustuen olivat kuin ra-
vintoa sielulle.

   Pöyhönen on kirjansa
luvuissa pohdiskellut elä-
mää ja elämän jakautumis-
ta eri vaiheisiin. Tässä yh-
teydessä lainaan Erich Ster-
nin ajatuksia; ”Jokaisella elä-
mänkaudella on oma ydin, oma
tarkoituksensa. Sen löytämi-
nen ja hyväksyminen on yksi
elämään liittyvistä tärkeimmis-
tä kysymyksistä.”  Elämäs-
sämme on eri aikakausilla
tehtävä omat valintamme,
joilla on vaikutuksensa. Kir-
jassa on oivallisesti kerrot-
tu mitä valintoja kirjoittaja
on tehnyt tai joutunut te-
kemään taakse jääneiden
elämäntilanteiden aikana.

   Paluu yli viiden vuosi-
kymmenen jälkeen Pyhä-
järvelle oman synnyinko-
din pihapiiriin nostaa esille
tunteet. Mieli askaroi var-

haislapsuuden ajassa. Mi-
ten vanhemmat ovat täällä
uurastaneet perheensä
eteen? Mitä oikeasti tapah-
tui viimeisen lähdön het-
kellä?

Elämme nykyisin varsin
kovaa ja epävarmaa aikaa.
Sitä, mitä annamme lapsil-
lemme lämpönä ja turvalli-
suutena – henkisenä perin-
tönä, ei voi heiltä koskaan
ottaa pois tapahtuipa vas-
taisuudessa mitä tahansa.
Tämän Aino Pöyhönen on
oivaltanut sukeltaessaan
avoimesti omaan itseensä,
poiminut elämänsä hedel-
mät ja antanut ne kirjan
muodossa lapsilleen. Hän
on rohkeasti – jo työelä-
mästä luopuneena – lähte-
nyt luomaan uutta, ylittä-
nyt omat rajansa ja kirjoit-
tanut kirjan. Jokaisella ih-
misellä on oma selviyty-
mistarinansa. Se on kuin
sinfonia, jonka hän itse sä-
veltää. Kuka tekee seuraa-
van kirjan perinnöksi lap-
silleen?

Antoisista lukuelämyksis-
tä kiittäen!

KAUKO
HINKKANEN

Simpeleen Karjalaisseura
ry:n viettäessä 60-vuotis-
juhliaan 31.8. julkistettiin
tilaisuudessa myös seuran
juhlajulkaisu, Kun raja pirs-
toi Karjalan.

Vuonna 2007 seura pe-
rusti työryhmän kirjahan-
ketta toteuttamaan. Kirjan
tekemiseen osallistuivat Lea
Asikainen, Helka Haaka-
na, Maarit Hietala, Sirkka
Laine, Hannu Lääperi,
Arvo Pulkkinen, Irma Pöl-
länen, Leena Repo, Seija
Staven ja kirjan toimitus-
vastaava, Simpeleen Karja-
laisseura ry:n puheenjohta-

Kun raja pirstoi Karjalan
ja, Leea Putkuri-Lappalai-
nen.

Julkaisun alussa esitellään
lyhyesti Simpeleen Karja-
laisseura ry:n tavoitteita,
toimintaa ja tulevaisuuden
haasteita. Ennen henkilöi-
den omakohtaisia muiste-
loja on Helka Haakanan
kirjoitus Karjala-Pirtistä
sekä osio eräitä ”Tärkeitä
ajankohtia”.

Muistelot on koottu lä-
hinnä nykyisten Rautjärven
ja Parikkalan kuntien alu-
eella asuvien ihmisten kes-
kuudesta. Ne alkavat Lea
Asikaisen osuudella ”Elä-

Lämmin kiitos kaikille kesän Vpl. Pyhäjärvi-juhlien vieraillemme, vaikka elämme
jo koleaa syksyä on meillä järjestäjillä vieläkin vari. Te arvoisat vieraamme yllätitte
meidät saapuessanne niin runsaslukuisesti paikalle. Monesti arvuuttelimme juhlien
vierasmäärää, jotta vierasvara riittäisi eikä tarvittaisi suurta jäämisvaraa.

Viime lehdestä saimme vielä varsin tarkan selonteon juhlien kulusta jossa kaikki
hyvin valmistellut ja mielenkiintoiset puheet olivat painetussa muodossa kaikkien
luettavissa. Äänentoisto, tuo ”ikuinen ongelma” oli meidänkin kiusana.

Pyrkimyksenämme oli saada nuoret mukaan juhlille niin esiintymään kuin
vieraaksi, teidän arvioitavaksi jää miten siinä onnistuimme.

Huomioitava on myös se myönteinen palaute, jota olemme saaneet paikallisten
ihmisten taholta ja miten asia on täällä yleisesti noteerattu.

Meille järjestäjille eli kymmenille talkoolaisille jäi juhlista hyvät muistot ja herätti
meissä uinuneen karjalaisuuden, joten saimme siinä sivussa myös Mouhijärven
Karjalaiset ry:n toiminnan elvytettyä.

Nyt haluamme jakaa kiitoksia ja aloitetaan juhlien suurimmasta voimavarasta eli
talkootyöstä, monikaan ei siitä kieltäytynyt.

Saamamme tuki Mouhijärven seurakunnalta ja kunnalta oli ensiarvoisen tärkeää,
kiitos kaikille asianosaisille.

Yhdetkään juhlat eivät onnistu ilman kunnossa olevaa taloutta, tästä kiitos kaikille
mukana olleille yrityksille ja yrittäjille.

Juhlien järjestämisessä ja markkinoinnissa tarvitaan kokemusta, tästä kiitos
lankeaa Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön osaajille, Salme Rintalalle erityisesti toimittajantyöstä
jolla saimme julkisuutta Pyhäjärvi-lehdessä, Reino Äikiälle joka jaksoi vastata
kaikkiin lukemattomiin kysymyksiimme ja Yrjö S Kaasalaiselle joka tuki meitä
säätiön taholta.

Seuraavana kiitämme lukuisia esiintyjiämme jotka lupautuivat esiintymään talkoo-
hengessä tai pientä matkakorvausta vastaan. Emmekä malta olla kiittämättä vielä
näin lehdenkin välityksellä karjalaisia emäntiämme jotka loihtivat meille pöydän
könkeliköksi.

Lopuksi haluamme vielä kiittää kaikkia vieraitamme, sillä Te teitte juhlasta Juhlan!

Viestikapula on nyt Nokialla, on teidän vuoronne akkiloija.

 VPL. PYHÄJÄRVI-JUHLAT 2008

 JUHLATOIMIKUNTA

Akkiloijat  Kiittävät!Akkiloijat  Kiittävät!Akkiloijat  Kiittävät!Akkiloijat  Kiittävät!Akkiloijat  Kiittävät!Kirjat

mää sota-aikana, Kannak-
selta Lappeenrannan kaut-
ta Outokumpuun”. Erään
“västäräkin” sota-ajan tarinat
päättävät kirjan muistelo-
sarjan.

Teos päättyy sen toimi-
tusvastaavan loppusanoi-
hin. Mittavan teoksen vii-
meiseksi sivuksi on mer-
kitty 364.

Mainittakoon, että muis-
telijoiden joukossa on mm.
Vpl Pyhäjärvellä syntynyt
Kyllikki Jääskeläinen.

PAULA PENTTILÄ

Kyykkäottelua käytiin Huit-
tisissa 27.8.2008 . Tulok-
set:
Huittinen-Vammala  26-31
Äetsä-Huittinen 12-12
Vammala-Äetsä  14-5

Kyykkäkisan voitto Äetsään

Äetsän voittojajoukkue, henkilöt vasemmalta Paavo Pohjolainen, Juhani Haka-
suo, Kalle Lehtimäki ja Reino Ahvonen.

Äetsä  3 pistettä (Reino
Ahvonen, Juhani Hakasuo,
Kalle Lehtimäki ja Paavo
Pohjolainen)
Vammala 2 pistettä (Kari
Pakarinen, Jouko Innilä,

Taisto Nissinen ja Oiva
Kaasalainen)
Huittinen 1 pistettä ( Pek-
ka Tatti, Aimo Äikiä, Yrjö
Inkinen ja Markku Evala).

Luovutetun Karjalan pi-
täjistä ja kylistä julkais-
taan runsaasti kirjoja, jopa
kymmeniä vuodessa.
Karjalaisilla kirjamarkki-
noilla 22.11. valitaan en-
simmäisen kerran vuoden
pitäjä- ja kyläkirja. Vai-
kean valinnan monien ta-
sokkaiden ehdokkaiden
joukosta tekee karjalaisen
kirjallisuuden ystävä, Kar-

Lähetä teos pitäjä- ja kyläkirjakilpailuun
jalan Liiton puheenjohtaja
Markku Laukkanen, joka
on ollut myös Finlandia-
palkinnon valitsija.

Voit osallistua kilpailuun
toimittamalla vuoden 2007
syyskuussa tai sen jälkeen
julkaistun karjalaisen pitä-
jä- tai kyläkirjan Karjalan
Liittoon Käpylänkuja 1,
00610 Helsinki

30.9.2008 mennessä.

Lisätietoja:
Saija Pelvas,
(09) 7288 1715,
saija.pelvas@
karjalanliitto.fi

Satu Hallenberg,
(09) 7288 11711,
satu.hallenberg@
karjalanliitto.fi.

Osallistu käsityökilpailuun
syyskuun loppuun men-
nessä. Tee huivi, puukko
tai vuole puukolla vapaa-
valintainen käsityö. Käsi-
työkilpailun järjestävät
Karjalan Liitto ja piirien
naistoimikunnat.

Lähetä käsityö oman pii-
risi naistoimikunnalle
30.9.2008 mennessä. Piirit
valitsevat kilpailuun osal-
listuvista töistä 1-3 parasta
ja lähettävät ne Karjalan
Liiton naistoimikunnalle

Osallistu karjalaiseen käsityökilpailuun
arvioitavaksi lokakuun lop-
puun mennessä. Parhaat
palkitaan voittaneiden pii-
rien omissa tilaisuuksissa
myöhemmin syksyllä.

Huivikilpailun sarjat:
kaitahuivi (hartiahuivi) pit-
kä huivi, kolme- tai neli-
kulmainen huivi. Kilpailun
hyväksymät tekniikat: kan-
gaspuilla kudotut, virkatut,
neulotut, nyplätyt, kinnas-
neulalla valmistetut ja huo-
vutetut huivit.

Puukon malli ja puu-
kolla valmistettu työ voi
olla vapaavalintainen.

Jokaiseen kilpailutyöhön
on merkittävä selvällä käsi-
alalla tekijän nimi, osoite,
puhelinnumero, sähköpos-
tiosoite ja piiri.

Lisätietoja kilpailuista:
kulttuuri- ja järjestösihtee-
ri Anna Dantchev,

(09) 7288 1712,
 anna.dantchev@
karjalanliitto.fi
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Karjalankannaksen vanhin hirsirakenne

todettu Pyhäjärvellä
Helsingin yliopiston ja Ve-
näjän tiedeakatemian tut-
kijat ovat selvitelleet Vpl.
Pyhäjärven menneisyyttä
vuodesta 2005 alkaen.

Yhteistyössä tehdyt tut-
kimukset ovat osa suoma-
laisten ja venäläisten jo vuo-
desta 1999 jatkunutta tii-
vistä yhteistyötä, joka on jo
nyt merkittävästi muutta-
nut kuvaamme koko Kar-
jalankannaksen esihistori-
asta. Kenttätutkimukset
Pyhäjärvellä jatkuivat edel-
leen vuonna 2008.

Kunnianniemen
esihistoriallinen
asuinpaikka
Arkeologisten kenttätöiden
aikana Pyhäjärveltä on pai-
kannettu runsain mitoin
uusia kivikautisia ja myö-
hempiä muinaisjäännöksiä,
joista osaa on tutkittu myös
arkeologisin kaivauksin.

Tutkituista kohteista
ehkä tärkeimmäksi osoit-
tautui Kiimajärven rannal-
la sijaitseva Kunniannie-
men asuinpaikka. Kunni-
anniemestä löydettiin vuo-
sina 2006–2007 tehdyissä
kaivauksissa lähes kolme
metriä paksut kivi- ja var-
haismetallikautiset kulttuu-
rikerrokset, joita erottavat
toisistaan tulvakerrokset.
Näin paksut kulttuuriker-
rokset ovat täysin ainutlaa-
tuisia Karjalankannaksella
ja koko Suomessa.

Asutus Kunnianniemes-
sä on jatkunut löytöjen ja
luonnontieteellisten radio-
hiiliajoitusten perusteella
tuhansien vuosien ajan,
mesoliittiselta, niin sano-
tulta esikeraamiselta kivi-
kaudelta (noin 8000–7100
vuotta sitten) aina rauta-
kauden kynnykselle, niin
kutsutulle varhaismetalli-
kaudelle asti (noin 2500–

Vpl. Pyhäjärven esihistorialliset kohteet, Kunnianniemen asuinpaikka merkit-
tynä erikseen. Kivikauden aikainen korkeampi vedenpinnankorkeus on esitet-
ty vaaleanharmaalla, nykyvedet tummanharmaalla.

Kerkko Nordqvist dokumentoi vuoden 2007 kaivausaluetta. Varhaiskampake-
raaminen kulttuurikerros on merkitty valkoisella nuolella. Kuva: Oula Seitso-
nen.

1500 vuotta sitten). Koh-
teen absoluuttisen ajoituk-
sen mahdollistaneet radio-
hiiliajoitukset teetettiin Hel-
singin yliopiston ajoitusla-
boratoriossa Vpl. Pyhäjär-
vi-Säätiön, Karjalaisen kult-
tuurinedistämissäätiön ja
Karjalan kulttuurirahaston
tuella.

Kunnianniemi on erityi-
sen tärkeä juuri edellä mai-
nittujen tulvakerrosten joh-
dosta. Nämä ovat erotta-
neet eriaikaiset kulttuuri-
kerrokset toisistaan ja mah-
dollistavat sekoittumatto-
mien löytökokonaisuuksi-
en analysoimisen. Tällainen
tilaisuus tarjoutuu arkeolo-
geille Suomessa ja Karja-
lankannaksella vain hyvin
harvoin!

Löytöjen tarkka analy-
sointi aloitettiin talvella
2008, ja jatkuu seuraavaksi
osteologisilla eli luu-
analyyseillä. Kaivettujen
löytökokonaisuuksien pe-
rusteella voidaan tehdä jat-
kossa monenlaisia päätel-
miä esimerkiksi esihistori-
allisesta toimeentulosta ja
teknologiasta, pyydetyistä
lajeista, metsästysmenetel-
mistä, asuinpaikan käyttö-
vuodenajasta, asukkaiden
sosiaalisista kontakteista,
sekä kulttuurin eri osa-alu-
eiden muuttumisesta ja ke-
hittymisestä vuosituhansi-
en saatossa. Näiden tulkin-
tojen pohjalta voidaan luo-
da varsin elävä kuva esihis-
toriallisesta elämästä, sen
sijaan, että tyydyttäisiin yk-
sinomaan esittelemään ja
ajoittamaan kaivauksissa
löydettyjä yksittäisiä esinei-
tä.

Varhaiskampakeraamisia
löytöjä
Kunnianniemen kaivauk-
sissa toiseksi syvimpänä,

heti varhaisimman mesoliit-
tisen löytökerroksen ylä-
puolella, havaittiin niin sa-
notun varhaiskampakera-
miikan aikainen kulttuuri-
kerros (noin 7100–6100
vuotta sitten). Sekoittuma-
ton varhaiskampakeraami-
nen löytöaineisto on mer-
kittävä, sillä tuon aikainen
kulttuuri edustaa Suomen
ja lähialueiden vanhinta sa-
viastioiden valmistusta,
mitä aikaa on toistaiseksi
tutkittu varsin vähän koko
Karjalankannaksella.

Varhaiskampakeraamis-
ten saviastioiden koristelu-
tyylin perusteella keramii-
kantekotaito omaksuttiin
maahamme jostain kaakon-
suunnasta. Ilmeisesti tämä
taito tuli meille valmiiksi
kehitettynä taitona sosiaa-
listen kontaktiverkkojen
kautta, ainakaan arkeologi-
sissa löydöissämme ei ole
merkkejä minkäänlaisista
saviastioiden ”harjoitus-
kappaleista”. Keramiikan
ilmestymiseen ei todennä-
köisesti liity myöskään mer-
kittäviä väestönsiirtymisiä,
sillä muu aineellinen kult-
tuuri- ja elinkeinot säilyivät
entisellään.

Monien historiallisen ajan
alkuperäiskansojen keskuu-
dessa saviastioidenvalmis-
tus on ollut naisten työtä.
Yhtenä teoriana keramii-
kan tuloon maahamme on-
kin esitetty, että muinais-
suomalaisilla olisi ollut niin
sanottu eksogaaminen avio-
liittoverkosto. Tällaisessa
avioitumisjärjestelmässä
vaimot on haettu oman hei-
mon ulkopuolelta, sukulais-
kansojen alueilta. Mahdol-
lisesti keramiikanvalmistus
onkin tullut näille leveysas-
teille muualta tulleiden vai-
mojen omaaman tietotai-
don myötä.

Karjalan vanhin
hirsirakenne
Kunnianniemen varhais-
kampakeraamisen kulttuu-
rikerroksen pinnassa tavat-
tiin odottamaton ja ainut-
laatuinen löytö: Karjalan-
kannaksen ja koko Suo-
menkin vanhimman hirsi-
rakenteen jäänteet!

Tavallisesti orgaaniset
löydöt, kuten puu-, luu- tai
nahkaesineet, eivät säily
Suomessa maaperän hap-
pamuuden takia muutamia
satoja vuosia kauemmin.
Kaivauksissa kuitenkin ha-
vaittiin Kiimajärven rannal-
la olevan tavallista parempi
orgaanisen aineen säilyvyys,
mikä on mahdollistanut
myös näiden vuosituhansi-
en takaisten hirsiraken-
teidenkin säilymisen.

Kaivauksissa löydetty ra-
kenne on yksittäinen hirsi-
nurkkaus, joka jatkuu kai-
vausalueen ulkopuolelle.
Karjalan tasavallasta tun-
nettujen vertailukohtien
perusteella sen voidaan tul-
kita olevan rakennuksen
kulma: Laatokan itäpuolel-
la on juuri varhaiskampa-
keraamisella ajalla käytetty
hirsiperustaisia, maanpin-
nalle rakennettuja asumuk-
sia. Tämä eroaa myöhem-
mistä ajoista, jolloin niin
Suomessa, Karjalankan-
naksella kuin Karjalan ta-
savallassakin ovat enim-
mäkseen olleet käytössä
asumuspainanteet eli osit-
tain maahan kaivetut kuop-
patalot.

Kunnianniemen varhais-
kampakeraamisen asumuk-

sen hirsinurkka on kaiva-
ushavaintojen perusteella
saattanut olla yksinkertai-
sella ”koirankaulasalvoksel-
la” salvottu. Tämä olisi yksi
vanhimmista merkeistä hir-
sisalvostekniikasta koko
Pohjois-Euroopassa. Vali-
tettavasti varmojen tulkin-
tojen tekeminen salvokses-
ta on analyysien tässä vai-
heessa vielä mahdotonta ja
jatkotutkimukset toivon
mukaan paljastavat onko
Kunnianniemen varhais-
kampakeraamisessa hirsira-
kenteessa ollut nurkkasal-
voksia vai ei.

Joka tapauksessa kivikau-
den pyhäjärveläiset asusti-
vat koko Karjalankannak-
sen vanhimmassa tunne-
tussa hirsiperustaisessa ra-

kennuksessa. Asumuksen
perustana on ilmeisesti ol-
lut pari hirsikertaa, joiden
päältä ovat lähteneet kat-
toa kannatelleet vinopuut.
Katteena on todennäköi-
sesti ollut ensin vesieris-
teenä koivuntuohta ja/tai
nahkoja ja näiden päällä
turvetta pitämässä kylmän
loitolla.

Tämänkaltaiset rakenteet
ovat olleet alkuperäiskan-
sojen käytössä vielä histo-
riallisellakin ajalla, esi-
merkiksi Suomen Lapissa
ja Siperiassa.

KERKKO
NORDQVIST

OULA
SEITSONEN

Kirjoittajat johtavat Helsingin yliopiston arkeologian oppiai-
neen Lake Pyhäjärvi – Ozero Otradonoe – projektia, ja ovat
aina kiinnostuneet kuulemaan entisiltä paikkakuntalaisilta
lisää muistoja alueen menneisyydestä. Haluamme kiittää Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiötä ja erityisesti Antero Pärssistä tutkimuk-
sia kohtaan esitetystä mielenkiinnosta!

Yhteystiedot:

Oula Seitsonen: oula.seitsonen@helsinki.fi
puh. 040 502 5892

Kerkko Nordqvist: kerkko.nordqvist@helsinki.fi
puh.  050 360 2913

www.vplpyhajarvi.fi
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akinan paikkaP

Mouhijärvelle kokoontui heinäkuun lopulla ki-
huamaan liki tuhatpäinen joukko pyhäjärveläisiä,
mistä saimmekin runsaan kertauksen lehden
edellisessä numerossa.

Tokko juhlaväestä silti paljasjalkaisia tai Vpl.
Pyhäjärvellä koskaan asuneita oli enää enemmis-
tö, mutta yleisön keski-ikä kertoi heitä ilahdutta-
van runsaasti paikalle jaksaneen. Asia on kaksite-
räinen: alle 40-vuotiaiden osuus juhlilla pysyy
jatkuvasti huolestuttavan vähäisenä. Kuinka käy
nykymallisten juhlien 2020-luvulla?

Kuka sitten nyky-Suomessa on pyhäjärveläi-
nen? Periaatteessa ei kukaan, jos käsitteellä tar-
koitetaan po. paikkakunnalla asumista. Kuiten-
kin puheissa ja kirjoituksissa tavataan käyttää
ilmaisua ”me pyhäjärveläiset”, kun tarkoitetaan
Pyhäjärveltä lähtöisin olevaa sukukuntaa. Suo-
rastaan haitarista on ilmaisu ”toisen (kolman-
nen) polven pyhäjärveläinen” tarkoittamaan sitä,
että vanhemmat (isovanhemmat) olivat Pyhäjär-
ven evakkoja. Olivatko heidän ehkä vuosisataiset
esivanhempansa Pyhäjärvellä silloin negatiivisen
aikajanan sukupolvia?

Mutta palataan juhliin. Kihut alkoivat perintei-
seen tapaan lauantain Muistojen iltana, nyt Mou-
hijärven kirkossa. Pahaksi onneksi paikallinen
seurakunta oli saattanut kirkon akustiikan ja
äänentoiston niin perusteellisesti remonttiin, että
etenkin vanhemmalla väellä oli kohtuullista suu-
rempia vaikeuksia päästä kuulemastaan jyvälle.
Siinä mielessä Pyhäjärvi-lehden viime numeron
kertaus tuonkin tilaisuuden ohjelmasta oli tar-
peeseen. Sai sentään nyt lukea, mitä piti kirkossa
kuuleman.

Pääjuhlan ohjelma yhteiskoululla oli pönäkän
perinteinen: Tervetuloa – tervehdyssanat – juh-
lapuhe – lausuntaa – … – päätössanat. Välissä
aina musiikkia. Ihan hienoa, mutta sama kaava
vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen! Oman
kylän tähtenä kuultiin ”pyhäjärveläistä” Puputin
Markkua. Liekö tällä Suojasen Tapin löydöllä ja
Kärjen Topin kasvatilla ollut pitkäksi venähtänyt
keikka alla, mutta hieman vaikeasti kulki Laps
olen köyhän kauniin Karjalan, kuten myös parissa
kohtaa epävireinen Äänisen aallot. Sen sijaan Käyn
uudelleen eiliseen onnistui vanhalla rutiinilla. Oli-
han se nuoren artistin läpimurtokappale suoma-
laiselle iskelmätaivaalle ja kevään 1969 ykköshit-
ti.

Nostalgisen kaihoisa Käyn uudelleen eiliseen oli-
kin kerrassaan osuva valinta Pyhäjärvi-juhlille,
joilla eiliseen käydään menneitä muistellen. Ha-
kematta tulee mieleen samankaltainen ja myös
saman aikakauden kappale, joka sekin leimaa
näitä juhlia, nimittäin ylöjärveläisen Pasi Kaunis-
ton bravuuri Koskaan et muuttua saa.

Perinteitä voi vaalia myös ajassa uudistuen, ei
vain vanhaan nojaten. Pyhäjärvi-juhlien yli 60-
vuotinen perinne voi jatkua uusillekin vuosi-
kymmenille, jos juhlilla on yhä enemmän annet-
tavaa myös nyky-Suomessa syntyneille. Se ei
tarkoita mitään Tuska-festivaaleja, sen sijaan
hallittua uudistusta nykyiseen juhlaformaattiin.
Vuoden 2009 kihujen nokialaisilla järjestäjillä
onkin samankaltainen haaste kuin Elisabeth
Taylorin seitsemännellä miehellä, joka häiden
jälkeen silmää vinkaten totesi, että tietää kyllä
miten toimia, mutta kuinka saada siihen jotain
uutta. Jäämme odottamaan!

Mouhijärven juhlilla muisteltiin myös Wiikoja,
joten lisätään vielä yksi tosi tarina kevennyksek-
si. Pyhäjärveläis-isäntä tuli rovasti Wiikan pu-
heille selittäen vaikeasti haluavansa eron vaimos-
taan. Rovastin kysyessä syytä moiseen, silloin
varsin harvinaiseen pyyntöön, tuli vastaus: – Ko
mie en ennää rakasta häntä. Wiika pani asian
leikiksi ja vastasi sovittelevaan sävyyn, lähes
kuiskaten:

– Enhä miekää tuota Impii ole rakastant´ ennää
monnee vuotee!

KOIPSELO

Koskaan et muuttua saa

Minun Koskelani

Henttosen sukuseura on
perustettu 1985. Vuodesta
1986 lähtien sukuseura on
kokoontunut yhteen joka
toinen vuosi.

Tänä vuonna 12.-
13.7.2008 sukuseuran jä-
senet kokoontuivat Kou-
volassa. Kokouspaikkana
oli hotelli Vaakuna. Koko-
uksessa oli läsnä noin 80
henkilöä Antrean, Jääsken,
Kirvun, Ruokolahden, Vpl.
Pyhäjärven ja Sakkolan su-
kuhaaroista.

Kokouksessa oli mahdol-
lisuus skannata osanottaji-
en mukanaan tuomia ku-
via. Tätä mahdollisuutta
käytettiin kiitettävästi hy-
väksi. Tilaisuudessa oli
mahdollisuus tutustua
myös sukututkimuksen

nykytilaan. Paikalla oli
sukututkija Jarmo Paikka-
la, joka valmistelee suku-
julkaisua Henttosen suvus-
ta.

 Tilaisuuden aluksi saliin
tuotiin Henttosen sukuseu-
ran lippu. Lippu on otettu
käyttöön vuonna 1996.
Opetusneuvos Antti Hent-

tonen kuvasi sukulipun
symboliikkaa.

Ilmari Henttonen julkisti
tämän jälkeen 11.7. pide-
tyn Henttosen sukuseuran
1. golf-kilpailun tulokset ja
jakoi osanottajille palkin-
not.

Sukuseuran kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin
Ilmari Henttonen ja sih-
teeriksi Raakel Henttonen.
Rahastonhoitaja Helvi Hal-
likas suoritti katsauksen
sukuseuran taloudesta. Ta-
loussuunnitelma oli toteu-
tunut ja jäsenmaksuja oli
saatu jopa suunniteltua
enemmän. Pj. Teuvo M.
Henttosen laatima toimin-
takertomus hyväksyttiin.

Vuosille 2009-2010 laa-
ditun toiminta- ja talous-
s u u n n i t e l m a n
mukaan tavoitteena  on su-
kutukimuksen jatkaminen
ja sukukirjan saattaminen
valmiiksi. Sukukirjaan tule-
vasta aineistosta suuri osa
on jo valmiina vuonna
2009. Kokous päätti kui-
tenkin, että sukukirja jul-

kaistaan v. 2010 ja se julkis-
tetaan seuraavassa sukuko-
kouksessa, joka on tarkoi-
tus pitää Helsingissä Kar-
jalatalolla heinäkuussa
2010.

Sukuseuran hallitukseen
valittiin yhteensä 12 varsi-
naista jäsentä. Vpl Pyhäjär-
ven varsinaiseksi jäseneksi
valittiin Teuvo M. Hentto-
nen ja varajäseneksi Vappu
Hietala Vammalasta. Uute-
na hallitukseen
valittiin Sakkolan haarasta
Raili Leino.  Sakkolastahan
ei hallituksessa ollut edus-
tusta lainkaan.

Sukukir jatyöryhmään
(joka valmistelee sukukirja
aineistoa yhdessä sukutut-
kija Jarmo Paikkalan kans-
sa) tulivat valituiksi: Ant-
rea: Antti Henttonen ja
Sauvo Henttonen, Jääski:
Rauni Henttonen ja Ilmari
Henttonen, Kirvu: Helena
Ryynänen sekä Vpl Pyhä-
järvi Teuvo M. Henttonen.

Rahastonhoitajaksi kau-
delle 2009-2010 valittiin
yksimielisesti  Helvi Halli-

kas Oulusta sekä puheen-
johtajaksi  Teuvo M. Hent-
tonen Hollolasta.

Kokouksen lopuksi su-
kuseuran jäseniä kehotet-
tiin maksamaan hyvin jä-
senmaksunsa, aktivoimaan
suvun jäseniä mukaan sekä
antamaan oman sukuhaa-
ransa tietoja sukututkija Jar-
mo Paikkalalle.

Lauantai-ilta jatkui Kou-
volan kesäteatterissa esityk-
sellä Liian paksu perhosek-
si sekä vapaan keskustelun
merkeissä.

Sunnuntaina laskettiin
kukat karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkille,
osallistuttiin yhteiseen ju-
malanpalvelukseen sekä tu-
tustuttiin pätevien oppai-
den avustuksella Kouvolan
kaupunkiin.

 Sitten oltiinkin valmiita
lähtemään kukin omalle ta-
holleen.

TEUVO M.
HENTTONEN

Pyhäjärven edustaja
Henttosen sukuseurassa

Henttosten sukukirja

julkaistaan seuraavassa

sukukokouksessa vuonna 2010

Nimimerkki Koipselo pa-
kinoi edellisessä Pyhäjärvi-
lehdessä Tuntemattoman
Vilho Koskelasta ja esitti
oman näkemyksensä hä-
nestä ihmisenä ja sotilas-
johtajana. Mikäpä ettei.
Haluaisin omasta puoles-
tani hieman täydentää tuo-
ta kuvausta.

Pakinoitsijan mielestä
Koskelaa ”vaivaa aloiteky-
vyn puute ja kaikkinainen
passiivisuus paikallaan ol-
taessa.”  Lisäksi Koipselon
näkemyksen mukaan ”Kos-
kelan johtajuus voi toimia
hyvin pienessä joukossa,
tuskin ylemmällä tasolla”.

Asemasodan henkisesti
puuduttavissa oloissa Kos-
kela tyytyi puuhastelemaan
kipinämikkona ja pyydys-
teli aikansa kuluksi rottia,
päästäen ne kuitenkin me-
nemään. Miesten vaatimuk-
sesta Koskelalla oli makuu-
paikka erillään korsussa,
jonka syöpäläisten puutteen
hän oli ohimennen toden-
nut. ”Kaiken se saatanan
kyylä huomaakin”, oli alais-
ten kommentti. Linna kir-
joittaa myös: ”Kun muissa
joukkueissa miehet laski-
vat ivansekaista leikkiä up-
seeriensa tuollaisesta pikku
herroittelusta, niin Koske-
lan miehet itse tahtoivat,
että tällä olisi kaikki ollut
vähän paremmin kuin heil-
lä itsellään.”

Taisteluissa Koskela oli
aina itse johtamassa edes-
tä, hän oli harkitseva ja
säästi miehiään. Tuntema-
tonta lukiessani olen löytä-
nyt Koskelan toimineen
kersantin arvoisena komp-
panian päällikön sijaisena
kaikkien upseerien kaadut-
tua. Ilmeisesti hän onnistui
tehtävässään hyvin, koska
hänet komennettiin myö-
hemmin Reserviupseeri-
kouluun.

Koskelan suuri ”näytös”
oli pataljoonan pelastami-
nen majuri Sarastien ja kap-
teeni Kariluodon kaadut-
tua, jolloin hän oli korkein
paikalla olevista upseereis-
ta. Hän otti ensin yhteyttä
toisen komppanian pääl-
likköön, joka oli myös luut-
nantti. Tämä epäröi. Kos-
kelta otti yhteyttä komen-
tajaan, everstiluutnantti
Karjulaan ja ilmoitti, ettei
pataljoona hänen komen-
nossaan tulisi jatkamaan
hyökkäystä, vaan hän pe-
lastaisi sen vetäytymällä
lampikannasten kautta. Vi-
hainen komentaja ilmoitti,
että ainakin kalusto olisi tuo-
tava mukana. Koskela lopet-
ti puhelun ja ilmoitti lähetil-
leen, ettei sitä enää komen-
tajan suuntaan avattaisi.

”Sitten alkoi puhelin pi-
ristä ja lähetit juosta. Käs-
kyt olivat selviä, määrätie-
toisia ja loppuun asti har-

kittuja. Ensimmäistä
komppaniaa hän veti jon-
kin verran takaisin. Kol-
mannen komppanian hän
veti kokonaan pois tien ete-
läpuolelta ja asetti sen puo-
lustukseen tien pohjoispuo-
lelle, rintamasuunta osaksi
tielle, osaksi purolinjalle,
vasen siipi pohjoiseen tai-
vutettuna.

Siten hän sai aikaan he-
vosenkengän muotoisen
miehityksen, jonka keskel-
le hän käski koota haavoit-
tuneet. Jo aikaisemmin hän
oli kannattanut oman
komppaniansa haavoittu-
neet tien pohjoispuolelle ja
määrännyt komentoryh-
män tekemään paareja sei-
päistä ja telttakankaista.
Yhteen aikaan hän oli jo
uskonut tien aukeavan,
mutta oli jatkanut toimen-
piteitään siitä huolimatta”.

”Koskela ei edes vilkais-
sut Kariluodon ruumista,
sen paremmin kuin muita-
kaan kaatuneita. Ei ollut
aikaa hartaushetkiin. Mi-
kään muu ei liikuttanut
häntä niin paljon kuin pa-
taljoonan pelastaminen, ja
sen hän oli päättänyt teh-
dä, vaikka mitä tapahtuisi.
Ilmeettömänä, asiallisen ty-
lynä hän antoi käskyjään, ja
kysymättä ja miettimättä
kaikki tottelivat”.

Koskela toi pataljoonan
haavoittuneineen turvaan.

Turha painolasti, kuten lii-
at konekiväärit, upotettiin
lampeen. Ihmishenkien pe-
lastaminen oli tärkeintä.
Koskelan lailla vähäpuhei-
nen, mutta taistelutilanteis-
sa armottoman tehokas
taistelija, Määttä, sai kun-
nian kantaa koko sodan
ajan mukana seuranneen
konekiväärinsä turvaan.

Voiko hyvältä johtajalta
muuta vaatia? Everstiluut-
nantti Karjula oli täysin
toista mieltä: ”Te olitte pa-
taljoonan komentaja ette-
kä mikään apusisar…”

Lopuksi vielä lainaus Paa-
vo Noposen kirjasta Pekka
Tiilikainen, Suomi. Kaptee-
ni R.W. Palmroth, nimi-
merkki ”Palle”, tulee so-
dan jälkeen huomautta-
neeksi luutnantiksi kohon-
neelle Tiilikaiselle: ”Kyllä
tuo sinun upseerinarvosi
on luvalla sanoen vähän
poikkeuksellinen. Ethän
sinä käynyt edes Resersiup-
seerikoulua. Maasotakou-
lusta puhumattakaan”.

Tasajyvällä katsoo Tiili-
kainen: ”Kuule Palle. Eivät
minun upseerintähteni ole-
kaan peräisin mistään kou-
luista. Ne ovat peräisin suo-
raan verikentiltä”.

YRJÖ IHALAINEN



Maanantai 22. syyskuuta 2008VPL.PYHÄJÄRVI8

TAPAHTUMAKALENTERI

Julkaisija: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Päätoimittaja:
Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375
37550 Lempäälä
puh. 040 730 2622 tai
03-3748 448
marjo.ristila-toikka@
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Tilaukset, jakeluhäiriöt ja
osoitteenmuutokset:
Reino Äikiä

  Nokkamäentie 256
32700 Huittinen
puh. 040 769 5775
tai 02-566 213
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Painopaikka:
Satakunnan
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Tilaushinnat: koti- ja ulkomaat 25 euroa/vsk.
Ilmoitushinnat (pmm): kuolinilmoitukset.....0,70 e

tekstissä.....................0,80 e
pienin ilmoitus..........20 e
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Sivunvalmistus:
Marjo Ristilä-Toikka

Seuraavaan lehteen tarkoitettu
aineisto pitää olla toimituksessa

viimeistään su 12.10. mennessä.

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.

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon lokakuun ko-
kous pidetään torstaina 2.10.2008 klo 13 alkaen Ravinto-
la Wanhassa Herrassa, Laaksokatu 17, Lahti. Marras-
kuussa kokoonnumme torstaina 6.p:nä samassa paikas-
sa.  Tervetuloa.

Kuulutko sukuuni -tapahtuma 11.-12.10. osoitteessa
Tennistie 1, 01370 Vantaa. Paikka on Vantaan ammatti-
opiston Tennistien toimipiste. Esillä mm. Suvannon
seudun sukututkijat ja heidän lisäkseen useita pyhäjärve-
läissukuja. Käypä katsomassa kuulutko esim. Pärssisiin!

Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerho su 12.10.2008
klo 13 Vanhalla kirjastotalolla. Hallitus koolle klo 12.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
60-vuotishistoriikki.
136 sivua, runsaasti  va-
lokuvia ja muisteluita niin
säätiön alkuajoilta kuin
eri paikkakunnilla pide-
tyistä juhlista  ja muista
pyhäjärveläisten tapahtu-
mista. Hinta 20 euroa+
postikulut.

Isännänviiri (suunnitte-
lu Kaarle Viika) 350 tai
450 cm. Hinta 70 euroa
+ postikulut

Pyhäjärvituotteita saatavana

Vpl. Pyhäjärvi pöytästandaari (suunnittelu Kaarle
Viika) jälleen saatavana hinta 40 euroa + postikulut.

Reino O. Kukko ja Kaarle Viika, Vpl. Pyhäjärvi
v. 1989 ilmestynyttä kuvateosta edelleen saatavissa.
Runsaan kuvamateriaalin lisäksi kirjassa on laaja
historiaosuus entisestä kotipitäjästämme sekä murre-
sanasto selityksineen. Hinta 25 euroa + postikulut.

Kari Uusitalo ja Mauri Vanhanen Kaiku-urheilu-
seuran historiikki. Hinta 10 euroa + postikulut.

Tilaukset säätiön asiamies Reino Äikiä
puh. 040- 769 5775 tai sähköposti reino.aikia@netti.fi

Muistojen polulla
Muistojen polkua kuljen nyt vuosikymmenten taa,

sieltä Laatokan rantamilta muistot taas mieleeni saa.
Muistan lapsuuden seesteiset päivät

kesät lämpöiset ainiaan, ne kummasti mieleeni jäivät
– ei talvea ollenkaan.

Siellä lauloi Laatokan laineet,
uneen uuvutti väsyneen,

siellä sirkutti heinäsirkat, pääskyset viritti säveleen.
Muistan lapsuuden leikit armaat alla kodin akkunan,
kuuma hiekka jalkapohjaa poltti rannalla Laatokan.

Kuin kaunista unta ollut on
siellä kehdosta lapsuuden,

siellä koulutietä kuljin kera siskojen, veljien.
Muistan kesäiset sunnuntai Laatokan,

Riiskan ja Vernitsan väkien
kesäjuhlille kalamajoille saapuvan.

Siellä nurmikentällä vihreällä piirileikkejä pyörittiin,
Laatokan laineet sinertävät niin hellästi syleilivät.

Muistan urheilukentän,
sataman sekä aallonmurtajan,

muistan tyrskys, Laatokka, ja tyynen ladelmas.
Muistan lapsuuden sunnuntait,
puku puhdas päälle puettiin ja
silkkirusetti päähän laitettiin
– ja pyhälle arvoa annettiin.
Muistan sen auvoisen olon,
minkä lapsuus mieleeni toi,

luostarin kellojen kumahdellessa
nyt sunnuntai alkaa voi.

Se aika oli onnea tulvillaan,
sydän kiittäen rinnassa soi,

siitä kaikesta, kaikesta, kiitoksen tuon,
sinulle Luojani oi.

Muistojen polkua vielä kulkea saa
kotikaipuu seuranaan,

kiitos lapsuuden ”Laatokka”
– niin paljon sinulta sain.

SUOMA SAARINEN

Vanhojen kuvatietojen etsintää

Helsingissä Karjalatalolla järjestetään lauantaina
29.11. klo 11-13 joulumyyjäiset. Varaa myyntipaik-
kasi Karjalatalolla lauantaina 29.11. kello 11-13
pidettäviin joulumyyjäisiin.

Pöytävaraukset 14.11.2008 mennessä Karjalan Liit-
toon, (09) 7288 170, toimisto(at)karjalanliitto.fi.
Myyntipöytien hinnat: Karjalan Liiton jäsenseurat ja
jäsenet 15 euroa, muut 45 euroa.

Karjalaiset joulumyyjäiset

Olen viime vuodet tutki-
nut sukuni historiaa, ja nyt
olen tullut viime sotien ai-
kaan. Syntymäkotini oli ni-
meltään Salo ja sijaitsi Ala-
vuden Sydänmaan kylässä.
Isäni oli Matti Yli-Hukka-
la, joka haavoittui jatkoso-
dassa, ja kuoli vuonna 1962.
Äitini oli nimeltään Maija
(Maria). Kotini oli pienvil-
jelystila, johon kuului iso
vanha maalaistalo noin
puolen kilometrin päässä
Kuorasjärvestä.

Hallussani on kotonani
ulkona talon kuistin edessä
otettu valokuva aivan il-

meisesti talvisodan ajalta.
Löydettyäni netistä Pyhä-
järvi-lehdestä Salme Rinta-
lan kirjoittaman mukaan-
satempaavan jutun ”Talvi-
sodan evakkoon lähtö”, tu-
lin vakuuttuneeksi, että ku-
vani evakot ovat pyhäjär-
veläisiä.

Kuvan henkilöt vasem-
malta lukien ovat: evakko-
poika, evakkopoika potku-
kelkassa istumassa, evakko
Helena Haakana, nuori
evakkotyttö eturivissä, 67-
vuotias isoäitini Maria Yli-
Hukkala, nuori evakkopoi-
ka edessä, 14-vuotias sisa-

reni Saima Yli-Hukkala,
evakko Maria Huppanen
(Huppunen?), 36-vuotias
äitini Maria Yli-Hukkala
edessään 2-vuotias poikan-
sa Juho Yli-Hukkala, Haa-
kanan miniä Esteri Haaka-
na sylissään evakkolapsi,
Hilkka Vuohelainen sylis-
sään evakkolapsi, ja oven-
suussa postia noutamassa
käynyt 40-vuotias isäni van-
hempi veli Eljas Yli-Huk-
kala.

Kuvan on ilmeisesti ot-
tanut kylässä valokuvausta
harrastanut Aarne Alho.
Kuva on tiettävästi otettu

talvella 1940. Talvi 1941
on myös mahdollinen, eva-
kothan pääsääntöisesti pa-
lasivat takaisin Karjalaan
vasta kesällä 1942. Kuvasta
ilmenee, että talon työt oli-
vat tuolloin täysin naisten
ja lasten varassa. Sairaalloi-
nen isoisäni Eljas oli jo
vuodepotilas.

Mikäli kuvan henkilöihin
liittyviä tietoja vielä on
muistissa, niistä voi antaa
vinkkiä Pyhäjärvi-lehden
toimitukseen.

JUHO
YLI-HUKKALA

Kemi


