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Noin tuhat henkilöä oli ko-
koontunut Ylä-Savon La-
pinlahdelle Alapitkän ky-
lässä järjestettyyn asutus-
toiminnan muistomerkin
paljastustilaisuuteen lauan-
taina 22.5.2010.

Sodanjälkeinen asutustoi-
minta henkilöityy yksimie-
lisesti Veikko Venna-
moon, joka oli juristina
alusta alkaen mukana maa-
talousministeriön asutus-
asiainosasto ASO:ssa, joka
hoiti käytännön maanhan-
kintaa ja rahoitusta vuosi-
na 1940-1959. Talvisodan
jälkeen Vennamo siirtyi en-
sin pika-asutusasiain yleis-
sihteeriksi ja vuodesta 1945
alkaen asutusasiainosaston
ylijohtajaksi. Jatkosodan
päätyttyä Vennamon joh-
dolla järjestettiin kaikkiaan
yli 400000 rintamamiehelle
ja kaatuneiden omaisille ra-
kennustontit ja maatilat
muualle Suomeen.

Ainutlaatuinen teko
Muistomerkkitoimikunnan
puheenjohtaja, Karjalan
Liiton puheenjohtaja
Markku Laukkanen
muistutti, että Suomi oli
ainoa maa, jossa siirtoväki
kyettiin sijoittamaan kan-
sallisesti, kielellisesti ja ta-
pakulttuurin kannalta lähes
samanlaisiin olosuhteisiin
kuin mistä olivat lähteneet.

Maanhankintalain läpi-
vieminen ei ollut helppoa,
koska sillä oli paljon vas-
tustajia. Asutustoimintaan
tarvittiin 2,8 miljoonaa heh-
taaria maata ja lunastukset
aiheuttivat tyytymättömyyt-
tä ja jopa vihamielisyyttä
siirtolaisia kohtaan.

– Jälkiarvioinnissa on ar-
vosteltu sitä, että tuolloin
synnytettiin suuri määrä
elinkelvottomia pientiloja,
joiden elinkaari jäi yhden
sukupolven mittaiseksi.
Mutta tuo elinkaari osui
suomalaisen yhteiskunnan
kannalta kaikkein tärkein-
pään vaiheeseen, Laukka-
nen sanoi.

Asutustoiminnan yhtey-
dessä maaseudulle raken-
nettiin uusia teitä, asukas-

Asutustoiminnan muistomerkki paljastettiin

luku kasvoi ja pitäjien elin-
voimaisuus vahvistui. Asu-
tustoiminnalla oli myös yh-
teiskuntapoliittiset tavoit-
teet, joilla haluttiin estää
yhteiskunnalliset levotto-
muudet ja kommunismin
vahvistuminen.

– Karjalan Liiton aloit-
teesta haluamme kunnioit-
taa suomalaisen sodanjäl-
keisen asutustoiminnan ja
sen keskeisimmän toimijan
Veikko Vennamon elämän-
työtä ja muistoa pystyttä-
mällä patsas Lapinlahdelle
viitostien varteen, lähelle
asutusmuseota. Paikka on
luonteva valinta, onhan La-
pinlahti merkittävä siirto-
väen sijoituspitäjä sekä or-
todoksien ja asutusmuse-
on kotipaikka, korosti
Laukkanen.

Sovintohenkeä
Taiteilija Herman Joutse-
nen suunnitteleman Veik-
ko Vennamon rintapatsaan
paljastanut eduskunnan va-
rapuhemies Seppo Kääri-
äinen totesi, ettei siirto-
karjalaisten asuttaminen
ollut poliittisestikaan help-
po ratkaisu.

– Se päätös, jonka edus-
kunta teki päättäessään
asuttaa karjalaisväen niin
kuin asutti, oli viisas ja vält-
tämätön teko, Kääriäinen
tähdensi.

Myös Kääriäinen korosti
ASO: n ylijohtaja Veikko
Vennamon keskeistä ase-
maa.

– Muistamme hänet asu-
tustilallisia ja maan hiljaisia
puolustaneena politikkona,
kansanedustajana ja minis-
terinä. Hänelle olisi kuulu-
nut näistä ansioista myös
valtiollinen tunnustus, siis
ministerin ansio, Kääriäi-
nen viittasi.

Seppo Kääriäisen mu-
kaan muistomerkkihanke
symbolisoi sovintoa, sovin-
tohenkeä ja sovinnonraken-
tajia. Ilman sovintohenkeä
Suomi ei olisi selvinnyt.

– Oikeudenmukaisuu-
teen perustuva eheys mer-
kitsee meille yhteiskunta-
rauhaa ja se on puolestaan

perusta turvallisen ja hy-
vinvoivan yhteisen kodin
rakentamisessa. Yhteiskun-
tarauha ei ole mikään itses-
täänselvyys ja eheyden ta-
voite pysyy edelleen ajan-
kohtaisena, Kääriäinen
muistutti.

Herman Joutsenen mie-
henkokoiseen kiveen viis-
toon yläosaan muotoile-
man Veikko Vennamon rin-
tapatsaan jyhkeät muodot
synnyttävät monenlaisia
mielikuvia. Kiven särmik-
kyys muistuttaa siitä, että
asutustoiminnassa oli omat
ongelmansa ja se oli yh-
teiskunnalle järeä asia, tii-
visti Kääriäinen paljastetun
muistomerkin ääressä.

Lapinlahden kunnan pu-
heenvuoron esitti kun-
nanvaltuuston puheenjoh-
taja Ossi Martikainen.
Hän iloitsi siitä, että Lapin-
lahdella Alapitkän kylässä
vanhan maantien vieressä
lähekkäin on nyt tämän
muistomerkin lisäksi orto-
doksinen kirkko ja Asutus-
museo täydentämässä toi-
siaan tällä samalla viljelys-
aukealla.

Karjalan Liiton lisäksi
muistomerkkihankkeessa
ovat olleet mukana Perus-
suomalaiset, Suomen orto-
doksinen kirkko, Asutus-
museosäätiö ja monet yh-
teistyökumppanit sekä yk-
sityiset henkilöt. Erityis-
maininnan sinnikkyydestä
ansaitsee hankkeen alkuun-
panija Urho Virkkunen.
Muistomerkkityön suojeli-
jana on ollut pääministeri
Matti Vanhanen.

Vaihtoehtoja ei ollut
Asutustoiminnan muisto-
merkin paljastustilaisuuden
jälkeen juhlallisuudet jat-
kuivat Alapitkän Ns-talon
kesäteatterissa järjestetyllä
juhlaseminaarilla ja Asutus-
museon 10-vuotisjuhlilla.

Juhlaseminaarissa do-
sentti Silvo Hietanen kä-
sitteli Jaakkimassa 1913
syntyneen Veikko Venna-
mon elämänkaarta ja jo
nuorena alkanutta lakimies-
uraa. Lakiopintojensa takia

Vennamo sai parhaan mah-
dollisen lakimieskoulutuk-
sen saaden lykkäystä ar-
meijan menoon vuoteen
1940 saakka. Asepalveluk-
seen mennessään hän oli
jo varatuomari ja muita
kuusi vuotta vanhempi,
joka saattoi vaikuttaa arvi-
ointeihin puolin, jos toi-
sinkin. Vennamon sotilas-
ura jäi lyhyeksi. Hän val-
mistui reservinupseeriksi
välirauhan aikana, eikä pa-
lannut sotilasuralle jatko-
sodan aikana.

Silvo Hietanen totesi, että
asutustoiminnan kannalta
maanhankintalaki oli tär-
kein ohjaava ja säätelevä
laki. Vennamo laati maan-
asutuslakiluonnoksen Juti-
lan 1943 jättämän mietin-
nön pohjalta. Kaikkiaan
maanhankintalain nojalla
perustettiin 101327 maati-
laa. Asutustoiminnassa oli
kyse pitkästä hankkeesta ja
sillä oli oltava pitkä johto.

– Jos kysytään, oliko Ven-
namolle vaihtoehtoa, vas-
taus on, ei. Hänen panok-
sensa oli ainutkertainen,
ketään toista ei löydy, Hie-
tanen korostaa Vennamon
merkitystä. Vaikka vastas-
sa oli iso oppositio Venna-
mo osasi taitavasti ja tasa-
puolisesti yhdistää rintama-
miehet ja siirtolaiset sa-
maan lakiin.

Seminaarissa kuultiin
myös Meri Vennamon lä-
heinen luonnehdinta Veik-
ko Vennamon persoonasta
isänä. Hän kuvasi isäänsä
vauhdikkaaksi ja hauskaksi
lapsilleen. Aina kun isä tuli
kotiin, lapset tiesivät, että
nyt tapahtuu jotakin mu-

kavaa.
– Koin isän luonteen sel-

laisena, että hän sai lisä-
vauhtia vastustuksesta ja oli
onnellinen ihminen saades-
saan toteuttaa ajatuksiaan.
Isä ei muistellut menneitä,
vaan katsoi aina eteenpäin
ja tulevaisuuteen, johon
hänellä oli aina näkemys
miten yhteiskuntaa tulisi
kehittää, sanoi Meri Ven-
namo.

Läheistä asutusmuseota
Vennamo kuvasi Suomen
kauneimmaksi museoksi,
jossa menneisyys ja nykyi-
syys kohtaavat kuten runo
tai maalaus.

Meri Vennamo kiitti per-
heensä puolesta Karjalan
Liittoa muistomerkin to-
teutuksesta ja totesi sen ole-
van kunnianosoitus kaikil-
le sen hyväksi toimijoille.
Paikalla oli myös Raisa ja
Pekka Vennamo.

Seminaarin puheenjohta-
ja, Karjalan Liiton liittoval-
tuuston puheenjohtaja
Matti Puhakka esitti kii-

toksensa myös liiton jäsen-
seuroille ja -yhteisöille.

– Tämän hankkeen aika-
na asutustoiminta on tullut
monella tavalla paljon tu-
tummaksi. Muistan Veikko
Vennamon eduskuntasalis-
sa räiskyvänä persoonana,
mutta muualla leppoisana
herrasmiehenä ja asiantun-
tevana analyytikkona, jota
muistelen lämmöllä.

Tilaisuus päättyi yhteises-
ti laulettuun Karjalaisten
lauluun ja kahvitarjoiluun.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö on
tukenut Veikko Vennamon
muistomerkkihanketta ja
sai kutsun muistomerkin
paljastustilaisuuteen ja se-
minaariin. Tähän lämmin-
henkiseen ja mielenkiintoi-
seen tilaisuuteen osallistui-
vat myös Vpl. Pyhäjärvi-
Säätiön kunniajäsen Esko
Pohjolainen ja allekirjoit-
tanut, säätiön hallituksen
puheenjohtaja.

YRJÖ S.
KAASALAINEN

Evakkokulkue kertoi karjalaisen kansan taipaleesta sotaa pakoon.

Muistokivi on paljastettu: asutustoiminnan pääorganisoija Veikko Emil Alek-
sander Vennamo.

Esko Pohjolainen asutusmuseoon tutustumassa.
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Sastamalan museorinta-
malta on keväällä kuulunut
suuria uutisia. Sastamalan
kaupunki ja Suomen Kir-
jainstituutin säätiö ovat
neuvotelleet museotoimin-
tojen yhdistämisestä. Tar-
koituksena on, että Sasta-
malan seudun Museo ja
ensi vuonna Sastamalaan
avattava Kirjan Keskus toi-
mivat yhdessä Suomen Kir-
jainstituutin säätiön alai-
suudessa.

Tulevaisuudessa Suomen
Kirjainstituutin säätiöllä on
siis kaksi museota: Kirjan
Keskus, apteekkari Bäck-
manin taloon avattava val-
takunnallinen suomalaisen
kirjan erikoismuseo sekä
paikallishistoriallista mu-
seotoimintaa hoitava Sas-
tamalan seudun Museo.

Sastamalan kaupungin-
hallitus ja kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta sekä
Opetusministeriö ovat jo
osoittaneet myötämielisyy-
tensä yhdistymishankkeel-
le. Käytännössä yhdistymi-
nen tapahtuu vuonna 2011
niin, että uusi museoyksik-
kö aloittaa toimintansa
vuoden 2012 alussa.

Yhdistymisen tavoittee-
na on Sastamalan museo-
toiminnan tuloksellisuu-
den, talouden ja laadun tur-
vaaminen. Yhdistämällä
kahden yksikön resurssit
saadaan enemmän aikaan
kuin molempien toimiessa
omilla tahoillaan. Kaupun-
gin taloudellinen panostus
paikallismuseotoimintaan
säilyy ennallaan yhdistymi-
sen jälkeen.

Pitkän linjan museo-
työtä Sastamalassa

Tyrvään seudun museo-
ja kotiseutuyhdistyksen pe-
rustama Tyrvään seudun
Museo avattiin vuonna
1933. Vuonna 1958 museo
muutti nykyisiin toimiti-
loihinsa, jotka kunnostet-
tiin arkkitehti Toivo Ant-
tilan suunnitelman mu-
kaan entiseen Tyrvään pap-
pilan kivinavettaan Vam-
maskosken rannalle. Vuon-
na 1974 museo siirtyi koti-
seutuyhdistykseltä silloisen
Vammalan kaupungin hal-
lintaan. Vuonna 2009 mu-
seon nimi vaihtui uuden
kaupungin myötä Sastama-
lan seudun Museoksi.

Myös Kirjan Keskuksen
taustalla on pitkä valmiste-
lutyö. Sastamala, silloinen
Vammala, alkoi määrätie-
toisesti profiloitua kirjakau-
punkina 1980-luvulla, jol-
loin myös Vanhan Kirjalli-
suuden Päivät sai alkunsa.
Vammala asetettiin vuon-
na 2002 opetusministeriön
selvityksessä Kirjan Muse-
on ensisijaiseksi sijaintipai-
kaksi.

Sastamalan seudun Museo ja
Kirjan Keskus yhdistyvät
Pyhäjärvi-osasto säilyy museolla myös
uuden hallinnoijan alaisuudessa

Miten valta-
kunnallinen ja
paikallinen museo
sopivat yhteen?
Paikallismuseoiden tehtävä-
nä on tallentaa oman alu-
eensa menneisyyttä ja ni-
menomaan sen paikallisia
erityispiirteitä. Näin toimi-
essaan museo toimii myös
oman alueensa asukkaiden
kotiseutuidentiteetin vah-
vistajana ja auttaa omien
juurien löytämisessä.

Paikallishistoria on Sas-
tamalassa paljolti myös val-
takunnallisesti kiinnosta-
vaa. Sastamala on monen
merkittävän suomen kie-
len kehittäjän, kielentutki-
jan, tieteentekijän, kirjaili-
jan, lehtimiehen ja kuvitta-
jan kotipaikka. Sastamalas-
sa on juuret mm. Akseli
Gallen-Kallelalla, Kaarlo
Sarkialla ja Rudolf  Koi-
vulla. Nykyisistä kirjailijois-
ta ja kuvittajista voi maini-
ta Pekka Vuoren ja Mau-
ri Kunnaksen.

Sastamalan seudun kult-
tuurihistoria kytkeytyy vah-
vasti kieleen ja kirjallisuu-
teen, ja siksi Sastamalan
seudun Museo ja Kirjan
Keskus muodostavat yh-
teensopivan parin. Myös
Sastamalan kaupunki pro-
filoituu aktiivisesti kirjakau-
punkina. Kirja ja kulttuuri
ovat ne asiat, joista Sasta-
mala tunnetaan ympäri
Suomea.

Kirjan Keskuksen näyt-
telyt kertovat sen oman eri-
koisalan, kirjan, kautta Suo-
men historiasta ja suoma-
laisen yhteiskunnan kehi-
tyksestä. Sastamalan seu-
dun Museo puolestaan tar-
joaa näkymiä historiaan sas-
tamalalaisesta näkövinkke-
listä. Sastamalan seudun
Museossa valtakunnallista
kehitystä voi verrata pai-
kallisiin erityispiirteisiin ja
juuri niihin ominaisuuksiin,
joilla Sastamala erottuu kai-

kista muista Suomen paik-
kakunnista.

Yhdessä Kirjan Keskus
ja Sastamalan seudun Mu-
seo muodostavat omalei-
maisen museoyksikön, jos-
sa valtakunnallinen ja pai-
kallinen näkökulma täyden-
tävät toinen toisiaan.

Museo Sastamalan
paikallishistorian
esittelijänä
Sastamalan seudun Muse-
on paikallishistoriallinen
museotoiminta jatkuu uu-
den hallinnoijan alaisuudes-
sa.

Museon kokoelmat koos-
tuvat Sastamalan seudun
historiasta kertovasta kan-
satieteellisestä ja kulttuuri-
historiallisesta aineistosta.
Omana kokoelmanaan mu-
seolle on kartutettu myös
Vpl. Pyhäjärvi-kokoelmaa,
joka koostuu Vpl. Pyhäjär-
vellä käytetystä tai siellä val-
mistetusta esineistöstä sekä
valokuvista ja arkistoaineis-
tosta. Esine- ja valokuva-
kokoelmat ovat pääasiassa
peräisin toista maailman-
sotaa edeltävältä ajalta. Ar-

kistokokoelmaan mahtuu
myös uudempaa aineistoa,
esimerkiksi kotiseutukirjo-
jen kokoamisessa käytettyä
materiaalia.

Sastamalan seudun Mu-
seon haasteet eivät pääty
yhdistymiseen, vaan työ jat-
kuu näyttelyiden uudista-
misella ja kokoelmien hoi-
dolla. Huolella hoidetut
kokoelmat ja niihin tallen-
nettu tieto menneisyydestä
muodostavat sen pohjan,
jolle kiinnostavia näyttelyi-
tä voidaan rakentaa. Tule-
vaisuudessa entistä enem-
män museoaineistoa on
saavutettavissa myös ver-
kon kautta, vanhoja valo-
kuvia on mahdollisuus se-
lata kotikoneella tai tutus-
tua museon esinekokoel-
mista tehtyihin verkkonäyt-
telyihin. Museon näyttelyjä
silti mikään sähköinen me-
dia tuskin tulee korvaa-
maan. Vain museossa aito-
ja todistuskappaleita men-
neiden sukupolvien elämäs-
tä pääsee tarkastelemaan
lähietäisyydeltä.

MARIA PIETILÄ
Museonjohtaja

Apteekkari O. A. Bäckman rakennutti Sastamalan
ydinkeskustaan Marttilankadun varrelle asuin- ja
liikerakennuksen vuonna 1920. Tällä hetkellä ra-
kennusta peruskorjataan Kirjan Keskuksen käyt-
töön. Kuva: Sastamalan seudun Museo.

Karjalan Liitto 70 vuotta
Talvisodan päätyttyä Moskovan rauhaan 13.03.1940
alkoi karjalaisen kansan työntäyteisen toiminnan
aika. Uusille asuinsijoille oli asetuttava asumaan ja
saatava jokapäiväisen elämän rutiinit toimimaan.
Samaan aikaan maakunta- ja kuntapäättäjät jaksoi-
vat kuitenkin katsoa tulevaisuuteen mielessään koko
evakkokansan etujen ajaminen. Talvisodan päättymi-
sestä oli kulunut vain viisi viikkoa, kun Karjalan Liiton
perustava kokous oli saatu koolle Helsingin kaupun-
ginvaltuuston istuntosaliin.

Huhtikuun 20. ja 21.päivinä käytiin vilkas ja monipuo-
linen keskustelu tulevan liiton toimintamuodoista ja
tavoitteista. Kokouksessa oli lähes 400 maakunta- ja
kuntapäättäjää. Mukana oli myös edustajia erilaisista
yhdistyksistä, jopa Noitermaan Raittiusseurasta.
Näille yhdistysedustajille kokous myönsi vain puheoi-
keuden. Kahden päivän aikana saatiin perustettavalle
liitolle hyväksyttyä säännöt, päätettyä nimi ja valittua
kahdentoista varsinaisen ja kuuden varajäsenen
kokoinen hallitus.

Liiton tarkoitukseksi muotoiltiin: ”Ylläpitää yhteyttä
karjalaisten yhdyskuntien ja vapaiden järjestöjen
kesken, tehdä tunnetuksi karjalaisten asiaa sekä
heidän omatoimisuuttaan edistäen työskennellä
alueluovutusten kautta menetettyjen seutujen
väestön elinehtojen parantamiseksi.” Jäsenyydestä
todettiin: ”Liiton jäseniksi ovat oikeutettuja pääse-
mään karjalaisten muodostamat kunnat, seurakunnat
taikka muut niihin verrattavat itsehallintayhdyskunnat
sekä maakunnalliset rekisteröidyt keskusjärjestöt,
jotka liiton hallitus on siihen kuuluviksi hyväksynyt.”

Vuosikymmenten saatossa on Liiton sääntöjä
luonnollisesti hiottu moneen kertaan ajan henkeen ja
Liiton toimintaan paremmin sopiviksi ja sitä ohjaavik-
si.

Nykyiset säännöt määrittelevät: ”Liiton tarkoituksena
on toimia karjalaisten sekä karjalaisuudesta kiinnos-
tuneen väestön kulttuuri- ja etujärjestönä, sekä
toimia luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemi-
seksi.”
Liiton tarkoitusta enemmän on muuttunut jäsenyyden
määrittely. Nykyisissä säännöissä jäsenyyspykälän
keskeinen sisältö on kirjattu: ”Liitto muodostuu
karjalaisen kulttuurin edistämisen tai Karjalan
kysymyksen ratkaisemiseksi toimivista
1. rekisteröityjen karjalaseurojen muodostamista
alueellisista rekisteröidyistä piiriyhdistyksistä;
2. valtakunnallisista rekisteröidyistä liittoyhdistyksis-
tä, joiden jäsenkunta muodostuu yhtäläiset toiminta-
periaatteet tai tavoitteet omaavista pitäjä-, suku-,
kulttuuri-, harrastus- tai muuta vastaavaa toimintaa
harjoittavista rekisteröidyistä yhteisöistä;
3. 1- ja 2-kohdassa tarkoitettujen piiri- ja liittoyhdis-
tysten jäseninä olevista rekisteröidyistä yhteisöistä.”

Karjalan Liitto on tämän päivän Suomessa merkittä-
vän kansalaisjärjestön asemassa. Siitä osoituksena
ovat mm. ylimmän valtiojohdon vierailut muutaman
vuoden välein Liiton tilaisuuksissa. Liiton työ sääntö-
jensä tarkoituspykälän määrittämien asoiden hoidos-
sa  on edelleen vaativa. Karjalaisuuden asiaa on
pidettävä esillä kulttuurimme ylläpitämiseksi jo
siitäkin syystä, että tilanteet maailmassa ovat
jatkuvassa muutoksessa. Ja kukapa meidän karja-
laisten asiaa pitää esillä ellemme sitä itse tee!

Pitäjälehden näkökulmasta toivon, että Karjalan Liitto
pystyisi saaman aikaan sen, että karjalaiset lehdet
vihdoin tunnustettaisiin arvokasta kultturityötä
tekeviksi ja otettaisiin muiden kulttuurilehtien tavoin
valtion lehdistötuen piiriin.
Kiittäen hyvästä yhteis-
työstä toivotan juhlivalle
Karjalan Liitolle onnea ja
menestystä kauas
tulevaisuuteen
jatkuvassa työssä.

ANTERO PÄRSSINEN
Vpl Pyhäjärvi-säätiön
hallintoneuvoston
puheenjohtaja

Maria Pieti-
lä Pyhäjär-
ven käden-
taitonäytte-
lyn osastol-
la. Esillä on
niin naisten
kuin mies-
ten käden-
taidon näyt-
teitä. Kuva :
MRT.
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Monissa kirjoissa ja mei-
dänkin lehdessämme on
vuosien mittaan kirjoitettu
suomalaisten sankarivaina-
jien viimeisistä matkoista.

Jo talvisodan aikana läh-
dettiin siitä ajatuksesta, että
mahdollisuuksien mukaan
sankarivainajat tulee toimit-
taa kotiseurakuntien kirk-
komaihin. Tähän ei kuiten-
kaan aina pystytty. Vainaja
saattoi jäädä taistelukentäl-
le vihollisen puolelle ja oli
täysin mahdotonta saada
häntä kotiseurakuntiin.

Kaatuneiden evakuoimis-
keskus KEK ei vielä talvi-
sodan aikana toiminut täy-
dellä teholla. Tiettävästi
näistä keskuksista yksi toi-
mi kuitenkin Vpl. Pyhäjär-
vellä 7. divisioonan esikun-
nan yhteydessä.

Talvisodan sankarivainajia jäi Pyhäjärven asemalle
Sain käsiini Kimmo Sor-

kon ” Taipaleen päiviä –
Talvisota Itä-Kannaksella”
uunituoreen teoksen, jossa
käsiteltiin paitsi sotatoimia
myöskin Keski-Suomen
veteraanien kertomuksia ja
muistelmia. Kirjassa moni-
en veteraanien kertomuk-
sissa kerrotaan Pyhäjärves-
tä ja 10/7 divisioonan toi-
misto numero 4:n sijoittu-
misesta Taubilan kartanon
tiloihin.

Itse kartanossa asui aina-
kin jossain vaiheessa peräti
60 eriarvoista upseeria. Sit-
temmin osaston esikunta
siirtyi lähemmäksi rintamaa
Saapruun viiden tien riste-
ykseen mutta kaikki huol-
totoiminnot jäivät Taubi-
laan.

Järisyttävä uusi tieto ve-
teraanien kertomuksessa
on se, että esikunnassa työs-
kennellyt alikersantti Paa-
vo Metsola kertoo rauhan
teon jälkeen lähtökiireessä
peräti 236 sanakarivainajaa
jääneen Pyhäjärven asemal-
le. Arkuista oli puutetta ja
lähtökiire oli kova.

Pyhäjärven asema oli vii-
meinen siihen aikaan käy-
tössä ollut rautatieasema.
Siksi tuntuukin luonnolli-
selta, että jatkokuljetusta
varten vainajien yksi koko-
amis- ja käsittelypiste oli
juuri Pyhäjärvellä. Muiste-
lun luettuani heräsi muuta-
mia kysymyksiä, joihin aion
hankkia lisätietoja alan kir-
jallisuudesta ja sota-arkis-
tosta.

* Missä tarkalleen ottaen
sijaitsi kokoamiskeskus
(Taubilassa, asemalla)?
* Kenen vastuulla oli
vainajien eteenpäin
lähettäminen?
* Olivatko vainajat
tunnistettuja?
* Mistä pitäjistä
vainajat olivat?
* Mikä oli heidän
kohtalonsa
venäläisten toimesta?
* Saatiinko ja milloin
heidät jatkosodan aikana
kotiseudun multiin?

Ystäväni Jorma Inkinen
on kertonut Taipaleen tais-
telukentiltä jatkosodan ai-
kana suomalaisia vainajia
löydetyn jopa maanpinnal-
ta tai matalaan hautaan kät-

kettynä. Näistä tunnistetut
toimitettiin kotiseuduille ja
tunnistamattomat koottiin
Taipaleen joukkohautaan,
johon on myöhemmin val-
tiovallan toimesta pystytet-
ty muistomerkki.

Taipaleen taistelukentät
olivat talvisodan jälkeen
asumatonta aluetta. Pyhä-
järven aseman seutu ja Tau-
bila sen sijaan olivat tiettä-
västi asuttuja.

Oheisiin kysymyksiin
saattavat vanhemmat leh-
temme lukijat tietää osan
vastauksista. Olen kiitolli-
nen niitä vastaanottamaan.
Palaan asiaan tämän leh-
den palstoilla kun on jo-
tain uutta kerrottavaa näis-
tä asioista.

Surkuhupaisaa on se, että
tulin tuntemaan Saarijärvel-
tä kotoisin olleet veljekset
Reino ja Aaro Iso-Aho-
lan. Reinon poika Kalervo
oli  vuosikymmeniä Huit-
tisten kaupunginkamreeri ja
tapasin hänet useita kerto-
ja. Pojantyttären häissä Saa-
rijärvellä istuin samassa
juhlapöydässä Aaro-veljen
kanssa ja keskustelimme
kyllä Pyhäjärvestä ja asiaan
piti palata.

Oma saamattomuuteni
kostautuu nyt, sillä molem-
mat veteraanit ovat jo kuol-
leet.

REINO ÄIKIÄ
puh. 040- 769 5775

sähköposti
reino.aikia@netti.fi

Matkasimme pienen seu-
rueen mukana muutama
viikko sitten Käkisalmesta
Räisälän kautta Kivinie-
meen.

Aamulla olimme lähte-
neet Musakan Lomaran-
nasta liikkeelle. Pysähdyim-
me hieman ennen Räisälän
kirkkoa levähdyspaikalle
kahvi- ja makkaratauolle.
Siitä lähdettyämme ylitim-
me entisen Ivaskanhovin
paikkeilla vuolaan virran,
jonka allekirjoittanut väitti
Vuoksen yhdeksi sivuhaa-
raksi. Tässä vaiheessa ei
vielä suurempia vastaväit-
teitä esiintynyt.

Esitin sitten väittämän,
että jos Musakan Loma-
rannasta olisimme lähettä-
neet pullopostia Käkisal-
meen hyvien virtauksien
ansiosta, saattaisi viestim-
me ohittaa meidät juuri täs-
sä kohden. Nyt alkoikin jo
tulla epäileviä katseita.
Niinpä lupasin palata asi-
aan.

Olen joskus aikaisem-
minkin tutkinut entisen ko-
tipitäjämme alueella olevi-

Miten kulkisi pulloposti?
Pyhäjärven vedet Laatokkaan

Yläjärven, Pyhäjärven ja Kiimajärven vedet laskevat lopuksi Konnitsanjokea
pitkin Vuokseen. Valokuva: Arja Hiiri, vuodelta 1994.

en järvien korkeuksia ja
kulkusuuntia. Lähden nyt-
kin liikkeelle aika läheltä
Laatokan rantaa eli Yläjär-
ven itäisimmästä kulmauk-
sesta. Kartta osoittaa pin-
nan korkeudeksi 26 metriä
merenpinnasta. Vaikka Laa-
tokka on aivan vieressä,
eipä mene vesi siitä suo-
raan Karjalan mereen, vaan
järven toisesta päästä hil-
jalleen lirutellen Myllyojaa
pitkin Pyhäjärveen, jonka
korkeus onkin jo huomat-
tavasti matalammalla eli
19,4 metriä.

Tästä veden kulku jatkuu
varsin rauhaisasti Pikonojaa
pitkin Kiimajärveen, jonka
korkeus on 13,8 metriä.
Seuraavaksi ollaankin sit-
ten jo viimeisessä laskujo-
essa eli Konnitsanjoessa ja
peltojen ja metsien kautta
joki kiemurtelee kohden
Vuoksen pohjoista haaraa
saavuttaen sen Räisälän
puolella. Kartan mukaan
korkeutta tällä kohden on
9,8 metriä merenpinnasta.

Vauhti hidastuu ja pullo-
postimme hieman haikai-

lee kumpaan suuntaan läh-
teä. Saattaa olla, että mieli
vetäisi vasemmalle, mutta
ei kulu aikaakaan kun sieltä
vastaisa virtaus kääntää
postimme oikealle kohden
Kivipeltoa ja korkeusero-
kin on jo laskenut 9,2 met-
riin.

Tästä matka jatkuukin jo
joutuisasti kohden isompia
vesiä. Edessä on jo väljät
vedet ja korkeus näyttäisi
olevan kartan mukaan vain
7,7 metriä. Välissä olevien
vesistöjen kautta matka jat-
kuu paria kolmea suuhaa-
raa pitkin ohi Käkisalmen
linnan rannoilla olevien
onkimiesten Laatokkaan,
jonka korkeus tällä kohdin
on kartan mukaan 5,2 met-
riä merenpinnasta.

Näin väittäisin tapahtu-
van tietokoneen vieressä
tehdyn matkan tuloksena.
Tietysti tarkan tiedon pul-
lopostin kulusta saisi, kun
kulkisi rantoja pitkin tark-
kaillen koko ajan virran
juoksua.

REINO ÄIKIÄ

Kesä on karjalaisten pitäjä-
juhlien aikaa. Suvannon
seudun säätiöistä Vuoksela
ja Käkisalmi ovat jo juh-
lansa ennättäneet viettää.
Vuoksela-Seura ry:n 60-
vuotisjuhlia vietetiin Hat-
tulassa 6.6. Käkisalmi-Sää-
tiön järjestämä juhla oli
vuorossa viikkoa myöhem-
min, 13.6. Heinolassa.

Räisälän väki tapaa Eu-
rassa 3.-4.7., ja samaan vii-
konvaihteeseen sattuu
myös Metsäpirtin pitäjäjuh-
la. Metsäpirtin väki matkaa
vanhoille kotikonnuille
Kannakselle, juhlapäivä on
lauantai 3.7.

Pyhäjärven omat pitäjä-
juhlat ovat Kauvatsalla 17.-
18.7. ja Sakkolan pitäjäjuh-
la Vesilahdessa sunnuntai-
na 1.8.

Elisenvaara aloittaa
Räisälä-juhlat
Räisälän pitäjäjuhlat pide-
tään tänä vuonna 3.-4.7.
Euran koulukeskuksessa.

Ylimääräisenä tapahtu-
mana pidetään yleisön
pyynnöstä lauantaina kello
14.00 alkava keskusteluti-
laisuus Elisenvaaran pom-
mituksesta. 20.6.1944 nel-
jännestunnin aikana me-
nehtyi runsaat 150 ihmistä,
heistä yli puolet oli räisälä-
isiä. Suurin osa räisäläisis-
tä, myös Elisenvaaran pom-
mituksesta selvinneitä tuli
lopulta Satakuntaan ja mo-
net myös Euraan. Heistä
useat lapsena ja nuorena
kauhunhetkiä kokeneet

Kesän karjalaisia pitäjäjuhlia

www.vplpyhajarvi.fi

Hallituksen
puheenjohtaja
Yrjö S. Kaasalainen
Harjavalta,
Kallenk. 10
29200 Harjavalta
puh. 0400-626 770,
yrjo.kaasalainen
@luukku.com

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön puheenjohtajat

Hallituksen
varapuheenjohtaja
Juhani Forsberg
Helsinki,
Ryytimaantie 19 A 8 00320
Helsinki,
puh. 050-511 2899,
juhani.forsberg
@fonet.fi

Hallintoneuvoston
puheenjohtaja
Antero Pärssinen
Hollola,
Kiviniementie 424
17120 Paimela
puh. 050-570 6575
tero.parssi@phnet.fi

ovat edelleen elossa. Lau-
antain tilaisuuteen voivat
tulla kaiken ikäiset riippu-
matta siitä onko henkilö-
kohtaisia kokemuksia tai
perheeseen ja sukuun liit-
tyviä menetyksiä. Mukana
ovat kaikki tv-dokumentin
Vaiettu murhenäytelmä te-
ossa Elisenvaarassa v. 2005
olleet; Esko Ahola, Carl-
Fredrik Geust, Erkki Rah-
kola, Aila Rusi (o.s. Timos-
ka) ja silloin Elisenvaaran
asemaravintolassa työsken-

nellyt Annikki Söderholm
(o.s. Kylliäinen). Toimittaja
Erkki Rahkola on luvannut
johtaa keskustelua, jossa
yleisöllä on tilaisuus esittää
kysymyksiä ja kertoa omia
lyhyitä kokemuksia.

Muistojen ilta on totu-
tusti lauantaina kello 16.00.
Pääjuhlan vuoro on sun-
nuntaina klo 13.30. Juhla-
puhuja tulee Kokemäeltä,
agronomi, maanviljelijä ja
kansanedustaja Juha Kor-
keaoja.

Yrjö S. Kaasalainen viemässä Pyhäjärven terveh-
dystä naapuripitäjä Vuoksela-Seuran 60-vuotisjuh-
lille. Vastaanottajina Ebba Penttilä ja Tapio Sihvo.
Kuva: Taisto Virkki.
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Kirkonsanoma

Tämän palstan kirjoitukset
ovat hartauskirjoituksia.
Hartaus on sellaista, jota
koetaan kirkossa, raamat-
tua lukiessa ja pyhissä toi-
mituksissa. Pyhäpäivän
tunnelma on harras, kun
päivä on Jumalan sanan
kanssa jollain tavalla pyhi-
tetty. Asiatiedot saattavat
vuosien mittaan kadota
mielestä, mutta hartaiden
tunnelmien muisto säilyy,
joskus koko elämän ajan.
Mitä ymmärsin, sit´ en tie-
dä, pyhän tunnelman muis-
tan vain, kuvataan hartaan
tunnelman säilymistä tutus-
sa laulussa. Hartaus on ih-
misen kokemus Jumalan
edessä.

Tässä lehdessä hartaus-
kirjoituksella on oma paik-
kansa. Luulen, että näiden
kirjoitusten historia ulot-
tuu hyvin kauas taaksepäin.
Pyhäjärvellä käydessäni olin
paikalla, jossa kirkko oli
ennen sotia sijainnut. Kun
sitten kotiseudut oli jätet-
tävä ja lähdettävä etsimään

Hartauden kokemista
uusia asuinsijoja, oli Juma-
lan johdatuksen pyytämi-
nen ja Hänen voimaansa
turvautuminen monen läh-
tijän mielessä. Kirkko ja
kirkon sanoma on yhä,
myös kuvaannollisesti sa-
nottuna, keskellä pyhäjär-
veläistä sielunmaisemaa.

Jos olen oikein havain-
nut, hartauskirjoitukset
ovat vähentyneet suurista
päivälehdistä. Kirkonmäel-
lä palstat on poistettu leh-
distä jonkinlaisen tasa-ar-
von tai arvovapauden ni-
missä. Joitain rajoituksia on
tullut myös tuttuihin kou-
lujen aamuhartauksiin.
Omassa lapsuudessani ne
olivat itsestään selvyyksiä.
Tämä aika näyttää pyrkivän
jonkinlaisen arvovapau-
teen. Arvo on alun pitäen
taloudellinen käsite. Se
mikä maksoi paljon, oli ar-
vokasta. Arvokkaiden ta-
varoiden omistamisesta tuli
sitten elämään jonkinlainen
arvopohja.

Mutta arvo ei toki ole

vain taloudellisia asioita.
Viisas ihminen ei rakenna
elämäänsä vain rahan va-
raan. Elämän kulku on mei-
tä jokaista opettanut, että
moni tärkeä ja arvokas asia
ei ole rahalla ostettavissa,
vaikka omaisuutta olisi
kuinka paljon tahansa. Tyy-
tyväisyyttä ei voi ostaa ra-
halla, sen saavuttaa esimer-
kiksi siten, että on tehnyt
oikein ja voi vastata teois-
taan. Tai jos tekee väärin,
uskaltaa myöntää virheen-
sä ja pyytää anteeksi. Ar-
vot, jotka eivät ole ostetta-
vissa, osoittautuvat kestä-
vimmiksi arvoiksi. Mitä elä-
mässä merkitsee oman tun-
non rauha?

Neutraali arvovapaus
näyttää olevan ajatuksissa
oleva moderni kuva. Ta-
vallisessa ihmisen elämässä
sitä lienee mahdoton saa-
vuttaa. Elämää tällaisessa
tyhjiössä on vaikea kuvitel-
la. Aina on olemassa joku
sellainen asia, joka on arvo,
yläpuolella kaikkien mui-

den arvojen. Eikö sellai-
nen elämä ole köyhää, jo-
hon ei kuulu arvoa, jonka
puolesta voi vaikka kuolla,
jos muut keinot on koetel-
tu. Vapaa isänmaa on ja oli
monelle suomalaiselle täl-
lainen arvo.

Vanha kristillinen sym-
boli muodostui kahdeksas-
ta kreikankielisestä kirjai-
mesta, jotka oli aseteltu ris-
tin ympärille neliön muo-
toon. Kristityt oppivat ym-
märtämään tämän viestin,
vaikka kaikki roomalaiset
sotilaat eivät sitä käsittä-
neet. Suomennettuna tuo
viesti kuuluu, että Jeesus
Kristus voittaa. Hyvä, ih-
misiä rakastava Jumala ja
Hänen tuomansa tulevai-
suus on kristityn luovutta-
maton ja suurin arvo. Täl-
laiselta arvopohjalta nous-
sevat myös tämän palstan
hartauskirjoitukset, toivot-
tavasti vielä kauas tulevai-
suuteen.

HEIKKI
PAUKKUNEN

Maria (Maija) Eeva, s.
15.2.1913 Metsäpirtti, k.
11.5.2010 Huittinen.

Yksi evakkovaiheen jäl-
keen Huittisiin muuttaneis-
ta Vpl. Pyhäjärven Rotjan-
lahden asukkaista Maria
Eeva on poistunut keskuu-
destamme. Muistotilaisuu-
dessa vainajan sisarenpoi-
ka Markku Evala esitteli
tätinsä Maijan elämänkaa-
ren paikalla olleille  suku-
laisille esitellen heidän sa-
malla toisilleen.

Maija oli syntynyt Met-
säpirtin pitäjässä, joka si-
jaitsee Suvannon itäpuolel-
la, Laatokan rannalla. Mai-
jan isä Martti, sekä Martin
veljet Aapro ja Manu,
muuttivat jossain vaihees-
sa Pyhäjärvelle. Täältä
Martti ja Manu ostivat omat
talot. Aapro oli poikamies
eikä häneltä jäänyt perilli-
siä. Maijan sedän Manun
jälkeläisistä on täällä pai-
kalla muistotilaisuudessa
Aarne, vaimonsa Raili ja
heidän poikansa Manu. Ty-
tär Mari ei työesteiden
vuoksi päässyt tulemaan.

Maijalla oli viisi sisarus-
ta. Ama, jota sukuhaaraan
edustavat Aman poika Mat-
ti hänen ystävänsä ja Aman
tytär Riitta. Lapsista Martti
ja Juha ovat jo edesmen-
neet.

Maria Eevan muistolle

Aino joka on nyt sisa-
ruksista ainoa elossa oleva.
Ainon jälkeläisistä on pai-
kalla Helka  ja miehensä
Rauno, Lasse, Mirkku ja
ystävänsä Olli sekä Mirkun
tytär Eeva.

Esteri-siskon jälkeläisis-
tä on paikalla Markku eli
minä puolisoni Merja, tyt-
täreni Melina hänen puoli-
sonsa Janne ja heidän lap-
sensa Aino ja Väinö. Poi-
kani Marko ja hänen puoli-
sonsa Leena sekä poikani
Martti. Esterin toinen poi-
ka Pekka ja hänen ystävän-
sä Mirja. Anneli-sisarta
edustaa hänen tyttärensä
Eevan tytär Leyla. Maijalla
oli lisäksi yksi veli Martti,
joka kaatui jatkosodan ai-
kana Vieljärvellä. Hänen
tyttärensä Venla ei päässyt
tulemaan paikalle.

Eeva ja Martti Eeva
viettivät Pyhäjärvellä aikaa,
viljeltiin maata ja kalastet-
tiin ja käytiin koulua. Au-
ringon paisteesta nautittiin
aina siihen asti kunnes naa-
puri alkoi aseiden kanssa
vaatia maita itselleen.

Niinpä Maija muun per-
heen kanssa joutui evakko-
taipaleelle. Osoitteena oli
Alajärvi Etelä-Pohjanmaal-
la. Maija oli tällöin 26 vuo-
den ikäinen, joten hän jou-

tui tekemään raskaan työn
huolehtiessaan karjan siir-
rosta sekä muuttotavarois-
ta. Maijan isä Martti oli
sodan alkaessa 59 vuoden
ikäinen ja äiti Eeva oli  47
vuoden ikäinen . Alajärvel-
lä olo oli kuitenkin kaikes-
ta huolimatta ihan muka-
vaa aikaa ja siitä jäi vain
hyviä muistoja.

Suomalaisten vallattua
maansa takaisin ja välirau-
han alettua palattiin koti-
seudulle takaisin. Pyhäjär-
velle meno oli siinä mieles-
sä helppoa, koska raken-
nuksia ei ollut rikottu. Pääs-
tiin vähemmällä työllä aloit-
tamaan normaali eläminen.

Rauha kuitenkin loppui
ja sota alkoi uudestaan. Täl-
lä kertaa osoitteeksi oli lai-
tettu Huittinen. Maija oli
liittynyt Lotta-Svärdiin,
mutta johtuen vanhempi-
en korkeasta iästä ja huo-
nokuntoisuudesta joutui
hän huolehtimaan tästäkin
evakkotaipaleesta. Maija pa-
lasi kuitenkin mahdollisim-
man nopeasti suorittamaan
palvelutehtäväänsä kenttä-
sairaalaan.

Sodan loputtua Maija pa-
lasi Huittisiin huolehtimaan
vanhuksista ja rakentamaan
uutta kotia annetulle ton-
tille Vesiniitylle. Työt eivät
suinkaan vähentyneet vaik-
ka sota loppuikin. Piti saa-
da asunto ja karjasuoja
mahdollisimman pian val-
miiksi. Siinä samalla piti
kylvää viljat, perunat , ym.
talvea varten. Tässä vai-
heessa oli apuvoimat aika
vähissä, vanhuksista ei ol-
lut enää paljon apua ja nuo-
remmat jotka olivat vielä
kotona olivat liian nuoria.
Muut sisarukset olivat pe-
rustamassa omaa perhettä
kuka missäkin.

Rakennusten tultua val-
miiksi olikin aikaa lähteä
muualle töihin. Aamulla
kun lehmät oli lypsetty ja
elukat ruokittu poljettiin

Huittisten Kansanopistol-
le tekemään ruokaa. Kotiin
palattua odottivat taas leh-
mät lypsämistä ja elukat
ruokkimista. Näiden ilta-
askareiden jälkeen olikin
sitten aika istahtaa kangas-
puiden ääreen kutomaan
mattoa tai ryijyä.

Viikonloppuisin kun ei
tarvinnut lähteä ansio-
työhön, oli joutilasta aikaa
lähteä kokkaamaan ristiäi-
siä, rippijuhlia, häitä ja hau-
tajaisia. Ei pidä unohtaa
myöskään sitä, että hän
huolehti perheen ruuan te-
osta. Varsinkin viikonlopun
karjalanpaisti ja piirakat
tuovat vieläkin veden kie-
lelle. Maijan tekemät piira-
kat olivat paikkakunnan
kuuluja, enkä ole sen jäl-
keen saanut yhtä maukkai-
ta. Nyt äsken syödyt olivat
lähes samanlaisia.

Näistä Maijan työpaikois-
ta mainittakoon lisäksi
Huittisten Seurahuone, Fri-
hansan ruokala ja Lautta-
paino, viimeksi mainitut oli-
vat omaa yritystoimintaa.

Varsinainen “lepovaihe“
alkoi, kun Maija muutti
Lauttakylään kerrostaloon
asumaan. Vesiniityn paikka
jätettiin kesämökiksi. Lepo
tarkoitti Maijan kohdalla
matkustelemista ja yhdis-
tystoimintaa.

Kun sitten kerrostalon
rapuista tuli liian raskaat,
muutti Maija rivitaloon
Matikkalan alueelle.

Viimeiset vuodet Maija
vietti Huittisten vanhain-
kodissa missä hyvässä hoi-
dossa oli hyvä valmistau-
tua tähän elämänkaaren
loppuvaiheeseen.

Nyt voidaan kuitenkin
todeta, että Maijalla on al-
kanut varsinainen lepo ai-
nakin näistä maallisista kii-
reistä.

Kiitos täti yhteisistä vuo-
sista.

MARKKU EVALA

Kuva tunnistettiin:
Sipiläiset
Noitermaasta
Tuskin toukokuun Pyhäjärvi-lehti oli kolahtanut
postiluukusta, niin saman tien Helvi Kivistö, o.s.
Sipiläinen Tampereelta soitti tunnistuksen valo-
kuvaan. Raittiusseuralaiset olivat kyselleet Purasen
albumista löytyneestä kahdesta kuvasta, joissa oli
sama pariskunta.

– Kuvassa ovat meidän Noitermaan mummo ja
pappa, Matti Sipiläinen ja vaimonsa Helena, o.s.
Lamppu. Matti oli isäni isä, ja isän täti Helena
Puranen puolestaan oli naimisissa Simo Purasen
kanssa.

Heinäkuussa 78 vuotta täyttävän Helvin koti-
paikka oli Konnitsan kylässä.

Rakkaamme

Maria (Maija)
Eeva
s. 15.2.1913 Metsäpirtti
k. 11.5.2010 Huittinen

Iltayön hetkenä hiljaisen,
saapui enkeli taivainen.
Kosketti hellästi posken nukkaa,
silitti kädellään hopeista tukkaa.
Vei mukanaan rakkaamme väsyneen,
pitkästä matkasta uupuneen.

Kiittäen ja lämmöllä muistaen
Markku ja Merja
   Melina, Janne, Aino ja Väinö
   Marko ja Leena
   Martti
Muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitos Kuninkaisten vanhainkodin henkilökunnalle
Maijan hyvästä hoidosta.



Maanantai 21. kesäkuuta 2010 VPL.PYHÄJÄRVI 5

Merkkipäiviä

Ah enkö Jeesusta kiittäisi
vai tekisinkö sen suotta.
Hän minua usein uupuvaa
on hoitanut jo 75 vuotta.

Sain lahjaksi kodin turvallisen
äidin, isän sisaret veljet.
Heidän kanssaan sain ensiaskelet
kulkea perheessä nuorimpana.

Oli silloin heleä helluntai
kun ensi itkuni itkin.
Käkisalmen kaupunki oli paikka tuo
äiti kätensä   ristihin pisti.

Tuli hoitajat äidiltä kysymään
mikä nimi lapselle laitetaan
lapsen väri keltaiseks muuttuu.
Äiti sanoi Aino antakaa ja
hätäkasteelle lapseni kantakaa,
ei paljon tuhlattu aikaa.

Juhannuksena minut kotona kastettiin
Aino Ritva nimeksi annettiin.
Liisa-tätini kasteelle kantoi
K.A.Wiika nimen minulle antoi.

Monenlaista oon kokenut matkalla
on iloja suruja ollut.
Monet paikat on tutuksi tullehet
kun evakkomatkalla on kahdesti oltu.

1962 rahan arvo muuttui ja elämä myös
Koivukariin muuttaa saimme.
Valtatieltä autojen vilinää ikkunasta
katsella saimme.

75 vuotta täytti touko-
kuun 27.päivä Aino Rit-
va Honkala o.s. Pulakka
Nokialla.  Ainon synty-
mäkylä Pyhäjärvellä oli
Noitermaa.

Taas elämän polkuni erkani Nokialle
muuttoa mielin Seurakuntakeskuksen
naapuriin. Jouluksi muuttamaan pääsin.

Löytyi täällä koti pienoinen
joka paikkaan on lyhyt matka.
Ja ystävät kaikki niin herttaiset
ja kirkkoonkin kävelymatka.

Elon kevääseen kerran syntyä sain
joka keväästä    kiittää saamme.
Miten paljon kiitosta siinä on
kun vapaaseen Suomeen syntyä saimme.

Kiitos teille suku ja tuttavat
juodaan juhlani kunniaks kahvit.
Ja ihaillaan Suomen luontoa
joka muuttui niin juhlavaksi.

AINO RITVA HONKALA

Maija-Liisa Mattila, o.s.
Nuora, täytti 80 vuotta
Ikaalisissa. Pyhäjärven Riis-
kassa 26.5.1930 syntynyt
Maija-Liisa toimi Vpl. Py-
häjärvi-Säätiön hallinto-
neuvoston varajäsenenä
vuosina 1991-2000.

Kauko Veikko Koppa-
nen, s. 30.3.1927, k.
30.4.2010.

Veljeni Kauko Veikko
syntyi Sakkolan Keljassa,
”Suvannon helmessä”,
Antti ja Anna Maria (o.s.
Talonpoika, Vpl. Pyhä-
järvi) Koppasen perheen
toisena lapsena. Vanhin
poika Lauri kuoli jo 12-
vuotiaana. Myöhemmin
syntyivät tytöt, Kaukoa
kolme vuotta nuorempi
Irja ja minä Aura, juuri
ennen sotaa. Lapsuutensa
Kauko sai viettää kotikon-
nuillaan, mutta koulun-
käynnin sota jo katkaisi.
Perheelle tuli muiden ta-
voin lähtö sodan jaloista,
kohti Hämettä, Urjalaan ja
Vesilahdelle, jossa sisaruk-
seni jatkoivat koulunkäyn-
tiään.

Paluu takaisin kotiin, ko-
tikylään, jonne kaikki tutut
naapuritkin asettuivat
asuinsijoilleen ja nuoret ta-
pasivat jälleen toisensa,
tuntui varmasti ihanalta.
Sinä päivänä, 30.3.1942,
isämme kirjoitti muistivih-
koonsa ”Nyt elellään täällä
kuolemaan asti”.

Toisin kuitenkin kävi, sil-
lä runsaan kahden vuoden
päästä, kesän ollessa kau-
neimmillaan, oli rakas ko-
tiseutu lopullisesti jätettä-
vä. Silloin Kauko oli jo 17-

Kauko Veikko
Koppasen
muistolle

vuotias ja joutui jäämään
IS-joukkoihin. Samassa
ryhmässä oli mm. hänen
elinikäinen ystävänsä Kiu-
run Hannes. Irja-sisko, 14
täyttänyt, lähti neljää leh-
määmme ajaen, Huli-koira
mukana, ”kohti tuntema-
tonta”. Minä neljävuotiaa-
na tein evakkomatkan äi-
din ja invalidi-isän huomas-
sa.

Saavuimme Rautalam-
mille kauniissa järvimaise-
massa sijaitsevaan maalais-
taloon, josta saimme kam-
marin asuttavaksi. Koko
ajan oli huoli ja ikävä sota-
toimialueelle jääneestä
Kauko-veljstä ja karjan
kanssa matkalla olevasta
Irja-siskosta. Joka iltaruko-
uksessa pyysimme Jumalaa
suojelemaan ja varjelemaan,
että he tulisivat terveinä
kotiin.

Kuljettuaan lähes kolme
viikkoa saapui Irja-sisko
lehmien ja Hulin kanssa
Rautalammille. Kauko pa-
lasi paljon myöhemmin.
Eräänä aamuna herätessä-
ni näin kammarimme latti-
alla nukkumassa Kaukon
ja Kiurun Hanneksen. Vih-
doin oli ikävä poissa ja koko
perhe oli koossa!

Rautalammilta siirryttiin
Huittisiin, josta tuli mei-
dän perheen, kuten myös
monien samankyläläisten
asuinpaikka. Uuden kodin
rakennusvuosi piti olla
Kaukon asevelvollisuus-
vuosi, joten hän haki lyk-
käystä. Kävi kuitenkin niin,
että rakennuslupa viivästyi-
kin vuodella, jolloin oli jo
mentävä armeijaan. Aloi-
tin silloin koulun. Veljen
sotaväkiaikana minulle lä-
hettämät kortit ovat yhä
tallessa.

Kaukolle verraton puoli-
so, Lea Heikkinen, löytyi
naapurista. He muuttivat
Naantaliin, jossa alettiin ra-
kentaa Nesteen öljyjalosta-
moa. Kun jalostamo käyn-
nistyi, Kauko sai sieltä va-
kituisen työpaikan, työsuh-
teen kestäessä yli 30 vuotta
eläkkeelle siirtymiseen asti.
Perheeseen syntyivät Jou-
ni, Merja ja Juha. Työ
Nesteellä oli raskasta kol-
mivuorotyötä. Se ei kui-
tenkaan hidastanut ahke-
ran miehen oman kodin
rakentamista, perhe oli tär-
kein. Vanhemmilta peritty
työteliäisyys oli luonteen-
omaista.

Eläkkeelle jäädessään
Kauko oli vielä erittäin hy-
väkuntoinen. Nyt oli va-
paita vuosia ja aikaa viettää
myös mökillä. Kalastus
sekä marjastus ja sienestys
olivat aina olleet Kaukon
ja Lean mieleisiä harras-
tuksia. Taitoa ja energiaa
riitti niin, että 70 vuotta
täytettyään Kauko oli ra-
kentamassa Juha-poikansa
ja tämän Tiina-vaimon
suunnittelemaa ns. messu-
taloa Raisiossa.

Haaveen toteuttamiselle
– rakentaa vielä oma uusi

talo, ei ollut mitään estettä.
Oli terveyttä, taitoa, intoa.
Niinpä nykyaikainen, ko-
mea talo oli valmis Kau-
kon täyttäessä 75 vuotta!
Kun tytär Merjan ja Rai-
mon talo muutaman vuo-
den päästä oli rakenteilla,
osallistui Kauko myös hei-
dän kauniin kotinsa raken-
tamiseen. Kauko nautti
työnteosta ja puuhailemi-
sesta, mutta oppi myös
nauttimaan Naantalin ve-
teraanien tekemistä Viron
kylpylämatkoista, joihin he
Lean kanssa osallistuivat
useana vuonna. Tänäkin
kesänä sen piti olla ohjel-
massa, mutta toisin kävi.

Karjalaisuuden vaalimi-
nen oli Kaukolle tärkeää.
Jokavuotiset Sakkolan pi-
täjäjuhlat ja usein myös Py-
häjärvi-juhlat olivat kesien
tärkeitä tapahtumia. Suvan-
non Seutu ja Vpl. Pyhäjär-
vi -lehdet olivat odotettua
lukemista. Menetetyn koti-
seudun ikävä kestää koko
elämän, vain ajan kultaa-
miin muistoihin saattoi pa-
lata. Neljä kertaa Kauko
oli käymässä kotikylässä
Keljassa, sai kävellä kujasia
pitkin kotipihaan, Akan-
aholle. Kaikki oli muuttu-
nut, ollut vuosikymmeniä
uusien isäntien hallussa.
Vain Suvanto välkehti enti-
sellään. Kahdella näistä
matkoista hän kävi myös
äidin kotipaikalla Pyhäjär-
ven Saaprussa.

Vappuaatto oli Naanta-
lissa aurinkoinen. Kauko
oli ollut auton pesussa, kun
huono olo yllätti. Lea-vai-
mo soitti Medi-Helin, mut-
ta ennen kuin apu yllätti,
Kauko oli jo menehtynyt.
Elvytysyritykset olivat tur-

hia. Molemmat veljeni kuo-
livat kauneimmalla tavalla,
rakkaidensa syliin. Lauri-
veli kuoli äidin, Kauko vai-
monsa käsivarsille. Runsas-
luminen pakkastalvi oli an-
tanut oireita, jotka lääkä-
rissä käynti vahvisti sydä-
mestä johtuviksi. Varjoai-
nekuvaus paljasti ohitus-
leikkauksen kiireellisyyden,
mutta aika loppui kesken.
Kutsu leikkaukseen lienee
postitettu kuolinpäivänä.
Kauko sai elää harvinaisen
tervettä elämää – siksi tämä
äkillinen poismeno yllätti.

Kesäisen kauniina lauan-
taina 22.5. kokoonnuimme
Suomen ja Veteraanien li-
puin juhlistettuun Naanta-
lin kirkkoon Kaukon siu-
naustilaisuuteen, jonka suo-
ritti kappalainen Ensio
Ruskovuo. Siunaushiekka
oli Keljan rannan Suvan-
non hiekkaa, joka vei aja-
tukset sinne, missä hän oli
syntynyt ja lapsuutensa
viettänyt. Ruskovuo puhui
kauniin koskettavasti. Run-
saiden kukkatervehdysten
jälkeen tulivat Naantalin
veteraaniveljet kauniin mu-
siikin soidessa laskemaan
seppeleensä.

Muistotilaisuus ohjelmi-
neen oli kaunis, lämmin-
henkinen, musiikkiesitykset
koskettavia. Mm. ”Veteraa-
nin iltahuuto” sekä ”Jo
Karjalan kunnailla lehtii
puu” sai useimpien silmät
kostumaan.

Rakas puoliso, isä, Jen-
nin, Vilma-Riinan ja Mati-
aksen pappa, veli, lähei-
nen, on poissa – on ikävä.
Muistoissa elät kanssam-
me – sydämissämme säilyt
aina.

AURA WIRKKU,
o.s. KOPPANEN

pikkusisko

Kesäiset Laatokan valkeat
hiekkamaat, kalavedet, vil-
javat pellot ja tuuheat met-
sät ikihonkineen ovat maa-
liskuussa 85 vuotta täyttä-
neen Matti Mulin pääl-
limmäisinä muistoina koti-
Karjalasta.

Matti Muli syntyi
2.3.1925 Vpl. Pyhäjärven
Rantakylässä. Vanhemmat
olivat Matti (1894-1974)
ja Amalia o.s. Vuohelai-
nen (1901-1969) Muli. Per-
heessä oli 13 lasta, joista
elossa on kuusi sisarusta.

Mulien koti oli keskiko-
koinen maalaistalo, joka si-
jaitsi vajaan kilometrin
päässä Laatokan rannasta.
Pellot olivat, kuten naapu-
ritaloissakin, kivettömät,
niitä oli helppo viljellä. Sil-
ti työtä riitti kymmenpäi-
sen lypsykarjan kasvatta-
misessa. Hevosia oli kaksi,
sekä sikoja, lampaita ja
muita kotieläimiä vaihtele-
va määrä. Lapsia opetet-
tiin työntekoon pienestä pi-
täen, ja sitä arvostettiin
suuresti.

Sota muutti elämää. Kak-
si evakkomatkaa ison per-
heen kanssa ei aina suju-
nut ilman vaikeuksia. Niis-
tä kuitenkin selvittiin. Nuo-

rin lapsistakin, Orvokki,
syntyi evakkomatkalla ju-
nassa Vaajakosken aseman
tuntumassa 1944. Kaksi
vanhinta poikaa, Matti ja
Arvo, olivat silloin jo sota-
hommissa, Matti tosin va-
paaehtoisena.

Sijoituspaikaksi tuli Jämi-
järven Tykköössä sijaitseva
maatila, jossa Matti vietti
nuoruusvuotensa ja muut-
ti sieltä Jyväskylään. Varsi-
naisena elämäntehtävänä
hänellä on ollut liikenne-
opettajan ja postiautonkul-
jettajan toimet.

Nykyinen koti sijaitsee
Iisalmessa, jossa Matti Muli
viettää eläkepäiviään puo-
lisonsa Eevan, o.s. Koisti-
nen, kanssa. Harrastuksi-
naan Matilla ovat puuhas-
telut vapaa-ajan asunnos-
sa, lukeminen sekä matkai-
lu.

EEVA MULI

Matti Muli
85 vuotta

Kuolleita

Tuleeko lehtesi
oikealla osoitteella?

Muista ilmoittaa
osoitteenmuutoksesta
lehden toimitukseen.

Tilaa lehti omaksi,
ystävälle tai
sukulaiselle

lahjaksi
p. 040 730 2622

KERRO
PERHE-

UUTISET
Pyhäjärvi-lehdessä.
Julkaisemme joka
numerossa tietoja

perhetapahtumista,
kuten merkkipäivistä,

poisnukkuneista,
vihityistä ja

valmistuneista.
Lähetä tiedot
toimitukseen,

kerro sukujuuret
ja laita mukaan
myös valokuva.

Muistathan kysyä
asianosaisilta luvan
tietojen julkaisuun,

kiitos!
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Maija-Liisan vanhemmat;
Simo Mannikainen Vpl
Pyhäjärven Saaprun Kesk-
kylästä ja Hilma Maria
Mannikainen s. Jäppi-
nen, tarkemmin Jäppise
suure Heiki Hilma Saap-
run Sepänmäeltä.

Mannikaisen suku on säi-
lynyt vain Vpl Pyhäjärvellä
Saaprun kylässä. Vanhim-
man veljen sukunimi sam-
mui jo Karjalassa. Nuo-
rimmaisen sammumassa,
koska me naiset jatkamme
sukua muilla nimillä. Kes-
kimmäisen veljen jälkikas-
vulla nimi säilyy, koska ovat
poikia.

MAIJA-LIISA
JOKISALO

”Vaik hattu
jäikii kanno
päähä,
suku
jatkuu…”

Neljän polven naiset Nokialla. Oikealta Maija-Liisa Jokisalo s. Mannikainen,
Marianne Hautakoski s. Jokisalo, Heidi-Maria Hautakoski, sylissä Milja-Sofia
Heikkilä.

Väitöksiä

Valmistuneita

Proviisori Manu Juho Mi-
kael Eevan farmakognosi-
an alaan kuuluva väitöskir-
ja tarkastettiin 21.5.2010
Helsingin yliopiston Farma-
sian tiedekunnassa.

Väitöskirja ”Plant secon-
dary metabolites in Peuce-
danum palustre and Ange-
lica archangelica and their
plant cell cultures” käsitte-
lee suoputken ja väinön-
putken ja niiden kasvisolu-
viljelmien sisältämiä kuma-
riiniyhdisteitä. Vastaväittä-
jänä toimi professori Elín
Soffía Ólafsdóttir, Islannin
yliopistosta.

Manun vanhemmat ovat
Raili Eeva ja Aarne Eeva.
Aarnen vanhemmat olivat
Hilda Eeva o.s. Lylander

Metsäpirtin Kirveenmäel-
tä ja Emmanuel Eeva Vpl
Pyhäjärven Lahnavalka-
masta.

Teppo Similä on valmis-
tunut Metropolia ammatti-
korkeakoulusta 26. 2.2010.
tutkintonaan kulttuuri- ja
viestintäalan medianomi
(AMK).

Tepon vanhemmat ovat
Timo Similä ja Päivi Sep-
pänen o.s. Pelkonen van-
hemmat Toini o.s. Vesik-
ko Porsaanmäeltä ja Lauri
Pelkonen Savimäeltä.

Enomme Arvo Ijäs täytti
27. päivä toukokuuta 95
vuotta. Hän järjesti synty-
mäpäiväjuhlansa ties mo-
nennenko kerran. Läsnä oli
parisenkymmentä sukulais-
ta ja ystävää ja pöytä oli
könkelikkönä Merja Inki-
sen aamulla leipomista pii-
raista.

Ikäisekseen hyväkuntoi-
nen Arvo viettää eläkepäi-
viään Huittisissa Kaariran-
nan palveluasunnossa, jos-
sa aikaa on kulunut vasta
kolme vuotta. Arvo seuraa
aikaa lähinnä radion väli-
tyksellä kuunnellen tarkas-
ti maailman uutiset ja ulos
katsellen. Hän kertoi kuin-
ka aina aamuisin katsoo
onko hyvä kylvösää, kuten
teki vuosikymmeniä maan-
viljelijänä.

Huittisten kirkkoherra
Paavo Herranen toi koti-
seurakunnan tervehdyksen
ja pitkäaikainen hyvä ystä-
vä rovasti Eino Lehtisaa-
ri kävi tapansa mukaan on-
nittelemassa ja toivottamas-
sa Jumalan siunausta. Yh-
teisesti veisasimme täyte-
kakkukahvien lomassa Ar-
von toiveen mukaisesti isä-
Villen lempivirren 188, On
Herra pyhä sanasi niin
usein unohdettu.

Veteraanikuoro Lauluvel-
jet Paavo Punkarin joh-
dolla toivat veteraanien ter-
vehdyksen Arvolle. He esit-
tivät mm. Kalervo Hämä-
läisen Veteraanin iltahuu-
don, ”Hoivatkaa, kohta
poissa on veljet, Muista-
kaa, heille kallis ol’ maa”
mikä sopikin hyvin tilai-
suuteen, onhan Arvo yksi
kahdeksasta huittislaisesta
talvisodan veteraanista. Tai-
paleen ristillä muistetusta
sankarista oli laajempi ar-

Anne Kalliomäki Ulvilas-
ta on valmistunut erityis-
opettajaksi Turun yliopis-
ton Rauman okl:stä.
Anne toimii opettajana ja
rehtorina Leineperin Antti
Ahlströmin koulussa.

Äiti Sinikka Aakula, o.s.
Rautiainen, ja isä Väinö
Aakula. Äidin vanhemmat
Juho ja Aino Rautiainen
Yläjärveltä.

Rotjalahen poika Arvo Ijäs 95 vuotta
Merkkipäiviä

Veteraanien Lauluveljet Paavo Punkarin (oikealla)
johdolla, vasemmalla Pertti Alajuusela ja keskellä
Lauri Kittilä.

tikkeli viime joulukuun nu-
merossa Reino Äikiän kir-
joittamana. Samoin saman
laulun kohta ”Laineissa
Laatokan mahti, Kahlita
kenkään ei voi. Veljet sen
rantoja vahti,” muistuttaa
kuinka Arvo oli varusmies-
palvelustaan suorittamassa
juuri Laatokalla, Konevit-
san saarella.

Itse muistelin puheessa-
ni enoa ja hänen elämän
taivalta ja pitkää elämänko-
kemustaan Rotjalahesta so-
tavuosien ja Oriveden kaut-
ta Huittisiin, eli tsaarin ajas-
ta EU-aikaan.

Erityisen suurella läm-
möllä muistelin noin 50
vuoden takaista aikaa, jol-
loin olin monena kesänä
mummolassa, enolla  ”ke-
särenkinä”. Tuo aika on
jäänyt mieleeni useastakin
syystä, päällimmäisinä kui-
tenkin kaksi asiaa. Niistä
pikkupojan silmin tärkein
oli enon BMW -merkkinen
avoauto, muistan kun
ajoimme enon kanssa kak-
sin Suomen kesässä, ”kat-
to auki”!

Toinen asia, joka on jää-
nyt myös erityisesti mielee-

ni, olivat keskiviikon ilta-
kirkko ja pyhän jumalan-
palvelus. Kävimme kirkos-
sa usein kahdestaan, hän
toimi kolehdin kantajana,
joka minusta oli erityisen
hienoa. Muistan myös, että
hän pukeutui aina hyvällä
tilannetajulla, kuten herras-
miehelle kuuluukin.

Usein pohditaan pitkän
iän salaisuutta. Kun katsoo
ja kuuntelee Arvoa, tulee
eittämättä mieleen kaksi
asiaa, hänen aina positiivi-
nen asenne elämään ja hyvä
fyysinen kunto, jota hän
edelleen hoitaa säännölli-
sellä veteraanikuntoutuk-
sella.

Reino Äikiä kertoi, mi-
ten hän teki Arvosta 70-
vuotishaastattelua v. 1985,
siis 25 vuotta sitten. Tuol-

loin Reino kyseli pitkän iän
salaisuutta, johon Arvo oli
todennut, että hyvä terve-
ys. Hän on osannut kään-
tää voimaksi kaikki ne so-
dan kauhut, menetetyn ko-
din ja koti-Karjalan ikävän.
En malta olla vielä lainaa-
matta Kalervo Hämäläisen
sanoja ”Ylväänä Karjalan
heimo tuskaansa kantanut
on”.

Hyvästellessämme Arvo-
enoa totesimme, että vii-
den vuoden kuluttua on
syytä suureen 100-vuotis-
juhlaan, jotka hän lupasi-
kin järjestää. Toivotankin
vielä näin lehden välityk-
sellä enolle antoisia päiviä
ja runsaita vuosia sekä Kor-
keimman siunausta.

KARI ÄIKÄS
Sisaren poika

Arvo Ijäs, 95 v.

Kotikokin kertomaa

Munavoita juhannuspöytään
Lainataanpa taas vuoden karjalaista kirjaa, jonka FT
Pirkko Sallinen-Gimpl on kirjoittanut karjalaisesta
ruokaperinteestä.

Munavoi oli ennen herkkua, jota tarjottiin pääsiäisenä
ja juhannuksena ja muina vuosipäivinä piirakoiden kans-
sa. ”Tätilässä, taivaassa, syötiin munavoita, vehnästä”,
kertoo Sallinen-Gimpl.

Omasta kokemuksesta voin suositella munavoita myös
uusien perunoiden ja sillin kyytipojaksi. Eli keitettyjä
kananmunia, voita ja ripaus suolaa sekoitetaan, maus-
teeksi käy ruohosipuli, tilli tai persilja, käyttötarkoituk-
sen mukaan.

Ternimaitoa, juustomaitoa, pihkamaitoa eli vasta poi-
kineen lehmän maitoa saanee suoramyyntitiloilta, ehkä
kaupan pakastealtaastakin. Monenkohan lapsuusmuis-
toihin vielä kuuluu uunissa paistettu juustomaito, joka
on helppo valmistaa: uuniruukkuun laitetaan ternimai-
toa ja mausteeksi hieman suolaa. Annetaan hyytyä uunis-
sa ja paistetaan kauniin ruskeaksi. Nautitaan maidon,
sokerin ja kanerin kanssa, hilloakin voi kokeilla. Sain
uunissa paistettua juustomaitoa pitkän tauon jälkeen
viime kesänä, kun Salme Rintala sitä tarjosi. Kiitos!

Munajuuston tekoa kokeilin muutama vuosi sitten,
kun perheessämme sattui olemaan pieni lauma kesäka-
noja, serkkuni meille lahjoittamia, ja munista ylituotan-
toa. Netistä löytyi helppoja ohjeita, ja ihan hyvää,
lempeän makuista munajuustoa saatiin.

Karjalaisista kotiseutumatkoilta osa reissaajista tuo
mukanaan hirssiä ja tattaria, joita voi käyttää niin piira-
koiden sydänaineksiksi kuin puuron tekoon. Hirssit
täytyy muistaa huuhdella useammassa vedessä niin, että
viimeinen huuhteluvesi on aivan kirkasta. Tyyne Pelko-
nen Pyhäjärveltä kertoo Karjalaisessa keittokirjassa, että
tattari sopii rieskan (uunipuuro) aineksiksi, kuten ohra ja
riisi. ”Syötiin sunnuntaina marjaläpäkän (marjakeiton)
kanssa”.

Rieska on sanan toisessa merkityksessä, ehkä tutum-
massa, leipää. Kaurarieskan nykysovellus kuuluu keitto-
kirjan mukaan näin: puoli litraa piimää, 1 rkl suolaa, 7 dl
kaurahiutaleita. Piimään lisätään suola ja kaurahiutaleet.
Taikina levitetään voidellulle pellille ja paistetaan 250-
asteisessa uunissa 10-15 minuuttia, kunnes rieska on
kypsä ja rapea. Tarjotaan lämpimänä voin kera.

Maukasta kesää!
MARJO RISTILÄ-TOIKKA
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Kinnasneulatekniikka on
tunnettu jo esihistoriallise-
na aikana. Siinä pujotetaan
lankaa suurella neulalla
toistensa läpi kulkeviksi sil-
mukoiksi.

Tuloksena on tasomais-
ta tekstiilipintaa, joka poik-
keaa neulotusta ja virka-
tusta pinnasta. Valmistus-
tekniikasta johtuen silmu-
kat eivät purkaudu kuten
tavallinen neule tai virkka-
us. Vaikka tekniikalla val-
mistettuun tuotteeseen tu-
lisi reikä, se ei purkaudu.
Toisaalta väärin neulotun
kuvion purkaminen on vai-
keaa ja hyvin hidasta.

Työtapana kinnasneula-
tekniikka tunnetaan ympä-
ri maailman, mm. Iranissa
ja Amerikan intiaanien kes-
kuudessa. Kinnasneulaom-
pelun variaatioita on löy-
detty Tanskasta tutkitusta
kivikauden asuinpaikasta,
joka ajoittuu vuoteen 4200
eKr. Vanhimmat neulakin-
taat ja -sukat on löydetty
Egyptistä ja Pohjoismais-
ta. Näistä vanhimmaksi on

Viime Pyhäjärvijuhlassa
Nokialla oli Maija-Liisa
Jokisalon hieno ja moni-
puolinen kinnasneulatöi-
den näyttely. Ikaalisten
Karjalaseuran sihteeri Lea
Jokinen katseli ihastunee-
na näitä vanhalla karjalais-
ten perinnekäsityötaidolla
tehtyjä kintaita, liivejä, mys-
syjä ym.ym. Hän päätti eh-
dottaa Ikaalisten Karjala-
seuralle yhdeksi toiminta-
tavoitteeksi kinnasneula-
tekniikan opettelun. Asias-
ta innostui heti toistakym-
mentä henkilöä siis henki-
löä, koska joukossa oli yksi
mieskin. Ja kun opettajaksi
lupautui eläkkeellä oleva
sairaanhoitaja Maija Liisa
Jokisalo, niin asiahan oli
sillä selvä.

Nyt on kokoonnuttu
kuusi kertaa ja Lea totesi,
”kyllä tämä alku on ollut
tavattoman vaikeaa ja jos
teki jossain kohdassa vää-
rin, niin purkaminen on
vielä vaikeampaa.” Sitkeäs-
ti on vaan opeteltu ja Eila
Liikala jaksoi innostaa.
”Jos tätä on monet suku-
polvet tehneet ja oppineet
ennen meitä, niin ei kai me
sen huonompi sukupolvi
ole.” Jokainen osanottaja
on aikaisemmin tehnyt
monenlaisia käsitöitä ja tie-
tenkin kinnasneulallakin
nyt osataan jo pujotella lan-
kaa oikeasta kohdasta. Ja
lisäopetusta vaativimpiin
töihin saadaan kesän jäl-

Ikaalisten Karjalaseurassa
opetellaan
kinnasneulatekniikkaa

Ikaalisten Karjala-seuran naiset esittelevät Maija-Liisa Jokisalon kinnasneu-
lalla tehtyjä asusteita. Henkilöt vasemmalta Lea Jokinen os. Lappalainen, Eila
Liikala o.s. Kuivalainen, Leena Kannisto o.s. Lappalainen, Hely Pitkänen,
Maija Virtanen o.s. Savolainen, Raija Holma o.s. Patrakka, Maija-Liisa Mattila
o.s. Nuora, Marja-Liisa Marjamäki o.s. Sirkiä, kurssin opettaja Maija-Liisa
Jokisalo, edessä Ritva Meskanen ja Marja-Liisa Väyrynen.

keen syysohjelman aikana.
Tekotapa on tietysti hi-
taampaa kuin puikoilla neu-
loen, mutta jälki on kin-
nasneulotun eduksi 6-0.

Muun muassa tällaisen
kerhon toimintaan on mah-
dollisuus saada Opetusmi-
nisteriön alaisen koulutus-
keskuksen opintotukea.
Ryhmän koko täytyy olla
vähintään 10 henkeä. Ikaa-
lisissakin on jo hakemus-
kaavakkeet saatu ja ehdot
tuen saamisesta tarkkaan
luettu. Karjalaseuralla on
hyvät mahdollisuudet saa-
da opettajan matkakorva-
uksiin ja muuhun toimin-
taan pientä rahallista tukea.
Maija-Liisa Jokisalo käy
Nokialta Ikaalisissa opet-
tamassa.

Muistan, kun äitini teki
aikoinaan sisareni miehelle
lahjaksi kahdet kinnasneu-
lakintaat työrukkasiin. Jäy-
hän satakuntalaismiehen
kiitos tuli sydämestä. ”Mi-
nulla ei ole ikinä ollut näin
luonnikkaita kintaita. Mi-
ten ihmeessä ne on tehty,
kun en ole täälläpäin täm-
mösiä koskaan nähnyt?”

Perinne on sitä, mikä säi-
lyy sukupolvelta toiselle.
Karjalainen käsityöperinne
on rikasta, kaunista, näyt-
tävää ja ennenkaikkea käy-
tännöllistä. Oppimisen ar-
voista nykyihmisillekin.

SALME RINTALA

Kinnas-
neula-
tekniikan
historiaa

arvioitu Ruotsin Åslesta
löydetty lapanen, joka on
ajoitettu 200-300 luvulle.

Vanhimmat Suomesta
löydetyt neulakintaat on
tehty ristiretkien aikaan.
Kaukolan Kekkomäestä on
tallennettu erivärisin lan-
goin ommeltu sukan pala
ja Mikkelin Tuukkalasta
1300-luvulta peräisin oleva
valkoinen, kirjottu miehen
kintaan kappale. Suomessa
ja muualla Pohjois-Euroo-
passa neulakintaiden val-
mistamisen taito säilyi pit-
kään kylmän ilmaston
vuoksi. Se olikin maassam-
me ainoa tunnettu lanka-
tekniikka 1600-luvulle saak-
ka, jolloin muodikas neu-

lonta syrjäytti sen. Neu-
lonnan voittokulku alkoi
Länsi-Suomesta. Sen sijaan
Itä-Suomessa, Keski- ja
Pohjois-Pohjanmaalla kin-
nasompelu oli yleistä vielä
1950-luvulla. Kaikkein elin-
voimaisinta neulakinnasalu-
etta sotiin asti oli Karjala.
Karjalaiset evakot levitti-
vät taitoa eri puolille Suo-
mea.. Eri pitäjien tavat teh-
dä kintaita poikkesivat toi-
sistaan. Puhuttiin mm.
”suomeksi” ja ”venäjäksi”
neulomisesta.

Neulekintaat olivat eri-
tyisen suosittuja miesten
työkintaina, sillä ne olivat
lämpimiä ja kestäviä, eivät-
kä purkautuneet. Paitsi kin-

taita ja sukkia, kinnasneu-
latekniikalla tehtiin myös
myssyjä, maitosiivilöiden
siivilälappuja ja hevosten
loimia. Kintaiden teon tai-
taneet tekivät niitä usein
myös oman käytön lisäksi
myyntiin. Kintaita käytet-
tiin vielä 1700- ja 1800-
luvuilla Itä-Suomessa mak-
suvälineinä. Niillä makset-
tiin ainakin sotaveroja Ve-
näjälle ja papille palkka vih-
kimisestä. Joutsenossa vie-
lä 1800-luvulla pappi il-
moitti saarnastuolista, että
vihkimisen palkaksi käyvät
joko raha tai pari kunnolli-
sia neulakintaita. Neulotut
lapaset eivät kelvanneet.

-SR

Helsingissä, Laajasalon Jol-
laksessa löytyy viehättävä
kesäkahvila, rantasauna ja
oleilupaikka Karjalaisten
kesäkoti. Tätä ihanilla me-
renrantakallioilla sijaitsevaa
kesäpaikkaa ylläpitää Pää-
kaupunkiseudun Karja-
laisyhteisöt Pääsky ry. Sii-
nä on n. 25 jäsenseuraa,
mm. Vpl. Pyhäjärvi-seura.

Vuonna 1886 rakennettu
Bergsundin huvila, vuok-
rattiin 1970 Helsingin kau-
pungilta karjalaisten kesä-
käyttöön. Merkittävä, pal-
veluita parantava remontti
valmistui tämän vuoden
keväällä.

Helsingin kaupunki teki
vesijohto- ja viemäröinti-
työt. Niinpä kesäkodilla on
nyt yleisön käytössä huvi-
la- ja saunarakennuksissa
siistit ja asianmukaiset wc-
tilat. Pesutilassa ja keittiös-
sä on kaupungin verkos-
toon kytketty vesijohto,
lämmintä ja kylmää hyvää
vettä tulee kraanoista. Keit-

Mikä on Karjalaisten
kesäkoti?

Kesäkoti kuistin puolelta iltapäivän auringossa. Pääsyä sisäänkäynnin luo
helpottaa kalliolle rakennettu loiva puinen portaikkoluiska.

tiön lattia ja kaapistot on
uusittu, samoin mm. sau-
nan lauteet. Kalliolle kul-
kua helpottamaan on hy-
vin onnistuneesti rakennet-
tu puinen loivaportaikkoi-
nen kävelyluiska.

Huvilan ulkomaalaus ja
sisätilojen ovenpielien maa-
laaminen sekä rantalaiturin
rakentaminen eivät ennät-
täneet valmistua vielä tä-
hän kesään mennessä. Kun
ne ja lopullinen parkkialue
ja tulotie sille on kunnos-
tettu, voidaan pitkäksi ai-
kaa huokaista helpotukses-
ta.

Tänä vuonna, toisin kuin
viime vuonna, Kesäkodin
juhannuksen kruunaava
kokkokin päästään tuikkaa-
maan tuleen, jos tuulet py-
syvät loitolla. Juhannusaat-
toa perjantaina 25.6. viete-
tään saunoen, kahvitellen
ja ruokaillen. Saunavuorot
naisille klo 13-15, miehet
klo 15-17. Klo 18 on lipun
nosto, klo 19 lasten kokko

ja klo 21 varsinainen ju-
hannuskokko säävarauksel-
la. Ohjelmasuorituksia toi-
votaan mukaan tulijoilta.
Aattona kahvio on auki klo
22 asti.

Kesäkahvila on syyskuun
alkuun asti avoinna ti-su
klo 11-19. Iltojen piristyk-
seksi järjestetään yhteislau-
lutilaisuuksia, joita on to
15.7. ja Taiteiden yön ta-
pahtumassa pe 27.8.

Alueella voi oleskella päi-
vän tai pidempiä aikoja, hu-
vilassa ja saunarakennuk-
sessa löytyy myös majoi-
tustiloja. Perhe- ja tilaus-
sauna on käytössä. Paikkaa
voi vuokrata niin perhe-
juhliin kuin yhdistysten ko-
koontumispaikaksikin.
Karjala-kortilla saa 10 pro-
senttia alennusta käyttö-
maksuista. Varaukset ja tie-
dustelut 0400 705 959 /
Anja Lehtinen.

Kesäkoti löytyy osoittees-
ta Meri Perttilänpolku  8,
Villingin saarta vastapäätä.

Julkisilla kulkuneuvoilla sin-
ne pääsee reittiä metrolla
Herttoniemen asemalle ja
sieltä Jollakseen lähtevällä
bussilla nro 85. Bussista
jäädään pois Villingin tie-
haarassa (Hämeenpajantien

pysäkki), missä on viitta
Karjalaisten kesäkodille ja
-kahvilaan. Kävelymatkaa
Jollaksentietä pitkin on 1,2
kilometriä.

KAARINA
PÄRSSINEN
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Juhlapaikat:
Juhlapaikkoina toimivat kirkko, seuratalo ja
leirikeskus Aittakari. Lisäksi on varattu
muita tiloja sukukokouksia yms. varten.
Aittakari sijaitsee kauniin Sääksjärven rannalla,
n. 8 km:n päässä keskustasta. Muut juhlapakat
ovat aivan Kauvatsan ydinkeskustassa.
Seuratalon ja kirkon välinen etäisyys on n. 1,5 km.

Juhlakanslia:
Juhlakanslia on avoinna seuratalolla koko
juhlien ajan. Kansliasta löydät aina apua
erilaisiin juhlaa koskeviin kysymyksiisi.
Kansliassa myydään myös kirjoja ja muita tuotteita.

Kimppakyydit:
Paikalliset taksiyrittäjät tarjoavat edullisia
kimppakyytejä mm. Huittinen – Kauvatsa, seuratalo
– kirkko, keskusta – Aittakari.
Täysi auto takaa edullisen kyydin.

Majoitus:
Majoituspaikaksi suosittelemme leirikeskus
Aittakaria. Majoituksen hinta sisältää aamusaunan
ja aamiaisen. Omat lakanat ja pyyhkeet mukaan.
Varaukset Hannu Pruuki 0400 945 252.

Muita majapaikkoja lähistöllä:
- Haapahuhdan tila Kauvatsa (02) 556 5127
- Mantan Saaritila Kyttälä 040 837 0476
- Kesähotelli Tyrni Kokemäki 044 560 4758
- Anttilan tila Kokemäki (02) 546 0485
- Marttilan tila Kauvatsa (02) 556 1125

Kauvatsalla kohta kaikki valmista

Ruokailu:
Juhlien muonittajana toimii
Pitopalvelu Tiina Lähteenmäki Kauvatsalta.
Lauantaina tarjolla on lihakeittoa,
sunnuntaina on porsaanfileetä lisukkeineen.
Ruokailu hoidetaan pääasiassa seuratalolla,
lauantain keittolounas on tarjolla myös Aittakarissa.

Kanttiinit:
Periaatteenamme on: missä kokoontumista, siellä
myös kanttiini. Pääkanttiinimme on seuratalolla,
sivupisteitä Aittakarissa ja myös muissa
kokoontumispaikoissa.
Kanttiinissa on myynnissä kahvia, teetä, pullaa,
karjalanpiirakoita, juomia, jäätelöä, yms.
Aittakarin kanttiinista vastaa
Kauvatsan Maatalousnaiset.

Taulujen myyntinäyttely:
Harrastetaiteilija Irja Pokkinen-Müller Saksasta,
Frankfurtin lähistöltä, järjestää tekemiensä
taulujen myyntinäyttelyn.
Tutustu näyttelyyn ja osta taulu vaikka lahjaksi.

Arpajaiset:
Kauvatsan Karjalaiset ry järjestää arpajaiset
seuran toiminnan tukemiseksi. Arpajaisvoittoja on
n. 15 kpl, yhteisarvo yli 1500,-. Päävoittona on
kahden hengen matka Vpl Pyhäjärvelle ensi kesänä
viikkoa ennen juhannusta.
3-päiväisen matkan arvo on n. 300,- / henkilö.
Vain arpoja ostamalla voit voittaa.

Juhlatapahtumat:
Lauantai 17.7.
klo 13.00 Aittakari, Sukuseminaari,

suku- ym. kokoukset
klo 16.00 kirkko Muistojen ilta
klo 19.30 seuratalo Iltamat, lopuksi tanssia,

orkesterina Revontulet,
liput 10 euroa
juontajana Juhani Merikallio

klo 15-19 seuratalo, Ruokailu
Aittakari

Sunnuntai 18.7.
klo 10.00 kirkko Juhlamessu, seppelten lasku
klo 11.00 seuratalo Ruokailu
klo 14.00 seuratalo Pääjuhla, liput 10 euroa,

juontajana Juhani Merikallio

Aittakarissa lauantaina iltapäivällä ja illalla sauna.
Sunnuntaina aamusauna. Saunominen on maksuton.
Ota omat pyyhkeet mukaan. Tarkempaa tietoa antaa
Aittakarin isäntä Markku Itäsalo, p. 050 302 1252

Tervetuloa Kauvatsalle!
Koe elämäsi Vpl. Pyhäjärvijuhlat
nostalgisessa maalaismiljöössä

Järjestelytoimikunta

TUOMO HINKKANEN
0400 440 147
www.kauvatsankarjalaiset.net

Yhdessä olemme enemmän

 Vpl Pyhäjärvijuhlien valmistelutyöt Kauvatsalla ovat loppusuoralla.

 Seuraavassa muutamia juhliin liittyviä seikkoja:

Pyhäjärvi-Säätiön hallitus kokousti
Kauvatsalla ja vieraili juhlapaikoilla Uot sie

miul sukkuu?
Perinteinen Vpl Pyhäjärvijuhliin kuuluva suku-

tutkimusseminaari aloitetaan lauantaina 17.07.2010
klo 13. Paikkana on  Sääksjärven rannassa luon-
nonkauniilla paikalla oleva leirikeskus Aittakari.

Avauksen ja esittelyjen jälkeen kuulemme Kalle
Pakarisen historian tutkimukseen paneutuvan pu-
heenvuoron ja kartoitamme pyhäjärveläisten kuu-
lumista ja toimintaa sukuseuroissa. Noin klo 14.30
siirrymme sukujen omiin tilaisuuksiin.

Ainakin Kaasalaiset, Pakariset ja Pärssiset pitävät
omat palaverinsa Aittakarin hyvissä tiloissa. Mui-
den sukujen tilantarpeesta pyydän ottamaan yhteyt-
tä etukäteen. Tulkaapa taas lukuisasti paikalle!

ANTERO PÄRSSINEN
puh. 0505706575

Sähköposti tero.parssi@phnet.fi

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallitus piti kesäkuun kokouksen-
sa Kauvatsalla ja tutustui samalla heinäkuisen pitäjäjuh-
lan pitopaikkoihin.

Tuomo Hinkkasen johdolla on Kauvatsalla viritetty
juhlajärjestelyihin likimain koko kylä yrittäjineen, järjes-
töineen ja kokouspaikkoineen. Juhlan vastuutahona on
Kauvatsan Karjalaiset ry.

Kaksipäiväiset Pyhäjärvi-juhlat saadaan viettää kau-
niissa maalaismiljöössä, joten paikalle kannattaa lähteä
kauempaakin! Tarjolla on apua kyytijärjestelyihin, majoi-
tusta ja muonitusta. Kts. lisäinfoa Kauvatsasta myös
edellisistä Pyhäjärvi-lehdistä.

Ohjelmaa on luvassa aina lauantain käynnistävistä
sukutapaamisista sunnuntaipäivän pääjuhlaan. Tarkempi
ohjelma julkaistaan heinäkuun lehdessä. Säätiön hallinto
totesi ennakkovalmistelujen sujuneen mallikkaasti ja
osaltaan toivottaa väen tervetulleeksi pitäjäjuhlille!

MARJO RISTILÄ-TOIKKASäätiön hallituksen pj. Yrjö S. Kaasalainen kiitti
Tuomo Hinkkasta kutsusta Kauvatsalle.

Kauvatsan kirkkoon mahtuu 520 henkeä. Kauniin puukirkon edustalla Antero
Pärssinen (vas.) Tuomo Hinkkanen, Markku Itäsalo, Pirjo Kiiala, Yrjö S.
Kaasalainen, Salme Rintala ja Juhani Forsberg. Leirikeskus Aittakarista löytyy kokoustiloja ja petipaikkoja.
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Usein sanotaan, että Pyhä-
järven tytöt ovat kauniita
vielä vanhanakin, mikä pi-
tää paikkansa. Kerron ta-
pauksesta, joka on minulle
hyvin läheinen.

Kun nyt te juhlaväki tu-
lette Kauvatsalle, niin huo-
maatte kyllä, että on niitä
kauniita tyttöjä ja rouvia
täälläkin. Karjalaisuus on
ehkä vaikuttanut ja kanta-
nut hedelmää.

Minulta ainakin aikanaan
meni jalat alta ja tulin puo-
liksi kauvatsalaiseksi, kun
tansseissa satuin hakemaan
kauvatsalaista Sinikkaa. Sa-
malla voitettiin ehkä luon-

Lähdemme kaupasta nip-
pu kanervia kainalossa vie-
täviksi omaisten haudoille.
Taitetaan myös pihalta pih-
takuusesta oksia, joiden
keskelle laitetaan kanervat.
Näin haudat ovat vastaan-
ottamassa syksyn ja talven
viimat. Kotikuntamme li-
säksi hoidetaan omaisten
hautoja Kauvatsalla.

Mananmajoille menneen
entisen vaimoni äidin ja
isän hauta on Kauvatsan
kirkkoon mentäessä oikeal-
la. Vastapäätä vasemmalla
muistomerkkeineen siistis-
sä kunnossa oleva sankari-
hauta-alue.

Isänmaan edestä anne-
tut uhrit muistuttavat meil-
le jälkipolville, mihin he
olivat aikanaan valmiit.
Myös vaimoni serkkuja Ra-
kolahden kulmalta, veljek-
set Asseri ja Jaakko le-
päävät tässä sankarihaudas-
sa parhaassa iässä elämän
menettäneinä. Ei ollut
ihme, vaikka oma äiti tus-
kaisena kädet silmillä kyy-
nelehti monenlaisessa
asennossa. Suru on ollut
suuri. Äiti oli tunnistanut
toisen poikansa suurista ja-

Puoliksi
kauvatsalainen
kertoilee

Tuntematon Kauvatsan
sankarihaudassa

loista. Eipä silloin taitanut
olla, niin kuin nykyisin, krii-
siapua henkisellä puolella
katastrofin keskellä. Kirk-
koherrankin oli ehdittävä
lohduttavine sanoineen
moneen kotiin suruviestiä
viemään. Tilanne on ollut
kova puolin ja toisinkin.

Kauvatsan sankarihau-
dassa yhdessä kivessä lu-
kee tuntematon. Kerron
tästä järkyttävän tarinan.
Kauvatsalle oli tuotu so-
dan jaloista sankarivainaja
Esko Vähä-Rukan nimel-
lä. Tiedän melko tarkkaan
tästä asiasta, koska kysei-
nen henkilö oli Martta-
vaimoineen puolisoni kum-
meina Sääksjärveltä.
Omaisten keskuudessa
suru oli suuri ja hautajais-
valmistelut olivat edessä.
Lehdessä oli sankarivain-
ajalle laitettu kuolinilmoi-
tus hautajaispäivämääri-
neen. Minullakin on tämä
kuolinilmoitus jossain tal-
lella papereiden joukossa.

Hautajaispäivän lähesty-
essä vainajan veli oli kui-
tenkin sanonut, että hänes-
tä vainaja ei ole Esko. Tä-
hän veljen lausuntoon tuli
pian kauvatsalaisen asevel-
jen vahvistus, että Esko elää
sotasairaalassa, mutta ei voi
puhua haavoituttuaan pää-
hän ja aivoihin. Luunsirpa-
leet painavat aivoja eikä sir-
paleita voi sieltä leikata.

Hautajaisvalmistelut lop-
puivat siihen paikkaan. Toi-
voa oli annettu surun kes-
kelle. Puoliso lähti sairaa-
laan ja sanoi, ettei ollut
tuntea miestään, koska hän
oli valkoinen kuin lakana.
Jonkun ajan kuluttua mie-
hen puhe alkoi käydä ja

vointi parani. Invalidipro-
sentti jäi kuitenkin korkeak-
si. Maatilat työtkin alkoivat
sujua voinnin mukaan. Jos-
kus sirpaleet lähtivät liik-
keelle. Siitä seurasi kohta-
us.

Yksi syy paranemiseen oli
varmasti valoisa luonne.
Ystäviä oli paljon. Muistan
itsekin, että kylässä käytiin
puolin ja toisin. Sitten kun
tämä kummipari vanheni,
ostivat he omakotitalon Ul-
vilasta ja sieltä siirtyivät
osakkeeseen Poriin.

Harvalla miehellä on täl-
lainen, voisi sanoa jatkoai-
ka, suotu, noin 50 vuotta,
ja harvalla on kahta kuo-

linilmoitusta. Muutamia
vuosia sitten veteraani kuo-
li, mutta puoliso elää yhä.
Kävin muutama viikko sit-
ten katsomassa häntä ja
muisteltiin menneitä aiko-
ja.

Tämä vainaja, joka oli
tuotu Kauvatsalle, täytyi
haudata tuntemattomana.
Kenenkähän äidin ja isän
poika siellä lepää, on arvoi-
tus.

Sotilas on kuitenkin saa-
nut kauniin paikan asevel-
jiensä keskelle.

MATTI PÄRSSINEN
Lavia 19.2.2003

tevimpana parina suuri he-
delmäkori kukkasineen.
Olikohan silloin muutakin
kuin nykyisin oleva maan
vetovoima?

Myös lisätilan viljely Pii-
lijoella alkoi vähitellen.
Mansikastahan se alkoi.
Kaikki oli niin kuin olla
pitää – perhe kasvoi pojalla
ja kahdella tytöllä. Sitten
vakava sairaus vei aika no-
peasti vaimoni 35-vuotiaa-
na, isku oli kova. Äidin
neuvot loppuivat liian ai-
kaisin.

Ohessa kuva Kauvatsan
seurantalon vierestä kah-
desta komiasta ”passurity-

Keskellä pientä Kauvatsan
kylää, vanhassa meijerira-
kennuksessa, Uulatuote Oy
valmistaa korkealaatuisia
perinnemaaleja parhaista
luonnon raaka-aineista.
Yrityksen perusajatuksena
on ennen kaikkea luon-
non, rakennuksen ja sen
asukkaiden hyvinvointi.

Laadukkaiden raaka-ai-
neiden ja aitojen reseptien
etsiminen sekä valmistus-
menetelmien kehittäminen
ovat vaatineet pitkän työn.
Uulatuotteen synty sijoit-
tuukin Nurmoon 1970-lu-
vun puoleen väliin, jolloin
Arto Uunila kiinnostui pe-
rinnemaaleista ja niiden
valmistamisesta. Vuonna
1978 perustettiin yritys,
joka sai nimekseen Uula-
tuote Oy. Seinäjoen ja Il-
majoen kautta vuonna
1987 yritys päätyi Kauvat-
salle nykyiselle paikalleen.

Arto Uunilan jäädessä
eläkkeelle 1992 jatkoi isän-
sä jalanjälkiä poika Jouni
Uunila. Syksystä 2009 al-

Kauvatsalla tehdään perinnemaaleja Eurooppaan asti

Uulatuote Oy:n toimitilat Kauvatsan keskustassa vanhan meijerin yhteydessä.
Taustalla Kau- vatsajokilaakson viljelyksiä.

kaen yrityksen toimitusjoh-
tajana on toiminut Jounin
sisar Sari Uunila.

Tuotevalikoima on laa-
jentunut vuosien mittaan,
ekologisten arvojen nous-
tessa kuluttajille tärkeiksi.
Tuotevalikoimaan kuuluu
nykyisin maaleja lähes kaik-
kiin sisä- ja ulkomaalaus-
kohteisiin. Uusimpia saa-
vutuksia on Uula-keitto-
maalin Tekniikan Maailman
testivoitto. TM rakennus-
maailma -lehti (4E/2010)
testasi aitoja perinteisiä pu-
namultia ja totesi Uula-keit-
tomaalin vievän voiton
peittävyydessään, helppou-
dessaan sekä tarttuvuudes-
saan. Myös Uulan petroo-
liöljymaali on voittanut TM
rakennusmaailman testin
vuonna 2008.

Pienen tehtaan etuna on
yksilöllinen, osaava ja jous-
tava asiakaspalvelu. Työn-
tekijöiden hyvinvointi, kou-
luttaminen ja iloinen työil-
mapiiri ovat yritykselle tär-

keitä arvoja. Uulatuote
työllistää tällä hetkellä pa-
rikymmentä henkilöä.

Yritykselle on tärkeää,
että maali on suojaava, ar-
vokkaasti vanhenevaa ja
helposti uusittavaa. Van-
han ajan maavärit sopivat
ympäristöönsä ja elävät
kauniisti valon muutoksis-
sa.

Uulatuotteen jälleenmyy-
jiä löytyy ympäri Suomea
sekä ulkomailta Ruotsista,
Hollannista ja Virossa. Yri-
tyksen nettisivuilta löytyy
runsaasti infoa sekä maa-
linvalintaohjelma, josta saa
helposti tietoa, mikä maali
millekin pinnalle sopii.

Uulatuotteen myymälä
aivan Kauvatsan keskus-
tassa on avoinna Pyhäjär-
vi-juhlien aikaan lauantai-
na 17.7. klo 12-17. Terve-
tuloa tutustumaan myymä-
lään ja tehtaan tuotteisiin.

TUOMO
HINKKANEN

töstä”. Sanon nyt satakun-
talaisittain, että näistä kah-
desta rouvasta vaimoni on
”se piree”.

Lavialla 20.5.2010

MATTI PÄRSSINEN

Kirjoittaja on ollut mu-
kana kansalaisopiston kir-
joittajapiirissä, mistä tuo-
toksena oheinen kirjoitus
”Tuntematon”, kirjoitettu
vuonna 2003.

Kauvatsan sankarihautausmaan patsas.



Maanantai 21. kesäkuuta 2010VPL.PYHÄJÄRVI10

Lukijain pyynnöstä julkai-
semme uudelleen Reino
Äikiän  kirjoittaman ”mat-
kaoppaan” Pyhäjärvelle.

Luovutettuun Karjalaan,
niin Kannakselle kuin Laa-
tokan-Karjalaan on jo lä-
hes 20 vuoden ajan voinut
vapaasti matkustaa niin tu-
ristibusseilla kuin omalla
autollakin. Vpl. Pyhäjärvel-
le matkustaminen on ollut
suhteellisen helppoa, lähes-
tyt sitten kotikuntaamme
mistä ilmansuunnasta ta-
hansa.  Ehkä useimmat Py-
häjärvelle matkaavat aloit-
tavat matkansa Viipurista
käsin, on sitten raja ylitetty
Vaalimaalta tai Nuijamaal-
ta. Riippuen reittisuunni-
telmista ja muista matka-
kohteista valtakunnan raja
on saatettu ylittää myös
Imatran Pelkolasta tai Jo-
ensuun lähellä sijaitsevasta
Sortavalaan suuntautuvas-
ta Värtsilästä. Ehkä no-
peimmin ja parhaita teitä
kulkien rajan ylitys tapah-
tuu Vaalimaalta tai Nuija-
maalta.

Viipurista lähdetään Pie-
tarin uutta valtatietä ensin,
ja Viipurin torilta noin 33
kilometriä kuljettua kään-
nytään vasemmalle vanhal-
le tielle. Tätä tietä kuljetaan
ohi ns. horoskooppimerk-
kien, kunnes 15 kilometrin
kuluttua tulee vastaan Kli-
movan tienhaara, josta
käännytään vasemmalle ja
kuljetaan noin 42 kilomet-
riä hieman kuoppia täynnä
olevaa tietä Valkjärven pi-
täjän pohjoisosaa pitkin
Käkisalmi-Pietari tielle; het-
ken kuluttua Kiviniemen
koski ja sen ylittävä silta
ovatkin edessä.

Matkaa tähän pisteeseen
on Viipurista kertynyt 93
kilometriä. Kiviniemessä
on useita kauppoja, joissa
voi turvallisesti tehdä os-
toksia. Moni matkailija on
jo ehtinyt vierailla myös
Losevon hotelliss. Osa
huoneista on hiljattain re-
montoituja ja niiden taso
onkin jo varsin siedettävä.

Pyhäjärveläisten mieli
palaa kuitenkin eteenpäin
entiselle kotikunnaille.
Niinpä matka jatkuu Kivi-
niemestä myyntikojujen jäl-
keen kohti pohjoista. Tien
oikealle puolelle jää Kone-
vitsan luostarin kirkko, jo-
hon kannattaa poiketa os-
toksille. Kiviniemen kasar-
mialue jää vasemmalla puo-
lelle ja hetken kuluttua ol-
laankin jo Sakkolan ase-
malle johtavan ylikäytävän
edessä. Siitä vain Pietari-
Käkisalmi tietä eteenpäin
ja lähestymme Pyhäjärven
kunnan rajaa. Matkaa Kivi-
niemen sillalta pitäjän ra-
jalle on noin 13 kilometriä.

Tässä vaiheessa onkin
syytä kaivaa kartat esiin.
Matkakohteiden oheisiin
karttoihin on merkitty
muutamia selventäviä
maastokohtia.

Mitä nähtävää Pyhäjärvellä –
ja miten sinne pääsee

Pyhäjärven karttamerkit
Yllä olevaan Seppo Rapon
aikanaan tekemään karttaan
on merkitty muutamia sel-
ventäviä, matkailijaa autta-
via kohtia. Pyhäjärven kan-
sakoulut ovat suurelta osin
pystyssä ja kyläläiset tietä-
vät hyvin niiden paikat ja
osaavat muille matkalaisille
kertoa koulujen historiaa-
kin. Koulut näkyvät kar-
tassa merkinnällä (kk).

Myös isompien järvien
nimet ilmenevät suoraan
kartasta. Valitettavasti kar-
tassa näkyy myös runsaasti
sellaisiakin teitä, jotka en-
nen sotaa ovat olleet hyvä-
kuntoisia kyläteitä, mutta
nykyisin ovat joko ajokel-
vottomia tai kokonaan hä-
vinneet.

Numeroiden selitykset:

1 Saavutaan Kiviniemes-
 tä päin tultaessa Pyhä-

järven pitäjän rajalle. Va-
semmalle kääntyy tie Tiitu-
alle ja Musakanlahteen.
Tämä tie on ajokuntoista
linja-autollakin ainakin
Musakanlahden koululle
asti. Läpikulkuyhteys Kon-
nitsaan onnistuu ainoastaan
kuivalla kelillä ja maastoau-
tolla.

2 Kunnianiemi sijaitsee
 Kiimajärven länsiran-

nalla. Täältä on löydetty
parin viime vuoden aikana

esihistoriallista asutusta. Pe-
rille rantaan pääsee vain
kävellen.

3 Nykyinen Käkisalmeen
 johtava maantie kulkee

koko ajan rautatien länsi-
puolella aina Kokkolinnan
sillalle saakka. Noitermaan
kylään pääsee parhaiten
rautatien yli oikealle kään-
tyen. Kylässä runsaasti suo-
malaista asutusta ja kaunii-
ta lampia. Heikkokuntoi-
nen oikotie johtaa vanhan
Noitermaan  koulun ohi
Jaamaan. Noitermaa on
edelleen erittäin luonnon-
kaunis monine kirkasveti-
sine lampineen.

4 Kuoppainen mutta lin-
 ja-autollakin ajettava tie

oikealle ennen Pikojokea
lähtee Jaamaan ja Tolster-
niemeen ja Kostermaahan
ja aina Pyhäjärven ympäri.

5 Majapaikka Aqua Mari-
 na. Venäläisten hallussa

oleva uudehko majoitus-
paikka, jossa useita eri hin-
taluokan huoneita. Viikon-
loppuisin Pietarista saapuu
nuorisoa, jolloin paikka
saattaa olla hieman melui-
sa.

6 Viiden tien risteys. Täs-
 tä pääsee mm. Sakko-

lan kirkolle. Entinen tykki-

tie Järisevään sen sijaan on
ajokelvoton.

7 Tie jatkuu pohjoiseen
 Enkkuan Yläjärven

suuntaan. Hieman ennen
Myllyojaa tie kääntyy Ylä-
järven länsirantaa kulkien
Ylläppäähän ja Lohijoelle.
Kuivalla kelillä ainakin Yl-
läppäänhän saakka on pääs-
ty linja-autollakin. Lohijo-
elta alas Järisevään ja Tai-
paleeseen tie ei ole turis-
tien kuljettavissa, sillä isot
tukkiautot ovat rikkoneet
tien liian vaikeaksi.

8 Pyhäjärven ja Sakkolan
 raja on Rahkajärvestä

laskevassa Lohijoessa. Täs-
tä etelään kannattaa yrittää
ainoastaan siis maastoau-
tolla.

9 Pyhäjärven ympäri kul-
 kevaa tietä edelleen

pohjoiseen päin jatkettaes-
sa järven pohjoispään ohit-
se tullaan hetken kuluttua
Sortanlahden tiehaaraan.
Tästä käännytään mm. Ko-
nevitsaan mentäessä. Sor-
tanlahdesta Vernitsalle en-
nen kulkenut rantatie on
lähinnä peltotien luokkaa
ja ajokelvoton.

         Konevitsan luostari-
         saari.  Yhteys laivalla
Sortanlahdesta käsin. Ant-

ti Musakka mm. järjestää
muutaman tunnin mittai-
sia opastettuja luostarimat-
koja.

Sortanlahden tiehaa-
rasta edelleen poh-

joiseen ajettaessa hiekka-
tietä pitkin tullaan Riiskan
kylään, josta vasemmalle
kääntyy asfaltoitu tie Ma-
tiskalaan - Salitsanranalle -
Keljaan- Rotjanlahdelle -
Pattoisiin ja Lahnavalka-
man kautta kunnan kes-
kustaan. Päätie on Venäjän
olosuhteissa suorastaan
erinomaista tietä. Runsaas-
ti alkuperäisiä rakennuksia.
Sivutiet kauempana oleviin
taloihin ovat lähinnä pelto-
teitä, joissa vaivoin pääsee
henkilöautolla kulkemaan.
Riiskasta pohjoiseen ajet-
taessa rantatietä tie jatkuu
kuoppaisena hiekkatienä ja
tullaan Rantakylään. Mat-
kan varrella Laatokka jää
oikealle puolelle, mutta ran-
taan on vain vaikeakulkuis-
ta maastoa. Vanha koulu
mm. jäljellä.

Tultaessa aivan pitäjän ra-
jalle näkyy vasemmalla puo-
lella lampia. Tästä kään-
nyttäessä vasemmalla ovat
noin viiden kilometrin
päässä luonnonkauniit
Kuoppalampi ja Tielam-
met. Huonokuntoista met-
sätietä pääsee maastoautol-

la. Käkisalmeen johtavaa
tietä edelleen ajettaessa tul-
laan Vuohensalon kylään.

Jos haluaa nähdä Laato-
kan laineet, on siihen mah-
dollisuus täällä. Hieman pi-
täjänrajasta eteenpäin ajet-
taessa jää oikealle kalasata-
man tienhaara ja siitä hie-
man eteenpäin kääntyy
jyrkkä tie alaspäin tulosuun-
taan ja matkaa kuuluisalle
Laatokan männylle on vain
reilu kilometri. Tämä käve-
lymatka kannattaa tehdä,
sillä jos ei matkakohteeksi
ole valittu Konevitsaa, Laa-
tokan ranta jää helposti ko-
konaan näkemättä.

Rantatietä eteenpäin ajet-
taessa jää oikealle Pörtsy-
kän lampi ja hetken kulut-
tua tie yhtyy Pietarin tie-
hen, jota ajettaessa muuta-
man kilometrin päästä ol-
laankin Käkisalmessa. Van-
hoja rakennuksia on ole-
massa, kuten kirkkoja, ase-
ma ja kouluja. Torin ympä-
ristössä majoitusmahdolli-
suuksia ja ruokapaikkoja,
samoin linnan läheisyydes-
sä olevassa senatoriossa.

Kuoppalampi. Var-
sinkin Salitsanran-

nan koulupiiriläisten entis-
ajan retkeilykohde.

10
12

11
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Kotiseutumatkoilla
huomioitavaa:
1. Varaa kulkemiseen Pyhäjärvellä ja lähiympäristössä
riittävästi aikaa. Vaikka monet kylät ovatkin lähekkäin,
osittain huonokuntoiset tiet vievät runsaasti aikaa.
2. Älä ahnehdi liikaa kohteita samalle päivälle.
3. Varsinkin linja-autolla liikuttaessa kannattaa etukäteen
suunnitella matkareittejä niin, että turhalta edestakaiselta
ajolta vältytään.
4. Pidemmät kiertomatkat kannattaa suunnitella huolel-
la. Konevitsan päivälle ei kannata suunnitella muuta,
koska laivamatkat ja odottelut vievät useita tunteja.
5. Kaikkia matkalaisia kiinnostavia reittejä on helppo
suunnitella. Esimerkiksi Pyhäjärven ympäriajo, Pyhäjär-
ven asemalta Alakylän kautta Konnitsaan ja sieltä Käki-
salmeen, Pyhäjärven kirkolta Salitsanrannan kautta Riis-
kaan ja sieltä rantatietä Käkisalmeen jne. ovat hyviä
päivän mittaisia matkoja.
6. Kannattaa hieman kuunnella matkajohtajaa ja opasta.
7. Käytä vain tunnettuja ja hyväksi havaittuja matkajär-
jestäjiä.
8. Varaudu mitä erilaisimpiin yllätyksiin.

Viipurin torilta saa muutamalla eurolla hyviä karttoja,
joihin kohteita on merkitty myös suomeksi. Markus
Lehtipuun Kannas -matkaopas on oivallinen apu koti-
seutumatkoilla.

Kooste: REINO ÄIKIÄ
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Pyhäjärven ja Käki-
salmen maalaiskun-

nan raja. Maastossa rajaa
vaikea havaita. Pohjoiseen
mennään siis Käkisalmeen
ja etelään päin ajettaessa
tulee vastaan Myllypellon
tiehaara, jonne tienviitta.
Etelään päin ajettaessa tu-
lee vastaan aika pian Kal-
lenkartanon aukea. Tie on
oikaistu, ja sen ja entisen
tien varteen jää muutamia
vanhoja taloja. Koivukuja
vie Kallenkartanoon, jossa
uutta ja vanhaa rakennus-
aineistoa.

Nykyinen kunnan
keskus virastoineen

ja kauppoineen löytyy, kun
käännytään Käkisalmesta
tultaessa vasemmalle. Edel-
leen suoraan ajettaessa tul-
laan Pyhäjärven rantaan en-
tiseen Taubilan talouskes-
kukseen. Muutamia piha-
rakennuksia jäljellä. Päära-
kennuksen kivijalka nähtä-
vissä uuden ortodoksikir-
kon toisella puolella.

Kohtalaisen hyvä-
kuntoista tietä eteen-

päin ajettaessa tie johtaa
Lahnavalkaman-Keljan-Sa-
litsanrannan ja Matiskalan
kautta Riiskan risteykseen.
Mahtavia järvinäkymiä ja
mahdollisuus vaikka uimi-
seen Pyhäjärvessä.

Kuntakeskuksesta
käännyttäessä va-

semmalle ohi pienen pu-
ron tullaan kirkolle johta-
valle tielle, joka kääntyy oi-
kealle. Vanhoja suomalai-
sia rakennuksia jäljellä. Tie
on erittäin huonokuntoi-
nen ja kannattaa ajaa pari
kilometriä eteenpäin mäen
päälle, josta oikealle johtaa
linja-autokelpoinen tie kir-
konmäelle. Runsaasti van-
hoja rakennuksia. Tienris-
teyksestä vasemmalle erit-
täin huonokuntoinen tie
Käkisalmen tielle ei ole lin-
ja-autokelpoinen.

16 Kirkonmäellä enti-
nen kirkonpaikka,

jossa muistomerkki, kirk-
koaholla lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkki, ja
tietä eteenpäin ajettaessa
tulee vastaan sankarihauta-
alue ja siitä hieman eteen-
päin kääntyy tie jatkuen
huonokuntoisena Ivasken-
saareen asti. Musakan Lo-
marantaan kääntyy tie oi-
kealle.

Pyhäjärven Loma-
ranta. Antti ja Lee-

na Musakan isännöimä ma-
joituspaikka on tullut laa-
jalti tunnetuksi muidenkin
kuin pyhäjärveläisten ma-
japaikkana. Tarvittaessa
Antti Musakka järjestää
myös pienryhmille kotiky-

läkäyntejä. Majapaikan ra-
vintolasalin seinillä on kou-
lupiirien karttoja, joiden
avulla voi hyvin suunnitel-
la tutustumista Pyhäjärven
eri kyliin.

Pyhäkylän aseman-
seutu on lähellä Kä-

kisalmeen johtavaa tietä.
1918 taistelujen muistokivi
ilman laattaa jäljellä. Suo-
malaisten vanhoja raken-
nuksia jonkin verran jäljel-
lä. Aseman tiehaaran koh-
dalta kääntyy tie Alakylään
ja Konnitsaan. Tie on huo-
nokuntoinen hiekkatie.
Tien oikealle puolelle jää
Kahvenitsan järvi. Konnit-
san kylässä runsaasti suo-
malaisajan rakennuksia.

Ennen Konnitsan
kylää jää vasemmal-

le puolelle Hassinlammet,
jotka näkyvät puiden lo-
mitse tielle.

Ajettaessa läpi Kon-
nitsan kylän tullaan

Sakkolasta Räisälään johta-
valle tielle. Räisälästä pääs-
tään Imatralle johtavalle
raja-asemalle Antrean ja
muutaman muun pitäjän
kautta, joskin tie on pai-
koin erittäin huonokuntois-
ta. Räisälästä kannattaa ajaa
hyväkuntoista tietä pitkin
joko Käkisalmeen tai Myl-
lypellon kautta Pietari-Kä-
kisalmen tielle.

Sankarivainajien muistomerkki paljastettu 1994.
Yläkuvassa lahjoitusmaatalonpoikien patsaan reliefi.



 SUONIEMEN RAITTIUSSEURAAN

voi ottaa yhteyttä sähköpostilla:

suoniemenraittiusseura

(ät)gmail.com

Suoniemen Raittiusseura ry.
ent.Noitermaan Raittiusseura

100 vuotta
Juhlistamme merkkivuotta

kirkkokonsertilla ja kakkukahvilla
Siuron kirkossa 12.9.2010 klo 15.00.

Esiintyjinä Pinsiön mieskuoro
ja Luhalahden lapsiryhmä.
Olet lämpimästi tervetullut

mukaan juhlaamme!
Johtokunta

Noitermaassa syntynyt raittiusseura
viettää syksyllä 100-vuotisjuhlaa Siurossa

Ehdottomuuteen pohjautu-
vaa raittiustyötä on tehty
Suomessa jo vähän yli 66
vuotta. Raittiusseurojen kes-
kusjärjestö Raittiuden Ystä-
vien Seura perustettiin jo 3.
pvä toukokuuta 1883, siis
lähes 67 vuotta taaksepäin
ajassa. Vanhimmat Raittius-
seuramme ovat sivuuttaneet
jo 65 vuoden rajapyykin.
Siellä Karjalassa päin olivat
vanhimpia raittiusseuroja
Kirvun ja Käkisalmen rait-
tiusseurat.

Meidän entisellä kotipai-
kallamme Noitermaassa on
tästä ehdottomuuteen poh-
jautuvasta raittiustyöstä pu-
huttu ensikerran v. 1907,
päivämäärää en tarkoin
muista. Silloin eräs raittius-
puhuja herra Aalto piti erit-
täin valaisevan raittiusesitel-
män ja samalla esitti raitti-
usaiheisia varjokuvia Noi-
termaassa, Mikko Purasen
talossa. Esitystensä lopussa
hän kehoitti perustamaan
raittiusseuraa paikkakunnal-
lemme. Jonkinlainen seura
silloin perustettiinkin, mut-
ta se on kuollut alkuvai-
keuksiinsa eikä mitään kir-
jatietoja ole jäänyt.

Seuraava raittiuspuhuja,
joka saapui kotikyläämme
oli Viipurin raittiuspiiritoi-
mikunnan lähetti,  neiti
Elma Mykkänen. Hän piti
valaisevan ja mukaansatem-
paavan innoittavan raittius-
puheen Noitermaassa, Kal-
le Komosen talossa, 18 p:vä
tammikuuta 1910. Tämän
innoittavan puheen seurauk-
sena päätettiin perustaa rait-
tiusseura, jonka nimeksi hy-
väksyttiin yksimieleisesti
Noitermaan Raittiusyhdis-
tys. Perustamistilaisuudessa
liittyi seuraan 35 jäsentä, toi-
sia tuli vähitellen lisää niin,
että ensimmäisen vuoden
lopussa oli jäseniä yhdistyk-
sessä 51.

Yhdistyksemme esimie-
heksi valittiin silloinen kan-
sakoulumme opettaja, neiti
Anna Uusikallio ja ensim-
mäiseen johtokuntaan tuli-

Suoniemen Raittiusseura
viettää syyskuussa 100-vuo-
tisjuhliaan Siurossa. Seu-
ran juuret ovat Vpl. Pyhä-
järvellä Noitermaan kyläs-
sä, missä raittiusseura pe-
rustettiin vuonna 1910.
Yhdistyksestä on kerrottu
mm. tämän vuoden helmi-
kuun numerossa.

Ohessa tiivistelmä Pek-
ka Pulakan pitämästä juh-
lapuheesta 20.3.1950 Suo-
niemellä yhdistyksen 40-
vuotisjuhlassa. Samoja asi-
oita Pulakka käsitteli myös
kymmenen vuotta myö-
hemmin seuran 50-vuotis-
juhlissa 17.4.1960.

Puheet on kirjoittanut
raittiusseuran arkistoja tut-
kinut Anne Viitalaakso-
Kaasalainen, seuran ny-
kyinen sihteeri.

Ehdottomuuteen pohjautuvaa raittiustyötä vuodesta 1910
vat Kalle Komonen, Mikko
ja Siiri Pärssinen, Helena
Ijas ja Agneetta Viskari. Tätä
johtokuntaa täydennettiin
27 p:vä toukokuuta pidettä-
vässä yleisessa kokoukses-
sa. valittiin silloin lisäjäse-
niksi johtokuntaan Juhana
Velling, Mari ja Juha Perttu-
la, Maria Puranen ja Helena
Pulakka. Varapuheenjohta-
jaksi tuli Kalle Komonen ja
sihteeriksi Helena Ijas, ra-
hastonhoitajaksi ”sama”.

Tästä sitten alkoi varsi-
nainen järjestäytynyt raitti-
ustyö kotikylässämme. Seu-
ramme oli ainoa raittiusseu-
ra koko pitäjässämme, aina
vuoteen 1920, jolloin opet-
taja Alpo Suomalaisen toi-
mesta perustettiin Konnit-
san raittiusseura ja raittius-
lautakunnan toimesta perus-
tettiin 1920 Pyhäjärven rait-
tiusseura, jonka toimiala kä-
sitti koko pitäjän.

Seuramme historian kan-
nalta on erittäin tärkeätä,
että vanhat pöytä- ja jäsen-
kirjat on saatu pelastetuksi.
Ainoastaan käsinkirjoitettu
seuralehtemme ”Kanerva”-
lehdet tuhoutuivat sotatoi-
mien aikana. Vanhojen pöy-
täkirjojen merkintöjen mu-
kaan on innostus ollut suuri
ja uutterasti on toimittu. Il-
tamia ja rekiretkiä järjestet-
tiin talvisin ja keväisin ret-
kiä ja juhlia kesäisin. Om-
peluseura perustettiin
2.11.1910 seuran keskuu-
teen. Se toimi vilkkaasti ja
ahkerasti kokoontuen joka
toinen viikko. Onkijaisia ja
myyjäisiä järjestettiin usein
tavarain myymiseksi.

Onpa silloin alkuinnos-
tuksen aikana suunniteltu
oman raittiustalon aikaan-
saamista paikkakunnalle.
10.1.1911 pidetty jäsenko-
kous on valinnut J. Perttu-
lan ja J. Kuisman tekemään
Heikki Karttusen kanssa
vuokrasopimusta rakennus-
tonttia varten 50 vuoden
ajaksi, mutta siitä talon hom-
masta ei tullut sillä kertaa
sen valmiimpaa. Samassa

kokouksessa valittiin J. Vel-
ling ja M. Pärssinen Käki-
salmen Edistysseurojen yh-
teiseen kokoukseen pohti-
maan keinoja Viinakaupan
lopettamiseksi Käkisalmes-
sa. Tämän kokouksen tu-
loksena oli se, että kerättiin
nimiä yhteiseen adressiin,
joka lähetettiin Viipurin lää-
nin maaherralle ja pyydet-
tiin, että viinakauppa lope-
tettaisiin Käkisalmessa ja se
lopetettiin eikä avattu en-
nen kuin kieltolain kumoa-
misen jälkeen v. 1932.

Urheilua on seurassam-
me harrastettu varsin voi-
makkaasti varsinkin seuram-
me alkuvuosina. Seura hank-
ki jäsentensä käyttöön kaik-
ki tarvittavat urheiluvälineet.
Urheilukilpailuja järjestettiin
ahkerasti, niin kesällä kuin
talvellakin. seurallamme oli
edustava joukkue monissa
suurissa kilpailuissa. Erikoi-
nen urheiluosasto perustet-
tiin seuralle 13.4.1913.

Oma lippukin on seural-
lemme hankittu 25.4.1912
rouva Siiri Pärssisen toimes-
ta. Tämä lippu on ollut meil-
lä mukana monen monitui-
silla retkillä ja juhlissa ja se
on nytkin vielä täällä juhlas-
samme, joskin jo jonkin ver-
ran ajan hampaan kulutta-
mana, mutta silti sen vel-
voittava sinivalkoinen väri
nousevine kultaisine aurin-
gon säteineen symbolisoi
uuden raittiin Suomen syn-
tymistä.

Jäsentemme henkisestä
kasvatuksesta pidettiin myös
hyvää huolta. 20.10.1912 pi-
detyssä yleisessä kokoukses-
sa päätettiin perustaa käsin-
kirjoitettu seuralehti, jonka
nimeksi Antti Taivassalon
ehdotuksesta laitettiin ”Ka-
nerva”. Tämä Kanerva-leh-
ti ilmestyi aina perheiltamiin
laajana, sisältörikkaana ja
monipuolisesti toimitettuna.
Useimmat jäsenet kirjoitte-
livat Kanerva-lehteen, niis-
sä oli vakavia ja hauskoja
kirjoituksia. Näin kehityt-
tiin itse ja kasvatettiin seu-

ratovereita käsittämään elä-
män moninaisia kysymyk-
siä. Kyllä näissäkin oli sil-
loisissa oloissa työtä ja hom-
maa. Maailmansodan aika-
na, alkoi v. 1918, ei saanut
mitään esittää ilman sen-
suurin tarkastusta. Kaner-
va-lehdetkin täytyi kirjoit-
taa 2 kappaleena ja lähettää
sensuurin hyväksyttäväksi.
Sekin tehtiin, monasti 10-
12 suurta arkkia kirjoitettiin
ja lähetettiin sensuuriin. Ei
silloin nuristu, sillä saatiin-
han sillä tavoin vaihtelua
perheiltamiin. Kanerva -leh-
teä ilmestyi noin 70 kpl. Jos
ne olisivat säilyneet, olisi
niissä arvokas kulttuuripe-
rintö nykypäivien ja tulevi-
en aikojen nuorisolle, mut-
ta säälimätön sota, joka tu-
hoaa kaikki, tuhosi myös-
kin meidän Kanerva -leh-
det.

Onpa yhdistyksemme toi-
minta saanut viranomaisten
huomiota osakseen.
29.5.1912 pöytäkirjan mer-
kinnän mukaan on poliisi
Kuuva jättänyt johtokunnal-
le kyselykirjelmän seuran
valtiollisesta toiminnasta ja
puoluekannasta. Tämän ky-
selyn on johtokunta myö-
häisen ajan takia siirtänyt
seuraavaan kokoukseen ja
sinne se on unohtunut.
Erään kappaleen esittämi-
sen myöskin nimismies kiel-
si, mutta tulihan se silti esi-
tettyä useaan otteeseen.

Aatteellisen työn tehosta-
miseksi järjestettiin seuram-
me keskuuteen Luentokurs-
sit 21.-24.1.1915. Luennoi-
massa olivat Matti Heleni-
us-Seppälä ja Alli Trygg-
Helenius sekä Taavi Ikäval-
ko. Viipurilainen Ylioppi-
lasosakunta järjesti luenta-
kurssit 5.1.1914 useasta eri
aineesta. Maamme joka so-
pen kiertänyt raittiusvete-
raani Augustiinus Vuori piti
raittiusluentoja seuramme
alueella 17.-19.6.1913. Ko-
tiopinnot on päätetty ottaa
käytäntöön 21.11.1915 pi-
detyssä kokouksessa ja ru-
vettiin lukemaan “Isien töi-

tä”, seuraavana vuotena oli
uskonpuhdistuksen muisto.
“Nuorison käytös” ym. kir-
joja on luettu aika monta ja
tutkintojakin on suoritettu.

Lauluharrastuksiakin on
vaalittu. 19.8.1917 perustet-
tiin yhdistyksemme piiriin
laulukuoro. Se ei kylläkään
ollut kovin pitkäikäinen.

27.2.1916 on oman toi-
mitalon saanti herätetty uu-
delleen henkiin yhdessä
Noitermaan Nuorisoseuran
kanssa, mutta silloin tulivat
kohta taas levottomat ajat ja
tämä hanke raukesi. Uudel-
leen on tämä asia ollut esillä
26.3.1921, mutta ei silloin-
kaan päästy alkua pitem-
mälle. Oman toimitalon
saanti on ollut hyvin keskei-
nen ja tärkeä asia, niinpä
taas 30.5.1926 yritettiin taas
yhdessä nuorisoseuran
kanssa. Hankittiin maaher-
ralta keräyslupa ja lähetet-
tiin kaikille Viipurin läänis-
sä oleville edistysseuroille
keräyslista, mutta tulos oli
kokolailla huono. Saimme
kokoon vain 200 markkaa.
Ne talletettiin pankkiin
odottamaan aikoja parem-
pia. Talohanke tuli taas päi-
väjärjestykseen helmikuus-
sa 1934, tällä kertaa kaikkia
paikkakunnalla isänmaalli-
sella pohjalla toimivia jär-
jestöjä varten. Perustettiin
Valistustalo O/Y, johon
kaikki seurat saivat varojen-
sa mukaan merkitä osakkei-
ta. Ja tällä kertaa tuli unel-
masta todellisuus. Yhteis-
voimin toimien saimme
kuin taikavoimalla loihtien
kauniin, ajanmukaisen ja
paikkakunnan seuratarvetta
tyydyttävän toimitalon. Ta-
lon vihkiäisjuhlat vietettiin
syyskuussa 15 pnä 1934.
Niinpä seuramme sai 25-
vuotisjuhlansa viettää oman
kurkihirren alla.

Yhdistyksellämme oli
nuorisoseuran kanssa yhtei-
nen kirjasto, joka perustet-
tiin 6.4.1919 yleisen jäsen-
kokouksen päätöksellä. Kir-
jastoa kartutettiin aina vuo-

sittain. Kirjastossa oli jo
useita satoja nidoksia ja lai-
nattiin kirjoja ahkerasti.

Kieltolain valvontaan on
eräät yhdistyksemme jäsenet
ottaneet varsin aktiivisesti
osaa. Yhdistyksemme kuu-
lui jäsenenä Kieltolakiliit-
toon ja Kieltolaki Taisteli-
jain tukijärjestöön.
12.9.1920 valtuutettiin seu-
ramme jäsen Jalmari Pusa
tekemään kunnanvaltuustol-
le ehdotuksen Raittiuslau-
takunnan perustamiseksi
kuntaan. Muutamat seuram-
me jäsenistä joutuivat var-
sin aktiivisesti ottamaan
osaa raittiuslautakuntatyö-
hön, aina kieltolain kaatu-
miseen asti.

Todistuksena siitä, että
seuramme on kyennyt vaa-
limaan ja ylläpitämään jäse-
nissään isänmaallista mieltä
on se, että seuramme sen
aikuisista 41 miespuolisista
jäsenistä otti osaa Vapaus-
sotaan 31. Seuramme jäse-
nistä lähti Venäjän saaren
retkelle 5 ja toiset heti koh-
ta vapaaehtoisesti, joutuen
Raudun ja Antrean rinta-
mille. Vapaussota vaati seu-
raltamme kalliin uhrin.

Silloinen innokas ja tuli-
sieluinen raittiusaatteen elä-
hyttämä esimiehemme Juho
Ijas kaatui Raudussa Maan-
selän pellolla 4.4.1918. Hä-
nen lomalla käydessään, hän
tapasi erään läheisen suku-
laisensa, joka oli samanai-
kaisesti lomalla. He keskus-
telivat mm. seuratoiminnas-
ta. Hän sanoi niin ”Raitti-
usseuraa älkää laskeko nuk-
kumaan”. Tätä hänen jättä-
määnsä testamenttia olem-
me koettaneet vaalia ja hoi-
taa. Aina kun väsymys on
alkanut, olemme aina muis-
taneet nuo velvoittavat sa-
nat, ja silloin on aina saatu
uutta voimaa jatkaa tätä ja-
loa ja kallisarvoista raittius-
työtä. Useat sotaan osaa ot-
taneet jäsenemme haavoit-
tuivat saaden niin sydän ve-
rellään kostuttaa rakasta-
mansa isänmaan multaa. Ul-
jaan vapaussotamme ikuis-

Vpl. Pyhäjärven raittiuslautakunta. Isumassa oikealta Pekka Pulakka, P.
Ihalainen ja V. Karilainen Seisomassa A. Tomperi ja T. Huppunen. Kuva:
Aino Honkalalta Suoniemen Raittiusseuran arkistoon.
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Kun Sortanlahdesta lähti
kulkemaan pitkin Laatokan
rantaa itään päin, niin vä-
hän yli kilometrin päässä
tapasi laajan hiekkarantai-
sen, munuaisenmuotoisen
lahdelman, jonka molem-
missa päissä oli vankat ki-
vikkoniemet ikään kuin le-
välleen avatun suun ham-
masriveinä.

Tämän, yli kilometrin
mittaisen poukaman olivat
satojen vuosien aikana uur-
taneet Laatokan tyrskyt,
joita edellä mainitut nie-
mekkeet yrittivät vaimen-
taa. Mutta syysmyrskyjen
ahnaat laineet hyökkäsivät
hiekkaisen rannan kimp-
puun ja muru murulta yrit-
tivät viedä ruskeata santaa
nälkäisen meren syöverei-
hin. Ylempänä rannalla ole-
vaa irtosantaa koetti tuuli
lennättää, mutta kitulias
kasvillisuus parhaansa mu-
kaan yritti pitää kasvualus-
tansa puolia levitellen juu-
riaan ja varpujaan suojaksi.
Näin elämäntaistelu jatkui
ajassa,  lahti madaltui myrs-
kyjen kuljettamasta sannas-
ta, aaltojen voima matalas-
sa vedessä heikkeni ja luon-
non tasapaino vakiintui.

Tämä lahti oli saanut ni-
mensä, Ruskeahiekka, kan-
sanomaisesti ja mutkatto-
masti rantansa ruskean hie-
kan mukaisesti. Lahden
kohdalla, kuuden kilomet-
rin päässä oli kuin suojava-
rustuksena Konevitsan
luostarisaari.

Jos kauniina kesäpäivänä
menit Ruskeahiekan ran-
nalle saatoi siellä tavata lap-

50-vuoden takaa

Vpl. Pyhäjärvi-lehti

keskiviikkona

kesäkuun

22 p:nä 1960

Kooste: Reino Äikiä

Vanhat palstat puhuvat

Sortanlahden Ruskeahiekka
sia ilakoimassa ihanteelli-
sella uimarannalla, kalalo-
kit kirkuivat ja saalistivat
matalassa vedessä pikku-
kaloja, joita olikin tarjolla
vaikka millä mitalla. Vedes-
sä seisoi lehmiä, jotka oli-
vat tulleet aurinkoa ja hyön-
teisiä pakoon vilvoittavan
veden partaalle. Laatokan
vesi oli vielä juhannuksen
aikoihin kylmää, jotenka
paarmat ja kärpäset eivät
oleilleet aavojen rantojen
tuntumassa. Muuten oli
lahden elämä hiljaista, sillä
veden mataluuden vuoksi
ei rantamalle koskaan ajet-
tu puutavaraa.

***
Venäjän puolella, Mor-

jan, Koscikinan ja Kaaro-
sin vesialueet olivat usei-
den kymmenien neliökilo-
metrien alalta matalia ja hei-
näisiä. Vedenalaisilla kareilla
muikku kuti syksyin ja siel-
tä poikasen kuoriuduttu-
aan miljoonaisin laumoin
siirtyivät tuohon heinäiseen
ja ruokaisaan vesialueeseen
kehittymään. Kun keskike-
sällä kuitenkin matala vesi
lämpeni ja sen happipitoi-
suus väheni, lähtivät muik-
kuyhdyskunnat, joiden
nuorimmat yksilöt olivat jo
kehittyneet maiva-asteelle,
etsimään happirikkaampia
ja viileämpiä vesiä ja jou-
tuivat täten Laatokan me-
rivirtojen kuljetettavaksi
pitkin rantavesiä länttä koh-
den. Kun ne olivat oppi-
neet elämään matalissa ve-
sissä niin ne nytkin vaisto-
maisesti etsivät lahdelmia,
joissa vedenpaine oli nii-

den aikaisempaa elämää
vastaavaa. Näin ne hiljal-
leen kulkeutuivat Taipaleen
matalaan ja siitä Ylläppään
lahteen. Kun yhä uusia par-
via oli samalla asialla ja
koska Laatokan karut ran-
nat eivät vastanneet synty-
mäsijojen ravinnonsaannin
olosuhteita oli jatkuvasti
matkattava eteenpäin pa-
rempien ruokapöytien toi-
vossa. Näin parvet ilmes-
tyivät Konevitsan saaren
ympäristövesiin ja Ruskea-
hiekkaan. Sitä mukaa kun
kesä kului, vesi lämpeni ja
rukiinleikkuun aika läheni,
alkoi Ruskeahiekan rannoil-
le ilmestyvä elämä ja liiket-
tä.

***
Iltaisin saapuivat nuotta-

veneet haminoistaan pai-
kalle ja lähiseudun väkeä,
joskus etäämpääkin, ilmes-
tyi seuraamaan nuotan ve-
toa, rantakalan paistoon,
ilon pitoon ja talvisärpi-
men hakuun. Täällä ei pun-
taria juuri tunnettu, sillä
kauppaa tehtiin hyvien saa-
liiden aikana korikaupalla.
Nuottaa vedettiin etupääs-
sä iltayöstä ja mitä lämpöi-
sempää sää oli ja mitä pi-
meämpi yö, sitä runsaam-
mat saaliit olivat. Varsinai-
sia nuotanvetopaikkoja,
apajia ei ollut  montaa, mut-
ta aavaa selkää sitä vastoin
riittämiin. Silloin, kun kala
ilmestyi lahteen ja sen suul-
le, saattoi kuusikin nuottaa
peräkkäin olla samanaikai-
sesti tulossa hiljalleen ran-
taa kohden. ja mikä ih-
meellisintä, niin jokaisen

nuotan perässä saattoi olla
kalaa sekä kotitarpeiksi että
myytäväksi. Alkupyynnin
aikana muikku saattoi olla
pientä ”maivaa”, mutta
ajanmittaan saatiin vau-
raampaakin ja ”molkkia”.
Nuottaan eksyi myös suu-
rempaankin kalaa, siikaa tai
lohta, mikä paistettiin tulil-
la ja syötiin iloisesti rupa-
tellen. Laatokan nuotat oli-
vat suuria ja vetoköydet yli
sadankin sylen pituisia.
Tämä olikin tarpeellista,
koska nuotta oli saatava
heitetyksi syvässä vedessä,
jossa parvet liikkuivat mie-
luimmin kuin lähempänä
olevassa matalassa. Lisäksi
nuottia potkittiin pyyntiin
samoille paikoille toinen
toisensa vanaveteen, mikä
vaati riittäviä vetoköysiä,
että pimeässä ei sattunut
vaivalloisia päällekkäin ve-
toja. Nuotat vedettiin käsi-
vorokeilla aina matalaan
veteen saakka, kunnes pääs-
tiin käsin reisistä supista-
maan ja kalat jo vedessä
koreihin korjaamaan.

Kävin Viipurista käsin
monena syksynä rantaka-
lassa Ruskeahiekassa ja
kouluikäisille  pojilleni
nämä matkan olivat oikeita
toivematkoja, joista puhut-
tiin sekä ennen että jälkeen
käyntien.

Tämän lahden rantamilla
ei ollut yhtään asuntoa,
mikä olikin luonnollista, sil-
lä avara Laatokka oikuk-
kaine tuulineen olisi kyllä
kyennyt häätämään uskali-

aimmankin yrittäjän. Ran-
tapenger oli kasvillisuudes-
ta puutteellinen, mutta yl-
häällä pengerharjulla kas-
voi suuriakin petäjiä, pak-
sukaarnaisia ja käkkäräok-
saisia. Ei siellä heikot puut
olisi jaksaneetkaan taistella
olemassaolostaan, sillä maa
oli ravinneköyhä ja myrs-
kytuulet armottomia. Ih-
minen käytti rantaa hyväk-
seen vain sikäli kuin olo-
suhteet sallivat, rentoutu-
akseen kesähelteellä ja sie-
patakseen särvintä syys-
puolen tyyninä, hämyisinä
öinä. Paitsi Ruskeahiekkaa
vedettiin muikkunuottaa
myös Sortanlahdessa ”kier-
renuotta” ja Riiskan ran-
nassa, jossa apajia oli use-
ampia. Polvananniemeen

oli muodostunut syyskalas-
tajien monia rakennuksia
ja saunoja käsittävä yhdys-
kunta, mistä käsin varsi-
nainen suurkalastus syksyi-
sin oli mahdollista. Ranto-
jen kivisyyden vuoksi ei
siellä nuottakalastusta voi-
tu harjoittaa.

Se, joka ei ole ollut Laa-
tokan rantamilla nuotan-
vetäjien parissa, on jäänyt
paljosta vaille. Elokuiset
tummat ja lauhkeat yöt,
vilkkuvat rantanuotiot, ih-
misten ilo ja hälinä, airojen
kolkkiminen ja hopean väl-
ke kalakoreissa ovat jota-
kin sellaista, mitä ei keino-
tekoisesti voi aikaan saada
- se on itsensä koettava.

YRJÖ RITVOLA

Yhdistyksemme on toi-
miaikanaan pitänyt jäsen-
kokousta, johtokunnanko-
kousta, yleisöjuhlia ja ilta-
mia, on pidetty perheilta-
mia. Kaikissa seuramme jär-
jestämissä tilaisuuksissa on
ohjelmaa ollut paljon ja on
se koettu saada mahdolli-
simman arvokasta. Pelkkiä
tanssi-iltamia ei ole järjes-
tetty koskaan.

Seuramme kutsui Kale-
valan juhlissa 28.2.1942
kunniajäsenekseen 7 ansi-
oitunutta, mutta jo 30 vuot-
ta toiminutta jäsentään.
Nämä ovat Pekka Pulakka,
Aliina Pelkonen, Helena ja
Juhana Velling, Mikko Ma-
tikainen, Maikki Ijas ja Jal-
mari Pusa.

Seuramme puheenjohta-
jina ovat toimineet: opetta-
ja Anna Uusikallio 1v, kau-
panhoitaja Mikko Pärssinen
1v, puuseppä Juho Perttula
1v, kauppias Juhana Velling
5v, maanviljelijä Pekka Pu-
lakka (21v), talonpoika Juho
Iijas 1v, maanviljelijä Paavo
Pelkonen 3v, opettaja Tyy-
ne Kapanen 1v, maanvilje-
lijä Antti Ijas 1v, opettaja
Toivo Karttunen 2v, maan-
viljelijä Pauli Inkinen 1v,
maanviljelijä Heikki Herra
2v.

Sihteereinä ovat olleet:
Helena Ijas1v, Anna Pulak-
ka 6v, Pekka Pulakka 2v,
Paavo Pelkonen 4v, Aino
Pelkonen 1v, Aini Velling
3v, Maikki Ijas 1v, Anna
Heikkonen 2v, Aino Niuk-
kanen 1v, Rauha Pulakka
1v, Antti Ijas 3v, Elma Laa-
manen 2v, Aune Viskari 2v,
Aili Pulakka 2v, Annikki
Uusimaa 2v, Annikki Mati-
kainen 4v, Kerttu Pulakka
2v.

Johtokuntaan ovat kuulu-
neet Juhana Velling, Pekka
Pulakka, Paavo Pelkonen 9v,
Anni Pulakka 7v, Aliina Pel-
konen 7v, Aino Pelkonen
6v, Mikko Puranen 6v, Mat-
ti Viskari 5v, Maikki Ijas 5v,
Anna K. Puranen 5v, Toivo
Karttunen 5v, Antti Ijas 5v,
Juho Ijas 4v, Aini Velling 4v,
Mikko Pärssinen 3v, Siiri
Pärssinen 3v, Kalle Komo-
nen 3v, Anni Karilainen 3v,
Aini Niukkanen 3v, Helmi
Puranen 3v.

2 vuotta ovat toimineet:
Anna Uusikallio, Agneetta
Viskari, J. Perttula, M. Pert-
tula, Ida Viskari, M. Sippo-
nen, Mikko Matikainen,
Yrjö Inkinen, H. Tapanai-
nen, Olga Lötjönen, M.
(Ht) Ijas, A. Heikkonen,
E. Puranen, Helena Kuis-
ma, Helena Pulakka, Mari
Puranen, M. Karilainen,

Simo Puputti, Tyyne Ko-
ponen, Martti Ilvonen, Kus-
ti Väyrynen, E. Lamppu,
Martti Matikainen, J. ja S.
Numme?, Helmi Pulakka,
Heikki Herra, Elma Laa-
manen, Aune Viskari, Pauli
Inkinen, Aura Pulakka, Rau-
ha Pulakka, Matti Karttu-
nen, Annikki Vulli, Taimi
Pelkonen, Lauri Pelkonen.

Nykyiseen johtokuntaan
kuuluu: puheenjohtaja Pek-
ka Pulakka, varapuheenjoh-
taja Pentti Pulakka, sihteeri
Kerttu Pulakka, rahaston-
hoitajana Veikko Pulakka.
Muina jäseninä opettaja
Eero Järventausta, Annikki
Karttunen ja Irja Felin.

Tässä on suurin piirtein
selostettu yhdistyksemme
toimintaa kuluneina 40 vuo-
den aikana. Emme ole mi-
tään suurta ja mullistavaa
aikaan saaneet. Työtä meillä
vielä on, ihanteemme ja pää-
määrämme “Viinavirroista
vapaa maa ja Raittiustah-
don läpitunkema kansa”
häämöttää hyvin kaukana.
Ehkä me sitä aikaa emme
tule näkemään, mutta jatka-
koon uusi sukupolvi mei-
dän työtämme tämän ihan-
teen saavuttamiseksi, sillä
“Entinen maali on vielä,
uudet vain kulkijat tiellä”.
Opettakaamme nuori seu-

raava polvi tajuamaan se to-
siasia, että alkoholi on vaa-
rallista solu- ja hermomyrk-
kyä, joka ei sovi ihmiselle,
luomakunnan kruunulle,
käytettäväksi - ei ravinto eikä
nautintoaineena. “Niin sil-
loin on Suomessa sunnun-
tai ja sen pirteissä pyhäinen
huomen.” Älkäämme siis
väsykö ja lannistuko, vaan
liittykäämme yhteen tiivii-
seen rintamaan kasvatta-
maan Raitista viinakulttuu-
rista vapaata Suomen kan-
saa. Korkealle kohottakaam-
me uljas raittiusviirimme.
Viiri, joka on vapaa kaikista
tahroista ja itsekkäispyyteis-
tä. Ja olkoon viirimme tun-
nus Jumalan, Kotien ja Isän-
maan onnen puolesta, mei-
tä aina ohjaamassa kaikissa
toimissamme ja tehtävis-
sämme.

Näillä toivotuksilla ja näis-
sä merkeissä lähtee yhdis-
tyksemme uudelle 50 vuo-
sitaipaleelleen. Olkoon nyt
alkava taival tulosrikkaam-
paa ja saavutuksiltaan run-
saampi kuin kulunut 4 vuo-
sikymmentä on ollut.

Suoniemellä 20 p:vä
maaliskuuta 1950

PEKKA PULAKKA
Raittiusyhdistyksen

puheenjohtaja

tamiseksi tuleville sukupol-
ville järjestimme yhdessä
Nuorisoseuran kanssa ar-
vokkaat juhlat sankaripat-
sasrahaston kartuttamisek-
si ja saadut varat luovutim-
me sankaripatsasrahastoon.

Seuramme toiminta jat-
kui oman toimitalon saatu-
amme kohtalaisen vilkkaas-
ti aina talvisotaan asti. Sota-
toimien takia seuramme toi-
minta keskeytyi, kun jäsenet
hajaantuivat ympäri Suo-
mea. Mutta kotiinpaluun jäl-
keen alkoi toiminta entis-
tään vilkkaampana ja tulos-
rikkaampana. Sota oli vie-
nyt kauniin seuratalomme.
Sen raunioilla juhlimme ja
koulujen ovet olivat auki
aina juhliamme varten. Ker-
hotoiminta oli varsin vil-
kasta. Oli opintokerhoja ja
varhaisnuorisokerhotoimin-
taa. Intoa ja innostusta oli
yllin kyllin ja tuntui työtä-
kin olevan tarpeeksi, mutta
tätä työn ja innostuksen ai-
kaa ei kauan kestänyt. So-
dan lieskat leimahtivat uu-
delleen ja niin täytyi uudel-
leen jättää nuo rakkaat Kar-
jalan kunnaat ja lähteä uu-
delleen evakon ohdakkei-
selle taipaleelle.

Kun lopullinen siirtovä-
en sijoitus tuli toteutetuksi,
todettiin mielihyvin, että

Noitermaan kylä joutui aika
yhtenäiselle alueelle tänne
Suoniemen pieneen pitä-
jään, Kuljun ja Kauniaisten
kartanon maille. Ja suuri osa
seuran jäsenistä sai täältä
Hämeen - Satakunnan raja-
mailta uuden kotiseudun.
Täällä olemme rinnan uusi-
en kotien rakentamisen
ohella ruvenneet vaalimaan
entisiä henkisiä ja aatteelli-
sia perinteitä. On ilahdutta-
va asia, että täällä uudella
kotiseudulla olemme saa-
neet kokoontua koulun -
seinien sisälle, aivan samoin
kuin siellä koti Karjalassa-
kin. Tämän koulun opetta-
jista olemme löytäneet aa-
teystäviä, jotka ymmärtävät
meitä ja meidän harrastuk-
siamme. Harras toivomme
olisi se, että seutukunnan
nuoriso tulisi myös mukaan
seuratyöhömme, sillä eihän
täällä ole mitään muitakaan
aatteellisia harrastuksia.
Täällä Suoniemellähän ei ole
muita Raittiusseuroja kuin
tämä nyt 40 vuotiasta ole-
massa oloaan juhliva, kun-
niakkaat perinteet omaava
yhdistys. Tämän seuran pii-
riin ovat tervetulleita pai-
kalliset eläjät aivan yhtä hy-
vin kuin tänne muuttanut
siirtoväkikin. Kyllä varmas-
ti Raittiustyötä tälläkin paik-
kakunnalla tarvitaan.
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Kansalaissodat ovat yleen-
sä mustimpia pilkkuja kan-
sojen historiassa. Päätel-
läänhän niistä, kuinka kor-
kealla on kansan henkinen
taso. Ovathan nämä tälläi-
set tapaukset harvinaisia
suurissa sivistysmaissa, kun
taasen ne vähemmän sivis-
tyneissä maissa ovat hyvin-
kin yleisiä.

Sodat yleensä ovat raa-
koja ja turmiollisia kansal-
le, mutta kansalaissodat
ovat vieläkin raaempia.
Onhan tosin kansalaisso-
dassa veli veljeään vastas-
sa, mutta onhan suuri jouk-
ko vastustajiensa persoo-
nallisia vihamiehiä. Kun li-
säksi ottaa huomioon ää-
rimmäisyyspuolueiden vas-
taiset pyyteet ja mielipiteet,
niin voi hyvin käsittää täl-
läisten sotien raakuuden.

Suomen kansakaan ei ole
jäänyt syrjään puoluetais-
telujen ja yleensä kansalais-
ten keskinäisten taistelujen
myrskyiltä. Olihan maam-
me vuosisadan kärsinyt ve-
näläisten sortoa. Kun sit-
ten puhkesi maailmansota
v. 1914 elokuun 1:nä p:nä,
alettiin toivoa päästä va-
paaksi venäläisten sorros-
ta. Venäläiset sotamiehet
eivät kumminkaan sodan
lopussa olleet halukkaita
poistumaan Suomesta,
vaan yhdessä maamme köy-
hällistön kanssa suunnitte-
livat Suomen valtaamista.
Kapinan henki ilmeni jo v.
1917 kesällä lakkoina siellä
täällä maassamme, enim-
min kumminkin tehdasalu-
eilla.

Syksyllä alkoivat nämä
kapinalliset aseistetut n.k.
punakaartilaisjoukot kuljes-
kella maassamme, saaden
aikaan pienempiä mellakoi-
ta.

Tälläisiä on m.m. puna-
kaartipäällikön Kaljusen ai-
kaansaama Pyhäjärven tap-
pelu syksyllä marraskuus-
sa. Tiedettiin Kaljusen ma-
jailevan joukkoineen Käki-
salmessa ja hänen aikomuk-
sensa matkata yhä edelleen
etelään. Nopeasti vieri vies-

Sirkka Isola, o.s. Kaasalainen, on lähettänyt oheisen,
vapaussodan aikoja käsittelevän kirjoituksen Vpl. Pyhä-
järvi-lehteen seuraavalla saatteella:

– Vanhin poikani, Olli-Pekka, opiskellessaan 1990-
luvulla pääkaupunkiseudulla sai sukulaiseltamme van-
hoja oppikoulukirjoja. Löysin kirjan välistä setäni, Väi-
nö Kaasalaisen kirjoittaman aineen vapaussodan ajalta.
Kirjoituksen loppuosa lienee matkan varrella kadonnut.

– Pidän löytöä aarteena, jonka toivon tulevan tutkijoi-
den käyttöön.

– Olen saanut luvan Väinö Kaasalaisen Sveitsissä
asuvalta tyttäreltä, Vaula Spinediltä. Hän antoi kaksi
kuvaa julkaistavaksi isänsä kirjoituksen kanssa ja kertoi
isänsä menneen Vpl. Pyhäjärven Hassinmäeltä 14-vuo-
tiaana oppikouluun Käkisalmeen vastoin vanhempiensa
tahtoa ja sitä myötä polyteekkiin.

– Hän valmistui ennätysajassa DI:ksi. Häntä kehotet-
tiin tekemään väitöskirjaa, mutta hänellä oli kiire ansait-
semaan maanmittausalalla.

”Pyhäjärven tappelu oli vain
pieni alkukahakka alkavan
kansalaissotamme historiassa”

Yksi liuska Väinö Kaasalaisen käsinkirjoittamasta
tekstistä, joka yllättäen löytyi vanhan koulukirjan
välistä 1990-luvulla.

Väinö Kaasalainen:
Muistelma vapaussodan ajoilta

ti Pyhäjärvellä kylästä ky-
lään, ja kaikki tiedon saa-
neet kapinan vastaiset, joil-
la oli jonkinlaista ampuma-
asetta, kiiruhtivat Pyhäjär-
ven asemalle. Käkisalmeen
lähetettiin ratsumies otta-
maan selkoa kapinallisten
tulosta. Siellä välin tekivät
paikalle kerääntyneet mie-
het suunnitelman kapinal-
listen vastustamisesta. Ase-
maa lähettyvillä olevista ta-
loista muuttivat naiset ja
lapset kauempana oleviin
salotupiin.

Odotettuna iltana kiiruh-
tikin tiedusteleva ratsumies
ilmoittaen kapinallisten ole-
van tulossa. Nopeasti jär-
jestäytyivät miehet kuka
minkinlaisella aseella varus-
tettuna noin 30:n m:n pää-
hän rautatiestä sijaitsevan
asemametsikön turviin. Ilta
oli pilkkosen pimeä, joten
miehet olivat hyvässä tur-
vassa kivien ja mättäitten
takana.

Kauan ei tarvinnutkaan
odottaa, kun alkoi kuulua
junan jyrinä. Hitaasti, vain
jalkamiehen nopeudella lä-
hestyi juna asemaa. Punais-
ten varovaisuus saattoikin
Pyhäjärven miehet aavista-
maan jotain pahempaakin,
mutta yhtä kaikkea vastasi-
vat he kuitenkin punaisten
antamiin merkkilaukauk-
siin. Nyt alkoivat punaiset
tunkeutua vaunusta ulos,
saaden kumminkin vau-
nunovella tulikasteensa.
Synkkään pimeyteen näke-
mättä vihollisiaan, ampui-
vat punaiset, kun taas puo-
lustajilla oli tarkat maalit
vaunujen ovissa.

Samassa kumminkin ehti
punaisten toinen joukko
maanteitse paikalle, louka-
ten puolustajat itsensä ja
vaunuissa olevien väliin.
Kauan ei huonosti aseis-
tettu ja vähälukuinen jouk-
ko kestänyt tätä kahtaalta
suunnattua tulta. Jokainen,
joka pääsi pakenemaan, se
pakeni, toisten jäädessä pu-
naisten vangiksi. Vaikean
seikkailun jälkeen joutuivat
useimmat pakolaiset erää-

seen, noin parin kilometrin
päässä sijaitsevaan taloon,
josta sitten jokainen koki
hakea tien kotiinsa.

Seuraavana aamuna tul-
lessani lähellä asemaa si-
jaitsevaan kansakouluun,
sain tietää tovereilta uuti-
sen edellisen illan tappe-
lusta. Kotiini, joka sijaitsee
7:n km:n etäisyydellä Pyhä-
järven asemasta, kuului kyl-
lä edellisenä iltana ampu-
minen, mutta emme olleet
aavistaneet mitään pahem-
paa tapahtuneen. Kauhis-
tavalta alkoi tuntua kuun-
nellessa toisten poikain tais-
telukuvausta. Eräs tyttö oli
poissa koulusta siksi, että
oli edellisen illan taistelus-
sa menettänyt isänsä. Erääl-
tä toiselta tytöltä oli kaatu-
nut veli.

Hämmennys oli vallalla
koulussa. Opettajat koetti-
vat saada oppilaita rauhoit-
tumaan. Olivathan pojat
tussareineen ja puukkoi-
neen löylyttää punaisia.
Mutta nousevatpa pojilta
hiukset pystyyn, kun kou-
lulle saapui kolme aseistet-
tua punakaartilaista, jotka
veivät opettajalta pyssyn.
Jo kouluun tullessa oli pari
poikaa käynyt asemalla kat-
somassa taistelun tuhoja.
Poikien oli ollut paha sel-
viytyä sieltä, vain vartioi-
van sotamiehen saattami-
na olivat he päässeet sieltä.
Pojat kertoivat, mitä olivat
nähneet asemalla ja kuinka
oli taistelu tapahtunut.
Nämä uutiset kerrottavani
kiiruhdin koulun loputtua
kotiini.

Pyhäjärven tappelussa
menettivät punaiset oman
ilmiantonsa mukaan 21
miestä, kun taas vastapuo-
lelta kaatui vain 3 ja haa-
voittui yksi. Seuraavana aa-
muna retkeilivät aseistetut
punakaartilaiset lähikylissä,
keräten aseita ja muonava-
roja. Taistelussa saamansa
vangit sulkivat he umpinai-
siin tavaravaunuihin. Rahaa
tai mieluummin muonava-
roja vastaan päästivät he
vapaaksi ne vangit, jotka

paikkakunnan punaiset to-
tesivat vähemmän vaaralli-
siksi. Toisia pitivät punai-
set useamman päivän van-
kina, rääkäten ja kiduttaen
näitä kauhealla tavalla. Ta-
vallisesti asettivat he van-
gin seinää vasten, ja uhaten
ampua kuoliaaksi, saivat he
useimmat tunnustamaan
urkkimiaan asioita. Varsin
taitavana ampujana esiintyi
punaisten johtaja Kaljunen.
Aivan hiusten läpi tai kor-
vanjuuresta ampuen sai hän
vangin kauhistumaan.

Vaikeimpia vammoja sai
puolustusta johtanut Jalma-
ri Pusa. Vain pitkäaikaisen
sairauden jälkeen selviytyi
hän punaisten pistinten
haavoista.

Rohkeana vangittujen va-
pauttajana ja puoltajana
esiintyi silloin Pyhäjärven
kappalainen Oskari Vuori-
virta Raamattu kainalossa
ja valituin raamatun sanoin
asteli hän puhumaan van-
gittujen puolesta. Järkähtä-
mättömän valkopäisen van-
huksen käytös ja puheet
vaikuttivat sen, että vangit
vapautettiin ja punaiset läh-
tivät jatkamaan matkaansa.

Pyhäjärven tappelulla oli
järkyttävä vaikutus paikka-
kunnan asukkaisiin. Oli
kuultu sodista ja tappeluis-
ta, mutta omalle osalle sat-
tuessa tuntui sota kauheam-
malta, kuin muuten oltiin
kuviteltu. Olot maassam-
me tulivat yhä rauhatto-
mammiksi. Pyhäjärven tap-
pelu oli vain pieni alkuka-
hakka alkavan kansalaisso-
tamme historiassa. Varsi-
nainen vapaustaistelu
maamme vapauttamiseksi
alkoi vasta seuraavan vuo-
den tammikuun puolivälis-
sä.

Kuten alussa mainitsin,
on kansalaissotamme mus-
ta pilkku kansamme histo-
riassa. Kansamme oikeu-
dellinen ja sivistyneempi
väestö kumminkin...

(Loppuosa kirjoitukses-
ta on kadonnut).

Yläkuvassa Väinö Kaasalainen (s. 23.11.1905) teek-
karina. Tämä kuva on otettu Väinöstä 23-vuotiaana
diplomi-insinöörinä 23.6.1928.
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Kävimme tämän vuoden
kesäretkellä katsomassa,
miltä näyttää Kotkassa.
Löytyykö se kuuluisa Kot-
kan ruusu, entä merimies-
kapakka, entä kalastajia ja
tori. Vpl. Pyhäjärvi-seuran
ja kurkijokelaisten viisi-
kymmenpäinen seurue löy-
ti enimmäkseen muuta. Ta-
vattoman kauniiden puis-
tojen ja istutusten, hoidet-
tujen pihojen ja uljaiden
merimaisemien Kotkassa
on tänä päivänä nähtävyyk-
siä, joita et mistään muual-
ta Suomesta tai Euroopas-
takaan tavoita.

Matkustimme  2-kerrok-
sisella näköalabussilla, mis-
sä saattoi virittäytyä maise-
mia katsellen antoisaan päi-
vään Kymenlaaksossa.
Nautimme aamukahvit To-
riterassilla kesäpäivän vi-
linässä, mutta kalanmyyji-
en ja kukkatarhureitten tis-
kit jäivät tällä kertaa aika-
taulusyistä tutkimatta.
Opastetulla kiertoajelulla
näimme osan Kotkan hy-
vin hoidetuista kuuluisista
puistosta. Niistä hienoin on
ilman muuta Suomen pal-
kituimmalla viheralueella,
Sapokan vesipuistossa.
Keskeiset elementit ovat
kasvillisuus, vesi, kivi ja va-
laistus. Monet puiston kas-
vilajeista on merkitty nimi-
kyltein. Kävelyretkellä
näimme kevätkukkien mo-
ninaista loistoa, mutta puis-
to on suunniteltu niin, että
kasvien kukinta jatkuu läpi
kasvukauden.

Merikeskus Vellamossa,
joka sijaitsee satamassa
arkkitehtonisesti merkittä-
vässä rakennuksessa, käyn-
ti antoi paljon enemmän

kuin osasi odottaa. Hyö-
kyaallon muotoja muistut-
tava rakennus elää sata-
massa valon ja meren kes-
kellä kuin suuri tyrsky, me-
ren ja taivaan väreissä
muuttuen. Vuonna 2008
valmistuneen arkkitehti Il-
mari Lahdelman suunnit-
teleman rakennuksen hui-
kea ulkonäkö häikäisi.  Kir-
jaimellisesti, koska aurin-
gon loisteessa oli käydes-
sämme nähtävissä  hah-
moltaan valtavan aallon jul-
kisivujen kimmeltävän
kuin meren pinta.

Vuosien varrella paljon
museoita Suomessa ja Eu-
roopassa kiertäneenä voi
todeta Vellamon museoi-
den, Suomen Merimuseon
ja Kymenlaakson Museon
olevan moderniudessaan
erittäin vaikuttavia. Näin
sekä arkkitehtoonisilta si-
sätiloiltaan että museon elä-
vyyden ja toimivuuden
kannalta. Kyse on koko-
naan muusta kuin pölytty-
neiden esineiden ahtaasti
täyttämistä hyllystöistä.
Suomen Merimuseon pe-
rusnäyttely herättää värik-
käästi tarinoita kertoen
eloon Suomen merenku-
lun historian ja esineistön.
Kymenlaakson Museossa
näyttäytyy elämänmenon
olennaisimmat asiat Kymi-
joen  varrelta ja vilkkaasta
teollisuus- ja satamaelin-
keinotoimiminnasta.

Akvaariotalo Maretarium
meriteattereineen on Suo-
men ensimmäinen kansain-
väliset mitat täyttävään ak-
vaariotalo. Kotimaisten
vesistöjen vedenalaista
maailmaa nähdään tyypilli-
sistä Lapin tunturipuroista

Suomenlahden merialueel-
le. Kyse on siis Suomen
sisävesien ja meren kalois-
ta ja kasvullisuudesta. Ko-
timaisten kalalajien määrä
on yli 50 erilaista ja erinä-
köistä lajia, jotka on sijoi-
tettu akvaarioihin niille
ominaisiin ympäristöihin.
Kiinnostavin on valtava 7
metriä syvä ja läpimitaltaan
10-metrinen Itämeriallas.

Vain yksi Itämerialta-
aseen kuuluva kalalaji on
poistettu. Osoittautui, että
hauki ahmii kuten luon-
nossakin toisia kaloja ra-
vinnokseen ja niin hauen-
vonkaleet on sijoitettu
omaan altaaseensa. Häm-
mentäviä olivat myös mm.
ankeriasparven yksilöt, ar-
violta lähes parimetriset,
luultavasti yli viisikiloiset
käärmemäiset luikerot
nauttivat juuri päivällistään
imeytyneinä lähelle pulp-
puavaa vesiaukkoa.

Ilahduttava oli Keisarin-
satamakin, entiseen olut-
panimoon sijoittunut viih-
tyisä ravintola  luonnon-
kauniilla niemellä vain
muutaman metrin päässä
rantaviivasta. Oltiin paikal-
la, jossa Kymijoki ja meri
kohtaavat. Kesäretkelle
osallistuneilta satoi  run-
saasti kiitosta retken järjes-
telyistä.

Tulevien vuosien retki-
kohteiksi on toivottu niin
Valkeakosken-Pälkäneen
seutua kuin Ahvenmaata-
kin. Siitä puhutaan Vpl.
Pyhäjärvi-seuran syyskoko-
uksessa.

KAARINA
PÄRSSINEN

Retkeilimme hienojen
nähtävyyksien Kotkassa

Suomen Merimuseossa kuultiin tarinoita mm.uponneista aluksista aarteineen
ja  voittoisista olympiaveneistä. Pyhäjärveläisistä oikealla Aino Pöyhönen.

Sapokan alueella voi kuljeskella veden äärellä kauniita istutuksia ja puistora-
kenteita ihaillen.

Istuimme yhtenä iltana
joukko eri-ikäisiä pyhäjär-
veläisiä saman kahvipöy-
dän ääressä ja herätimme
keskustelun siitä, jos sai-
simme elää ja olla vapaasti
Pyhäjärvellä ja meille tulisi
vieraita esim. Länsi-Suo-
mesta, mihin nähtävyyksiin
haluaisimme heidän tutus-
tuvan.

Keskustelu kävi kuuma-
na. Meistä ainoastaan yksi
muisti Pyhäjärveä sen ver-
ran, että oli muita päätänsä
pitempi. Eräs oli syntynyt
juuri talvisodan alla ja asu-
nut jatkosodan aikana siel-
lä muutaman vuoden. Toi-
nen oli varustettu samoilla
lähtötiedoilla mutta pääs-
syt salaa päässyt muutama
vuosi sitten tarkistamaan

Vanhat palstat puhuvat

25 vuoden takaa

Vpl. Pyhäjärvi-lehti tiistaina

kesäkuun 25 p:nä

Kooste: Reino Äikiä

Vpl. Pyhäjärven matkailukohteet
tietojaan. Keskustelun ai-
kana ei aivan selkeätä arvo-
järjestystä pitäjä nähtävyyk-
siin saati aikaan. Siispä piti
tyytyä kompromissiin ja
vierailuohjelma muodostui
seuraavaksi.

– Mielestämme kovin
matkailunähtävyys oli Ko-
nevitsan luostari.

– Toiselle tilalle asetim-
me valtion kruununpuis-
tossa sijaitsevat Kuoppa-
lammin ja Tielammet kui-
tenkin ehtona oli se, että
saisi yhden illan aikana va-
paasti onkia ja tehdä ranta-
viivalle tulet.

– Itsestään selvää olisi
se, ettei pitäjään voinut
matkustaa tutustumatta
kauniiseen Pyhäjärveen  ja
entisen kirkon seutu muis-

tomerkkeineen olisi myös-
kin pysähdyksen kohteena.

– Välillä saatettaisiin py-
rähtää ohi pitäjänrajankin
Sakkolaan katsomaan Ki-
viniemen kosken kuohuja
ja kasarmialuetta.

Keskustelun lopuksi to-
tesimme kuitenkin, että
nurkkapatriotismi tulisi ai-
heuttamaan matkakohteen
esittelyssä määrättyjä vai-
keuksia. Jokainen opas ha-
luaisi näyttää tietysti oman
kylänsä järven rantaa, sen
niemiä saaria ja lahdelmia.

Hyvä lukija. Suorita aja-
tuksissasi oma matkasi Vpl.
Pyhäjärvelle, koska vielä
emme sinne vapaasi voi
matkustaa.

Liisa Ojala, o.s. Pulakka, on löytänyt tätiensä arkistoista vanhoja valokuvia.
Tietääkö joku tarkemmin? Rippikoulukuva on Noitermaassa ajalta 22.6.1928,
Helmi Pulakka kuvassa toinen vasemmalta. Tunnistetietoja voi lähettää
toimitukseen.

Rippikoulutyttöjä Noitermassa
kesäkuussa 1928



Juhannus Karjalaisten kesäkodilla. Tule viettämään juhannusaattoa perjantaina
25.6. perinteiseen juhannusjuhlaan meren rannalle Karjalaisten kesäkodille. Mahdolli-
suus ruokailla ja saunoa (naiset klo 13-15, miehet klo 15-17). Klo 18 on lipun nosto,
klo 19 lasten kokko ja klo 21 varsinainen kokko säävarauksella. Kesäkoti löytyy os,
Meri Perttilänpolku 8, Villingin saarta vastapäätä. Julkisilla kulkuneuvoilla sinne pääsee
reittiä metrolla Herttoniemen asemalle ja sieltä Jollakseen lähtevällä bussilla nro 85.
Bussista jäädään pois Villingin tiehaarassa (Hämeenpajantien pysäkki), missä on viitta
Karjalaisten kesäkodille ja -kahvilaan. Kävelymatkaa Jollaksentietä pitkin on 1,2 km.
Tervetuloa! - Pääsky ry

Pärssisen Sukuseura ry:n tiedotustilaisuus Vpl Pyhäjärvi-juhlilla sukuseminaariin
liittyen leirikeskus Aittakarissa 17.07. noin klo 14.30. Tervetuloa! - Pj. Antero
Pärssinen

Kaasalaiset kokoontuvat Kauvatsalla! Pyydän kaikkia Kaasalaisia osallistumaan
Kauvatsan Aittakarin leirikeskuksessa lauantaina 17.07.2010 klo 13.00 alkavaan Vpl.
Pyhäjärvi juhlien sukuseminaariin, jossa luennoi mm. Kalle Pakarinen. Välittömästi
tämän jälkeen alkavaa sukukokousta varten meille on varattu kokoustila Aittakarista.
Älä epäröi, vaan tule ja tuo sukulaisesikin tähän vuosittaiseen kokoontumiseen.
Tervetuloa! - Yrjö S. Kaasalainen

Ukkosen sukuseura ry. Sukujuhla on Kauttuan Klubilla (Sepäntie 3, 27500 Kauttua)
14.8.10 alkaen klo 13.00. Ruokailun hinta 21,5 euroa/aikuinen, lapset 4-12v puoleen
hintaan, alle 4v ilmaiseksi. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 1.8.10 Raimo Honka-
salolle p. 040 7208732. Tervetuloa sukulaisia tapaamaan! - Sukuseuran hallitus

Anna o.s. Sirkiän, Mikko Karilaisen ja Ville Kurosen lapset jälkikasvuineen
kokoontuvat viettämään lauantaipäivää 21.8.2010 klo 12 Säkylän Pihlavan leirikeskuk-
seen. Aloitamme yhteisellä ruokailulla. Serkut, pikkuserkut perheineen – toivottavasti
ilmoittelette sellaisillekin, joille ei tule lehteä, muuta kutsua emme lähetä. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset, tiedustelut 8.8.2010 mennessä Ilmi Suutari p. 044 292 3442, Kaija
Juusela 040 550 7224.

Saunailta Karjalaisten kesäkodilla Jollaksessa Helsingin Laajasalossa torstaina
12.8.10 klo 17.00 alkaen. Ota mukaan omat saunomisvälineet ja uimapuku. Tarjolla on
karjalaista uunissa tehtyä herkullista hirssipuuroa sekä pientä korvausta vastaan
kevyttä purtavaa kahvin ja teen kera. Voit ottaa halutessasi mukaan myös omat evääsi.
Kesäkodilla on grillausmahdollisuus. Kesäkoti löytyy kartoista osoitteessa Meri
Perttilänpolku 8, Villingin saarta vastapäätä. Julkisilla kulkuneuvoilla sinne pääsee
reittiä metrolla Herttoniemen asemalle ja sieltä Jollakseen lähtevällä bussilla nro 85.
Bussista jäädään pois Villingin tiehaarassa (Hämeenpajantien pysäkki), missä on viitta
Karjalaisten kesäkodille ja -kahvilaan. Kävelymatkaa Jollaksentietä pitkin on 1,2 km.
Tiedustelut  Kaarina Pärssinen 040-519 3036, e-mail kaarinaparssinen@gmail.com tai
Kaisa-Liisa Korhonen 050-590 5433,  e-mail kaisaliisa.korhonen@kolumbus.fi. Terve-
tuloa, myös vaikka päättäisit asiasta vasta samana päivänä! Vpl. Pyhäjärvi-seura ry

Lähde Pärssisen Sukuseuran Karjalan matkalle 03-06.08.2010. Majoitumme
Musakan Lomarantaan. Ennakkoilmoittautuminen juhannukseen mennessä: Tuomo
Pärssiselle gsm 0440495895, e-mail: tuomo.parssinen@sci.fi; Timo Pohjolalle
0400710975, e-mail: timo.pohjola@seutuposti.fi tai Antero Pärssiselle 0505706575, e-
mail: tero.parssi@phnet.fi

* Vpl. Pyhäjärvi-Sääti-
ön 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 (suunnit-
telu Kaarle Viika) koko
45x400 cm. Hinta 75 eu-
roa + postikulut
* Vpl. Pyhäjärvi pöy-

tästandaari (suunnittelu Kaarle Viika) jälleen saata-
vana hinta 42 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-urhei-
luseuran historiikki. Hinta 10 euroa + postikulut.
* Tilaukset säätiön asiamies Pirjo Kiiala
puh. 044-2815047   pirjo.kiiala@luukku.com

PYHÄJÄRVI-tuotteita LAHJAKSI
Julkaisija: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Päätoimittaja:
Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375
37570 Lempäälä
puh. 040 730 2622 tai
03-3748 448
marjo.ristila-toikka@
kolumbus.fi

Tilaukset, jakeluhäiriöt ja
osoitteenmuutokset:
Toimitus, päätoimittaja
Rautasemantie, Lempäälä
kts. yhteystiedot vierestä

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%

Painopaikka:
Satakunnan
Painotuote Oy, Kokemäki

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
asiamies
Pirjo Kiiala
Lamminkankaantie 12
33420 Tampere
puh. 044-2815047
pirjo.kiiala@luukku.com

Toimitusneuvosto:
Juhani Forsberg, Marja
Härmä, Yrjö S. Kaasalai-
nen, Pirjo Kiiala, Antero
Pärssinen, Salme Rintala
ja Marjo Ristilä-Toikka.

Sivunvalmistus:
Marjo Ristilä-Toikka

SASTAMALAN
SEUDUN
MUSEO

on avoinna touko-
kuusta elokuuhun

keskiviikkoisin
klo 12-18 ja

torstaista sunnuntai-
hin klo 12-16.
 Muina aikoina

sopimuksen mukaan.

Kädentaidot Vpl.
Pyhäjärvellä -näyttely
on esillä vuonna 2010.

Opastusvarauksissa ja
ym. tied. yhteys:

Maria Pietilä,
museonjohtaja

p. (03) 5213 4554
Maria.Pietila

@sastamala.fi

Sastamalan seudun
Museo

Jaatsinkatu 2 38210
Sastamala

Vaakunapaitoja, dokumenttielokuvaa Muis-
tojen järvi ja seuran historiikkia on edelleen
saatavana. Hanki edullisesti esim. matkaryhmällesi
tai sukukokoukseen osallistujille yhdistävä Vpl. Py-
häjärven vaakunapaita! Tilaukset Kaarina Pärssinen
040-519 3036, e-mail kaarinaparssinen@gmail.com
tai Kaisa-Liisa Korhonen 050-590 5433,  e-mail
kaisaliisa.korhonen@kolumbus.fi

  Aidon värisellä Vpl. Pyhäjärven vaakunan kuval-
la ja tekstillä PYHÄJÄRVI VPL varustettua, erittäin
hyvälaatuista T-paitaa löytyy joko valkoisena tai
helmenharmaana, koot S, M, L, XL, XXL ja XXXL,
hinta 12 eur/kpl,  jos tilaat kerralla 10 paitaa saat ne
yhteishintaan 100 eur. Dokumenttielokuva Muisto-
jen järvi vuosilta 1939-44 Pyhäjärvellä, jäljellä DVD-
versiota rajoitettu määrä 20 eur/kpl.  Vpl Pyhäjärvi-
seuran 50-vuotishistoriikki, erikoistarjouksena 10
eur/kpl. Postitettaviin lähetyksiin lisätään postitus-
kulut, noudosta Karjalatalolta voi sopia (ei kuluja).

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry.

Mistä löydän hyvän lahjan?
Tässä vihje: Hanki kirjapari Kaunista Vpl Pyhäjärveä. osat I ja II.

Yhteensä 736 sivua ja 1750 kuvaa. Koko A4.
Hinta vain 95 euroa + läh. kulut. Lisätietoja ja tilaukset:

larjava@gmail.com tai 050 3425027
Saatavana myös johtokunnan jäseniltä ilman läh. kuluja

Pyhäjärvi-lehden seuraava numero ilmestyy heinäkuussa.
Aineistojen pitää olla toimituksessa jo pe 2.7. mennessä!

Myöhemmin tulevat eivät ehdi mukaan juhlalehteen.

Lehdestä otetaan lisäpainos, joka jaetaan Kauvatsalla.

TAPAHTUMAKALENTERI

Vpl. Pyhäjärvi-seuran kotisivut
Karjalan Liiton sivustoilta osoitteesta
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarviseura

löytyvät Vpl. Pyhäjärvi-seuran nettisivut.
Kotisivuja tullaan muokkaamaan ja

täydentämään tämän vuoden aikana.

Kuka autoilee ja missä?

Pekka Pusa on lahjoittanut oheisen kuvan Yrjö Kaasalaiselle. Hän on selvittä-
nyt, että auto on Chrysler Four Series 58, jonka vuosimalli on 1926. Onko
jollakin mahdollisesti muuta tietoa kuvaan liittyen; mitä, missä ja milloin?
Tietoja voi kertoa Yrjö Kaasalaiselle p. 0400-626 770 tai
yrjo.kaasalainen@luukku.com.

Maanantai 21. kesäkuuta 2010VPL.PYHÄJÄRVI16

LAHNAVALKAMAN LAPSET
-kirja on ilmestynyt, hinta 35 euroa,

postitse lähetettynä toimituskulut 5 euroa lisää.
Kirjan myynnistä huolehtivat sen tekijät:

Kauko Hinkkanen, puh. 0400 483993,
kauko.hinkkanen@elisanet.fi

Hannu Pruuki, puh. 0400 945252,
hannu.pruuki@nic.fi.

Pyhäjärvi-lehti toivottaa kaikille

HYVÄÄ JUHANNUSTA

ja lämmintä kesää 2010


