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Forssaan kokoontuneet Pärssisen sukuseuralaiset ryhmäkuvassa. Kuva: Timo Pohjola.

Säestyksestä ja yksinlaulusta Pärssisten kokoukses-
sa vastasi Pekka Laulajainen. Kuva: Kaarina Pärssi-
nen.

Suvi kokosi suvut yhteen

Meillä oli vajaat 40 matka-
laista lähdössä Karjalan
maisemia katsomaan. Mat-
kalaiset olivat kotoisin La-
viasta, Kankaanpäästä, Sas-
tamalan Suodenniemeltä ja
Mouhijärveltä, Viialasta,
Hyvinkäältä ja Lohjalta.
Kuljettajana oli Hannu
Putus, kun kiersimme Kar-
jalassa 31.7-5.8.2010.

Täältä Länsi-Suomesta
lähtiessämme emme oikein
käsittänetkään myrskytuho-
jen määrää, kunnes näim-
me Asta-myrskyn tuhot
Karjalan Kannaksella. Juu-
ri Musakan lomaranta lähi-
seutuineen oli kärsinyt mer-
kittävästi tuhoa. Pääsimme
viettämään yön Musakalla
ja aggregaatin voimalla
saimme ruokaa. Muut toi-
minnot luonnollisesti eivät
sujuneet sähkönpuutteessa.
Sähkölangat roikkuivat mi-
ten sattuivat ja pylväitä oli
poikki pitkin tienvarsia.
Milloinkahan siellä sähkö
kulkee langoissa?

Pyhäjärven kotiseutukier-
roksen jälkeen ajoimme
Käkisalmen ja Sortavalan
sekä Aunuksen läpi Pet-
roskoihin ja sielläkin teim-
me opastetun kierroksen.
Sitten alkoikin meille
useimmille oudot seudut,
nimittäin lähdimme kohti
Vienan Kemiä. Kontupo-
jassa pysähdyttiin ensin
haistelemaan paperinteon

Karjalan kutsua kuultiin tänäkin kesänä
hajua. Siellä on paperiteh-
das ja muutakin teollisuus-
tuotantoa.

Kiwatsun putoukset oli-
vat ihan kaunis nähtävyys,
putous on tasankoalueiden
toiseksi suurin: 10,7 m kor-
kea ja 6 m leveä. Poventsa
oli seuraava pysähdyspaik-
ka. Poventsassa on  surulli-
sen maineen Stalinin kana-
van sulku, jonka historian
mukaan neuvostoliittolaiset
avasivat, kun suomalaiset
olivat siellä miehittämässä
1941. Vesi peitti koko kau-
pungin, Stalinin kanava yh-
distää Vienan meren vesi-
reittiin aina Itämerelle saak-
ka.

Viereisessä Karhumäen
kaupungissa kävimme kat-
somassa Karhumäen ase-
man, joka olikin hienosti
kunnostettu rakennus. Ase-
ma on yhä käytössä, ohi
kulkee pitkiä tavarajunia.
Muurmannin tie on aika
kauhea, se kulkee niin pal-
jon soiden läpi ja heitot
tiessä ovat ihan mahdotto-
mia. Mutta pääsimme kui-
tenkin Belomorskin (ent.
Sorokka) kaupunkiin yök-
si.  Belomorsk on satama-
kaupunki, siitä alkaa Stali-
nin kanava ja sen läpi kul-
kee Muurmannin rautatie.

Seuraavan aamuna läh-
dimme matkamme pääkoh-
teeseen, Solovetskin  saa-
relle ja luostariin. 3-4 tun-

nin merimatkan jälkeen
pääsimme saarelle, jossa
luostarin lisäksi on myös
paikallista asutusta ja yli
500 järveä. Munkit ovat
kanavoineet järviä toisiin-
sa. Näimme oppaan joh-
dolla historiallisia raken-
nuksia, mm.suuren ruoka-
salin, paljon pieniä rukous-
huoneita täynnä lehtikultaa
ja ikoneita.

Luostari on ympäröity
paikoin 6 metrin levyisellä
vierinkivistä tehdyllä muu-
rilla, jossa on 8 tornia ja
tehty 1500-luvulla. Opas
esitteli tapahtumia vuosi-
sata kerrallaan ja välillä
meni hyvin, välillä sodit-
tiin. 1923-39 olivat luosta-
rin traagilliset vuodet, kun
Venäjän aateliset, kirjaili-
jat, taiteilijat ja toisinajatte-
levat kidutettiin saarella
kuoliaiksi. Sen jälkeen
1960-70 alettiin luostaria
kunnostaa ja 1990 Solo-
vetskin kulttuuri ja histori-
allinen kokonaisuus  liitet-
tiin Unescon Maailmanpe-
rintöluetteloon. Mielenkiin-
toinen paikka, vaikkei siel-
lä tässä ajassa ehtinyt kaik-
kea nähdäkään.

Ennen kotimatkalle läh-
töä kävimme vielä Vienan
Kemissä ja näimme 1700-
luvulla tehdyn puukirkon,
sekin oli korjaustelineissä.
Se olikin pohjoisin  kohde
missä kävimme. Tulimme

kartalla alaspäin ja kään-
nyimme länteen kosti Kos-
tamusta.

Sille välille jäi Rukajärvi,
jossa oli kauniita maise-
mia. Rukajärvi on pieni kylä
n. tuhat asukasta ja niistä
11 perhettä on karjalaista.
Tiiksi ja Lietmajärvi ohi-
tettiin ja saavuimme Kos-
tamukseen , jossa jo näytti
ihan suomalaiselta menol-
ta. Siellä oli mukava hotelli
Fregat, joka sekin oli suo-
malaisten tekemä.

Tullista selvittiin läpi,
vaikka oikein koira tuli mei-
dät tutkimaan. Vielä poik-
kesimme Suomen puolella
Raatteen tiellä ja Talviso-
dan monumentti oli aika
vaikuttava. Lopun päivää

matkasimme tuttuja mai-
semia katsellen kohti kotia.
Matka sujui yleensä ottaen
hyvin, ajomatkat olivat pit-
kiä, niin että istumalihak-
set olivat aika kovilla. Oloa
kevennettiin välillä laula-

malla ja hauskoilla jutuilla.
Kiitos kaikille mukanaoli-
joille.

KAIJA PITKÄNEN

Lisää  matka-
kertomuksia, sivut 8-12

Karhumäen asemarakennus on maalattu vihreäksi.

Solovetskin luostarirakennuksia.

Kesä on ollut myös monien sukukokousten ja -tapaamis-
ten aikaa. Sukututkimuksia on tehty, ja omien juurien
tutkiminen kiinnostaa monia sukupolvia.

 Yhteydenpidostaan tässä numerossa kertovat Pärssiset,
Lappalaiset ja Karilainen-Kurosen suku.

Sivut 2,3 ja 8.
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Tapahtumia ja
tietoa tarjolla
Kuluneena vuonna Karjalan liitto on viettänyt
70 -vuotisjuhlavuottaan omin juhlavuoden
tapahtumin, joita eri suuruisina ja pituisina
vuoden 2010 aikana on toteutunut ja vielä
toteutuu yhteensä lähelle sata.
Pitäjäjuhlia Karjalan Liiton sivuston mukaan
on pääosin kesäkaudella järjestetty yli kaksi-
kymmentä, Pyhäjärvi-juhlamme  mukaan
lukien.
Juhlavuoteen on sisällytetty luontevasti ja
moni-ilmeisesti myös median välittämänä
tietoa karjalaisuudesta ja Karjalan kansan
historiasta menneestä nykypäivää, hyvin
henkilökohtaisina, tarkkoina muisteluina,
mutta myös raikkaina nykypolven näkemyksi-
nä ja näkökulmina muun muassa radion
kautta.
Kun mukaan lasketaan vielä paikallisten
seurojen paikkakunnallaan järjestämä toiminta
ja Karjalan Liiton sivustoilla mainitut runsaat
kymmenen sukuseurakokoontumista, voidaan
kai vilpittömästi todeta karjalaisen kansan
juhlineen olan takaa.
Eikä juhlavuoden syksykään tee poikkeusta.
Tulossa on paljon mielenkiintoista tietoa ja
tapahtumia Karjalan varhaishistorian, karjalai-
sen elämänkaaren, ruokakulttuurin, käsityön,
taiteen ja tietenkin laulun alueilta.

Kesän Pyhäjärvi-juhlien sukututkijoiden
tapaaminen herätti monessa mielessä uusia
ajatuksia.  Sukututkimuksen harrastuksen
ohella näkökulman laajentaminen kunkin
tutkittavan ajanjakson aikahistorialliseen
todellisuuteen niin yhteiskunnallisesti, poliitti-
sesti kuin kulttuurisestikin on varsin mielen-
kiintoinen ja syventävä lähtökohta nimien ja
numeroiden täydentäjänä. Sukukirjojen
mainitsemat esivanhemmat saavat ajatuksis-
sa uuden ulottuvuuden, myös ymmärrys
menneen elämäntavan voimasta nykypäivän
ajattelun muokkaajana yli sukupolvien voi olla
aivan uudenlainen.

Entisaikojen hyvien kesien kaltainen kesä on
kääntynyt syksyksi. Valon, lämmön ja maan
antimien hoitamina olemme hyvin varustetut
tulevaan syksyyn ja talveen. Syksyhän on
meille useimmille taas kesän tauon jälkeen
aktiivisen toiminnan ja mitä erilaisimpien
harrastusten jatkamisen aikaa. Tai toteuttaa
aivan uutta.
Jospa tänä syksynä riittäisi aikaa toteuttaa se
pitkäaikainen haave, että voisimme yhdessä
lähisukulaisten kanssa, eri sukupolvina,
istahtaa vaikka piirakoiden ja karjalanpaistin
ääreen ja käydä muistelemaan, ja me nuo-
rempi polvi utelemaan ja kuuntelemaan sitä
lähihistoriaa, mitä elossa olevat Karjalasta
lähteneet vielä meille voivat kertoa henkilö-
kohtaisina kokemuksina, aikajanaan ja lukui-
hin kutoen. Voin jo mielessäni kuulla  tutuksi
käyneet tokaisut “Täst asjast sie et tiijä mittää,
annaha ku mie kerron mite se asja ol...”. Ja
juttu alkaa.

MARJA HÄRMÄ
Pyhäjärvi-Säätiön
hallituksen jäsen

Kun kuutisenkymmentä
karjalaista kokoontuu, lop-
pukesän raukean unelias
tunnelma Hämeen Härkä-
tien varrella sijaitsevassa
hotellissa rikkoutuu vilk-
kaaseen puheensorinaan.
Kauas suvun lähtösijoilta,
Karjalan kannakselta, kan-
tahämäläiseen Forssan kau-
punkiin kokoontuneet, v.
2008 perustetun Pärssisen
Sukuseuran jäsenet ystävi-
neen pitivät nyt toisen sään-
tömääräisen vuosikokouk-
sensa.

Virallisen kokouksen li-
säksi päivän ohjelmassa
Timo Pohjola esitteli
Pärssisten sukupuuta Muo-
laasta Petar Persinistä al-
kaen  Kannaksella Pyhäjär-
velle,  Käkisalmeen, Räisä-
lään, Sakkolaan, ja Viipu-
riin ja nyttemmin eri puo-
lille Suomea levittäytyneis-
tä  sukuhaaroista. Jo viime
vuosisadan alkupuolella
Pärssisiä muutti myös
Amerikan mantereelle.
Tänä päivänä Pärssisen su-
kuisia toimii ja asustaa kan-
sainvälistymisen myötä eri
puolilla maailmaa. Useiden
valmiina olevien sukutut-
kimusten yhdistämien on
Pohjolan ykköstoiveena.

Merkittäville paikoille yh-
teiskunnassa ja liike-elämäs-
sä edenneitä Pärssisiä on
kymmenittäin. Katsauksen
näihin merkkihenkilöihin ja
julkkiksiin oli koonnut
Kaarina Pärssinen. Rie-
mastusta salissa herätti se,
että melkein jokaisen ni-
men kohdalla löytyi salista
joku, jonka sukuhaaraan  tai
läheisiin merkkihenkilö
kuului. Viime vuosisadan
alkuvuosikymmenten tun-
netuin Pärssinen oli Suo-
men ensimmäisen edus-
kunnan jäsen Hilja Pärs-
sinen (1876-1935)  Halsu-
alla syntynyt, Jaakko Pärs-
sisen kanssa avioitunut
Hilja o.s. Lindgren toimi
ennen eduskuntakauttaan
mm. opettajana Viipurissa,
sanomalehden toimittajana
ja kirjailijana. Hiljan avio-
mies Jaakko oli sukuseuran
hallituksessa toimivan
Heikki Pärssisen isoisän
veli.

Kysyttäessä, kuka on tänä
päivänä elävistä Pärssisistä
tunnetuin, vastaajalle lähei-
set elämänalueet vaikutta-
vat siihen, kenen nimi nou-
see esiin. Urheiluelämää
seuraavat pitävät jääkiek-
koilija Timo Pärssistä
merkittävimpänä. Huma-
nistit taasen nostavat Inka-
tutkija, professori ja Suo-
men Madridin instituutin
johtaja Martti Pärssisen
esiin. Poliitikoista taasen
löytyy yksi kansanedustaja.
Hän on Raimo Pärssi-
nen, Ruotsin valtiopäivillä
jo vuodesta 1998 toiminut
sosiaalidemokraattien ryh-
män jäsen, joka 19.9. pi-
dettävissä Ruotsin valtio-
päivävaaleissa tavoittelee
paikkansa uusimista. Kaik-
kien näiden kolmen juuret
löytyvät Pyhäjärveltä, Kah-

Antero Pärssinen jatkaa sukuseuran
johdossa

venitsan kylältä.
 Antero Pärssinen ker-

toi vahoista kartoista ja sel-
vityksistään, joissa hän jäl-
jitti 1700-luvun veroluette-
loiden kautta sen aikaisten
Pärssisten elämää. Hän on
kirjoittamassa aiheesta lä-
hiaikoina myös tähän leh-
teen.

Kahden vuoden välein
kokoontuva sukuseura oli
yksimielinen valitessaan
entiset edustajat seuran hal-
litukseen. Puheenjohtajana
jatkaa Antero Pärssinen
Hollolasta, varapuheenjoh-
tajana Tuomo Pärssinen
Heinolasta, sihteeri-rahas-
tonhoitajana Timo Pohjola
Salosta. Kokonaan uutena
hallituksessa aloittaa Vii-
purin mlk:n Pärssisten
edustajana valittu Taisto
Helle Vääksystä. Hän
edustaa Nikodemus Pärs-
sisen jälkeläisiä, jotka ovat
jo pitkään kokoontuneet
keskenään pitämään suku-
tapaamisia.

Toimintasuunnitelmassa
on jäsenmäärän tuntuva
kasvattaminen, johon täh-
dätään mm. omien kotisi-
vujen avaamisella.  Matkat
Karjalaan eri puolille Pärs-
sisten sukuhaarojen asuin-
sijoja jatkuvat. Suomessa
kokoonnutaan ainakin ker-
ran vuodessa, joka toinen
vuosi viralliseen kokouk-
seen. Sukututkimusta jat-
ketaan ja tavoitteena on toi-
mia niin, että lähivuosina
julkaistavaksi aiottuun
Pärssisten sukukirjaan saa-

daan kootuksi kattava ai-
neisto. Sukuseuraan kuului
Forssan kokouksen alla
noin 100 jäsentä.

KAARINA
PÄRSSINEN

Eturivissä Pertti Pärssinen Ypäjältä, hallituksen uusi jäsen Taisto Helle
Vääksystä ja Anja Pärssinen Helsingistä seurasivat tarkkaavaisina tapahtumia.
Kuva: Seija Pärssinen.

Anttilanmäkeläisiä
Aatam-Mattilaisii Pärs-
sisii, juuret Kahvenitsas-
sa Anttilanmäellä: Eila
P (Arvo Eila), Pertti P
(Maurin poika), Sinikka
Kononen (Aati-Erkin ty-
tär), Arvo Pärssinen
(Arvo-Matti), Kaarina P
(Aati-Kaarina), Maritta
Kemppi (Aati-Erkin ty-
tär), Pauli P (Viljon poi-
ka ja Orjon serkku),
Orjo P (Tammela-Tau-
non poika), Kalervo Ah-
vonen ( Rauha P:n poi-
ka, Orjon ja Paulin serk-
ku). Kuva: Kaarina Pärs-
sinen.

Sukuseuran pj Antero Pärssinen, kokouksessa pu-
hetta johtanut Veli-Matti Pärssinen ja seuran sih-
teeri Timo Pohjola. Kuva: Kaarina Pärssinen.

Heinolan suunnalta ko-
kouksessa olivat mm.
Aimo Pärssinen, seuran
vpj Tuomo Pärssinen ja
hallituksen jäsen Marja
Huovila.

Veljekset Kari Pärssinen
(vas.) Imatralta ja ku-
vassa  keskellä näkyvä
Ilmo Pärssinen Kärkö-
lästä olivat mukana isän-
sä Arvi Pärssisen sukua
tutkineina. Kuva: Kaari-
na Pärssinen.

Anneli Kantanen ja äi-
tinsä Lilja Pärssinen
Heinolasta ovat suvun
käkisalmelaista haaraa.
Kuvat: Seija Pärssinen.
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Elokuun kauniina lauantai-
na 14.8. kokoontui Sasta-
malan Karkkuun Mikko ja
Maria Lappalaisen jälki-
kasvua. Kahden päivän ai-
kana riitti monenlaista toi-
mintaa.

Ensimmäistä kertaa ol-
tiin serkkujoukolla koolla
ja kaikkien yhteinen ilonai-
he oli se, että kaikki kaksi-
toista serkkua oli päässyt
mukaan ja puolisoiden
kanssa väkeä olikin paikal-
la kaksikymmentä henki-
löä. Käytiin Karkun van-
halla hautausmaalla, jonne
Mikko ja Maria sekä Eelis
ja Siiri Lappalainen on
haudattu. ja luonnollisesti
muisteltiin edesmenneiden
esivanhempien elämäntyö-
tä.

Mikko Lappalainen
monessa mukana
Mikko Lappalainen oli syn-
tynyt Vpl. Pyhäjärven Pöl-
hölän kylässä 24.6.1977 ja
hänen vaimonsa Maria
Lappalainen o.s. Pärssinen
oli syntynyt myös Pyhäjär-
vellä 22.6.1881.

Mikko harjoitteli Käki-
salmessa kaupassa kuuden
vuoden ajan. Tämän jäl-
keen hän muutti Alakylään,
jossa toimi kahdessa eri liik-
keessä apulaisena lähes
kymmenen vuotta, kunnes
v. 1907 perusti oman liik-
keen Alakylään ja maanvil-
jelyksen ohella toimi kaup-
piaana lähes kolmekym-
mentä vuotta aina vuoteen
1934 saakka. Tämän jäl-
keen hän antautui maanvil-
jelijän ammattiin ja sen
ohessa antautui entistä
enemmän hoitamaan kun-
nan, seurakunnan ja val-
tion luottamustoimia.

Kunnalliset luottamus-
toimet olivat alkaneet jo v.
1916 jolloin hänet oli valit-
tu kunnallislautakunnan
esimieheksi, jossa tehtäväs-
sä hän toimi vv. 1916-1921,
viimeiset kolme vuotta pu-
heenjohtajana. Kunnan ra-
hastonhoitajana hän toimi
vv. 1919-1925. Kunnanval-
tuustoon Mikko Lappalai-
nen kuului vv. 1919-1930,
tästä osan aikaa valtuuston
puheenjohtajana. Hän oli
innolla perustamassa Ala-
kylän koulua kuuluen sen
johtokuntaan vv. 1908-
1944 eli peräti 36 vuoden
ajan. Monet kymmenet oli-
vat ne lautakunnat ja toi-
met joita hän niin kunnan,
seurakunnan kuin valtion-
kin luottamustehtävissä
vuosikymmenien mittaan
hoiti.

Pyhäjärven kunnan luot-
tamustoimikausi päättyi
hänen osaltaan kunnan hoi-
tokunnan jäsenenä, kun
kunta lopetettiin 1948. Py-
häjärven historiassa tode-
taan kunnallismiesten esit-
telyn yhteydessä Mikko
Lappalaisesta “lieneekö Py-
häjärven kunnallismiehistä
kukaan uskollisimmin ja
pitempää aikaa kuin hän”.
Kun katselee pyhäjärven
kunnan eri lautakuntien toi-
mintaa käsitteleviä valoku-
via, esiintyy niissä hyvin
usein keskeisenä hahmona
juuri Mikko Lappalainen.

Mikko ja Maria Lappalaisen suku koolla

Uuden kotinsa Mikko ja
Maria Lappalainen raken-
sivat v. 1946 Karkun Hei-
noisiin. Peltoa tilalla oli rei-
lut 12 ha ja metsää 25 ha.
Tilan kaikki rakennukset
tuolle Siirilän tilalle raken-
nettiin Lappalaisten toi-
mesta. Viime sodan jälkeen
perheyhteisö hajosi. sillä
uutta tilaa asuivat vain Mik-
ko ja Maria Lappalaisen
ohella lapsista Eelis, Siiri-
vaimonsa ja neljän lapsen-
sa kanssa. Sukupolvenvaih-
dos tapahtui v. 1948. Mik-
ko Lappalainen kuoli
8.6.1956 ja vaimonsa Ma-
ria 23.1.1972. Aikanaan ti-
lan pellot siirtyivät vieraan
omistukseen, mutta metsä
jäi Kalevin omistukseen ja
talouskeskusta tontteineen
hallitsee Liisa-tytär, joka
Helsingistä muutti eläkkeel-

le jäätyään kotitilalle.

Seuraavan sukupolven
vaiheita

Mikko ja Maria Lappa-
laisen perheeseen syntyi
neljä lasta: Poika Väinö
(1908-1979, puoliso Mart-
ta o.s. Hämäläinen (1913-
1998), tytär Anni (1917-
1982),  puoliso  Kauko
Orasvuo (1913-2001), poi-
ka Eelis (1914-1972), puo-
liso oli Siiri o.s. Pärssinen
(1916-1972) ja poika Erk-
ki ( 1921-1962),  puoliso
Irma o.s. Ranta ( 1926-
2010).

Lapsista Väinö jatkoi isän
kaupan pitoa ja muutti so-
dan jälkeen Imatran seu-
dulle, jossa harjoitti sahaus-
toimintaa. Sinne seudulle
asettui myös perheen ai-
noa poika Ahti.

Perheen tytär Anni työs-
kenteli jatkosodan aikana
Salpalinjan konttorissa ja
tänä aikana hän tapasi myös
tulevan miehensä kapteeni
Kauko Orasvuon, joka toi-
mi sodan jälkeen Kotkan
rannikkopatteriston huol-
topäällikkönä Kyminlinnas-
sa. Perhe asui Haminassa
ja Anni huolehti kotiäitinä
perheen hyvinvoinnista.
Lapsia perheeseen syntyi
neljä ja Raija, Liisa, Ilkka
ovat eläkkeelle jäätyään si-
joittuneet Haminan seudul-

Mikko Lappalainen.

Uuden kodin rappusilla Karkussa 1949. Henkilöt
ylhäältä vas. Siiri Lappalainen, Eelis Lappalainen,
Anni Orasvuo, edessä vasem. Irma Lappalainen,
Irma Pärssinen, Mirja Lappalainen, Mikko Lappa-
lainen, Maria Lappalainen ja Kalevi Lappalainen.

Jjatkosodan aikana Pyhäjärvellä. Henkilöt vas. Ee-
lis Lappalainen, Siiri Lappalainen, Kalevi Lappalai-
nen, Mirja Lappalainen, Maria Lappalainen ja Erk-
ki Lappalainen.

le. Helena on vielä työelä-
mässä mukana asuen Lap-
peenrannassa.

Kuten edellä jo on todet-
tu Eelis ja Siiri Lappalai-
nen jatkoivat kotitalon pi-
toa. Eelis jatkoi isänsä kun-
nallismiesuraa. Ura alkoi v.
1952 ensin taksoituslauta-
kunnassa jatkuen sitten
mm. kunnanhallituksessa
varajäsenenä vv. 1955-1958,
sosiaalilautakunnassa vv.
1961-1964. Varsin merkit-
täväksi muodostui vv. 1962-
1968 toiminta silloisen Kar-
kun kunnanvaltuustossa,
jossa hän toimi useita vuo-
si puheenjohtajana tai va-
rapuheenjohtajana. Lapsia
perheeseen syntyi neljä ja
kaikki he olivat mukana
myös serkkujen tapaami-
sessa. Kalevi on tehnyt elä-
mäntyönsä Vammalan va-
rikon varastonhoitajana
asuen edelleen Sastamalas-
sa. Tytär Eila avioitui naa-
purin tilan Ollilan pojan
kanssa tehden elämäntyön-
sä maatilan emäntä ja viet-
tää nyt eläkepäiviään Sasta-
malassa. Mirja muutti
1960-luvulla Keski-Nor-
jaan avioituen siellä ja teh-
den elämäntyönsä opetta-
jan tehtävissä. Norjaan
muutti myös Mauri-poika
tehden insinöörinä monen-
laisia tehtäviä. Lapsista Lii-
sa asuu nykyään entistä ko-
titaloa Sastamalassa. Hän
toimi pitkään Helsingissä
liikkeenharjoittajana.

Mikon ja Marian lapsista
Erkki sijoittui sodan jäl-
keen myös Karkkuun pitä-
en sekatavarakauppaa mo-
nia vuosia. Erkki oli inno-
kas karjalaisuuden puoles-
tapuhuja ja hän oli puuha-
miehenä mm. silloin, kun
Karkkuun kirkkomaalle
hankittiin Karjalaan jäänei-
den vainajien muistomerk-
kiä. Perheeseen syntyi kak-
si tyttöä, joista Kaisa asuu
Espoossa ja Marjukka
Sastamalan Kiikassa.

Ensiksi kokoonnuttiin
kello 13.00 Sastamalan van-
halle kirkolle jossa hiljen-
nyttiin Mikon ja Marian ja
Eeliksin ja Siirin yhteisen
hautakummun äärelle ja las-
kettiin kukat. Tämän jäl-
keen Mirja-serkku lausui
Ilmari Pimiän runon “ Kar-
jala kaunis” jonka jälkeen
Eilan miniä Taru Ollila
lauloi “Jo karjalan kunnail-
la lehtii puu”. Tämän jäl-
keen kokoonnuttiin lähei-
seen Aittakahvilaan, jossa
nautittiin Eila Ollilan val-
mistamat karjalanpiirakat.

Sitten siirryttiin entiseen
evakkokotiin, jossa iltapäi-
vää vietettiin muistellen iso-
vanhempien elämäntyötä.
Hauskan kilpailun merkeis-
sä tunnistettiin valokuvia
ja käytiin läpi karjalaisia sa-
nontoja ja sananparsia. Il-
taa vietettiin Eilan savu-
saunan lämmöissä läheisen
Rautaveden rannassa. Seu-
raavana aamuna kokoon-
nuttiin vielä tuttuun piha-
piiriin, jossa nautittiin Mir-
jan valmistamat piirakat.
Arvoitukseksi jäi, pysty-

Arja ja Ahti Lappalainen etualalla (Väinö).

Annin lapset puolisoineen edessä tytöt vasem. He-
lena Orasvuo, Raija Orasvuo Liisa Setälä ja poika
Ilkka toinen oikealta. Kuvassa muut miehet vas.
Leif  Virtanen, Paavo Setälä,  ja Jarmo Väisänen.

Eeliksen lapset puolisoineen vas. Mauri Lappalai-
nen, Mirja Grottum, Arnljot Grottum, Eila Ollila,
Marja-Terttu Lappalainen ja takana Liisa Nevalai-
nen ja Kalevi Lappalainen.

Erkin lapset puolisoineen vas. Kaisa Lappalainen-
Metsälä ja Saku Metsälä ja oikealla Marjukka Vie-
nola ja Sakari Vienola.

täänkö näin suurella jou-
kolla pitkien matkojenkin
takaa kokoontumaan yhtei-
siin tilaisuuksiin. Monia
lämpöisiä ajatuksia jäi tilai-
suudesta mieleen ja kunni-
oitus edesmenneitä suku-
polvia kohtaan nousi suu-

reen arvoon.

REINO ÄIKIÄ
Vanhat valokuvat Kalevi

Lappalaisen arkistot,
serkkujen kokoontumis-

kuvat Kaisa Lappalainen-
Metsälä.
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KERRO
PERHEUUTISET

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!

Kirkonsanoma

Kiitollisuus
Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä.
Iäti kestää hänen armonsa.
Kiittäkää jumalien Jumalaa! Iäti kestää hänen armonsa.
Kiittäkää valtiaitten valtiasta! Iäti kestää hänen armonsa.
Hän yksin tekee suuria ihmetekoja.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän on taitavalla kädellään tehnyt taivaan.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän on levittänyt maan vetten päälle.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän on tehnyt suuret valot. Iäti kestää hänen armonsa!
Hän teki auringon hallitsemaan päivää.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän teki kuun ja tähdet hallitsemaan yötä.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän antaa ravinnon kaikille luoduille.
Iäti kestää hänen armonsa!
Kiittäkää taivaan Jumalaa! Iäti kestää hänen armonsa!
Ps. 136: 1-9, 25-26

Rakkaamme

Ahti Pellervo

R A N T A L A I N E N
*  20.7.1936 Pyhäjärvi VPL

†    6.8.2010 Uusikaupunki

Uupunut matkaaja

rannalla himmeän maan,

astui aurinkolaivaan

suureen valkeaan.

Kiittäen ja kaivaten

Eila

Jarkko perheineen

Nina perheineen

veljet perheineen

muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 27.8.2010 läheisten läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Siunattu läheisten läsnäollessa,
lämmin kiitos osanotosta suruumme.

Annalan palvelukodin henkilökunnalle kiitos
Hiljan hyvästä huolenpidosta.

Rakas Äitimme ja Mummomme

Hilja Karrela
os. Tihveräinen

s.  2.11.1912    Käkisalmi
k. 10.8.2010    Vampula

Kesäaamu kun päivään avautui,

otti enkeli äidin mukaan.

Silmät rakkaat iäksi sulkeutui,

sitä hetkeä nähnyt ei kukaan.

Nyt hellimme kuvaasi muistoissamme

se säilyy pohjassa sydämen,

vaikka ikävä painaa rinnassamme

säilyy muistosi helminä kimmeltäen.

Rakkaudella kaivaten
Anja ja Matti
    Tiia ja Khoa, Valeria ja Aleksandra
    Toni ja Sanna, Siiri
Aira ja Ari
     Pia ja Kjell, Niklas, Cilla ja Netta
      Mia ja Aksu
Lauri ja Ulla
Helmi-sisko
Muut sukulaiset ja ystävät.

Rakkaamme

HELMI VESIKKO
 
*  20.11.1917 VpL.Pyhäjärvi
+ 16.08. 2010 Hämeenkyrö
 
Lämmöllä muistaen
sisko ja veli perheineen
siskon ja veljen lapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät
 
Hiljaa voimat uupui,

lähdön hetki läheni.

Aamun tullen tuli rauha,

uni kaunis iäinen.

Rakkaamme

Väinö
HÄMÄLÄINEN
s.  8.9.1933 Pyhäjärvi VPL
k. 26.8.2010 Ylöjärvi

Kaivaten
Tuula perheineen
Kari perheineen
Aili
sukulaiset ja ystävät

Kun ilta saapui, niin matka päättyi

ja uneen uuvutti väsyneen.

Ei tunnu tuska, ei vaiva mainen,

on rauha sydämessä nukkuneen.

Siunattu hiljaisuudessa.
Kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu 4.9.2010 läheisten ja ystävien
läsnäollessa.Lämmin kiitos osanotosta.

Rakas äiti ja mummomme

Vieno Oksanen
o.s. Virolainen

s.  1.3.1919 Vpl Pyhäjärvi
k. 15.8.2010 Pori

Kaivaten ja rakkaudella muistaen
Kari ja Pirkko
Harri perheineen
Maria
Muut sukulaiset ja ystävät

Lähti lentoon enkeli taivaan,

tuli luokse väsyneen, sairaan.

Kosketti hiljaa posken nukkaa,

silitti hellästi hopeista tukkaa.

Nosti siiville äitimme armaan,

vei turvaan paikkaan varmaan,

isän viereen, tähtien taa.

Siunaus toimitettu 3.9. Kuortaneella.
Kiitokset osanotosta.

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella? Soita p. 040 730 2622

Siunattu Ikaalisten kirkossa 4.9.2010.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Vieno Siiri
HÄMÄLÄINEN
o.s. Kymäläinen

s. 30.07.1915 VPL Pyhäjärvi
k. 16.08.2010 Ikaalinen

Kun ilta saapui äiti, sinun Karjalasta

alkanut matkasi päättyi.

Kädet ahkerat paljon uurastaneet

lepoon hiljaiseen ovat vaipuneet.

Sinä ansaitset kiitokset kauneimmat,

ikilevon pyhän ja rauhaisan.

Lohtuna muistot rakkaat.

  Pojat

Äitiä, mummua, isomummua kaivaten
Pertti ja Vieno
    Taina ja Heikki, Anni, Antti
    Raija ja Hemmo, Roosa, Anna-
    Maija, Ari, Mirjami
Kalevi ja Marja
    Minna ja Rami, Arttu, Inka
sukulaiset, ystävät

Kiitos mummu hoivasta lapsuuden.

Minna

Iäti kestää hänen armon-
sa!  Tästä psalminkirjoitta-
ja ylistää Jumalaa psalmissa
136. Kuluneen kesän ja al-
kusyksyn aikana minulla on
ollut vahvasti mielessä kii-
tollisuus. Se kuinka mo-
nessa asiassa Jumala on kä-
sittämättömällä tavalla ha-
lunnut siunata minua ja an-
taa minulle ylenmäärin kai-
kenlaista hyvää.  Jumala on
tahtonut antaa minulle hy-
vän ja rakastavan puolison.
Hän antoi minun syntyä
perheeseen, jossa minua ra-
kastettiin ja minulle ker-
rottiin Taivaan Jumalasta,
joka rakastaa ja pitää meis-
tä huolta jokaisena päivä-
nä. Myös isovanhemmat
ovat panneet toivonsa Ju-
malaan ja kiitän siitä että
mummu ja muut läheiset
yhä rukoilevat puolestani.
Saan olla ammatissa jossa
viihdyn ja saan kohdata ih-
misiä erilaisissa elämänti-
lanteissa. En voi kuin ih-
metellen kiittää kaikkea tätä
Jumalan suurta armoa ja
hyvyyttä kohdallani.

En halua tällä kaikella
kehua itseäni ja elämääni
vaan kiittää ja ylistää Juma-
laa hänen armostaan. Py-
sähdy sinäkin miettimään
omaa elämääsi. Sitä on ehkä
sinulla takana paljon enem-
män kuin minun vajaa 29
vuotta. Ehkä sinunkin elä-
mässäsi on paljon asioita,
joista voit olla kiitollinen.
Perhe, ystävät, hyvä koti
jne. Muistele kuinka kau-
nista elämäsi on sentään
ollut. Sinulla on ollut var-
masti paljon vaikeita ja ras-
kaita aikoja, mutta yhtä lailla
onnea ja iloa. Olet ehkä

saanut kokea, että raskai-
nakin aikoina on ollut jo-
kin, mikä on kantanut si-
nua elämässä. Se on ollut
luottamus Jumalan huolen-
pitoon. Luottamus siihen,
että vaikka kaikki menisi,
niin Iäti kestää hänen ar-
monsa luotuaan kohtaan!
Elämä on kaunis, mutta
vaikea matka.

Jumalassa meillä on ai-
noa todellinen turva ja toi-
vo muuttuvassa maailmas-
sa. Jeesus sovitti meidän
syntimme ja rikkomuksem-
me ristillä ja saamme luot-
taa, että hän on tehnyt sen
meidän jokaisen tähden,
jotta me saisimme olla va-
paita. Kun käännymme Ju-
malan puoleen ja tunnus-
tamme hänelle syntisyyt-
emme, voimme luottava-
isin mielin ajatella myös
tulevaa aikaa tämän elämän
jälkeen.  Jeesus Kristus on
sama eilen tänään ja ian-
kaikkisesti. Toivokaamme,
että suomalaiset eivät kään-
täisi selkäänsä hänen rajat-
tomalle rakkaudelleen, vaan
luottaisivat hänen armoon-
sa. Uskon, että paljolti suo-
malaisten rukousten täh-
den saamme elää vapaassa
maassa, unohtamatta tie-
tenkään edellisten sukupol-
vien urhoollisia ponnistuk-
sia meidän tähtemme. Kut-
sun sinua rukoilemaan Suo-
men puolesta edelleenkin.
Jumala sinua ja läheisiäsi
suuresti siunatkoon!

HARRI RUSKEEPÄÄ,
(os. Kiiski)

seurakuntapastori,
Roihuvuoren

seurakunta



Maanantai 20. syyskuuta 2010 VPL.PYHÄJÄRVI 5

Vieno Hämäläinen siu-
nattiin Ikaalisten kirkossa
4.9.2010. Ennen siunaus-
toimitusta kanttori soitti
uruilla pyhäjärveläisille tu-
tun sävellyksen ”Pyhäaa-
mun rauha”. Alttarilla vai-
najaa kunnioittivat Suo-
men- ja Sotaveteraanien li-
put. Koskettava hetki ko-
ettiin, kun Sotaveteraanien
Naiset   Finlandia-hymnin
soidessa laskivat havusep-
peleen.

Siunauksen toimitti pas-
tori Riikka Hämäläinen.
Arkkua hautaan laskettaes-
sa Ikaalisten Karjalaseuran
pitkäaikainen puheenjohta-
ja, rehtori Pentti Inkinen
lauloi jäähyväislauluna ys-
tävälleen ”Sua kohti Her-
rani”.

Hautauksen jälkeen vai-
najan vanhin poika Pertti
Hämäläinen kutsui saat-
tojoukon muistotilaisuu-
teen  Ikaalisten Seurakun-
takeskukseen  Muistotilai-
suudessa Vienon miniä
Marja Hämäläinen ker-
toi keskeisiä asioita Vienon
elämäntaipaleelta.

Vieno o.s. Kymäläinen
syntyi Pyhäjärven Vernit-
san kylässä 1915 Anni ja
Juho Kymäläisen kolmi-
lapsiseen perheeseeen. Per-
heen isä kuoli 1936. Vieno
oli ollut isänsä apuna pel-
totöissä ja  nyt kaikki he-
vos- ja peltotyöt jäivät Vie-
non harteille. Vapaa-aika-
na hän toimi Marttayhdis-
tyksessä puheenjohtajana.
Ja tietysti hän oli mukana
monissa nuorison riennois-
sa, jossa tapasi tulevan mie-
hensäkin Vilho Hämäläi-
sen.  Hämäläisen veljekset
tunnettiin Vernitsalla erit-
täin yritteliäinä nuorina
miehinä.

Avioelämä Vilhon kans-
sa ei kuitenkaan päässyt
oikein alkamaan. Alkoi tal-
visota. Vilho joutui lähte-
mään sotaan. Vieno äitinsä
ja siskojen kanssa joulu-
kuussa evakkomatkalle.
Aluksi kävellen Käkisal-
meen, josta junalla Kauha-
valle. Vieno kertoi vastaan-
otosta. Isäntä totesi pihal-
la:

”Kyllä hän noi plikat ot-
taa, mutta ei itikoita.” Ei-
hän se mukavaa ollut vie-
raita ihmisiä asuttaa taloon
asumaan. Pari päivää meni,
isäntäkin alkoi puhella. Hän
ihmetteli, ”nämähän puhu-
vat ihan suomea. Ja kuinka
nämä likat ovat iloisia ja
nauravat paljon, vaikka ovat
kotinsa joutuneet jättä-
mään”. Tytöt vastasivat,
”tässä ei nyt itku auta.”

Aika kului siellä lopuksi
hyvin. Sieltä he muuttivat
Tuuriin Kalle Kosken kar-
tanoon. Siellä syntyi Vie-
non ja Vilhon ensimmäi-
nen lapsi Pertti 1940. Siinä
nykyisen Tuurin kyläkau-
pan paikalla oli iso saha,

Vieno Hämäläisen o.s.
Kymäläinen evakkotaival
Vernitsalta Ikaalisiin

jossa Vieno sisariensa kans-
sa kävi töissä. Anni-mum-
mu hoiti Pertti-vauvaa.

Paluu takaisin
Vernitsalle
Tuli syksy 1941. Vieno,
Pertti ja muu kotiväki pala-
sivat takaisin Vernitsalle.
Piti aloittaa heti työt ja jat-
kaa elämistä niissä olosuh-
teissa mitkä olivat. Viljat
olivat puimatta, jotka soti-
laat olivat kylväneet. Peru-
nat paleltuneet.

Ilo oli kuitenkin suuri,
kun oltiin taas kotona.
Vuonna 1943 Vienolta jäi
aidanteko kesken, kun toi-
nen poika Kalevi ilmoitti
tulostaan. Uusi lähtö kotoa
tuli kesäkuun 20.päivä
1944.   Tavaraa sai ottaa
sen verran mukaan, mitä
hevosen rattaille mahtui.
Nyt oli Vieno-äidillä kaksi
pientä poikaa mukana, eikä
tietoa missä seuraava koti
on.

Junalla matkattiin Jyväs-
kylän kautta Korpilahdelle
ja sieltä edelleen Orivedelle
Ala.Heikkilän taloon. Jos-
sain matkan varrella Vieno
sai suruviestin, Vilho avio-
mies ja poikien isä oli kaa-
tunut rintamalla 20.6, sa-
mana päivänä, kun Vieno
oli joutunut jättämään ko-
tinsa. Surunkin keskellä
eteenpäin oli mentävä.

Ikaalisiin perustettiin
pysyvä koti
Sitten muutettiin Ikaalis-
ten Teijärvelle. Keskelle
synkkää metsää Vieno al-
koi rakentaa kotia. Se oli
fyysisesti raskasta aikaa.
Ensiksi piti raivata talon
paikka ja pellot metsästä.
Sodan jälkeen kaikesta oli
pulaa. Vieno kulki polku-
pyörällä etsimässä raken-
nustarvikkeita. Vilhon vel-
jet olivat suurena apuna
rakennustöissä. Ja hyvät
naapurit apua tarjoamassa.
Omat pojat tietysti, kun
kasvoivat isoiksi.

Kyläläiset ottivat hyvin
vastaan uudet asukkaat.

Kotoutumista auttoi se,
että    pyhäjärveläisiä sijoi-
tettiin aika paljon Ikaali-
siin. Naapureiksikin tulivat
entiset naapurit sieltä Ver-
nitsalta Lappalaisen Juhon
perhe. Vernitsalla toimi
Sortanlahden Marttayhdis-
tys, joka jatkoi toimintaan-
sa Ikaalisissakin, Vieno sen
puheenjohtajana. Ikaalisiin
perustettiin Karjala- Seu-
ra, jossa hän kävi ahkerasti.
Jokavuotiset Pyhäjärvi-juh-
lat olivat hänelle tärkeät.
Siellä tapasi tuttuja ja haas-
tamista oli paljon.

Vaikean selkäleikkauksen
jälkeen hän luopui karjan-
hoidosta 1970-luvun alus-
sa. Alkoivat eläkepäivät.
Keinutuoliin hän ei jäänyt
istumaan.   Mummu asui
Kalevin perheen kanssa sa-

massa taloudessa. Minnan
syntyessä, hän toimi las-
tenhoitajana, vanhempien
käydessä työssä. Hän piti
kunnostaan hyvää huolta.
Hän pyöräili, hiihti ja teki
Minnalle koululle latuja ja
hiihtivät yhdessä monet la-
turetket.

Viimeksi hän hiihti 91
vuotiaana Minnan lasten
Inkan ja Arttun kanssa.
Lapset totesivat mummul-
le: “Älä sitten kaadu, millä
me saadaan sinut ylös”.  Ei
tarvinnut nostaa. Hän har-
rasti kaikenlaista lukemis-
ta, kangaspuilla kutomista
ja virkkasi tumppuja.   Syk-
syisin hän marjasti ja sie-
nesti. Lauantaisin oli piira-
koiden tekopäivä. Minun-
kin olisi pitänyt opetella.
Siihen en koskaan suostu-
nut, pelkäsin, että tulevat
huonoja.

Hän matkusteli paljon
Eläkeläisten ja Veteraanien
mukana. Monet Euroopan
kaupungit ja nähtävyydet
tuli nähtyä. Matkoiltaan hän
sai aina uusia ystäviä. Mum-
mu ei ollut hiljainen ja ujo.
Hän järjesti myös kolme
matkaa Pyhäjärvelle –90
luvun alussa. Kävin Kale-
vin kanssa kolme kertaa ja
kerran oli Minnakin muka-
na. Hän halusi näyttää, mis-
sä ovat juuremme.  Se oli
hänelle tärkeää. Eihän siel-
lä mitään rakennuksia ol-
lut, mutta niitylle piti pääs-
tä keräämään kulleroita ja
viedä isänsä haudalle. Tär-
keää oli näyttää kirkonpaik-
ka, missä oli päässyt ripille.
Ja tietysti    Laatokan ran-
taan, missä oli käynyt ui-
massa. Viimeksi hän kävi
siellä   Pyhäjärvijuhlilla –
98. Silloin hän laski kukat
Pyhäjärvi- Säätiön edusta-
jan kanssa Sankarihaudan
muistomerkille.

Uusi koti Ikaalisten
keskustassa
Mummu muutti -97 Ikaa-

listen keskustaan, niin kuin
hän sanoi, ikäistensä seu-
raan. Hän asui Jyllinkodilla
omassa taloudessa 9 vuo-
den ajan. Pikkuhiljaa muis-
ti alkoi heiketä ja askel ly-
hentyä.

Hän pääsi Hoivakotiin,
jossa Ulla ja Paula pitivät
yllä hyvin kodinomaista
asumista. Paljon oli Vieno-
mummu pitkän elämänsä
aikana nähnyt ja kokenut,
iloinnut ja surrut.

Olen puhutellut Vienoa
mummuksi, niin kuin me
häntä aina puhuteltiin, mei-
dän mummu. Hän kyllä jos-
kus sanoi, on hänelle nimi-
kin annettu.

Viimeisen vuoden aika-
na hän palasi muistoissa
aina Vernitsalle. Kun me-
nimme katsomaan, hän ky-
syi heti, mitä Vernitsalle
kuuluu. Onko totta, ettei
siellä ole yhtään taloa? Ju-
hannuksena hän joutui sai-
raalaan. Siellä Kalevi ker-
toi, mitä oli kuullut Vernit-
salla kävijöiden kuulumi-
sia. Mummu vastasi, koska
mentäs käymään? Kalevi
kysyi leikillään, pyörälläkö
mentäs? Mummulle tuli
hymy kasvoille. Totesivat
sitten, kai ne matkat on
tehty.

Maanantai-iltana 16. elo-
kuuta tuli soitto. Mummu
oli nukkunut pois.   Pitkä
evakkomatka oli päättynyt,
totesi Marja Hämäläinen.

Inka Harjuntausta,
Vienon lapsenlapsenlapsi,
lauloi Jumalan kämmenellä
ja lapsenlapset Minna Hä-
mäläinen ja Taina Hiltu-
nen lukivat saapuneet lu-
kuisat adressit. Muistotilai-
suus jatkui karjalaisille tut-
tuja virsiä laulaen ja Vie-
non elämäntyötä muistel-
len.

Hyvää taivasmatkaa ys-
tävälle, naapurille niin Ver-
nitsalla kuin Teijärvellä.

SALME RINTALA

Aarne Partanen syntyi entisen Viipurin läänin Pyhä-
järvellä, Salitsanrannan kylässä, kesäkuussa vuonna
1932 Heikki ja Vilhelmiina Partasen (o.s. Käki)
nuorimpana lapsena.  Pitkällinen vaikea sairaus mursi
hänet 5. heinäkuuta 2010 Tampereella Hatanpään
sairaalassa.

Aarnen seitsemäänkymmeneenkahdeksaan ikävuo-
teen mahtui värikäs työntäyteinen elämä, varhaiset
lapsuusvuodet Salitsanrannassa, perheen lähtö Karja-
lasta evakkoon 1939, paluu 1941 ja jälleen pakkolähtö
1944.  Sodan jälkeen Aarnen kasvuvuosien kotipaikka
oli Huittinen, jonne Partasen perhe evakkomatkaltaan
vakiintui.

Perikarjalainen sitkeys ja periksiantamattomuus an-
toivat vankat kulmakivet Aarnen elämän järjestymiselle
sodan jälkeen.  Työura alkoi 15-vuotiaana juoksupojan
tehtävillä, sitten opinnot teknillisessä oppilaitoksessa
sekä läpi elämän kestänyt kielten omaehtoinen opiske-
lu, työnjohtajasta koneenkorjauksen opettajaksi.  Aar-
nen ammatillinen karriääri huipentui Valmetilla: asia-
kaskouluttajasta erilaisiin johto- ja päällikkötehtäviin
toimialueina Britannia, Keski-Eurooppa, Lähi-Itä, ja
lopulta Singaporessa toimivan Valmet Materials Händ-
lingen toimitusjohtaja, tittelinä President Valmetin ni-
mityskäytännön mukaisesti. Evakkolapsesta kasvoi maa-
ilmankarjalainen.

Seitsemänkymmenen vuoden iässä Aarne itse pohti
elämänsä vaiheita: ”Näin jälkeenpäin voin todeta, että
”huonot kortit” minulle ovat lähes kaikki sattuneet
lapsuusaikaan, mukaan lukien vasemman käden tapa-
turmainen menetys puimakoneessa kolmentoista vuo-
den ikäisenä.  Koska olen saanut aikuisiällä opiskella,
ollut jatkuvasti työelämässä mukana, saanut hyvän
perheen, katson saaneeni ”hyvät kortit”.” Rakkaan
puolisonsa Ritvan Aarne löysi Huittisten Nanhialta, ja
heille syntyi kaksi uljasta poikaa. Aarne ehti nähdä
myös ainoan lapsenlapsensa varttuvan aikuisikään.

Ei ole sattumaa, että Aarne täyskarjalaisena syventyi
eläkepäivinään karjalaiseen kulttuuriin.  Luovana käyt-
tövoimana harrastuksessa oli kaukaa ja syvältä kumpu-
ava pettämätön perikarjalaisen tuntomerkki: innostu-
misen ja innostamisen taito sekä omintakeinen ehty-
mätön luovuus. Syntyivät muun muassa monet kirjoi-
tukset Salitsanrannan koulupiiri 1903-2003 -teokseen,
jonka toimikunnassa hän oli alusta pitäen mukana.

Luultavasti vain pakkoevakkoon itse joutuneet todel-
la ymmärtävät sen murheen syvyyden, mitä kodin ja
kotipaikan menettäminen ja evakoksi joutuminen mer-
kitsevät.  Noissa oloissa karjalaislasten sielunmaisemaa
rakensivat pelko, jokapäiväinen kuolemanhätä ja myö-
hemmin pakolaisuus. Aarne muisteli näiden ankarien
kokemusten vaikutuksia myöhempään elämäänsä:
”Onko alitajunta ollut niin armelias, että se on sulkenut
lapsen mielestä kauheimmat asiat pois mielikuvista tai
sitten todennut että nyt riittää.  Piilossa olevat asiat
nousevat vain joskus painajaisunissa esille, kuten mi-
nulla pitkälle aikuisikään saakka, kaikki painajaisuneni
liittyivät aikuisikään saakka sotaan ja evakkoajan tapah-
tumiin.” Sisimmässä velloi ihmisen ikävä kotia, lap-
suutta jota ei enää ollut siellä, mutta usko elämään
säilyi.  Aarnen muisteluista karjalaisen sielunmaiseman
kuvaus on saanut tuntoja koskettavan lisän.

Karjalaiseen kulttuuriin liittyi myös Aarnen toinen
kiinnostuksen aihe, sukututkimus, juurien selvittämi-
nen. Hän tutki sukunsa 300-vuotisen historian Salit-
sanrannassa ja kääri sen yksien kansien väliin. Oman
suvun ohella se on upea monumentti karjalaisesta
kulttuurista ja elämäntavoista, se saa lukijansa mieltä-
mään miten suvun aika, ympäristö ja ihmiset heräävät
henkiin uudella tavalla, miten karjalainen elämisen tapa
oli parhaimmillaan uskoa huomiseen, työtä ja iloa.
Tästä perinteestä juontui Aarnen välitön luonteenlaa-
tu, kanssakäymisessä oli aina mukana lämmintä huu-
moria ja välittämistä, evakon henkistä joustavuutta.

Elämänmyönteinen asenne olikin Aarnen elämän
yhtenä ohjenuorana, kuin myös se, ettei suuriakaan
vaikeuksia kohdatessa pidä luovuttaa. Menneisiin las-
teihin ei pidä juuttua, niistä on kyettävä irrottautu-
maan. Se on kypsyyttä. On käytävä tämänpäivän muu-
tosten eturivissä huomiseen, maailma kannattaa nähdä
avoimin mielin.  Siinä on ohjetta meille jälkeenjääneille
evakon suurella sydämellä ja henkisellä kypsyydellä
lahjoitettuna.

RAIMO JOKINEN
Aarnen puolison veli

Salitsanrannan evakko
Aarne Partanen
15.6.1932 – 5.7.2010

Muistokirjoituksia
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Pyhäjärven Vernitsalla
8.9.1933 syntyneen Väinö
Hämäläisen siunaus toi-
mitettiin hänen syntymä-
päivänään Ylöjärven kir-
kossa. Myöhemmin hänet
haudataan Hämeenkyrön
hautausmaalle Katri-äidin
viereen.

Muistotilaisuudessa Ylö-
järven seurakuntakeskuk-
sessa puhuivat pastori Juha
Pekka Haavisto sekä Väi-
nön, Toivo-veljen tytär
Merja Hulkko, joka muis-
teli Väinö-setää ja hänen
turvallista syliään. Kirsti
Saari, Väinön Helmi-sisa-
ren lapsenlapsi muisteli
myös lämmöllä isoenonsa
elämää ja sen vaikutusta
heihin lapsiin. Kanttori
Sari Oksavuori laulatti
ruotsalaissäveltäjien virsiä.
Väinön lapset ovat monia
vuosia asuneet Ruotsissa ja
heillä on ruotsalaiset puo-
lisot ja lapset.

Väinö Hämäläisen van-
hemmat olivat  Katri ja
Antti Hämäläinen Ylä-
järveltä jotka naimisiin
mentyään muuttivat Ver-

Väinö Hämäläisen muistolle
nitsalle, jossa saivat kaikki-
aan10 lasta Anna, Helmi,
Vilho, Nestori, Toivo,
Hilma, Heino, Reino,
Yrjö, ja nuorin Väinö
Perheen vanhin poika Vil-
ho kaatui Neuvostoliiton
suurhyökkäyksessä kesä-
kuussa –44. Lapsista elos-
sa on enää Hilma.

Nestorin poika Taisto
kertoi heidän isoisästään,
joka oli taitava puuseppä. -
Isoisä työskenteli pitkään
Pietarissa ja sai sieltä hyvän
koulutuksen ja taidon vaa-
tiviinkin puutöihin. Isä-
Antista Taisto kertoi, että
hän oli liian hätäinen pik-
kutarkkuutta vaativiin töi-
hin. Perheen pojat tekivät
isän kanssa monenlaisia ta-
loudessa tarvittavia puisia
talousastioita. He tekivät
saaveja, pyttyjä, kauhoja
ym. Ne olivat huolella teh-
tyjä ja menivät hyvin kau-
paksi. Ja ne myyntitulot oli-
vat suurelle lapsijoukolle
todella tarpeellisia

Kun sitten osa Hämäläi-
sen veljeksistä sodan jäl-
keen perusti oman yrityk-
sen, niin vernitsalaiset to-
tesivat, että kyllä ne Hämä-
läisen pojat ovat olleet yri-
tyshenkisiä jo ihan pienes-
tä pitäen.

Sodan jälkeen perhe sai
asutustilan Ikaalisista ja sin-
ne veljekset rakensivat tar-
peelliset rakennukset. Ku-
kaan lapsista ei jäänyt kui-
tenkaan hoitamaan kotiti-
laa, vaan elämä vei muihin
ammatteihin.

Väinö tapasi nuorena
miehenä Helsingissä Kirsti
Paavilaisen, joka oli synty-

nyt Jaakkimassa. He  avioi-
tuivat 1953 ja perheeseen
syntyi kaksi lasta Tuula ja
Kari.

Vuonna 1971  Väinö
muutti Ylöjärvelle ja pe-
rusti yrityksen Vesijohtolii-
ke V. Hämäläinen. Yritys
menestyi alusta asti hyvin.
Väinö itse osallistui tietysti
kaikkiin töihin ja parhaim-
millaan hänellä oli viisi
työntekijää ja osa-aikainen
kirjanpitäjä.  Väinön veli
Yrjö oli yksi työntekijöistä.
Yrityksellä oli kansan kes-
kuudessa “hyvän työn mai-
ne”.

1983 hän rakensi ison
teollisuushallin ja 1989 hä-
net nimitettiin vuoden yrit-
täjäksi Ylöjärvellä.

Väinö oli aktiivisesti mu-
kana moninaisessa toimin-
nassa. Vuonna 1988 hän
oli perustamassa Tampe-
reen Seudun Vpl. Pyhäjär-
vikerhoa. Hän kuului sen
ensimmäiseen hallitukseen.
Parin vuoden kuluttua pe-
rustamisesta Tampereella
pidettiin ensimmäiset Py-
häjärvi-juhlat ja Väinö hal-
lituksen ja juhlatoimikun-
nan jäsenenä urakoi juhlia.
Jokaiseen kolmeen Tampe-
reella pidettyyn Pyhäjärvi-
juhlaan hän on Ylöjärven
Yrittäjiltä kerännyt ison
“potin” rahaa lehtemme
tukemiseen.

Vuoden 1999 juhlissa
Tampereella Väinö kantoi
arvokkaasti Suomen lippua
Kalevan kirkosta sankari-
haudoille. Juhla-airuina vie-
rellä olivat Väinön, Heino-
veljen tytär Marja Kaisa
miehensä Veikko Linnain-

maan kanssa. Kysyin Väi-
nöltä silloin, mitä isänmaal-
lisuus hänelle merkitsee?
Hän vastasi jotenkin näin.
“En kiihkoile oikein min-
kään asian puolesta. Mutta
kovan urakan ne kaverit
teki, että tämä lippu säilyi
Suomella. Vilho-velikin
nukkuu siellä jossain Kar-
jalan mullassa kentälle jää-
neenä. Mutta kun Finlan-
dia kohta kajahtaa soimaan,
niin kyllä minä niistä vete-
raaneista ylpeänä kannan
tätä lippua arvokkaasti. Jos
satun kupsahtamaan, niin
ovathan vierellä tutut nos-
tajat.” Se oli tyypillistä Väi-
nön huumoria, ei hän mi-
hinkään kupsahtanut.

Väinöllä oli hyvä huu-
morintaju. Hän eleli vaati-
mattomasti, vaikka vauraut-
ta oli kertynytkin. Hänen
usein toistettu lauseensa,
“raha on minulle täysin
merkityksetön asia.” Yrit-
täjät arvostivat hänen re-
hellisyyttään ja avoimuut-
taan kaikissa toimissa. Hän
uskoi vain hyvin tehtyyn
työhön, ei mihinkään vip-
paskonsteihin.

Häntä jäi kaipaamaan las-
ten lisäksi pitkäaikainen
naisystävä Aili Huusko-
nen, laaja sukulaisjoukko,
sekä monet ystävät ja yrit-
täjät

Hyvän lämpimän
ihmisen muisto,
miten mieltä se

lämmittää.
Miten aina sen

soinnuista sieluun
sävel pieni soimaan jää.

SALME RINTALA

Äitimme Hilja Karrela,
o.s. Tihveräinen, syntyi
kauniissa Karjalassa, Käki-
salmen Pörtsykän kylässä
2.11. 1912 ja pääsi Taivaan
kotiin lähes 98-vuotiaana
10.8.2010.

Hän sai elää pitkän ja
vaiherikkaan elämän. Lap-
suus ja nuoruus olivat hä-
nelle ihanaa aikaa, ystäviä
riitti ja uskoa sekä toiveita
elämälle. Sota muutti elä-
mässä kaiken. Evakkotai-
val oli raskas kokemus, sii-
tä hän kertoi meille usein
ja itkimme yhdessä niille
ajoille.

 Sotien jälkeen Äiti avi-
oitui Pyhäjärven Keljan ky-
lästä olevan Niilon kanssa
1944. Evakkoretki päättyi
Jyväskylään Palokanjärven
rannalle. Siellä syntyivät
kaksostytöt Anja-Leena ja
Arja-Liisa 1945. Arja-Lii-
sa kuoli 2-vuotiaana kuris-
tustautiin ja minä Aira, kir-
joittaja, synnyin 1947.

Matka jatkui Vampulaan
1949 josta he saivat asu-
tustilan Jonkan kartanon
mailta. Perhe oli iso, siinä
olivat Isä, Äiti, kaksi tyt-
töä, isänisä Antti, mummo
Anni, Antti-äijän veli Mik-
ko ja puolisonsa Maria.
Yhteisomistuksessa tehtiin
rintamamiestalo ja navetta.

Naapurissa oli myös
muutama karjalainen, ja se
auttoi koti-ikävään jonkin
verran. Kaunis Karjala oli
taakse jäänyttä ja sitä muis-
tellessa Äiti aina itki, kai-
puu sinne oli pohjaton.

Uuteen kotiimme syntyi
sitten Lauri-veli 1951. Se
toi suuren onnen Äidin elä-

Hilja Karrelan, o.s.
Tihveräinen, muistolle

Muistokirjoituksia

mään. Saatiinhan taloon
tuleva isäntä. Oli poika ja
kaksi lasta.

Paljon oli työtä ja huolta
matkan varrella. Iloinen,
valoisa luonne ja rapsakka
ote työhön olivat olennais-
ta hänessä. Karjalainen sa-
nonta ”Ilo pintaan vaik’
syvän märkänis” oli totta
varmaankin.

Hän oli myös avarakat-
seinen ja kannustava rakas-
tava Äiti. Eläinrakas hän
oli myös. Uskoi Jumalaan
ja ihmisten hyvyyteen, rau-
haan ja rakkauteen. Sovit-
teli ja sopeutui, antoi an-
teeksi. Ahkera, rehellinen
ja tunnollinen. Teki paljon
käsitöitä, kutoi mattoja ja
kankaita ja kävi Marttaker-
hossa. Teki parhaimmat
karjalanpiirakat ja ruislei-
vät kuin kukaan muu. Ra-
kasti lapsiaan ja lapsenlap-
siaan ja muisti meitä iltaru-
kouksissaan.

Isä  kuoli 1994 ja Äiti jäi
Lauri-veljen kanssa asu-
maan kotitilalle. Häni oli
87-vuotiaaksi kotona kun-
nes kaatumisesta seuran-
nut lonkkamurtuma vei sai-
raalan kautta Annalan pal-
velutaloon, jossa hän vietti
elämänsä viimeiset noin
kymmenen vuotta. Hyvää
hoitoa hän siellä saikin.

Me muistamme Äitiä
lämmöllä, hän oli meidän
kodin sydän ja sielu, valoi-
sa ja iloinen. Äideistä par-
hain on siirtynyt sydämiim-
me asumaan. Siunaamme
muistoasi Rakas Äiti.

AIRA LAAKSONEN
Hiljan tytär

Musiikin maisteri Atte
Rami Olavi Tenkanen on
väitellyt tohtoriksi Turun
yliopistossa 3.6.2010. Hä-
nellä on sukujuuria sekä
Vpl. Pyhäjärvelle että Sak-
kolaan.

– Isäni on Tuomo Mar-
kus Tenkanen, syntyjään
Vpl Pyhäjärven Vernitsan
kylästä (1934), sukukirjan
koodi ACaecabad. Hän
asuu nykyään Keravalla.

–  Itse (ACaecabada) asun
perheeni kanssa Turussa.
Molemmat olemme aktii-
visia Tenkanen-Tengén Su-
kuseuran jäseniä (http://
www.tenkaset.net/). Suvun
kantaisä on Göran Ten-
ganen, s. 1688, syntyjään
mahdollisesti Jääskestä,
kuollut Sakkolan Karholan
kylässä 1758, kertoo Atte
juuristaan.

Atte Tenkanen on synty-
nyt 1965 Helsingissä ja kir-
joittanut ylioppilaaksi 1984
Nikkarin lukiosta Keraval-
ta. Hän on valmistunut
musiikin maisteriksi 1992
Sibelius-Akatemiasta. Hän
toimii jatko-opiskelijana
Turun yliopistossa.

Väitöskirja “Comparison
Structure Analysis” (Ver-

Musiikin muotokuvista tohtorinväitös
tailurakenneanalyysi) kuu-
luu musiikkitieteen alaan.
Virallisena vastaväittäjänä
toimi professori Darrell
Conklin Pais Vascon yli-
opistosta Espanjasta ja kus-
toksena ma. professori
Jukka Sarjala.

Atte Tenkasen väitöstut-
kimus esittelee uuden tie-
tokoneavusteisen musiikki-
analyyttisen metodin, ver-
tailurakenneanalyysin, jon-
ka avulla voidaan analysoi-
da musiikin eri ulottuvuuk-
sia, kuten harmoniaa tai
rytmiä.

– Vertailurakenneanalyy-
sin (VRA) ideana on mita-
ta tietyn ennalta valitun
musiikillisen rakenteen,
vaikkapa jonkin sävelastei-
kon, vallitsevuutta musii-
kin kullakin ajanhetkellä.
Vertailurakenne voidaan
muodostaa myös musiikin
eri ulottuvuuksiin liittyvien
tietorakenteiden yhdistel-
mänä. Tutkimuksen pää-
paino on itse metodin ke-
hittelyssä ja esittelyssä.

 Metodin havainnollista-
miseksi väitöskirjassa esi-
tetään useita analyysiesi-
merkkejä.

– VRA:lla pystytään ha-
vaitsemaan musiikin eri pa-
rametreissa tapahtuvia
muutoksia ja siten muo-
dostamaan sävellysten
muodosta laajoja yleisku-
via, jotka ovat useimmiten
havaintokykymme ulottu-
mattomissa.

Lisäksi VRA tarjoaa
mahdollisuuden musiikin
luokitteluun saatujen mit-
tausarvojen perusteella:
mitä enemmän musiikilli-
sia parametrejä ja useam-
pia vertailurakenteita ana-
lyysissa hyödynnetään, sitä
tarkemmin sävellyksiä voi-
daan luokitella.

Tenkasen tutkimuksen
tuloksiin lukeutuvat myös
useat VRA:n tarpeisiin ke-
hitetyt samankaltaisuusmit-
tarit. Esimerkiksi harmo-
nisten rakenteiden välistä
samankaltaisuutta mittaa-
vien funktioiden löytämi-
seksi tietokoneella generoi-
tiin satoja tuhansia saman-
kaltaisuusmittareita, joiden
tuottamia tuloksia verrat-
tiin ihmisten tekemiin sa-
mankaltaisuusarvioihin.
Joukossa oli aikaisemmin
tunnettuja funktioita pa-

rempia mittareita.
– VRA sijoittuu perintei-

sen musiikkianalyysin ja tie-
tokonetta hyödyntävien
musiikin sisältöhakuun kes-
kittyvien tekniikoiden väli-
maastoon. VRA:lla voidaan
tunnistaa ja mitata perin-
teiselle musiikkianalyysille
tunnusomaisia kohteita ku-
ten karakteristisia rytmejä,
sävelluokkajoukkoja, tona-
liteetteja ja käänteiskontra-
punkteja soveltamalla sisäl-
töhakuun keskittyville tie-
tokonepohjaisille teknii-
koille tyypillisiä segmen-
tointi- ja vertailualgoritme-
ja.

– Vertailurakenneanalyy-
si on hyvin joustava mene-
telmä. Mikään ei nimittäin
estä tarkastelemasta musii-
kin eri dimensioista saatuja
mittaustuloksia keskenään
ja näin etsimästä niiden vä-
lisiä yhteyksiä. Lisäksi me-
netelmän periaatteita voi-
daan kuvitella käytettävän
yleisemminkin, esimerkik-
si linnunlaulun muodon
tarkasteluun. VRA:n peri-
aatteita voidaankin sovel-
taa mihin tahansa numee-
risesti diskreettiin muotoon
saatettuun aikasarjaan.

Väitöksiä
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Valmistuneita

Merkkipäiviä

19.5.2010 terveystieteiden
maisteriksi valmistui Åbo
Akademista Eveliina Kiis-
ki Huittisista. Eveliinan
vanhemmat ovat Eeva ja
Aulis Marttila ja appivan-
hemmat Erja ja Heikki
Kiiski. Karjalaiset juuret
Eveliinalta löytyvät isän
puolelta. Auliksen äiti oli
Ilmi Marttila o.s. Äikäs
Vuokselasta.

80 vuotta täytti Anja Mä-
kinen 27.05.2010 Turussa.
Anja on syntynyt Pyhäjär-
ven Ylläppäässä, Iida ja
Arvi Kiiskin vanhimpana
lapsena.

Kaksi evakkomatkaa Ala-
vuden, Kuortaneen, Kii-
koisten, Korpilahden, Lu-
vian jne. kautta päättyi
Huittisiin. Aviopuoliso löy-
tyi naapurista Karhiniemel-
tä, Erkki Mäkinen. Nuo-
ripari muutti Turkuun
1956, mistä asti Anjan ko-
tipaikka on ollut Turussa.
Heille syntyi kaksi lasta,
Arto ja Arja. Anja asuu nyt
yksin Turun kodissaan, kun
Erkki sai kutsun  taivaan
kotiin 03.03.2009.

Sukurakkaana ja elämän-
myönteisenä ihmisenä An-
jalla on laaja ystäväpiiri, joi-
hin hän pitää yhteyttä. Koti
Karjalassa Anja on käynyt
monta kertaa. Parhaimpa-
na muistona hän pitää en-
simmäistä kotiseutumatkaa
v. 1990. Laatokka lauloi hä-
nelle 46 vuoden jälkeen,
kuin lapsena ennen.

Turun Pyhäjärvi kerhos-
sa Anja on ollut aktiivisesti
mukana sen perustamises-
ta vuodesta 1983 asti.

Lähisukulaiset, ystävät ja
tutut kävivät pirteää ja nuo-
rekasta Anjaa tervehtimäs-
sä merkkipäivän aikaan.

Toivotamme terveyttä ja
valoisia elämän päiviä ja
Taivaan Isän siunausta.

HEIKKI ja ERJA

Timanttihäitään ovat viettäneet  Aino o.s. Lahti ja Leo
Lehtinen Huittisista. Aikoinaan kumpikin asui Pyhäjär-
vellä. 

Lähipiiri onnittelee timanttihääparia runoilija
Hilja Aaltosen säkeen sanoin:
”Levätköön tienne yllä
kirkas ja tyyni sää.
Suuri on Jumalan ‘kyllä’,
ken sen ymmärtää.
- -
Suurella kädellä turvattu tie
perille vie.”

Ylioppilaita

Ylioppilaaksi kirjoitti Os-
kari Maunula Lauttakylän
lukiosta. Vanhemmat Riit-
ta ja Kaleva Maunula, iso-
vanhemmat Maija ja Antti
Maunula. Maija on lähtöi-
sin Pyhäjärveltä Saaprun
kylästä.

Elokuun lopulla netissä
Face Bookin Siirtokarjalais-
ten jälkipolvet -ryhmästä
nimeni löytänyt kankaan-
pääläinen Tarja Kiviluo-
ma lähetti viestin. Se johti
aktiiviseen kirjeenvaihtoon
ja hänen esittämiensä ky-
symysten ratkaisuyrityksiin.

Oletko Sinä hyvä lukija
henkilö, joka tunnistat
oheisten kuvien ihmiset?
Valokuvien perheet luul-
lakseni ovat joko pyhäjär-
veläisiä tai hiitolalaisia. He
ovat olleet joko talvisodan
tai jatkosodan evakkoina
Hynnisen talossa Jämijär-
vellä Kierikan kylällä, Ni-
miä ja mahdollisia nykyisiä
yhteystietoja heidät tunte-
vista kaivataan!

Tarja Kiviluoma kirjoitti
viestissään seuraavaa: ”Syn-
nyinkodissani Jämijärvellä
Hilma ja Enni Hynnisen
talossa oli kaksi siirtolais-
perhettä sodan aikana.
Minä en ollut silloin vielä
syntynyt. Synnyin vasta
1955. Minua harmittaa, kun
en äidiltäni kysellyt tarkem-
min näistä perheistä.

Toisessa perheessä oli äi-
din lisäksi kolme poikaa ja
kaksi tyttöä, isä oli sodas-
sa. Yhden tytön nimi oli
Tekla. He näkyvät valoku-
vassa. Jämijärvellä oli pal-
jon pyhäjärveläisiä, samoin
Hiitolasta tulleita siirtolai-
sia. Niin täällä Kankaan-
päässäkin, jossa nyt asun ja
Ikaalisissa myös. Sinun ku-
vaasi netissä katsellessa löy-
dän samoja piirteitä tuon
toisen tytön kanssa. Per-
heen kuva on otettu K.
Airaksisen valokuvaamos-
sa Vuoksenniskalla. Äitini
Enni Hynninen muisteli
tätä perhettä erityisellä läm-
möllä. Tilat olivat pienet,
vain tupa, keittiö ja kamari,
mutta hyvin sopu antoi ti-
laa. Enni Hynninen oli
myös ompelija. Hän teki
ompelutöitä maatilan töi-
den ohella. Teen omasta
suvustani sukututkimusta
ja olisi erittäin hyvä asia
löytää myös tälle perheelle
nimi ja tiedot.

Toinen perhe, joka heillä
oli siirtolaisena, oli äiti, joka
oli sotaleski ja hänellä oli
tyttö sekä kaksi pienempää
poikaa. Kaikki lapset olivat
alle kouluikäisiä. Tästäkin
perheestä löytyy valokuva,
joka ohessa. Olen yrittänyt
monelta kysellä asiasta Jä-
mijärvelläkin, mutta kukaan
ei muista!

Minun synnyinkotini ja

Olitko evakossa Jämijärvellä?

Tunnistatko heidät? Perheen isä oli kaatunut so-
dassa, äiti kolmine lapsineen  evakossa Jämijärvel-
lä.

Keitä he ovat? Tiedämme vain, että he olivat mitä todennäköisimmin joko
Hiitolasta tai Vpl. Pyhärveltä sotien seurauksena  evakoksi Jämijärvelle
päätyneitä.

samalla äitinikin synnyin-
koti Hynninen sijaitsi Jä-
mijärvellä Kierikankylässä.
Minä olen syntynyt 1955.
Isäni oli Keijo Kiviluoma,
joka tuli vävyksi äitini koti-
taloon Hynniselle. He avi-
oituivat 1954. Saa nähdä
löytyykö näille kuvien per-
heille tunnistajaa.

Kiva olisi tietää perhei-
den vaiheista ja kenties saa-
da yhteyskin heihin. Kat-
sos, kun en ole varma oli-
vatko he talvi- vaiko jatko-
sodan aikaan meillä eva-
kossa. Kuulemma talviso-
dan aikaan oli muualtakin
perheitä Jämijärvellä sijoi-
tettuina. Jatkosodan aikaan
oli sitten enemmän pyhä-
järveläisiä.

Olisi ihanaa, jos saisin
edes jotain apua asiaan
näin! Minulla on myös joi-
tain äidin suvun kuvia, jois-
ta en tiedä keitä niissä on!
Nuorena ei tullut äidiltä
kyseltyä niin tarkkaan, nyt
se harmittaa. Kohta ei ole
enää ketään elossa joka voi-
si tunnistaa!”

Hieno juttu, jos tämän
lehden lukijoista joku voisi
olla avuksi oheisten kuvien
henkilöiden tunnistamises-
sa. Yhteydenotot joko suo-
raan Tarja Kiviluomaan
tarutuulia@windowslive.com
tai allekirjoittaneeseen.

KAARINA
PÄRSSINEN

kaarinaparssinen
@gmail.com

040-519 3036
Oravanmarjantie 3

04300 Tuusula

Pyhäjärvellä asuttu
jo lähes 10 000
vuotta sitten!
Oula Seitsosen ja Kerkko Nordqvistin Kunnia-
niemen kaivauksista tehtyjen radiohiiliajoitusten
tulokset ovat valmistuneet. Saamme lähitulevai-
suudessa tutkijoilta itseltään tarkempaa tietoa eri-
tyisesti meitä pyhäjärveläisiä koskevista tutkimus-
tuloksista. Jäämme odottamaan. -AP

Haluan kiittää Lahnavalkaman lapset -kirjan tekijöitä,
Kauko Hinkkasta ja Hannu Pruukia uudesta
hienosta kirjasta. Allekirjoittaneella ei ole karjalaisia
juuria, vaikkakin karjalainen kulttuuri on kyllä aina
kiinnostanut ja omaan myös monia karjalaisia ystäviä.

Keväällä ilmestynyt kirja antaa monipuolisen kuvan
Pietarin läheisen Kannaksen menneisyydestä, ei pel-
kästään Lahnavalkaman kylän tapahtumista. Minulle
ainakin se avasi uusia näkökulmia tänne Länsi-Suo-
meen muuttamaan joutuneen väestön historiaan,
luontoon, kulttuuriin ja elinoloihin. Kirja on tietysti
herkullista luettavaa Vpl. Pyhäjärveltä kotoisin olevil-
le ja heidän jälkeläisilleen. Uskallan kuitenkin suosi-
tella kirjan lukemista myös muille tuon alueen asioista
kiinnostuneille. Kauko Hinkkanen on koonnut kirjan
aiheet hyväksi kokonaisuudeksi, jota Hannu Pruukin
käsittelemät, yllättävänkin selkeät kuvat täydentävät.

JAAKKO SUONTAUSTA
Harjavalta

Lahnavalkaman lapset
-kirjalle kiitos

TARKENNUS: Viime leh-
dessä Marjatta ja Erkki
Müllerin jutun kuvateks-
tiin oli pujahtanut virhe,
kun Erkki oli muuttunut
Eskoksi.
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Annan, Mikko Karilai-
sen ja Ville Kurosen lap-
set jälkikasvuineen ko-
koontuivat Säkylään lauan-
taina 21.8. Serkkuja ja pik-
kuserkkuja perheineen saa-
pui paikalle runsaat 30 viet-
tämään yhteistä iltapäivää.

Mikko Filipinpoika Ka-
rilainen (24.5.1873-11.9.
1916) ja Anna o.s. Sirkiä
(19.12.1878-12.3.1961)
asuivat Viipurin läänin Py-
häjärvellä Alakylässä. Mi-
kon isää Filipiä kutsuttiin
Vilpoksi ja perheen taloa
isän mukaan Vilppolaksi
erotukseksi muista saman-
nimisistä taloista. Tila oli
tyypillinen 1800-luvun lo-
pun karjalainen maanvilje-
lystila. Lehmät, lampaat,
siat ja hevonen takasivat
omavaraistalouden. Talo
(Vilppolan vinkkelipytinki)
oli lähellä Alakylän kansa-
koulua.

Karilaisen-Kurosen
jälkikasvu koolla

Karilaisen serkut edessä vasemmalta Raili Angerman, Ritva Heinilä, Ilmi Suutari, Aune Kari ja Marja-
Liisa Juusela. Takana Orjo Pärssinen, Katri Vattunen ja Eira Hievanen.

Musiikkia tarjoilivat Sampo, Veera ja Dora Hiukka-
nen, Katalin Petroczky ja Vesa-Pekka Hiukkanen.

Mikon ja Annan perhee-
seen syntyi seitsemän las-
ta. Vanhin oli poika, Ville,
joka sai lähteä opintielle ja
valmistui Kajaanin semi-
naarista kansakoulunopet-
tajaksi. Pojan jälkeen syn-
tyi kuusi tyttöä; Helena,
Maria, Katri, Aino, Lyyli
ja Alli. Heilläkin olisi ollut
opinhaluja, mutta isän kuo-
lema 1916 hautasi ne haa-
veet. Nuorin lapsista oli
vasta puolitoistavuotias ja
Lyyli 3-vuotias, joten van-
hempien tyttöjen täytyi aut-
taa talonpidossa.

Anna-äiti meni naimisiin
Ville Kurosen kanssa ja vei
kaksi nuorinta mukanaan
uuteen kotiin. Neljä van-
hinta jäivät hoitamaan ti-
laa. Nuorimmat halusivat
kuitenkin takaisin sisarten-
sa luokse, joten koko sis-
kosparvi kasvoi yhdessä
toisistaan huolta pitäen.

Tämän kesäinen kokoon-
kutsuja Ilmi Suutari (o.s.
Ohvo) kertoi, että vuosi-
kymmenien evakossa elon
jälkeen heidän tätinsä Lyy-
li Pärssinen alkoi kutsua
jälkikasvua koolle.

– Vuodesta 1993 lähtien
kokoonnuttiin yhteen kun-
nes Lyyli-täti kuoli vuonna
2001. Muutaman vuoden
tauon jälkeen Elsa Kaasa-
lainen (Lauri Kaasalaisen
leski) kutsui meidät jälleen
koolle, ja tämä on nyt kol-
mas kerta peräkkäin, ker-
too Ilmi Suutari.

Hän toteaa Karilaisten

hajaantuneen laajalle, mut-
ta tämä joukko on Pyhäjär-
ven sukuhaaraa. Ilmin äiti
oli sisaruksista ainoa, joka
muutti naimisiin menon
myötä Räisälään.

Sanaa ja säveltä
Vapaamuotoisen ohjelma
aluksi Ilmi Suutari lainasi
äitinsä Aino Ohvon aika-
naan Kalevalan päivänä pi-
tämää puhetta.

– On sattuvasti sanottu:
Jos meillä ei olisi mennei-
syyttä, ei meillä olisi tule-
vaisuuttakaan. Jos meillä ei
olisi ollut tiedonhalua tut-

kia menneiden sukupolvi-
en kohtaloita, kärsimyksiä
ja koettelemuksia, emme
olisi niin urhoollisesti sel-
viytyneet…. Pitäkäämme
siis aina kiinni valistuksen
tarpeesta.

Marja-Liisa Juusela
lausui Sarkian ja Liisa Lap-
palaisen runoja ja vetosi
jälkikasvuun lainaten Aino
Ohvon lausuntoa tämän ol-
lessa valitsijamiesehdokkaa-
na: ”Älkää laittako kyntti-
lää vakan alle”.

Taidokkaasta musiikki-
nautinnosta vastasi Hiuk-
kasen perheyhtye. Loimaan

musiikkiopiston rehtori
Vesa-Pekka Hiukkanen,
hänen lapsensa Sampo,
Veera (13), Dora (11) ja
vaimonsa Katalin Pet-
roczky esittivät mm. suo-
malaisia kansanlauluja.

Päivän päätteeksi jäljelle
jääneet intoutuivat laula-
maan yhteislauluja. Musii-
kin taitajien johdolla lau-
lettu Karjalaisten laulu oli
”komiaa kuultavaa” Ilmi
Suutarin määritelmän mu-
kaan.

KULLERVO
HUPPUNEN

Pyhäjärvi-lehdessä käsitel-
tiin ansiokkaasti Ravakon
kartanon elämää Goltzien
ja Reunasten aikana
(15.8.2010). Täydennän
hieman tietoja, kun kirjoi-
tus herätti muistilokerois-
tani ukkini Matti Kuis-
man (1899-1971) aikoi-
naan kirjoittamia asioita,
joita olin lukenut.

Hieman taustaa: Matti
Kuisma, siis kirjoituksessa
mainitun tätini Elsa Kuis-
man isä, joka syntyi ja asui
Matiskalassa, tutki kylän
historiaa viimeisinä elin-
vuosinaan. Matiskalan ky-
lässä oli käynyt täydellinen
asukkaiden vaihto 1800-lu-
vun viimeisinä kymmeni-
nä, eikä kukaan enää tien-
nyt, ketä siellä oikein oli
asunut aiemmin.

Hän sai sisarenpojaltaan
Reino O. Kukolta nipun
paperikopiota kirkonkir-
joista ja henkikirjoituspa-
pereista. Näitä samoja tie-
toja nykyisin 40 vuotta
myöhemmin pääsemme
tarkastelemaan netin kaut-
ta. Selvisi, että Matiskalan
kylässä asui ainakin 1600-
luvulta lähtien Talonpoi-
ka-niminen suku. Muita
sukuja tuli kylään vasta

Ravakan ”kartanon” historiasta vähän lisätietoja
1860-luvulta lähtien ja vii-
meiset Talonpojat olivat
muuttaneet Matiskalan ky-
lästä pois noin v. 1880.

Sitten Ravakkaan (laina-
usta Matti Kuisman teks-
tistä):

”Maisteri Viika mainit-
see kirjoittamassaan Pyhä-
järven historiassa, että Ma-
tiskalaa on hallinnut pit-
kään Talonpoika-niminen
suku. Samanniminen suku
on asunut myös Salitsan-
rannalla Matiskalan puo-
leisessa päässä. Muutto sin-
ne (Matiskalasta) oli tapah-
tunut 1750 ja 1753 välillä.
Vihjeen tähän antaa synty-
neiden luettelo, jossa Jo-
hanin ja Elisabethin tyt-
täret 1745 syntynyt Anna
ja 1750 on merkitty synty-
neiksi Hannolassa (Matis-
kalassa), mutta 1753 synty-
nyt Henrik, tuleva suvun
jatkaja jo Salitsanrannalla.
Näihin aikoihin ovat tie-
tysti myöskin veljekset Jo-
han ja Yrjö eronneet ja
muodostaneet ne kaksi ta-
loa, mitkä 1818 henkikir-
jaan on merkitty.

Muutto ei tapahtunut
kauas, vain noin kilometrin
päähän linnuntietä, Ravak-

kaan, Salitsanrannan Ma-
tiskalan puoleiseen päähän.
Johan Henrikin pojasta lie-
nee jo Matiskalassa käytet-
ty nimeä Jukka, erotta-
maan häntä vanhemmasta
Juho Jaakonpojasta, mo-
lemmilla kun on sama su-
kunimi. Juhoja, Jusseja ja
Jukkiahan olivat Johanit ja
Heikkejä Henrikit. Ruotsa-
laiset kirjurithan ne vain
sievistelivät nimiä.

Jukka Talonpoika ei an-
tanut Jukka-nimeä ainoas-

taan suvulle, vaan vieläpä
kylänosalle, Salitsanrannan
Matiskalan puoleista päätä
sanottiin vieläkin Jukkalak-
si.

Jukan jälkeläisistä voin
mainita vuosisadan vaih-
teessa eläneen Tuomas
Talonpojan, joka harjoitti
puutavara- ja laivaliikennet-
tä Laatokalla ja rakennutti
Ravakkoon sen ajan ko-
meimman ”pytingin” Py-
häjärvellä. Jukan suvusta
muutti aikanaan (1860-lu-

Henkilötietoa:
Tuomas Heikinpoika Talonpoika 1.5.1850-12.11.1897
(kuoli lavantautiin)
1. vaimo 3.7.1881 Anna Tuomaantytär Leskinen 2.9.1861
-6.9.1884 (kuoli keuhkotautiin), talollisen tytär Käkisal-
men Ostamosta, ei lapsia
2. vaimo 26.6.1887 Helena Matintytär Eeva 22.6.1867-
9.8.1895 (kuoli keuhkotautiin), talollisen tytär Sakkolasta
Lapsia:
Anna-Liisa 15.4.1890 (elossa 1910)
Heikki 29.5.1892 (muutti Amerikkaan keväällä 1909)
3. vaimo 28.6.1896 Liisa Tuomaantytär Rampa 23.7.1863
-20.1.1928, läkseimen tytär Keljasta
lapsi: Tuomas 11.4.1898 (isän kuoleman jälkeen)
leskeksi jäätyään Liisa avioitui v. 1904 Aukusti Nestor
Juhonpoika Väinösen kanssa (synt. 6.7.1872 Kauvatsal-
la, muutti Kirvusta). Heille syntyi tytär Ida Väinönen
14.1.1907
Liisa Väinönen (os. Rampa, ent. Talonpoika) asui Salit-
sanrannassa kuolemaansa asti.

vulla) Antti Talonpoika
(Jukan-Antti) asumaan Sa-
litsanrannan Keljan puo-
leiseen päähän ja hänen
poikansa Sakari (s. 1898)
ja pojanpoikansa Ilmari
asuvat Tampereella ja ovat
ainoat tuntemani Jukan jäl-
keläiset tällä hetkellä.

Jukkalasta hävisivät vii-
meiset Talonpojat 1910-20
luvuilla, kun Heikki muutti
Amerikkaan ja Tuomas hä-
visi jonnekin Suomeen.
Nämä velipuolet olivat

Antti Talonpojan serkkuja.
Tuomaskin, vaikka oli syn-
tynyt samana vuonna kuin
Sakari.”

Kuka tämä Matti Kuis-
man mainitsema Tuomas
Talonpoika oikein oli? Ai-
van tavallisen pyhäjärveläi-
sen lampuotin ja pientilal-
lisen vaurastunut poika,
jonka perhe-elämää kohta-
lo käsitteli lopulta kaltoin.

ESKO SIMONEN

Ravakon kartanon elämästä kirjoitti Salme Rintala
elokuun lehteen jutun, jonka innoittamana on tul-
lut aiheeseen lisätietoa Esko Simoselta.
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”Olen unessa useasti, si-
nun poluillas koulutie”. Se
on ihan totta. Usein näen
siitä unta, vielä useammin
kuljen sen polun muistois-
sa.

Se polku, koulutie alkoi
Kujasnotkosta saunan ta-
kaa, kulki meidän ja naa-
purin pellon rajaa, aluksi
tasaisena maastona noin
200 metriä, sen jälkeen oli
jyrkkä pellonalusmäki. Vesi
oli joskus vienyt polun
mennessään, jäljellä oli kuin
rotko, siinä taiteiltiin rot-
kon reunalla milloin kum-
mallakin puolella.

Sen jälkeen kulki polku
meidän ja toisen naapurin
rajaa pitkin noin 300 met-
riä ja kääntyi jyrkästi raja-
pyykin luota vasemmalle,
taas noin 500 metriä ja teki
jyrkän käännöksen oikeal-
le. Tämä oli luhtaniittyä, ei
ollut vielä yhtään ojaa, sen
jälkeen alkoivat ojat. Polku
kulki paikoitellen vinosti
peltosaarekkeiden poikki,
ojien väliä oli noin 4-5 met-
riä. Polku kulki lähes viiva-
suoraan kohti metsänreu-
nan kulmaa. Tässä ennen
metsänreunaa oli notko,
mikä oli harvoin kuivana
keskikesälläkään, siinä oli
monet lahot puut maassa,
mihin astuttiin. Maa oli
märkänä upottavaa.

Tämä polku oli ollut am-
moisina aikoina ainoa ky-
lätie ja äijäni (synt. 1857)

Koulutien muistot säilyvät läpi elämän
muisti, että tätä polkua kul-
jettiin kesäisin ratsain naa-
purikyliin. Lahot puut oli-
vat peräisin tuolta ajalta.

Ehkä Hiitola-Rautu rau-
tatien rakentamisen aikoi-
hin oli kaivettu iso oja, sitä
sanottiin ”Aalloppi”, se tuli
radan alitse ja toi vedet
radan kummaltakin puo-
lelta luhtaniitylle. Tämä iso
oja oli koulupolullamme,
sen yli kulki kaksi kapeaa
lankkua.

Metsän kolkasta polku
taas kääntyi vasemmalle yli
ojien, ehkä parisataa met-
riä ja oli nurmettunut kär-
rytie taas naapureiden raja-
viivalla. Nyt ylitettiin rau-
tatie ja taas radanvartta va-
semmalle noin 100 metriä.
Nyt käännyttiin oikealle, oli
ensimmäinen talo, Hilja-
tätini koti. Heidän pihan
läpi, aivan portaiden vierit-
se kulki jo oikea  tie ja
alkoivat kujaset.

Kujasien varrella olivat
puhelinpylväät, lankojen
laulua oli mukava kuunnel-
la ja ihmetellä, miten se
sana kulkee lankoja pitkin,
mutta ei koskaan näy.  Ku-
jaset kääntyivät oikealle, ta-
loja oli tien vasemmalla
puolella. Maastossa oli ol-
lut lievää nousua kärrytien
alkamisesta asti, nyt oli jyr-
kempi mäki ja Noitermaan
keskusta, kauppaseutu.

Sitten ylitettiin maantie
Kiviniemi-Käkisalmi. Suo-

ra tie nousi komealle har-
julle, oli koulumäki. Koulu
oli korkealla hiekkamäelle
Koululammen rannalla.

Syksy
Aloitin kouluni syksyllä
1929 elokuun 28. päivänä.
Päivä oli lämmin, paras
kauranniittoaika. Kyläläiset
olivat pelloillaan, pahoitte-
lin kovasti kun eivät huo-
manneet koululaista. Pit-
kää kauraa kasvoi polun
kahta puolta. Maa oli suu-
rimmaksi osaksi savikkoa,
se oli kuivaa.

Ojissa ei ollut vettä, hyp-
pimällä pääsin yli. Kengät
eivät likaantuneet, eikä ol-
lut siitäkään pelkoa, että
kengällä sipaisee toisen ja-
lan sukkaan. Siitä minua
varoitettiin ja motkotettiin.

Ketkä olivat työssä lähel-
lä polkua, jokaiselle piti nii-
ata ja sanoa ‘hyvää päivää‘.
Sama koski kauppaseudul-
la liikkuvia ihmisiä, vaikka
heitä ei olisi tuntenutkaan.

Alkoivat syyssateet, kau-
rakymmeniköt oli korjattu
niityiltä, kyntömiehet tuli-
vat. Joskus voi vielä nähdä
muuttolintuparven tai lap-
sen muistissa kauhean suur-
ten kurkien tepastelevan
luhtaniityllä. Kengät olivat
vaihtuneet nahkasaappaik-
si. Kynnöksellä ei näkynyt
polun paikkaa, piti tark-
kaan seurata metsänkolk-

kaa, että pääsi pitkospuille
ja ojan lankkusillalle.

Meitä kulki kaksi koulu-
laista tätä polkua ja yritim-
me aina tallata eri kohtaan,
että olisimme saaneet po-
lun nopeammin. Yöllä oli
voinut sataa, seuraavana
aamuna oli polun teko
edessä. Ojat täyttyivät ve-
dellä, savikko oli ”niljak-
kaa”. Monesti jalka lipsahti
ja oli vatsallaan tai pyllyl-
länsä ojassa, takki savessa
ja saappaat vesilastissa. Seu-
raavalle kivelle käytiin istu-
maan, kaadettiin vesi saap-
paista ja puristettiin suk-
kaa. Heinätupolla yritettiin
pyyhkiä enempiä savia ta-
kista.

Varasimme aikaa 2,5 ki-
lometrin matkalle vähän yli
tunnin. Koulu alkoi yhdek-
sältä. Lähdimme silloin,
kun aamujuna meni, noin
kymmentä vaille kahdek-
san. Lauantaisin koulu al-
koi kello kahdeksalta ja oli
pilkkosen pimeä, kun seit-
semältä piti lähteä. Samoin
sellaisina päivinä, kun kou-
lu loppui kolmelta, oltiin
kotona ihan pimeällä.

Tällaisena iltana tulin
koulusta kylän toisessa
päässä asuvan tytön kans-
sa, hän oli minua pari vuot-
ta vanhempi. Yhtäkkiä hän
osoitti sitä metsäkolkkaa,
mikä oli merkkinä polkua
tehdessä, siinä kasvoi suuri
petäjä. Hän sanoi; `katso,

tuolla petäjän latvassa on
venäläinen tarkka-ampuja,
se tähtää pyssyllä tänne.
Tässä on Suojeluskunnan
ampumapaikka, täällä on
niitä ”sen mielisiä”, ovat
ilmoittaneet tästä`. Ilta oli
hämärä ja niin aloin olla
varma, että pyssymieshän
siellä on. Luulen, että tämä
tyttö aikoi ensin narrata
minua, mutta alkoi uskoa
itsekin. Lähdimme juokse-
maan toiseen suuntaan ra-
dalle päin. Siellä vasta oli
ojia, olimme monta kertaa
nurin. Radan vierellä oli
iso oja, ei ollut aikaa ajatel-
la kastuvatko jalat ja nelin
kontin kiipesimme jyrkän
ratapenkereen ylös. Nyt oli
kuljettava kilometrin ver-
ran rataa pitkin ja parin
kilometrin metsänlaitapol-
ku. Oli pilkkopimeä, kun
pääsin kotiin. Siellä oltiin
jo kovasti peloissaan, mitä
on sattunut matkalla. Ih-
meteltiin, kun olin yltä pääl-
tä savessa ja hiessä. En
sanonut mitään tarkka-am-
pujista, olin yöllä huutanut
pariin otteeseen.

Aamulla oli mentävä ta-
vallinen polku. Olin sen
vakituisen koulukaverini
kanssa, eikä petäjä näyttä-
nyt petäjää ihmeemmältä.

Yhtenä aamuna mummo
herätteli; ‘nyt o mukava
männä kouluu, niiko pöy-
tälautaa myöt, maat o koh-

mies‘. Askeleet eivät litis-
seet, ne kopajivat, kynne-
tys ei upottanut ja ojien yli
oli mukava hypätä. Voi kau-
histus, äiti oli varustanut
pitkät villasukat. Selkäsau-
nalla uhattiin, valtavalla it-
kulla lähdin kouluun. Su-
kat pistelivät koko päivän.
Mukava olisi ollut koulu-
matka, mutta joka askeleel-
la jos jalkaa yhtään taivutti,
”karttasi” sukka. Kolmena
aamuna huusin ja raivosin
sukista ja sain vitsaa kin-
tuille. Olin täynnä uhmaa,
ajattelin jo lähteä maail-
malle, kunnes keksin, että
voin pistää pumpuliset ke-
säsukat alle, kun ei kukaan
näe. Kukaan ei tiennyt koko
talvena tempuistani, kesä-
sukkia ei pesty ei parsittu.
Ei ollut keväällä paljon te-
riä, mutta talven ilot oli
pelastettu. Vähän oli huo-
no omatunto kun silitettiin
tukkaa ja sanottiin miten
vitsa teki kiltin tytön; ‘siekö
ain yrität hienostella‘.

Ei silloin ymmärretty, että
olin allerginen villalle, vaik-
ka sukat oli neulottu ”kaik-
kei lahijoist lampaa villoist”.

Nyt ovat allergisia villalle
lapseni ja lapsenlapseni.
Enkä ole pakottanut villai-
sia pitämään, sen päätin jo
koulutyttönä.

TOINI PELKONEN
Koulutie-kirjoitus

jatkuu tulevissa lehdissä

Ko katsuop mei pitäjä kou-
lupiirikirjoi, ni niis o järes-
teä monnii koulukuuvvii.
Tavallisest ne o otettu ke-
vähjuhlii aikan, ja varsikii
kolmekymmentluvu lopul
otetuist kuvis näkkyö, mite
nätit voattiet lapsil o peäl-
leä.

Meil sota-aja koululaisil
ei monillakkoa uo ainuttak-
koa koulukuuvvoa. Sen tak-
kie teä  Noitermoa kansa-
koululaisist otettu kuva ke-
vättalvel 1943 o oikiastoa
aika harvinaine. Tätäkeä ei
ois, jos mei opettaja Uus-
maa Annikki ei ois tärkijä
matkoas tähe palkant itsel-
lie sijaista. Teä sijane ol
nimelteä Auvo Nuolivaa-
ra. Häne äities ol siihe ai-
koa tunnettu kirjailija Auni
Nuolivaara. Mei kylleä,
Parkkuse Maril, ol maj-
otettu viestimiehii. Auvo ol
yks heist, ja heä ol vissii sen
verra koululoi käynt, et ol
kykenevä opettaja sijaseks.
En mie kyl muista kui kau-
va heä pit meil kouluu, lieks
olt voa muutama päivä. Tuo
homma ol hänel kuitenkii
nii tärkijä, jot heä pyys so-
takaveriiaa ottamoa itsellie
täst koulutyöst muistoks
kamerakuva. Myö koululai-
setkii sit soatii näitä kuu-
vvii.

Täs luokas ol sillose kan-
sakoulu kolmanne ja nel-
jänne luoka oppilaat, se o

Yks ainuo
koulukuva

nykysi sama ko viijeis ja
kuuveis luokka. Oppilaita
ol yhtiensä 40, mut heist o
näköjää olt  seitsemä sinä
päivän pois koulust. Vis-
kari Jaakko, heä o kuvas
laitimmaine vasemmal, o
kirjottant muistii kaik ni-
met ja ne o tallenettu mei
koulupiirikirja toisie ossoa.
Meil oppilail ol suur ikä-
ero, iha  kolme tai neljä
vuotta . Se johtu siint, ko
sova ja evakkovuosie tak-
kie usjal tul kolukäyntii väl-
vuos tai se jäi muute vailli-
naiseks, ja luokka pit alkoa
uuvestoa. Opettajal ol kyl
iso urakka teän luoka opet-
tamises, ja taisiit ne miu
silmissäi  ”isot pojat” jos-
kus tahalloaki koitella opet-
taja kärsivällisyyttä. Mut
hyväst heä selvis ja selvis
sijanekkii.

Teä mei luokkakuva o
otettu aurinkoisen kevät-
päivän. Sen näkkyö siintkii,
ko mie ja muutamat toiset-
kii o paljaspäisii. Lampu
Sanni ja mie oltii luoka
pienempii ja myö olloa siin
eturivis. Sillo lukuvuos alko
mei koulus vast lokakuu
puolesvälis. Seuraava luku-
vuos ol meil sota-aja kou-
lulaisil ainut kokonaine
kouluvuos omas Noiter-
moa koulus ja se onkii eri-
koise hyväs muistos. Sillo
myö oltii  tasaikäsempii ko
täs kuva luokas, ja ko miul

o olt se onni, jot uon soant
elämätyöksei lapsii opettoa,
nii uskalla sannuo, jot myö
oltii aika rauhallissii ja opi-
halusii. Sinä vuon ei opet-
taja kuitenkaa tarvint sijas-
ta, ja ne viestimiehetkii ol-
liit jo männiet tositoimii,
nii et siint luokast ei uo
kuuvvoa. Ol se sit kuiten-
kii hyvä, ko opettajal ol teä
sijane ja suatie ies yks ai-
noa koulukuva muistoks
tuost ajast. Näi oatteluo

ANNA-LIISA

Noitermaan kansakoulun kolmas- ja neljäsluokkalaiset välituntikuvassa keväällä 1943. Sijaisopettajana
Auvo Nuolivaara. Kuva kirjasta Noitermaan seudun historiikki; Vaellusvuodet, toim. Anna-Liisa Heikkilä
ja Heikki Karttunen 1986. Ohessa myös kevään 1943 lukujärjestys samasta kirjasta kopioituna.
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Lähdin elokuun puolivälis-
sä matkalle mukaan, kun
Reino Äikiä vihjaisi mi-
nulle, että Pyhäjärvelle teh-
dään kotiseutu- ja nostal-
giamatka. Asian teki vielä
kiinnostavammaksi seikka,
että saisin oppaakseni syn-
typeräisen pyhäjärveläisen
Esko Pohjolaisen, joka oli
veljensä ja jälkikasvun kans-
sa menossa Montrualle.

Yön nukuttuamme Lo-
marannassa menimme bus-
sin kyydissä Pikojoen
maantiesillalle, josta näim-
me Eskon kotitilan peltoja
ja metsiä. Sitten lähdimme
kulkemaan Pikomyllyä koh-
ti joen virtaaman suuntaan.

Katselimme sodan aika-
na tehtyjä puolustusraken-
nelmia. Esko kävi tapaa-
massa nykyisiä kylän asuk-
kaita, joihin hän oli usei-
den retkiensä aikana tutus-
tunut. Vielä tapasimme
matkan  varrella saksalai-
sen sähköalan miehen vai-
moineen. Hän kutsui mei-
dät kotiinsa. He olivat lo-
maa viettämässä vaimon si-
saren ja äidin kanssa. He
olivat kiinnostuneita Mont-
ruan ja Pikomyllyn histori-
asta ja halusivat valokuvia
alueesta Suomen isännyy-
dessä.

Mekin olimme kiinnos-
tuneita samoista aiheista.
Esko johdattikin meidät Pi-
kojoen padolle. Olin ajatel-
lut isäni ja isoisäni työpaik-
kaa usein. Olin katsellut
kuvia, jotka oli otettu 1920-
ja 1930-luvuilla myllystä ja
myllärien asunnosta, sekä
ympäristöstä, jossa he eli-
vät. Isäni Rauni Jalo on
aina sanonut, että aika Py-
häjärvellä oli hänen elämän-
sä parasta aikaa.

Olin lukenut kirjoista Pi-
komyllyä koskevia juttuja,
mutta en osannut hahmot-
taa sitä maisemaa ja mil-
jöötä, vaikka usein sitä olen
ajatellut. Itse myllyraken-
nus oli suurempi, mitä olin

Pikonmyllyn historiaa eläväksi
Montruan matkalla

sen kuvitellut olevan. Va-
lokuvista ei saanut oikeita
mittasuhteita. Se on ollut
komea rakennus.

Varmaan Erik Jalo oli
ylpeä, kun hänet valittiin
sinne mylläriksi 40 hakijan
joukosta. Hän oli vanhim-
man poikansa Uunon
kanssa järjestänyt niin jau-
hatuksen, kuin sähköntuo-
tonkin parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Jostain kirjasta
olen lukenut myllärin per-
heen nauttivan kahvia pa-
toaltaassa olevassa pikku
saaressa,  ja siellä oli vapaa-
päivänä, sunnuntaina ren-
touttavaa oleilla.

Katselin padolta yläjuok-
sun suuntaan ja siinä olikin
pikku saari, jossa kasvoi
isoja koivuja. Esko kertoi
sen olevan juuri heidän
saunarantansa kohdalla.
Otin siitä pari valokuvaa.
Kuvittelin mainitsemani
kahvihetkien olleen heille
juhlahetkiä tiiviiden työru-
peamien lomassa. Tosin
heidän piti huolehtia säh-
köstä pyhäisinkin.

Padolta alajuoksun suun-
taan katselin ja kysyinkin
Eskolta missä kohtaa tuk-
kiränni oli sijainnut. Esko
näytti paikan. Kuvittelin
isäni työpäivän jälkeen ot-
tamassa vesihierontaa tuk-
kirännistä virtaavassa ve-
dessä. Niin hän oli tehnyt.
Samoin tapahtui sotien jäl-
keen Vehkalahden Mylly-
kylän myllyllä olevassa tuk-
kirännissä. Me hänen poi-
kansa Pertti ja minä yri-
timme myös ottaa suihkuja
kovasti virtaavan vedessä.
Usein ote lipsahti ja virta
tempasi meidät irti tukki-
rännin laidoista, joista pi-
dimme kiinni.

Myllyn alapuolella oli
koskessa betoninen muuri,
joka erotti turbiineista tu-
levan virtauksen ja tukki-
rännistä tulevan veden, sekä
veden, jota juoksutettiin
tulvien aikana ohi vesitur-

biinien. Esko kertoi heidän
saaneen myllärin luvalla pi-
tää katiskaa betonimuurin
päässä. Siitä sai kaloja, kun
ne eivät päässeet nouse-
maan patorakennelman ohi
yläjuoksuun.

Myllyn turbiinihuoneen
sisällä oli vielä vanha gene-
raattori, josta joku oli tar-
peeseensa ottanut kaikki
kuparikäämit, mutta itse lai-
te oli paikoillaan lattialla
vesiturbiinien päällä. Kos-
kessa oli sähkömoottorin
osia. Niistäkin oli kuparit
viety. Mieleeni muistui va-
lokuva isäni veljestä Ollis-
ta työtehtävissä siinä 1932
rakennetussa generaattori-
huoneessa, jossa oli  ns.
lokomotiivi, joka oli höy-
rykone pyörittämässä säh-
kö generaattoria. Tämä
myöhemmin rakennettu tii-
linen rakennus oli edelleen
paikoillaan ja lukittuna niin,
ettei sitä päässyt katsomaan.
Myllyrakennus oli sodan ai-
kana tuhoutunut, mutta lo-
komotiivi oli ollut sähkön-
tuotannossa vielä 1960-lu-
vulle asti.

Sitten katselin ylemmäs
mäelle, jossa oli asuinra-
kennus. Taas mieleeni tuli
kuva myllärien uudesta
asunnosta, joka oli valmis-
tunut 1923, Jalojen muut-
taessa Montrualle. Talo oli
kovin toisennäköinen kuin
valokuvassa. Esko sanoi
sen kuitenkin olevan sa-
massa paikassa, mutta se
oli muutettu kaksikerroksi-
seksi ja siinä oli kaksi savu-
piippua. Alkuperäisessä oli
vain yksi keskellä kattoa.

Se oli ollut kaunis raken-
nus. Alkuperäisessä talossa
oli ollut Eskon tietämän
mukaan myllytupa ovesta
oikealle oleva huone. Siellä
myllymiehet saattoivat le-
vähtää ja odotella vuoro-
aan jauhatuksen edetessä.
Talon vastakkaisessa nur-
kassa olevassa huoneessa
oli myllärien radiovastaan-

otin, jota kyläläiset pyhä-
isin kävivät kuuntelemassa.
Silloin ei kaikilla vielä ollut
omaa radiota eikä sähkö-
virtaakaan. Talon yläkerras-
sa olivat poikien huoneet.

Talon kohdalla oli ollut
tien toisella puolella hevos-
puomit, joihin myllymies-
ten hevoset oli kiinnitetty.
Hevospuomien kohdalla
vähän kauempana olivat ol-
leet myllärin kotieläinsuo-
jat ja muut talousrakennuk-
set, sekä sauna, joka tuli jo
edellä mainittua.

Kun Erik Jalo kuoli syö-
pään 1932 hänet ilmeisesti
haudattiin uuteen hautaus-
maahan, johon tutustuim-
me jo tulomatkalla. Hauta-
kiveä ei tietenkään ole tal-
lella. Erikin kuoltua hänen
poikansa työskentelivät
myllyllä vielä talvisodankin
ajan. Sitten he poistuivat
Lappeenrantaan.

Tästä kaikesta tuli hyvin
ristiriitaisia ajatuksia mie-
leen. Kuitenkin oli hyvä
päästä näkemään paikat,
jossa Erik Jalon perhe työs-
kenteli myllärin ammatissa
ja jossa he saivat toteuttaa
omia haaveitaan, toiveitaan
ja harrastuksiaan.

Luulen tulevani vielä
Montrualle uudelleen. En
kirjoittanut, että luulen me-

neväni, koska ajatuksissani
viivyn vielä Pikojoella.

Kiitoksia Eskolle ja koko
Pohjolaisen porukalle mie-
luisesta retkestä, joka hui-

pentui vielä uintiin Pikojo-
essa, samassa vedessä, jos-
sa isäni mieluusti ui.

PAAVO JALO

Kirjoittajan setä Olli Jalo lokomotiivin vieressä,
sähkögeneraattori näkyy hänen takanaan.

Myllyn seinää kuvattuna padon alapuolelta 14.8.2010.

Matkalle 4-7.8.2010  lähti
sukuseuralaisten lisäksi
monta innokasta Käkisal-
men ja Valamon ystävää,
joiden kaikkien juuret oli-
vat jossakin päin Karjalaa.
Matkanjohtajanamme toi-
mi Marja-Leena Juhola.
Matka-Mekka Oy oli va-
rannut meille Aaro E. Mä-
kelän bussin, ja bussin kul-
jettajamme Kari oli oikein
mukava. Hän kuljetti mei-
dät kaikki turvallisesti Kan-
kaanpään-Porin-Rauman-
Raision-Turun-Salon ja
Helsingin kautta kohti Ve-
näjän rajaa.

Rajamuodollisuuksista
selvittiin aika nopeasti ja
matka jatkui kohti Käkisal-
mea. Matkalla pysähdyim-
me Horoskooppikivien luo-
na paikallisessa “Metsämar-

Matkapäiväkirjaa Haapasaaren sukuseuran matkalta
ketissa” ostoksilla sekä ben-
siiniaseman luona rahan-
vaihdossa.

Käkisalmeen Hotelli Ko-
relaan saavuimme keski-
viikkona iltapäivällä, sillä
matkaan oli lähdetty jo
puolenyön jälkeen. Karja-
lassa oli kuten koko Venä-
jällä silloin todella kuuma.
Hotellissa majoituimme
huoneisiin ja ruokailimme.
Osa matkalaisista kävi ui-
massa Vuoksessa, tutustu-
massa Käkisalmen Linnaan
ja paikallisiin kauppoihin.
Nukkumaan menivät aina-
kin ne, jotka olivat yöllä
matkaan lähteneet.

Torstaina olikin sitten
Valamon retken vuoro. Sin-
ne lähtivät ainakin kaikki

sukuseuran jäsenet ja muu-
tama muukin Valamosta
kiinnostunut. Linja-auto vei
meidät Porkanniemeen,
Valamon omaan laituriin,
jossa odottelimme hetken,
kunnes aluksemme saapui
meitä noutamaan. Laiva-
matka kesti noin 1 tunti 15
minuuttia. Valamossa meil-
le oli opastettu kävelykier-
ros, lyhyt konsertti ja kevyt
lounas Trapezassa. Luos-
tarin kirkkoon piti naisten
pukeutua huiveihin ja pit-
kiin polvet peittäviin ha-
meisiin. Paluumatkallamme
laivassa oli paljon mustiin
pukeutuneita nunnia.

Perjantaina oli vuorossa
kotiseuturetken vuoro. Lin-
ja-auto ajoi Pyhäkylän kaut-
ta ja siellä kävimme lahjoi-Haapasaaret kotipihallaan Ylläppäässä.
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tustalonpoikien muisto-
merkillä, suomalaisten so-
tilaiden sankarihaudoilla ja
sillä paikalla, missä Pyhä-
järven kirkko kerran sijait-
si. Sitten suuntasimme Yl-
läppäähän, jossa kävimme
Laatokassa uimassa. Kä-
vimme katsomassa myös
Haapasaarien tonttia, mis-
sä jäljellä oli vielä se mänty,
jonka juurella matkalla jäl-
leen kerran ollut matkan-
johtajan äiti, Hellä Tuo-
misaari, o.s. Haapasaari
ja sisarensa Irma olivat ai-
tassa nukkuneet, kun sinne
oli osunut venäläisten kra-
naatti.

Linja-auton luona juotiin
kahvit ja syötiin yhteisiä
eväitä, mm. Laamasen
Marjatan, o.s Haapasaa-
ren leipomia karjalanpiira-

koita. Sitten vähän laulet-
tiinkin. Paluumatkalla poi-
kettiin Kiimajärven rannalla
käsiä viruttelemassa ja tu-
tustumassa Montruan kou-
lurakennukseen, joka oli
toiminut parin suvun jäse-
nen äitien kouluna. Nykyi-
sin siellä oli majoitettuina
metsureita, jotka olivat rai-
vaamassa Asta-myrskyn ai-
kaansaamia jälkiä: tuhansia
puita oli kaatunut metsissä
ja Käkisalmen puistoissa.
Käkisalmessa puut oli saa-
tu jo lähes raivattua. Mei-
dät kutsuttiin sisälle kou-
luun. Emäntämme oli ko-
toisin Ukrainasta, mutta
hänellä oli mukana englan-
tia puhuva rouva ja oma
poika, joten keskusteluista
selvittiin.

Illalla kukin vietti aikaan-

sa omalla tavallaan, osa oli
Vuoksessa uimassa, kuten
olivat tehneet joka ilta. Yh-
teistä viimeistä iltaa vietim-
me ”hiihtobaarissa”. Sitten
vaan nukkumaan ja aamul-
la aamupalan jälkeen linja-
autoon matkatavaroineen ja
kohti rajaa. Ennen sitä py-
sähdyimme vielä ”Metsä-
marketissa” ja tunnin ver-
ran Viipurissa. Rajamuo-
dollisuuksien jälkeen ajoim-
me Leikariin syömään ja
siitä sitten pikkuhiljaa vä-
keä jäi matkan varrelle.
Matka oli oikein mukava.
Oli naurettu ja laulettu.

Matkapäiväkirjaa pitivät
sukuseuran jäsenet

SIRPA KATILA
ja tyttärensä

MARJO LEHTI

Hämeenkyrön karjalaiset
tekivät kotiseutumatkan
Venäjän Karjalaan 7.-
9.6.2010. Tätä matkaa ei
ehkä ihan vielä olisi tehty,
ellei tyttäreni Essi olisi ke-
sällä 2009 tokaissut: ”Äiti,
eikös me voitais mennä sin-
ne Karjalaan. Minä haluai-
sin oppia tuntemaan Lii-
sa-mummon ja Risto-vaa-
rin juuret”. Katselin hiu-
kan hölmistyneenä tytärtä-
ni, harvemmin 13-vuotias
päästää suustaan tuollaista.
Ajatus sai kuitenkin tulta
allensa isäni Riston tästä
innostuttua. Hän olikin jo
suunnitellut seuraavaksi
kesäksi matkaa Pyhäjärvel-
le.  Matkaseuran täydensi
vielä siskontyttäreni Katri-
Maria sekä veljeni Veli-
Pekka.

Kesäkuinen maanantai-
aamu vihdoin koitti jolloin
lähdimme aamuvarhain
Hämeenkyröstä kohti
Imatraa ja rajanylitystä. Pit-
kä matka kului rattoisasti
Hiiren Erkin Toiviaisten
suvusta tekemää sukutut-
kimusta tutkiessamme. To-
tesimme, että Toiviaiset
asuttivat Pyhäjärven seu-
tuja yli 300 vuotta kalastel-
len ja maata viljellen. Hä-
meenkyrössä olemme vai-
kuttaneet huomattavasti
vähemmän aikaa, vasta n.
60 vuotta. Olimme siis eh-
dottomasti matkalla kohti
vanhoja kotiseutuja.

Rajanylitys sujui lukuisis-
ta epäilyksistä huolimatta
ilman suuria ongelmia.
Naapurimaan tiestön huo-
no kunto sen sijaan konk-

Hämeenkyrön
karjalaiset
kotikonnuilla
Karjalassa

retisoitui pian rajanylityk-
sen jälkeen – meiltä meni
rajalta Pyhäjärvelle noin
kolme tuntia, vaikka mat-
kaa oli vaivaiset 100 km.
Enpä valita enää että Suo-
men tiet olisivat huonossa
kunnossa. Matkalla selväk-
si kävi myös paikallisen
maaseudun valitettavan
huono tila. Pysähdyimme
vanhalla muistomerkillä
Pyhjärvellä.

Illan tullen saavuimme
Musakan Lomarantaan,
joka oli erittäin positiivi-
nen yllätys. Kaikki oli hie-
nosti hoidettu, huoneet siis-
tejä sekä kaikki toimi erin-
omaisesti. Mainion illan
täydensivät paikallisisin re-
septein loihdittu illallinen,
sekä saunominen ja uinti
Pyhäjärvessä. Lämpimän
kesäillan valossa Karjala
todellakin antoi parastaan.

Tiistaina vuorossa oli
Konevitsan luostarisaareen
sekä vanhoihin kotiseutui-
hin tutustuminen. Kone-
vitsan luostari oli mielen-
kiintoinen vierailu. Eten-
kin kahden luostariveljen
kesäkirkossa pitämä laulu-
esitys oli vaikuttava. Täy-
tyy myös kunnioittaa asuk-
kaiden uskonlujuutta, kos-
ka he vuodesta toiseen tuol-
la saarella asuvat seuranaan
sikoja, muutama lehmä
sekä jokunen hevonen.
Sympatiapisteet keräsi ja-
loissa pyörinyt kissa taiste-
lujälkineen. Ilma oli hyytä-
vän kylmä. Lämpötila oli
noin 13 astetta, jota Laato-
kan kylmä tuuli täydensi.
Olimme siis umpijäässä

koko porukka kesähepenis-
sämme. Onneksi Musakan
Antti, entisenä urheilijana,
piti meitä vauhdissa esitel-
lessään saarta.

Iltapäivällä vuorossa oli
vanhoihin kotiseutuihin tu-
tustuminen. Kostermaan
kylässä Toiviaisten talon
perustukset löytyivät hel-
posti, sillä isämme on käy-
nyt siellä jo useita kertoja.
Seutu jossa talo oli aika-
naan seissyt, oli vanhaa ran-
tavainiota, tai oli nyt aina-
kin. Taustalla häämötti Py-
häjärvi, jonka ranta oli
muutaman sadan metrin
päässä. Itse Toiviaisten talo
kiinnosti minua suuresti. Se
oli juuri saatu välirauhan
aikana valmiiksi, kun käsky
lähteä tuli taas. Musakan
Antin mukaan monia talo-
ja sodan jälkeen purettiin
ja pystytettiin uudelleen
muualle. Ei siis ihme että
upouusi Toiviaisten talo
purettiin ja asutettiin jos-
sain muussa paikassa uu-
delleen.

Mittailin perustuksia ja
yritin hahmottaa, minkä ko-
koinen talo aikanaan oli.
Melko suurelta vaikutti sen
ajan taloksi.  Haikeana kat-
selin vanhoja ja villiinty-
neitä sireeni- ja ruusupus-
kia. Mietin kuumeisesti,
mitä voisin täältä ottaa mu-
kaan muistoksi. Koska vä-
lineinä olivat vain kädet,
olisi kasvien kaivaminen
haastavaa. Seisoin keskellä
taloa ja totesin että allani
on jotain ”keinuvaa”, kiviä
ehkä. Aloin kaivaa ja yllä-

tyksekseni sain esiin van-
han tiilen nurkan. Tämän
täytyy olla vanhaa palomuu-
ria tai uunia. Sain kuin sain-
kin ¾ tiilen palan esiin ja
ylpeänä vein sen mukana-
ni. ”Vaikka pala kerrallaan
mukaan”, totesin itselleni.

Myös muu matkaseurue
tutki vanhoja kotitaloja ja
tiloja innokkaasti. Muuta-
mista taloista olivat ainoas-
taan Toiviaisten tavoin pe-
rustukset jäljillä, mutta
muutamissa oli vielä asuk-
kaita jäljellä. Osa pääsi jopa
juttelemaan uusien asuk-
kaiden kanssa. Valokuvat

ja vanha apteekkiresepti oli-
vat mielekkäitä tuliaisia. Oli
kotiseutujen kunto mikä
tahansa, on niiden näkemi-

nen varmasti aina vaikutta-
va kokemus. Illalla vuoros-
sa oli matkakokemusten
kertailu, illallinen sekä ka-
raokeilta Musakan loma-
kylässä.

Keskiviikkona vuorossa
oli kotimatka Viipurin kaut-
ta. Viipurissa emme vali-
tettavasti voineet kauaa vii-
pyä. Kävimme pyöreässä
tornissa pikaisesti kahvilla,
sekä nopeasti kauppahal-
lissa. Siellä olisin viipynyt
pidempäänkin, kaupan-
käynti kiinnostaa aina. Ty-
töt olivat kuitenkin jo ko-
vasti menossa bussiin, että
päästään täältä joskus pois,
totesivat tytöt minulle. Ko-
timatkalla oli aikaa kerrata
matkan antia: vanhojen ko-
tikontujen näkemista, uu-
sia tuttavuuksia, suvun his-
torian oppimista sekä omiin
juuriin tutustumista. Antia
joka ei varmasti hetkessä
unohdu.

SARI HIRVELÄ
ja VELI-PEKKA

TOIVIAINEN

Hämeenkyrön karjalaisten matkalaisryhmä lähtötunnelmissa Musakan Lomarannassa.

Toisen ja kolmannen polven Toiviaisia Kostermaas-
sa Pyhäjärven rannalla: Katri, Essi, Sari ja Veli-
Pekka.

Kollipoika
Konevit-
sassa.

Kirjat

Kotiseutumatkoihin liitty-
vistä tarinoista on tänä
vuonna julkaistu Liisa
Lehdon toimittama anto-
logia Kaipaus Karjalaan, joka
on koottu Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kan-
sanrunousarkiston vuosina
1992 ja 2007 järjestämien
keruiden pohjalta. Liisa
Lehto työskentelee arkis-
totutkijana Suomalaisen
Kirjallisuuden Seurassa.

Mukana teoksessa on
pyhäjärveläisen Toini Pel-
kosen kertomus kotiseu-
tumatkaltaan vuodelta
1989. Kertomusta kuvittaa
Lempi Wilsonin ottama
kuva Pyhäjärven kirkon
paikalta. Kirjassa on myös
kuva Arvo Hassista ko-

Kaipaus Karjalaan kertoo matkoista kotiseudulle
tinsa portailla Pyhäjärvellä
vuonna 1991.

Runsaasti kuvitettu teos
tarjoaa koskettavan näky-
män karjalaisten tuntoihin,
suomalaisuuden kipupistei-
siin ja julkikertomattomaan
Suomen historiaan ja kol-
lektiiviseen muistiimme.

Teoksessa ääneen pääse-
vät eri-ikäiset Karjalan-kä-
vijät ja karjalaisten jälkeläi-
set. Kotiseutumatkojen
nostattama tunne on har-
voin ristiriidaton; kirjoitta-
jien kokemuksissa sekoit-
tuvat suru, ilo, katkeruus ja
anteeksianto. Yhteistä kai-
kille on kuitenkin kaipuu
Karjalaan.

Kotiseutumatkat Karja-
laan ovat 1990-luvun alus-

ta lähtien muuttuneet osak-
si nykykarjalaista elämän-
tapaa: kuljetaan tutuilla teil-
lä, etsitään kotia tai sen
kivijalkaa, uidaan Laatokas-
sa tai kotijärvessä, kerä-
tään kukkia tai marjoja, is-
tutaan lapsuuskivellä.
Muistellaan menneitä, nau-
retaan ja riemuitaan tai it-
ketään haikeita kyyneleitä.

Osalle matka on ollut
pettymys: kotitalosta löy-
tyy portaat tai uunin muu-
ri, pihalta vain pystyyn
kuollut omenapuu. Joille-
kin taas käynti menetetys-
sä Karjalassa on vapautta-
va ja palkitseva kokemus.
Kirjan seitsemässä luvussa
kotiseutumatkailua tarkas-
tellaan eri puolilta. -MRT
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Laatokan rannalla sijaitse-
va Vernitsan kylä oli asu-
kasluvultaan viidenneksi
suurin   Pyhäjärven kylistä.
Peltoalaltaan se oli Pyhä-
kylän ja Konnitsan  jälkeen
kolmanneksi suurin. Pelto-
jen yhteydessä oli niittyjä ja
näiden yhteisala oli suurin
Vernitsalla.

Venäläiset, saatuaan kau-
niin kylämme haltuunsa,
hävittivät sieltä kaikki talot
kansakoulua myöten. Joi-
takin taloja jäi Sortanlah-
den reunaan. Kylän autiu-
desta huolimatta useat ver-
nitsalaiset ovat käyneet juu-
rillaan, jopa monena vuo-
tena peräkkäin. Ja tietysti
jokaisen matkalaisen tie vei
myös kylän omaan Laato-
kan hiekkarantaan, Jahve-
nitsaan.

Kun ensimmäisen ker-
ran pääsimme kotikylääm-
me, sen laajat peltoaukeat
olivat kolhoosin viljelykses-
sä aina Haminan korpeen
asti. Vaikka taloja ei ollut,
niin viljelty maisema oli
rauhallinen ja hyvä katsel-
la. Suopellon kohdalla oli
tehty isoja ojakaivauksia.

Jonkin vuoden  kuluttua
viljelty alue supistui ja tilal-
le tulivat valtaisat mustat
karjalaumat. Karjan jäljiltä
pellot muuttivat kauniiksi.
Pelloista oli tullut ihania
niittyjä, joissa kasvoi niitty-
leinikkiä, tervakukkaa, kis-
sankelloja, hienon hienoa
heinää, nuokkuhelmikkiä
ym.  Piirosen ojasta eteen-
päin aina Ylläppäähän asti
alue on nykyisin luonnon-
suojelualuetta, josta on isot
kyltit Ylläppäähän mene-
vän tien varressa. Nuoti-
oitten teko on ehdottomas-
ti kielletty. Jahvenitsa on
osa tätä aluetta.

Majavat, nuo luonnon ra-
kennusmestarit, olivat teh-
neet  v. 2002 Piirosen ojaan
padon ja melskasivat uima-
altaassaan notkeina. Ruis-
rääkkä äänteli kauempana.
Tämä luonnontila tuntui
tosi hyvältä. Se oli kuin
jotain kaukaista idylliä. Ho-
vimäen laajat pellot olivat
silloin vielä heinäviljelyk-

Vernitsan kuulumisia

Sankarihautaan on siunattu useita Lappalaisen sukuun kuuluvia. Heidän
muistonsa ei unohdu. Vas. Anneli ja Hannu Lappalainen, Mauri Lappalainen,
Eija Nieminen o.s. Javanainen, Eila ja Pekka Javanainen. Kuvat: Salme Rintala.

sessä, koska pellon reunoil-
la  näkyi  muovipaaleja.

Saakoskelta Vernitsalle
 ja Pietariin
Viime heinäkuussa päätti
kahdeksan hengen ryhmä
Keski-Suomesta  käydä
Vernitsalla matkatessaan
kohti Pietaria. Matkassa oli
Vernitsalla syntyneitten nyt
jo edesmenneitten  isien
lapset. Päiviö Lappalaisen
poika Mauri, Päiviön vel-
jen, Heimon poika Hannu
Lappalainen Anneli puoli-
son kanssa, Javanaisen Kai-
no Gunnarin lapset, poika
Pekka Javanainen ja Eila-

vaimo, sekä Eija-tytär mie-
hensä Raimo Niemisen
kanssa. Kaikki olivat syn-
tyneet Keski-Suomessa.
Mukana oli vielä Salme Rin-
tala, sekä venäjänkielentai-
toinen autonkuljettaja Juha
Saarinen Saakoskelta.

Matkatessamme Musa-
kan Lomarannasta kohti
Vernitsaa, nähtiin Sortan-
lahdessa  varsinainen kan-
sainvaellus. Venäläisiä pik-
kuautoja ja busseja oli Ko-
nevitsaan menevän laiturin
luona todella runsaasti.
Luostari on suosittu mat-
kailukohde  viikonloppui-
sin venäläisille. Laiturin vie-

reen  oli tuotu jopa siirto-
vessat.

Mennolan mäellä Soik-
kelin ja Tukiaisen talot
kyyhöttivät nukkavieruina.
Rasilaisen kohdalle oli tul-
lut kaunis siisti talo ja
edempänä muitakin uusia
datsoja. Anttosen spireat
olivat levinneet laajalle alu-
eelle.

Lagströmin ojan koh-
dalla Eija huudahti riemas-
tuneena ”mei pihan kuuset
näkkyyt jo”. Epäilin hie-
man, voiko Javanaisen kuu-
set näkyä tähän asti, mutta
totta se oli. Ajaessamme
hyvin huonoa ja reunoil-
taan puskittunutta tietä, tu-
limme Piirosen ojalle. Siitä
suoraan oikealla Suoperän
takana oli  aikoinaan    Pek-
ka ja Agneetta Javanai-
sen talo, jonka  pihassa oli
heillä kaunis iso puutarha
ja kuusiaita. Nyt kuuset oli-
vat kasvaneet 70 vuoden
aikana valtavan suuriksi ja
seisoivat siellä päätänsä pi-
tempinä muita puita. Jylhi-
nä ja totisina ne olivat kuin
sotilaat rivissä.  Ja siellä
samalla suunnalla oli myös
Maurin ja Hannun isovan-
hempien Matti ja Impi
Lappalaisen  talo.

Vernitsan peltoja ei ole
viljelty enää ainakaan vii-
teen vuoteen  ja pellot  kas-
vavat nyt karkeaa korkeaa
heinää ja pensaikkoa. Sitä
venäläisten ”kansalliskuk-
kaa” jättiputkea ei onneksi
näkynyt.  Vernitsan venä-
läinen nimi on Terepebo.

Jahvenitsa on venäläis-
ten yleinen uimaranta
Jahvenitsan uimarantaan
vie oma ”bulevardi”, mut-
ta meidän pikkubussi ei
päässyt kuin Paason Em-
man ja Aukustin talon
paikkaan asti.

Sää oli silloin poikkeuk-
sellisen tuulinen ja kun kä-
vellen lähestyimme rantaa,
kuului tuttu Laatokan lai-
neiden kohina. Rannassa
oli ennen ränsistynyt jalas-
mökin tapainen kioski. Nyt
oli rakennettu oikein tilava
siisti kioski terasseineen ja
siinä kaksi pöytää asiak-
kaille. Rannassa vasemmal-
la oli uusia puisia pöytiä ja
penkkejä. Oikealla metsi-
kössä oli telttailijoita ja hen-
kilöautokin oli jotenkin sin-
ne päässyt. Normaalisti
rannalta näkyvät Konevit-
san kupolit hyvin, mutta
nyt oli esteenä savusumua

ilmassa. Kävelimme paljain
jaloin hienossa rannan hie-
kassa, ihailimme aaltoja ja
jätimme lopulliset hyvästit
Laatokalle.

Samoin vilkutimme lo-
pulliset jäähyväiset kook-
kaille kotikuusille, yksinäi-
selle saarnille ja koko kyläl-
le. Vernitsa jäi nukkumaan
ikuista ”ruususen” untaan,
jota ei varmasti minkään
valtakunnan prinssi enää
herätä unestaan.

Matkamme jatkui kohti
Pietaria ja siellä kaikki lut-
viutui  hienosti kuljetta-
jamme Juha Saarisen kie-
litaidon ansiosta. Juhalle
menee muuten Pyhäjärvi-
lehti. Päiviö Lappalainen
oli aikoinaan Pyhäjärvi-leh-
den asiamies ja hän sai kes-
kisuomalaisen Juhankin  ti-
laamaan lehden perustelul-
la: ”Kun kuljetat usein py-
häjärveläisiä, niin kyllä si-
nun pitää lehti tilata”

Kiitokset sukulaiset ja
ystävät mukavasta matka-
seurasta ja eiköhän lähdetä
ensi kesänä Juhan ehdotta-
malle matkalle Murmansk-
iin. Sieltäkin saattaa löytyä
sukujuuria.

SALME RINTALA

Vernitsan kylätie on hiljainen. Yksinäinen saarni-
puu on muistona Vernitsan kansakoulusta, joka
vihittiin käyttöönsä elokuun 28. päivänä 1930. Kou-
lun tontille istutettiin silloin tämä saarni. Siitä on
vuosien kuluessa revitty ja riivitty oksia, mutta
sinnikkäästi se tervehtii Vernitsan kävijöitä.

Savolaisten siskokset ja
serkukset tekivät kotiseu-
tumatkan heinäkuussa ra-
jantakaiseen Karjalaan, jos-
ta Savolaisen sisarusparven
sekä äiti että isä ovat kotoi-
sin. Matkalle saatiin mu-
kaan myös  ystäviä, tuttavia
ja muuten niistä maisemis-
ta kiinnostunutta väkeä.

Jo ennen kukonlaulua
starttasi Ylikosken bussi
Kankaanpäästä  24.7.2010
ja retkeläisiä noukittiin kyy-
tiin pitkin matkaa.

Iltapäivän puolella sitten
ylitettiin Venäjän raja ja sii-
tä matka jatkui Kiviniemen
sillan kautta kohti Pyhäjär-
veä ja majoituspaikkaam-
me Antti Musakan Lo-
marantaa Pyhäjärven ran-
nalla.

Seuraavana päivänä kier-
simme Sakkolaa etsien mm.

Karjalan kotiseuturetke-
läiset 27.7.2010 Pyhäjär-
vellä, majoituspaikas-
saan Antti Musakan Lo-
marannan edessä jo ko-
tiinlähtötunnelmissa.

Savolaisen siskokset ja serkukset tyytyväisiä reissuunsa
Hovinkylästä äitien kotisi-
joja. Hovinkylän kansakou-
lu sieltä vielä löytyikin par-
tisaanileirin keskeltä, kun
oppaamme Antti aikansa
soitteli ja selvitteli.

Maanantaina menimme
laivalla Konevitsan luosta-
risaarelle, jossa Musakan
Antti myös oli oppaana ja
tulomatkalla etsittiin Salit-
sanrannasta Savolaisten ko-
tipaikkoja ja maisemia. Sa-
litsanrannan kansakoulu
löytyi myös Pyhäjärven ran-
nalta ja siellä mm. retkeläi-
sistämme Aarne Savolai-
nen oli aikoinaan koulu-
tiensä aloittanut.

Tiistaiaamuna bussin
nokka käännettiin jo kohti
Viipuria ja kotimaisemia.
Matkamme oli oikein on-
nistunut, ilmat olivat liian-
kin hyvät. Lämpötila huite-

li siellä 30 asteessa ja hiki
oli pinnassa kaiken aikaa,
mutta ei se tunnelmaa pi-
lannut.

Onnistuneesta matkasta
kiitämme Paula-serkkua,
koska hän käynnisti mat-
kan suunnittelun, ja Antti
Musakkaa Lomarannassa,
jossa kaikki toimi, ruoka
oli hyvää ja majoitustilat
moitteettomat, sekä toteu-
tuksesta huolehtinutta Yli-
kosken Liikennettä ja hei-
dän henkilökuntaansa.

Matkalaisten puolesta

ATRI SAVOLAINEN
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Tämänvuotinen Pärssisen
sukuseuran kesämatka Py-
häjärvelle tehtiin elokuun
alkupäivinä. Matka sattui
ajankohtaan, joka jäi meille
kaikille muistiin ”myrsky-
tuhojen matkana”. Kaari-
na Pärssinen kirjoitti tä-
män lehden elokuun nu-
merossa myrskystä, joten
en kerro niistä enempää.

Matkamme kesti kaikki-
aan neljä vuorokautta. Mat-
kapäivien lisäksi perillä eh-
dimme olla kaksi kokonais-
ta päivää. Kerron tässä mat-
kakuvauksessa, jonka kir-
joittamiseen olen saanut
apua tädiltäni Maija
Luukkaselta sekä Kaarin-
alta, näiden Karjalassa viet-
tämiemme päivien sisällös-
tä.

Päivät olivat hyvin läm-
pöisiä, mittari kipusi yli kol-
menkymmenen. Meitä oli
pieni kahdentoista hengen
joukko Pyhäjärven Pärssi-
siä ja Pärssisten ystäviä sekä
kuljettajanamme venäjän-
kielentaitoinen Sergei. Hä-
nestä oli meille monessa
tilanteessa myös tulkkiapua.
Matkanjohtajana toimi An-
tero Pärssinen ja hänen
apunaan Timo Pohjola.

Itselleni tämä oli kolmas
esi-isieni asuinpaikoille
suuntautunut matka. Iso-
vanhempani ovat pappani
Heikki Luukkanen Kon-
nitsan kylästä ja mummoni
Anna-Liisa Luukkanen
(o.s. Hassi) Hassinmäeltä.
Pappani äiti Varpu oli Pärs-
sisiä, kotoisin Kahvenitsas-
ta, jossa hänen sanojensa
mukaan hiekatkin olivat
lämpimämpiä kuin missään
muualla. Varpu-mummon
mukaan olen saanut toisen
nimeni.

Mitä sain kokea
tällä matkalla ?
Ensimmäisenä päivänä pe-
rillä aamupalan jälkeen läh-
dimme Sergein kyydissä
kiertämään  ja tutustumaan
kotipaikkoihimme. Ajoim-
me rautatieasemalle ja siitä
suuntasimme Alakylän
kautta Konnitsaan. Pysäh-
dyimme Hassinlammilla ih-
mettelemässä myrskytuho-
ja.

Seuraavassa etapissamme
Konnitsassa nähtiin, että
sinne oli rakennettu sitten
viime käyntien muutamia
uusia taloja. Osa hajallaan
Konnitsassa olleista enti-
sistä karjalaisten taloista on
aikoinaan siirretty keskem-
mälle Kiimajärven luoteis-
päähän.

Kävelimme Konnitsan
kylän raittia. Kansakoulu
oli paikallaan. Vanha koi-
vuvanhus, joka on varmaan
nähnyt sen päivän, jolloin
Heikki-pappani on käynyt
tätä koulua, oli myrskyssä
kaatunut koulun pihalle pit-
kin pituuttaan. Onneksi ei
kaatunut rakennusten pääl-
le.

Konnitsan joki virtasi hil-
jalleen, niinkuin ennenkin,
laskien Vuoksen kautta
Laatokkaan. Konnitsan
raittiusseuran talo, joka tä-
tini mukaan oli vielä viime
vuonna paikoillaan, joskin

Pärssisen sukuseurassa myrskytuhojen matkalla
sen seinästä oli irroitettu
lautoja,  oli nyt  joko puret-
tu tai palanut. Ainoastaan
rauniot olivat enää jäljellä.

Pysähdyimme myös ky-
länraitin varteen siirretyn
pappani kotitalon viereen.
Talon nykyiset asukkaat oli-
vat töissä Pietarissa. Metal-
liaidan ympäröimällä pihal-
la oli vain vanhempi nai-
nen,  joka hoiti kasvimaata
ja tuli kanssamme juttusil-
le. Emme valitettavasti
päässeet sisälle taloon.

Ajattelin, että tästä talos-
ta ovat minunkin sukujuu-
reni. Heikki-pappani olisi
jo 94-vuotias, jos olisi elä-
nyt, mutta kuoli jo 78 ikäi-
senä v. 1994. Mitä nuo hir-
ret voisivatkaan kertoa, jos
se olisi mahdollista? Ihme,
että talon hirsirunko on
säilynyt hyväkuntoisena ja
ryhdikkäänä ja vaikka ul-
kolaudoitus ja joku vinkke-
li talosta puuttuvat, se näyt-
tää päällisin puolin aivan
kelpo kunnossa olevalta
karjalaistalolta.

Räisälän ja
Käkisalmen suunnalla
Matkamme jatkui, ajoim-
me Tiurin kautta Räisälään.
Matkan varrella käväisim-
me katsomassa pientä tsa-
sounaa, joka on rakennettu
Vuokseen pienelle luodol-
le. Tämä tsasouna on ve-
näläisen puurakentamisen
taidonnäyte. Räisälän kir-
kolla pysähdyimme ja en-
simmäiseksi ehtineet pää-
sivät kurkistamaan kirkon
sisälle. Siellä oli parhaillaan
remontti menossa.

Näimme matkan varrella
Myllypellon aseman, jonne
isovanhempamme tulivat v.
1939 joulun alla talvipak-
kasella karjoineen. Silloin
pakkanen hipoi neljääkym-
mentä, mutta nyt oli läm-
pöasteita päälle kolmekym-
mentä.

Ajoimme Käkisalmen
kautta poiketen Käkisal-
men linnassa ja torilla. Pai-
nostavan helteen takia ja
Anteron saatua tutuiltaan
puhelimitse varoituksen
Raudun suunnalta lähesty-
västä myrskystä jätimme
Vuohensalon hiekkaran-
noille menon väliin. Kuu-
man päivän jälkeen useim-
mat pulahtivat heti Musa-
kalle palattuamme Pyhäjär-
ven vilvoittavaan veteen.
Myöhemmin päivällisen jäl-
keen iski päälle myrsky, jos-
ta Kaarina niin elävästi kir-
joitti.

Kahvenitsan
maisemissa
Toisena päivänä lähdimme
tutustumaan Kahvenitsan
kylään, jossa on asunut pal-
jon Pärssisiä. Kahvenitsas-
sa onkin alueita, joissa kaik-
kien sukunimenä on ollut
Pärssinen ja puolet kylän
talollisista olivat Pärssisiä.
Mieleeni jäivät Anteron ja
Timon esittelystä paikko-
jen nimet kuten Puikkoi-
nen 1 ja 2, Kahvenitsa,
Kiivernotko ja Heinoinen.

Täällä alkumatkassa py-
sähdyimme Anttilanmäellä
Esko Pärssisen ja hänen

sisarensa Kaarinan van-
hempien  kotitalolle, joka
on Eskon synnyinkoti. Siel-
lä moni asia näytti olevan
paremmassa kunnossa kuin
useammassa muussa näke-
mässämme talossa. Puutar-
ha oli mallikkaasti hoidettu
ja tuottoisa, kukat kukkivat
kauniisti. 1910-luvulla ra-
kennetun talon maalaamis-
ta keltaiseksi oli aloiteltu.

Siellä otettiin entiset ta-
lon asukkaat ja muutkin
matkalaiset lämpimästi vas-
taan ja saatiin käydä sisällä
talossa. Pihapiiriin oli val-
mistunut lomakäyttöön ke-
vytrakenteinen uusi asu-
mus.

Pysähdyimme myös
Kahvenitsan koulun pai-
kalla. Matkalaisista Esko
Pärssinen, s. 1929, aloitti
yhdessä kaksosveljensä Er-
kin kanssa koulunkäynnin
tässä kyläkoulussa. Samma-
loituneen vanhan metsän
siimeksessä erottuneet ki-
vijalat auttoivat tunnista-
maan paikan. Itse koulura-
kennus on siirretty Pyhä-
kylälle.

Ajoimme autolla pitkästi
Heinosiin päin. Siellä oli
suuret pellot täysin hoita-
matta. Ajattelin, että ennen
näitä peltoja on kynnetty ja
kylvetty ja niistä on saatu
jokapäiväinen leipä. Nyt ne
on jätetty oman onnensa
varaan pusikoitumaan. Jät-
tiukonputket rehottivat val-
toimenaan. Osa kansasta
elää nälkärajoilla. Mietin,
mikseivät tämän maan
päättäjät tee asialle mitään.

Esko ja Kaarina yhdessä
veljenpoikansa Markun
kanssa yrittivät ajaa paket-
tiautolla perille asti, ennen
sotia viimeksi Heinosissa
sijainneelle perheen koti-
paikalle. Myrskysade oli
pehmentänyt pellon niin,
että matka jäi kesken.

Pyhäjärven ympäri
Seuraavaksi lähdimme kier-
tämään Pyhäjärveä. Kuljim-
me Lahnavalkaman tiehaa-
ran ohi suuntanamme Kel-
ja. Keljasta ovat kotoisin
matkamme johtaja Antero
Pärssinen ja hänen sisaren-
sa Anja ja veljensä Ilmari.
He pääsivät vierailemaan
kotitalossaan.

Matkamme jatkui edel-
leen. Poikkesimme Sortan-
lahteen, josta lähtee laiva
Konevitsaan. Sataman ra-
vintolalaivasssa nautittiin
päiväkahvit. Kuljimme
edelleen läpi kylien Yläjär-
vi - Enkkua - Kostermaa -
Tolsterniemi – Suhapaari-
na - Kivipaarina – Pölhölä.
Matkalla nähtiin paikoin
hyvin runsaasti myrskytu-
hoja. Ja niin olimme aja-
neet Pyhäjärven ympäri.
Pysähdyimme Pyhäkylän
kauppaan ja sieltä saimme
ostaa hersryyniä kotiin tuo-
misiksi.

Koska nyt oli keskikesä
ja ilmat hyvin lämpöiset,
saimme iltaisin pulahtaa
Pyhäjärveen vilvoittele-
maan. Vaikka järvi on suu-
ri, olivat sen vedet lämpi-
mät uida. Vedessä näkyi
kalanpoikasten parvia. Kun

seisoin paikoillani vedessä,
pienet kalat tulivat näykki-
mään pohkeitani.

Viimeisenä iltana Antero
kertoi meille havainnolli-
sesti, miten voimme löytää
vuoden 1818 henkikirjat
internetistä, sekä vanhat
kartat. Kävimme läpi Py-
häjärven maajakoa ja vero-
tusta, mikä valotti sen ajan
ihmisten elämää yllättävän
havainnollisesti!

Meidän
maalla
Monesti reissun aikana oli
tunne, että kävelin meidän
suomalaisten maalla, meil-
tä viedyllä. Olisi ehkä hel-
pompi hyväksyä tämän
maa-alueen menetys, jos
sen nykyiset asukkaat pitäi-
sivät siitä parempaa huolta
ja näyttäisivät arvostavan
sitä enemmän.

Tosin näytti siltä,  että
jonkinlaista yritystä oli teh-
ty, monia paikkoja oli siis-
titty verrattuna ensimmäi-
seen yli kymmenen vuotta
sitten tekemääni reissuun.

Viipurissa monia suoma-
laisten rakentamia arvora-
kennuksia oli kunnostettu
tai kunnostettiin. Uusia ko-
meita taloja oli noussut sin-
ne tänne. Toisaalta pellot
olivat huonommassa kun-
nossa eikä karjaa näkynyt
juuri missään. Näkemäni
Karjala piirtyy muistiini
vihreänä, vehmaana ja läm-
pimänä.

Kiitos matkanjohtajalle,
kuskille ja kaikille reissuun
osallistuneille siitä, että teit-
te tästä reissusta niin mu-
kavan ja onnistuneen!

KATRI
LUUKKANEN

Hassinmäen hongikossa Luukkasen Katri, Maija, Ritva ja Markku. Heistä
kirjoittaja Katri on Ritvan ja Markun tytär, Maija on Markun sisar ja Katrin täti.

Konnitsan koulun edessä ollut koivuvanhus oli
kaatunut myrskyssä kohti koulua, muttei ollut va-
hingoittanut rakennusta.

Kaarina Pärssinen, Oleg Feodorov, Esko Pärssinen
ja Markku Pärssinen Eskon ja Kaarinan perheen
kotitalon luona. Reilu 90-vuotias talovanhus on
saamassa uuden maalin pintaansa.

Pärssisen sukuseuran ryh-
mä yhteiskuvassa.

Luukkasen perheestä
Markku, Katri ja Ritva
ja Jorma Nikkilä Kah-
venitsan pelloilla, vie-
rellään jättiukonputkia,
taustalla yksi kylän uu-
sista taloista ja pilkah-
dus Kahvenitsan järves-
tä. Kuvat: Katri ja Mai-
ja Luukkanen.
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Kotikokin
kertomaa

MITÄ TEILLÄ
SYÖDÄÄN?

Kirjoita sinäkin
ruokamuistoja,

anna reseptejä ja
uusia makuja

Vpl. Pyhäjärvi-
lehden lukijoille

Kotikokin kertomaa
-palstalla.

Montruan, Pölhölän ja Ka-
lamajan kesäretki ja ko-
kousmatka tehtiin tänä
vuonna 4 -7.7 2010 Ruot-
siin. Kaikkiaan 22 retke-
läistä lähti 4.7. Isabella-lai-
valla kohti Tukholmaa. Aa-
mulla 5.7. bussimme suun-
tasi kohti Smålandiaa ja siel-
lä Oskarshamnin lähellä
olevaa Figeholmia, jossa
Marjatta (o.s. Kinnari)  ja
Göran Grönhammar
odottelivat meitä ystäväpa-
riskuntansa Veikon joka oli
tullut sotalapsena Ruotsiin
ja hänen vaimonsa Ullan
kanssa. He olivat kattaneen
ulos pitkälle pöydälle mait-
tavan aterian, jota syödessä
vaihdettiin kuulumisia ja
Suomen terveisiä. Aikaa ei
kuitenkaan ollut paljon,
koska ryhmämme piti eh-
tiä illaksi Helsingborgiin ja
matkaa oli vielä paljon jäl-
jellä. Niinpä kiitimme isän-
täväkeä ja jatkoimme mat-
kaa länttä kohti. Helsing-
borissa Kyllikki (o.s. Kin-
nari) ja Richard Hantell
olivat meitä vastassa Skan-
dic-hotellin edessä ja aut-
toivat majoittumisessa.

Seuraavana aamuna Kyl-
likki saapui hotellille, josta
lähdimme tutustumaan pai-
kallisiin nähtävyyksiin. En-
sin kävimme Sofieron lin-
nan puistoa ihailemassa.
Linna on ollut aikoinaan
Ruotsin kuninkaallisen Ber-
nadotte-suvun omistukses-
sa, heidän kesäviettopaik-
kanaan. Laajalla alueella on
runsaasti erilaisia istutuk-
sia, etenkin kuningas Kus-
taa VI:n harrastamia alppi-
ruusuja, joita alueelta löy-
tyy noin 10000 pensasta,
300 eri lajiketta. Lapsia kiin-
nosti tietenkin nykyisen
kuninkaan ja hänen sisa-
riensa käytössä ollut leikki-
mökki. Alue on kykyään
Helsingborgin kaupungin
omistuksessa. Tämän jäl-
keen kiipesimme Kullaber-
gin näköalapaikalle Mölles-
sä. Sieltä sai ihailla näkymiä
laajalle ympäristöön aina
Tanskan rannikolle asti. Pis-
täydyimme vielä Höganä-
sin tehdasmyymälässä, siel-
tä löytyi keramiikkaa ja la-
sitavaroita kotiin tuliaisik-
si. Sitten olikin jo aika suun-
nata Hantellien kotiin, siel-
lä odottivat talon isäntä
Richard ja tytär Ulrika.

Kyläjuhlan aluksi ko-
koonnuimme lipputangon
ympärille, josta laskettiin
alas Scånen lippu (punai-
sella pohjalla keltainen ris-
ti). Tilalle Richard nosti lip-
pulaulun säestämänä Suo-
men lipun, joka oli vanha
Montrualta tuotu ja kaksi
evakkomatkaa kokenut lip-
pu. Kyläjuhlaa jatkettiin jän-
nittävällä kilpailulla. Aikui-
silla oli oma kilpailu, jossa
tarvittiin kasvien, maustei-
den ja vanhojen työkalujen
tuntemusta, sekä ongen
päässä olevan “kalan” pai-
non arvaamista. Lapsilla oli

Montruan, Pölhölän ja Kalamajan
jakokunta retkeili Ruotsissa

oma kilpailu, jossa piti ar-
vata ja vähän tietääkin
Ruotsin asioista. Ulrika ja
hänen poikaystävänsä
Magnus olivat suunnitel-
leet ja rakentaneen kilpai-
lun pihamaalle rastien muo-
dossa. Kilpailun jälkeen
ruoka maistuikin. Richard,
Ulrika, Magnus ja Susan-
ne olivat valmistaneet ja
kattaneet runsaan aterian
toisten retkeillessä.

Varsinainen johtokunnan
kokous aloitettiin Karjalais-
ten laululla. Jakokunnan
isäntä Yrjö S. Kaasalai-
nen avasi kokouksen, joita
oli pidetty lähtien vuodesta
1947. Puheenjohtajaksi va-
littiin Turkka Liljeblad ja
sihteeriksi Pirjo Kiiala.
Käsiteltiin esityslistalla ol-
leet asiat. Isäntänä jatkaa
Yrjö S. Kaasalainen ja va-
raisäntänä Pertti Pohjo-
lainen. Seuraava kokoon-
tuminen suunniteltiin pi-
dettäväksi Keikyän seura-
kuntatalolla. Kokouksen
päätteeksi jaettiin kilpailu-
jen palkinnot. Aikuisten
sarjassa kolme parasta oli-
vat: 1. Riitta Punto, 2. Oili
Liljeblad ja 3. Varpu Kin-
nari.

Lasten kilpailujen järjes-
tys: 1. Petra Hurme, 2. Ka-
tariina Kalliomäki, 3. Aina
Kiiala, 4. Onni-Matti Kii-
ala, 5. Erika Hurme, 6.
Emilia Kalliomäki, 7. Jus-
tiina Korkeakoski.

Lasten toivomus uinti-
retkestä toteutui bussilla lä-
heiselle hiekkarannalle. Va-
litettavasti kylmä tuuli hait-
tasi niin, että uiminen jäi
varpaiden kastelemiseksi
merivedessä ja simpukan
kuorien keräämiseksi mat-
kamuistoiksi. Kokoon-
nuimme vielä Hantellin ko-
din lähellä olevaan Kala- ja
Venesatamaan iltaa viettä-
mään grillimakkaroiden ja
kahvin kera. Lapset olivat
harjoitelleet yhdessä laulun
(Maailmalla on niin monta
ihmeellistä asiaa), joka tä-
mänkin matkan aikana on
todettu. Lopuksi lauloim-
me Kyllikin toivomuksesta
laulun “On maista kaikista
sittenkin”, jonka jälkeen kii-
timme isäntäväkeä ja läh-
dimme majapaikkaamme
yöpymään.

Aamulla Kyllikki ja
Richard tulivat vielä hyväs-
telemään matkalaiset koti-
matkalle kohti Tukholmaa.
Kolmårdenin eläintarhan
kohdalla oli vielä pysähdys,
ja varsinkin lasten odotta-
ma safarikierros oli jännit-
tävä kokemus. Bussin ik-
kunasta nähtiin erilaisia vil-
lieläimiä luonnossa, pikku
kiraffi emonsa kanssa ihan
muutaman metrin päästä.
Tukholmasta matka jatkui
laivalla Turkuun ja sieltä
bussilla kotia kohden.

Matkamme onnistui erin-
omaisesti, ilmatkin suosi-

vat meitä. Erikoisesti kii-
tokset ansaitsevat isäntäm-
me Yrjö matkanjohtajana
ja varaisäntä Pertti bussin-
kuljettajana, joka vei meitä
turvallisesti koko matkan
vaikeitakin mutkia ja mä-
kiä. Kiitokset onnistumi-

Jakokunnan matkalaiset yhteiskuvassa Hantellien pihassa Suomen lipun alla.

Kokouksessa oli mukana nuorempaakin väkeä.

Kyllikki ja Ric-
hard saattelemas-
sa vieraansa koti-
matkalle.

Kolmådenin
eläintarhan
asukkeja.

sesta vielä Grönhammarin
ja Hantellin perheille ja ta-
vataan ensi kesänä Sasta-
malan Keikyässä.

Matkaa muisteli
OILI LILJEBLAD

o.s. KINNARI

Pyhäjärvellä ja muual-
lakin Karjalan kannak-
sella kesällä 2010 mat-
kanneet ovat lähettä-
neet lehteemme juttu-
ja, jotka kaikki eivät
mahtuneet vielä tähän
syyskuun numeroon.

Jutut ovat kuitenkin
tallessa ja julkaistaan
loppuvuoden kulues-
sa. Näin saamme syk-
syn pimeinä iltoinakin
matkata mielessämme
vanhoille sukujen ko-
tiseuduille. KIITOS
kirjoittajille!

- Toimitus

Matka-
kertomuksia
tulossa vielä
lisää lehteen

Lapsuudestani muistan yhä
edelleen karjalaisen äitini
Hilkan tekemät perunakak-
karat, joiden kanssa joskus
paistettiin sianlihaakin uu-
nissa, että päästiin ”tökki-
mään” eli kastamaan peru-
nakakkaroita kuumaan li-
haliemeen.

Pirkko Sallinen-
Gimpl´n kiitetyn karjalai-
sen ruokaperinnekirjan
mukaan perunakakkarat
kuuluivat tärkeänä osana
syksyn kesteihin, joita pi-
dettiin viljan- yms. sadon-
korjuun ja eläinten syys-
teurastuksen aikaan. Sa-
maan aikaan kuului mm.
tappajaiskeitto, jonka ai-
neksiin lihan lisäksi käytet-
tiin sisäelimiä; sydäntä,
maksaa ja munuaista, jos-
kus keuhkojakin.

Pyöreä perunakakkara/
piirakka tehdään ruistaiki-
nakuoreen, rukiin sekaan
lisätään vähän vehnäjauho-
ja, jollei sitten halua pel-
kästään käyttää kaupasta
valmiina saatavaa ruissihti-
jauhoa.

Kuoritaikina tehdään em.
mainitun kirjan mukaan
seuraavasti: 2 dl vettä, 1 tl
suolaa, 4,5 dl ruisjauhoja,
0,5 dl vehnäjauhoja. Tulee
n. 20-25 keskikokoista pii-
rakkaa.

Perunatäyte/sydän:  tar-
vittava määrä muusia, jos-
sa mukana kananmuna,
maustettu suolalla ja voilla.
Pyöreät piirakat rypytetään
reunoiltaan, muusiosuus
voidellaan munalla ja pais-
ton jälkeen reunat/pohja
voisulalla. -MRT

Peruna-
kakkaran aika
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Mietittiin viime marras-
kuussa  Vpl. Pyhäjärvi-seu-
rassa, mitä toimintaa voisi
tarjota seuran jäsenille lop-
pukesästä. Ei voinut arva-
ta, mitkä pitkään jatkuneet
helteet hellisivät meitä jopa
vielä elokuussa. Toiminta-
suunnitelmaan tällekin vuo-
delle ehdoteltu laivaristeily
Helsingin lähivesillä Iha-Li-
nesin, jonka omistaja kon-
nitsalaistaustainen, kyydil-
lä pelotti. Jos sataa, kukaan
ei tule. Myrskystä puhu-
mattakaan. Kun oltiin elo-
kuun 12. päivässä, kesä-
kuun lopulla alkaneet hel-
teet vain jatkuivat .Olisi ol-
lut mitä hienoin ilta merel-
le lähtöön.

Hyvä sää sopi kyllä mai-
niosti myös seuran saunail-
lan toteuttamiseen. Karja-
laiselle Kesäkodille Helsin-
gin Laajasalon Jollakseen
kokoontui tällä kertaa 15
osallistujaa. Monien tiedet-
tiin viettävän vielä kesäpäi-
viä mökeillään ja maalais-
ympäristössä ja niin ollen
odotettua vähemmän vä-
keä tuli paikalle.

Saunomisen, hienosta ke-
säillasta nautiskelun ja kuu-
lumisten vaihdon lisäksi oli
ohjelmassa uunissa haudu-
tellun hersryynhutun syön-
ti, kahvittelua ja Karjalan
matkakuvien katselua.
Pärssisen sukuseuran viik-
koa ennen saunailtaa to-

Kesäkodilla vietettiin
saunailtaa elokuun helteessä

teutuneelta matkalta näh-
tiin joukko loppukesän
myrskytuhojen kuvia, jot-
ka herättivät vilkasta kes-
kustelua.

Myrskytuhoista
kerätään tietoa
Näiden kuvien virittämänä
onkin ehdotettu, että tieto-
ja Pyhäjärveltä koottaisiin
kyläkunnittain siitä, mitä
vaurioita myrskyt aiheutti-
vat kotiseudullamme.

Loppukesästä ja syksyn
alettua kotiseutumatkoilla
olleet voisivat kertoa ha-
vainnoistaan. Tietoja voi
välittää esimerkiksi Kauko
Hinkkaselle:  kauko.
hinkkanen@elisanet.fi tai
allekirjoittaneelle.

Kesäkodilla tapasivat toisensa mm. Inkeri Hiiri, Arja Hiiri, Anja Pärssinen,
Eeva-Liisa Miikkola ja Kaarina Pärssinen. Kuva: Maija Luukkanen.

Kallioisella merenrannalla sijaitsevalta Kesäkodilta
voi vuokrata veneitä ja lähteä vaikka kalaan, kuten
juhannuksena Riitta Sainion (vas.) johdolla teim-
me. Kuva: Kaarina Pärssinen.

vanhat palstat puhuvat

Jos tietoja kertyy, välitäm-
me ne lehden palstoilla.

Tältä kesäkaudelta Kar-
jalaisten Kesäkoti on jo sul-
keutunut. Ensi vuoden au-
kioloihin ja toimintaan täs-
sä pikkuparatiisiksikin puit-
teiltaan kehutussa paikassa
palataan lehden palstoilla
myöhemmin.

Vpl. Pyhäjärvi-seuran toi-
minnassa on edessä syys-
kokous, joka pidetään sun-
nuntaina 7.11.2010 klo
13.00 Laatokka-salissa Kar-
jalatalolla. Tarkemmin seu-
raavassa lehdessä.

KAARINA
PÄRSSINEN

kaarinaparssinen
@gmail.com
040-5193 036

Laatokan puolustuksen
perinneyhdistys kokoontui
Ilomantsissa 13.8.2010 -
15.8.2010. Lauantaina oli
opastettu retki Ilomantsin
maisemissa. Laatokan ve-
teraanit, heidän omaisensa
ja ystävänsä sekä Laatokan
puolustuksen kalliista pe-
rinnöstä kiinnostuneet tu-
tustuivat mm. raudanval-
mistuksen historiaan, sa-
vottamuseoon, sotahisto-
riallisiin näyttelyihin sekä
taistelupaikkoihin, joiden
joukossa olivat maisemat,
joissa käytiin vuoden 1944
torjuntavoittotaistelut. Li-
säksi oli hiljentyminen Hat-
tuvaaran tsasounassa ja
käynti Parppeinvaaran Ru-
nokylässä, Runopirtissä ja
Rajakenraalin majan uusi-
tuissa näyttelyissä.

Laatokan puolustajat koolla
Ilomantsin maisemissa

Sunnuntain ohjelmassa
oli yhdistyksen vuosikoko-
us ja Joensuussa ennen ko-
timatkaa kunniakäynti ja
seppeleenlasku Korpisotu-
ri -monumentilla.

Pääskynpesässä pidetys-
sä vuosikokouksessa perin-
neyhdistyksen puheenjoh-
tajaksi valittiin edelleen
Erkki Marttila Turusta.
Varapuheenjohtajana jatkaa
Seppo Vainikka Imatral-
ta.

Muut johtokunnan jä-
senet ovat: Tuure Mati-
kainen (Riihimäki), Ilpo
Kaislaniemi (Turku), Erk-
ki Ristolainen (Turku) ja
sihteeri rahastonhoitaja
Raili Jantunen (Heinola).

PAULA PENTTILÄ

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 50 vuotta sitten. Kooste: Reino Äikiä

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 25 vuotta sitten

Tilaa Pyhäjärvi-
lehti omaksi,

ystävälle tai
sukulaiselle
lahjaksi

p. 040 730 2622

NII uon kylläjne jott en
vaihtais vatsajain
Touvila hovviin.

(Sananparsi Sakkolasta)

***
KOALJ o ryssä ruokoa

vaik kelpoa kel tahojoa.
(Räisälästä)
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TAPAHTUMAKALENTERI

Pyhäjärvi-lehden seuraava numero ilmestyy
lokakuussakuussa,  aineistot toimitukseen

VIIMEISTÄÄN pe 8.10. 2010 mennessä.

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. 23%

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

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

UUDET PYHÄJÄRVI-SÄÄTIÖN

KOTISIVUT
löytyvät osoitteesta:

www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio

Vanhoja sivuja ei enää päivitetä.
Sivujen päivittämisestä yhteydenotot

säätiön asiamies Pirjo Kiiala.

Vpl Pyhäjärveltä kotoisin
olevalle Onni Seppäsen
(Keikyä) pojanpojalle, ui-
heilija Tuomas Seppäsel-
le (24 v.) kesä noin vuoden
kestäneen loukkaantumis-
kierteen jälkeen oli täysi
kymppi.

Porissa asuvan Markku
ja Hannele Seppäsen poi-
ka Tuomas  ”murtautui”
kansalliseen ja kansainväli-
seen tietoisuuteen voitta-
malla kansainvälisen Sal-
pausselän suvi-iltakilpailun
ja kiskaisemalla miesten
moukarin ennätyslukemik-
seen 74,60 m. Tämä vii-
meisellä heitolla ja hetkellä
tapahtunut heitto vei Tuo-
maksen ensimmmäistä ker-
taa aikuisten EM-kisoihin
Barcelonaan.

Kesä 2010 oli moukarinheittäjä
Tuomas Seppäselle täysi kymppi

Itse EM-kisat olivat hui-
kea elämys Tuomakselle,
vaikka lopputulos (15.) ei
häntä aivan tyydyttänyt-
kään. Ennen kisoja Tuo-
maksen sijoitus EM-tilas-
toissa oli 35. SUL:n johtaja
Jarmo Mäkelä kertoi ki-
sojen loppuyhteenvedossa
Tuomaksen kuuluvan EM-
kisoissa onnistujien jouk-
koon.

Viikko EM-kisojen jäl-
keen kilpailtiin Suomen
mestaruuksista Kalevan ki-
soissa Kajaanissa. Tuomas
laittoi ahtaalle 13. kertai-
sen moukarinheiton Suo-
men mestarin Olli-Pekka

Karjalaisen. Tuomas pa-
ransi toistamiseen kesän ai-
kana ennätystään lukemiin
74,73 m.  SM-hopeamitali
oli Tuomakselle 1. aikuis-
ten sarjassa, Suomen mes-
taruus jäi 47 cm päähän.

Kesän saavutusten ansi-
osta Tuomas pääsi ensim-
mäistä kertaa taistelemaan
Suomen värien puolesta
Suomi – Ruotsi -maaotte-
luun Helsingin olympiasta-
dionille. Ensi esiintyminen
olympiastadionilla onnistui
yleisön ”pauhusta” huoli-
matta hienosti. Tuomas
kukisti tilastoissa parem-
man ruotsalaisen Matias

Jonssin sekä EM-finalis-
tin ja varmisti Suomelle kol-
moisvoiton tuloksella 74,11
m.

Tästä on hyvä jatkaa koh-
ti seuraavaa kautta ja erityi-
sesti kohti vuoden 2012
Helsingin EM-kisoja sekä
Lontoon olympiakisoja.
Rakennusinsinööriksi opis-
keleva Tuomas aikoo pa-
nostaa tosissaan urheiluun
seuraavat vuodet. Tuomas
haluaa kiittää vielä Vpl Py-
häjärvi-Säätiön tuesta!

Urheiluterveisin

MARKKU
SEPPÄNEN

Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerhon lokakuun
tarinatuokio on ke 6.10.2010 klo 13 Koulukatu 12
Tampere. Arpajaiset ym. ohjelmaa. Tervetuloa!

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvikerho kokoontuu pe-
rinteiseen kuukausitapaamiseen Lahdessa Ravintola Wan-
hassa Herrassa torstaina 07.10.210 klo 13. Osoite on
Laaksokatu 17. Ohjelmassa tuoreita Pyhäjärven kuulu-
misia. Tervetuloa!

Suvannon seudun sukututkimuspiirin syksyn avaus-
kokous pidetään Karjala-talolla, Käpylänkuja 1, Helsin-
gissä lauantaina 25.09.2010. Tervetuloa kaikki sukututki-
muksesta kiinnostuneet.

Vpl. Pyhäjärvi-seuran syyskokous su 7.11.2010 klo
13.00 Laatokka-salissa Karjalatalolla.

SM-kisojen hopeamitalisti kelpasi hymyillä.

Tuomas tutustumassa
Barcelonan heittopaik-
kaan.

Oli vuosi 1916 kesä. Ran-
takylään tuli vieras koira.
Koira näki laitumella Antti
Hyytiäisen neljä lehmää
ja puri niistä kolmea. Sitten
koira näki laitumella Joo-
seppi Torkkelin hevosen,
ja puri sitä. Sitten koira
meni Heikki Hyvösen pi-
haan, missä oli Hyvösen
lehmä, ja puri sitäkin.

Hyvösen pihassa oli
myös Simo Äikiän 8-vuo-
tias Tommi-niminen poi-
ka, jota häntäkin koira puri.
Sitten Heikki Hyvönen sai
koiran kiinni Hyvösen tu-
vassa ja tappoi koiran ja
hautasi sen.

Siihen aikaan kunnan asi-
oista päätti kuntakokous.
Jooseppi Torkkeli sattui
menemään kirkolle ja kuu-
li, että nyt on kuntakokous.
Jooseppia kiinnosti, mitä
siellä päätetään ja niin hän
meni kuuntelemaan. Ko-

Rantakylään saatiin vesikauhu
Goltzien kartanon koirasta

kouksessa Jooseppi joutui
nimismiehen luokse. Ni-
mismies ei tuntenut Joo-
seppia, vaan kysyi, mistä
olet ja kuka olet? Jooseppi
kertoi olevansa Rantaky-
lästä. Nimismies jatkoi ky-
sellen, mitä Rantakylään
kuuluu. Jooseppi kertoi sil-
loin ihmeellisesti koirasta.

Nimismies sanoi, että sii-
nä on ollut vesikauhu, ja
sinne on heti kutsuttava
eläinlääkäri. Jooseppi sanoi,
että eläinlääkärin käynti
maksaa – kuka maksaa? Ni-
mismies sanoi, että jos sii-
nä koirassa oli vesikauhu,
niin sitten valtio maksaa.
Mutta jos koira oli terve,
niin se maksaa, joka eläin-
lääkärin hakee.

Kun Jooseppi tuli kirkol-
ta kotia, hän meni Tuo-
mas Leppäsen puheille ja
kertoi Tuomaalle, mitä ni-
mismies oli sanonut. Tuo-

mas Leppänen oli Tommi
Äikiän isoisä, ja Tuomas
kehotti heti Jooseppia ha-
kemaan lääkärin; jos se pi-
tää maksaa, niin Tuomas
maksaa.

Jooseppi lähti Käkisal-
mesta hakemaan lääkäriä.
Kun Rantakylään levisi tie-
to, että Jooseppi hakee
eläinlääkäriä, niin kaikki sa-
noivat, että se Jooseppi on
ihan hullu. Onhan niitä
äkäisiä koiria ollut koko
maailman ajan ja ne on
tapettu ja haudattu, sillä
siisti.

Kun eläinlääkäri tuli, hän
otti koirasta pään ja vähän
sisuksia ja lähti. Sitten nel-
jän päivän päästä lääkäri
tuli omalla kyydillä ja sa-
noi, että eläimet on heti
eristettävä ja poika on heti
vietävä Pietariin. Suomes-
sa ei silloin vielä niin tun-
nettu vesikauhua.

Tuomas Leppänen lähti
Tommi-pojan kanssa Pie-
tariin. Tuomas oli Pietaris-
sa pojan kanssa noin kaksi
viikkoa, sitten poika kuoli.
Tuomas toi Tommin ruu-
miin arkussa Pyhäjärvelle.

Eläimet kuolivat noin
kahden, kolmen viikon ajal-
la puremisesta. Antti Hyy-
tiäiseltä kuoli kaksi lehmää,
Heikki Hyvöseltä yksi leh-
mä ja Jooseppi Torkkelilta
yksi hevonen.

Kävi selväksi, että koira
oli Salitsanrannalta Golt-
zin perheen koira. Goltzit
myösivät, että kävivät äs-
kettäin Pietarissa ja heillä
oli se koira mukana. Ehkä
on mahdollista, että koira
oli saanut sieltä tartunnan.

TAUNO TORKKELI
Jooseppi Torkkelin
poika Hyvinkäältä


