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Raittiustyö ei ole menettänyt merkitystään

Käkisalmen
linnassa
historiallinen
konferenssi

Entisen Noitermaan Rait-
tiusseuran merkkivuotta
juhlittiin 12.9.2010 Siuron
kirkossa.

Noitermaalaisia sijoitet-
tiin sodan jälkeen runsaasti
Suoniemelle, joten uuden
paikkakunnan myötä evak-
komatkassa mukana seu-
rannut Raittiusseurakin sai
uuden nimen.

Kesäkuun Pyhäjärvi-leh-
dessä on erinomainen his-
toriikki Noitermaan Raitti-
usseuran toiminnasta Py-
häjärvellä, ja raittiusseuras-
ta kerrottiin myös helmi-
kuun lehdessä.

Ennen juhlan alkamista
oli virallisten tervehdyksi-
en ja onnittelujen vastaan-
otto. Mahdolliset huomi-
onosoitukset pyydettiin
osoittamaan tilille, josta
hankitaan opetusvälineitä
kouluille.

Suoniemen Raittiusseu-
ran puheenjohtaja Elina
Puranen ja sihteeri Anne
Viitalaakso- Kaasalainen
vastaanottivat hymyssä suin
vieraat. Ensimmäisenä on-
nittelijana saapui valtakun-
nallisen Raittiuden Ystävät

Noitermaasta alkanut Suoniemen Raittiusseuran 100-vuotisjuhla Siurossa

ry:n toiminnanjohtaja,
Tom Anthoni-Koivuluh-
ta Turusta. Hän lahjoitti
Jukka Ahosen kirjoittaman
Raittiuden voima, 150-vuo-
tishistoriikin, Raittiuden
Ystävät 1853-2003.

Nokian kaupungin kult-
tuuritoimen johtaja Kaisa
Kirkko-Jaakkola esitti
Nokian kaupungin terveh-
dyksen.  Vpl Pyhäjärvi-Sää-
tiön onnittelut ja 100 eu-
ron lahjasekin ojensi sääti-
ön hallituksen jäsen Salme
Rintala.

Lisäksi onnitteluja esitti-
vät  Siuro-Seura,  Kulove-
den Kylät -yhdistys, Siuron
Kuvataideyhdistys, Sata-
Hämeen Vasamat partio-
laiset, Kuloveden Erämie-
het ja Metsästysseura. Yh-
distysten lisäksi moni yksi-
tyinen oli kartuttanut on-
nitteluilla Raittiusyhdistyk-
sen tiliä.

Elina Puranen toivotti
salintäyteisen yleisön ter-
vetulleeksi ja kertoi samal-
la Raittiusseuran toimin-
nasta.

– Vuonna 1910 peruste-
tulla Seuralla oli Karjalassa

oma lippu, opintokerho,
laulukuoro sekä toimitet-
tiin omaa lehteä Kanerva.
Harmittavaa on, ettei yh-
tään lehteä ole jäänyt muis-
toksi.

– Tänä päivänä Seurassa
on 120 jäsentä. Joka vuosi
järjestetään kouluilla piirus-
tus- ja kirjoituskilpailuja ja
niistä jaetaan pienet pal-
kinnot. Tehdään retkiä.
Mutta ennen kaikkea 100
vuotta sitten päihteettömän
elämän puolesta alkanut
valistus ei vuosikymmenis-
tä huolimatta ole menettä-
nyt merkitystään, vaan se
on tänä päivänä entistä tär-
keämpi. Nuorten yhä li-
sääntyvät kannabiskokeilut
ja sekakäyttöongelmat an-
tavat aikaisempaa enem-
män työtä päihteettömän
elämän puolesta valistami-
seen. Monenlaisia tilaisuuk-
sia olemme lapsille ja nuo-
rille järjestäneet ja tästä on
hyvä jatkaa edelleen, totesi
Elina Puranen.

JATKUU
sivulla 3

Luhalahden nuorisoryhmäläiset ilahduttivat raittiusseuran juhlaa esityksillään.
Kuva: Mika Puranen.

Käkisalmessa pidettiin syyskuun puolivälissä kansainvä-
linen, tieteellis-sivistyksellinen konferenssi, kuten järjes-
täjien kutsu kuului. Suvannon seudun pitäjäyhteisöjä
tilaisuudessa edustivat Käkisalmen, Pyhäjärven ja Sak-
kolan säätiöiden puheenjohtajat. Kuvassa Antero Pärs-
sinen ja Yrjö Kaasalainen viemässä tervehdystä Käki-
salmen museonjohtaja Maria Lihajalle.

Pyhäjärvi-Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja
Antero Pärssinen oli valmistellut tilaisuuteen puheen-
vuoron, jossa hän muistutti, että Käkisalmea ei koskaan
vallattu Suomelta, vaan se luovutettiin rauhanehdoissa
saneltujen vaatimusten perusteella.

Samalla kiiteltiin sitä, että Käkisalmen linnan museota
on hoidettu hyvin, ja siellä vieraileekin lukuisia suoma-
laisryhmiä mm. kotiseutumatkojensa yhteydessä.

LISÄÄ sivuilla 6-7
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20. lokakuuta 2010 Pyhäjärveläissukuja esillä
sukutapahtumassa VantaallaKarjalan matkailua 20 vuotta

Toisen maailmansodan päätyttyä menetetty Karjala pysyi
suljettuna Neuvostoliiton alueena noin 45 vuoden ajan.
Sinne ei ollut lupa matkustaa ja kielto määräytyi sotilaallisin
perustein. Glasnostin ja perestroikan myötä tuli Neuvostolii-
ton arkeen uutta avoimuutta ja niinpä vuonna 1990 matka-
ryhmät alkoivat saada lupia matkustaa tuolle salaperäiselle
alueelle, karjalaisten vuosisataisille asuinsijoille.
Jokainen matkalainen kokee omalla tavallaan matkan
vaiheet ja elämykset. Käydä “kotona kylässä” on kova juttu,
jossa menneisyys ja nykyisyys, ajatukset ja tunteet temmel-
tävät mielessä! Suuret odotukset ja koettu todellisuus eivät
aina vastanneet toisiaan. On ilo päästä käymään ja toisaal-
ta suru todeta miten monet asiat ovat muuttuneet vuosien
myötä. Peltoja ei ole juurikaan viljelty, rakennuksia on
hävitetty ja moni asia tarvitsisi pikaista kohennusta. Ensi
matka saattoi jäädä joillekin viimeiseksi korkean iän ja
matkan rasitusten takia. Toisaalta monet haluavat matkus-
taa uudelleen ja tutustua siellä nyt asuvaan väestöön.
Tiestön kunnon, majoituksen ja palveluiden puutteista
huolimatta alkuvuosina linja-autot täyttyivät matkaryhmistä
keväästä syksyyn asti. Matkatoimistot järjestävät myös
teemamatkoja sotahistoriasta kiinnostuneille mm. kannak-
sen taistelupaikoille. Viime vuosina on ollut mahdollista
matkustaa Laatokan ympäri, jolloin historia ja kulttuuri
yhdistyvät luontevasti matkan aikana. Karjalan matkailuun
on kuulunut joka toinen vuosi Käkisalmen linnan alueella
järjestetyt tapaamiset, jolloin matkaryhmillä on ollut mahdol-
lisuus kohdata toisensa ja paikallisen väestön ohjelmallisen
tuokion aikana. Suuria pitäjäjuhliakin on onnistuneesti
järjestetty entisillä kotiseuduilla vuosien aikana. Ystävälliset
ja luottamukselliset suhteet paikallisiin hallintoviranomaisiin
on kaikenlaisen yhteistoiminnan ehdoton edellytys. Histori-
aa emme voi muuttaa. ”Ennen täällä asuitte te, nyt täällä
asumme me”, on totta joka sana ja tämä meidän tulee
hyväksyä.
Suomen ja Venäjän valtioiden tekemien sopimusten
perusteella on ollut mahdollista käydä kunnostamassa ja
rakentamassa muistomerkkejä luovutetulla alueella.
Pitäjäsäätiöt ovatkin tarmokkaasti olleet asialla. Kohteina
ovat olleet sotilashautausmaat, kirkonpaikat ja muut
muistomerkit, jotka talkooryhmien toimesta on saatettu
nykyiseen kuntoon. Paikallinen väestö arvostaa tällaista
työtä ja muistomerkit ovat saaneet yleensä olla rauhassa,
eikä laajempaa ilkivaltaa ole esiintynyt. Näillä paikoilla on
erilaisten matkaryhmien ja yksittäisten henkilöiden mahdol-
lista pysähtyä, hiljentyä ja kunnioittaa edellisten sukupolvi-
en työtä ja muistoa. Ilahduttavan usein tätä kaunista ja
arvokasta tapaa noudatetaan jopa kukkatervehdyksen
kera. Pitkistä etäisyyksistä ja monista vaikeuksista huoli-
matta näiden muistomerkkien kunnosta tullaan huolehti-
maan tulevinakin vuosina. Tämä olkoon meidän nuorempi-
en sukupolvien kunniatehtävä ja velvollisuus, jonka
haluamme tinkimättä täyttää.
Vuosien myötä ovat matkalaiset muuttuneet siten, että
Karjalassa syntyneiden määrä on vähentynyt ja toisen tai
jopa kolmannen sukupolven edustajia on ollut entistä
enemmän matkoilla mukana. Sukuseurat ja erilaiset
järjestöt ovat myös aktivoituneet matkusteluun. Matkailun
palvelutason lisääntyessä, turistihinnat ovat valitettavasti
myös kohonneet. Venäjän maanteiden kunto on viime
vuosina parantunut, joskin kaikenlaisiin yllätyksiin on
edelleen syytä varautua. Autokanta on uudistunut varsinkin
Viipurin ja Pietarin alueilla. Liikennekulttuuri on ainaisen
ihmettelyn aihe ja liikenteessä voi sattua ja tapahtua mitä
tahansa. Liikenneruuhkat ja tuntien odottelu rajalla kyllästyt-
tävät. Parannusta näihin epäkohtiin tuskin saadaan, onhan
idässä aikaa. Sanonta: ”Maassa maan tavalla” taitaa pitää
sittenkin paikkansa. Onnistunut ryhmämatka Karjalaan
muodostuu monista tekijöistä. Huolellinen ennakkosuunni-
telma, matkatoimiston asiantuntemus ja ennakkopalvelut,
kokenut ja kärsivällinen matkanjohtaja, rauhallinen ja
taitava kuljettaja sekä erilaisista ihmisistä muodostuva
huumorintajuinen joukko muodostaa perustan sille, että
vastoinkäymisten sattuessa niistä aina yhdessä selviydy-
tään. Parhaimmillaan tunnemme matkalla olevamme kuin
yhtä suurta perhettä, liikkuessamme suuressa Venäjän
maassa, jossa suuret ilot ja pienet surutkin vuorottelevat.
Kaikesta edellä kirjoitetusta huolimatta Karjalan luonto, sen
moninainen kulttuuri ja rikas historia kiinnostavat matkailijoi-

ta edelleen. Tämän vuoden matkai-
lukausi on päättymässä, mutta ensi
vuoden matkasuunnitelmia on hyvä
jo nyt alkaa tekemään. Toivotan
terveyttä ja hyvää syksyä lehtemme
lukijoille.

YRJÖ S. KAASALAINEN
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö
Hallituksen puheenjohtaja

Vantaalla 9.-10.10. jo 12.
kerran järjestetty Kuulut-
ko sukuuni -tapahtuma
houkutteli mukaan noin 70
näytteilleasettajaa. Järjestä-
jinä olivat Vantaan Seudun
Sukututkijat.

Mukana olleiden joukko
oli monenkirjava,  mm. Siir-
tolaisuusinstituutista ja
Suomen DNA-projektista
aina lukuisiin  sukututkijoi-
den yhdistyksiin, sukuseu-
roihin ja yksittäisiin suku-
tutkijoihin.

Pyhäjärveläisiä sukutut-
kijoita on mukana Suvan-
non seudun sukututkimus-
piirissä, joka yhdessä muu-
tamien alueen sukuseuro-
jen kanssa palveli kävijöitä
omassa näyttelyhuoneessa.
Mukana olivat myös mm.
Hyytiä, Peltonen ja Repo -
suvut sekä Hinkkasen ja
Pärssisen sukuseurat.

– Tämä on mainio ta-
pahtuma solmia myös ko-
konaan uusia yhteyksiä su-
kujen välillä. Pärssisiin otti
ensi kertaa yhteyttä mm.
Sassin sukuyhdistyksen
edustaja. Sassi -sukuisilla
on kytkentöjä Viipurin
maalaiskunnan Samolassa
ja Porlammin asuneiden
Nikodemus ja Elisabeth
Pärssisen jälkeläisiin, iloit-
see Timo Pohjola, Pärssi-
sen sukuseuran sihteeri.
Saimme arvokasta lisätie-
toa tästä Viipurin suunnan
suvuhaarastamme.

Luennot olivat tapahtu-
man helmi, salit täyttyivät
nopeasti, vaikka muutoin
kävijämäärän arveltiin ol-
leen edellisvuosia vähäi-
semmän. Aiheina olivat
mm. Sukututkimuksen su-
denkuopat, arkistolaitoksen
palvelut ja kuvankäsittely.

KAARINA
PÄRSSINEN

Sakkolalais-mäntsäläläinen rovasti
Leena Repo ja sakkolalais-tuusnie-
meläinen kollegansa kirkkoherra
Pertti Lamppu ovat eläkevuosinaan
omistautuneet yhä enemmän suku-
tutkimukselle.

Kauko Hinkkanen neu-
voi Anneli Lundbergia
ja Leena Koveroa Su-
vannon alueen sukujen
historian jäljittämisessä.

Suvannon seudun suku-
tutkijoiden ja alueen su-
kuseurojen palveluita ta-
pahtumassa jakoivat
mm. Kauko Hinkkanen,
Kaarina Pärssinen ja
Timo Pohjola.

Kalevi Hyytiä ja Anja Laulajainen kes-
kustelivat innokkaasti metsäpirttiläisten
suvuista. Niin Hyytiöillä kuin Laulajai-
sillakin on oma sukuseura.

Vpl Pyhäjärveltä lähtöisin
oleva sukukunta on ko-
koontunut vuodesta 1987
alkaen. Serkukset Kalevi
ja Matti Matikainen pe-
rustivat sukuseuran. Mah-
dollisen kimmokkeen an-
toi Matin vaimo Eila, joka
myös tutki sukua ja teki
siitä kirjasen, joka ilmestyi
vuonna 1997.

Tämänvuotinen sukuta-
paaminen oli lauantaina
4.9.2010 hotelli Ellivuores-
sa Sastamalassa. Tilaisuus
aloitettiin tulokahvilla. Tä-
män jälkeen pidettiin var-
sinainen kokous, jossa kä-
siteltiin myös sukutoimi-

Matikaisen suku kokoontui
Ensi vuoden 2011 tapaaminen on Nokialla

kunnan jäsenten valinta.
Muutoksia ei tehty, joten
toimikunnassa jatkavat seu-
raavat henkilöt: puheenjoh-
tajana Kullervo Matikai-
nen, Seppo Hellsten, Esa
Matikainen, Jari Matikai-
nen sekä Juha Lehtinen,
joka toimii sihteeri/talou-
denhoitajana.

Merkkipäivän viettäjiä
muistettiin ojentamalla ku-
kat tai sukukunnan viiri.

Seuraava tapaaminen so-
vittiin pidettäväksi sunnun-
taina 4.9.2011 Nokialla,
myös yksipäiväisenä. Tilai-
suus aloitetaan klo 10. ju-
malanpalveluksella Nokian

kirkossa.
Kokousasiat käsiteltyäm-

me söimme lounaan, jonka
jälkeen oli perinteinen kol-
mi-ottelu ulkona: ketjun-,
renkaan- sekä tarrapallon-
heitto. Onnea koeteltiin
myös siirtyessämme sisälle
bingoon ja visaiseen tieto-
ja arvauskilpailuun. Tilai-
suuden lopuksi laulettiin
Karjalaisten laulu.

Osa sukukunnan jäsenis-
tä jäi vielä viettämään lau-
antai-iltaa seurustelun ja
tanssin merkeissä Ellivuo-
reen.

TUULA
MATIKAINEN

Vuoden 2011

Vpl. Pyhäjärvi-

juhlat

pidetääm

SASTAMALASSA

Järjestäjänä

Vammalan

Karjalaiset
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Raittiusseura juhli laulaen satavuotista taivaltaan

Suvannon seudun
pitäjäyhteisöt matkaavat
Pyhäjärvelle ja Sakkolaan

Raittiusseuran juhlaan No-
kian seurakunnan terveh-
dyksen toi pastori Kimmo
Reinikainen. Hän kertoi,
että kirkolla ja raittiusliik-
keillä on ollut alusta alkaen
paljon yhteistä. Tunnuslau-
seena oli: “Ettekö   tiedä,
että teidän ruumiinne on
pyhän hengen temppeli.”

– Tänä päivänä kukaan ei
halua jyrkkää moraalista ju-
listusta mistään asiasta.
Kirkko muuttuu, raittius-
työ muuttuu. Kieltämisen
edelle on tullut ihmisten
yleisen terveydenhuollon
tukeminen ja siihen kan-
nustaminen, johon myös-
kin me kirkon työntekijät
olemme valmiit antamaan
apuamme, totesi Kimmo
Reinikainen.

Juhlan kohokohta oli Pin-
siön Mieskuoron konsert-
ti, johtajanaan Vesa Ran-
tamäki. Juhlassa esiintyi-
vät myös Luhalahden Nuo-
risoryhmä, Satu Kyrönvii-
dan ja Tiina Niinmäki-
Heikkilän ohjaamina.
Nuoret lauloivat Pinsiön
Mieskuoron kanssa laulun
Isä ja Lapsi, sekä omana
kuoronaan Lintu ja Tuulien
teitä, jossa pieni tanssija lin-
tuna liihotti ympäri juhla-
salia.

Pinsiön Mieskuoron kon-
sertti alkoi Spohrin sävel-

lyksellä Nouse Laulu ja kuo-
ron ohjelma polveili kan-
sanlauluista  hengellisiin
lauluihin ja virsiin sekä
päättyi juhlavasti isänmaal-
liseen osioon ja sen loppu-
huipentumiin.

Erikoisesti harvoin kuul-
tu sortavalalaisen Pentti
Tynkkysen säveltämä ja
sanoittama Muistojen Karja-
la laulusta kuulsi herkkänä
pohjaton suru. Dir. mus.
Tynkkynen on toiminut ai-
kaisemmin Pinsiön Mies-
kuoron johtajana.

Konsertti oli hyvä, taso-
kas ja vaikutti hyvältä mie-
len tuntoihin. Miesten ää-
net taipuivat todella hen-
toon herkkyyteen Madet-
ojan  Hän kulkevi kuin yli
kukkien sävellyksessä. Ja
miten miehisen komealta
sitten kuulostikaan Oi kal-
lis Suomenmaa sekä Suomen
laulu.

Yleisö oli hyvin, hyvin
tyytyväinen kuulemaansa.
Konsertti sisälsi 17 laulua
ja kesti puolitoista tuntia.
Juontajana toimi Elina Pu-
ranen.

Juhlan päätteeksi Raitti-
usyhdistys tarjosi kakku-
kahvit ja tietysti pöydässä
oli myös piirakat. Antoisa
juhla niin mielelle kuin kie-
lelle.

SALME RINTALA

Kakkukahvit tarjottiin, pöydän äärellä Nokian kaupungin vapaa-aikapalvelu-
johtaja Kaisa Kirkko-Jaakkola miehensä kanssa.

Luhalahden Nuorisonäyttis ja Pinsiön mieskuoro lauloivat yhdessä: ”Kerrohan isä oi, onko pyöreä maa?”.

Raittiuden Ystävät ry:n tervehdyksen toi toimin-
nanjohtaja Tom Anthoni-Koivuluhta Helsingistä.

Puheenjohtaja Elina Puranen (vas.) ja sihteeri Anne
Viitalaakso-Kaasalainen vastaanottivat tervehdyk-
set karjalaisperinteen mukaisissa puvuissa.

Partiolaisten tervehdyk-
sen toi Saimi Lind Sata-
Hämeen Vasamista,
joka on alkujaan Suonie-
men Raittiusseuran par-
tioryhmä.

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen edustajat kokoontui-
vat toiseen vuositapaamiseensa syyskuussa. Lempäälässä
pidettyä kokousta isännöi Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö. Kuvas-
sa säätiöiden edustajia Pyhäjärveltä, Metsäpirtistä, Käki-
salmesta, Vuokselasta, Sakkolasta ja Räisälästä. Myös
Rautu kuuluu Suvannon seudun yhteistyöryhmään.

Kokouksessa käytiin läpi jo useamman vuoden yhteis-
työn muotoja, joiden tarkoitus on tehdä naapuripitäjiä
tutuksi toisilleen kuin myös vahvistaa yhteistyön voimaa
eri tahoilla. Myös yhteisiä matkoja sukujuurille jatketaan.
Ensi vuoden toukokuussa tutustumiskohteina ovat Py-
häjärvi ja Sakkola.

Seuraavaa kokousta isännöi Räisälä tammikuun lopus-
sa 2011.

MARJO RISTILÄ-TOIKKA
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Lokakuun 17. päivä oli 21.
sunnuntai helluntaista.

Olen lueskellut juuri il-
mestynyttä kirjaa Köyhien
Raamattu. Tämän tekstin
otsikkokin tulee kirjan yh-
destä luvusta. Siinä Sakari
Häkkinen pohdiskelee
muun muassa tämän sun-
nuntain evankeliumitekstiä
Matteukselta, jossa kerro-
taan Jeesuksen vertaus Ju-
malan valtakunnasta.

Kuningas järjestää pojal-
leen hienot häät. Moneen
kertaan kutsutut arvovie-
raat kieltäytyvät mikä mil-
läkin tekosyyllä. He jopa
tappavat kuninkaan kut-
suntuojia.

Suuttunut kuningas tu-
hoaa murhaajat ja heidän
kaupunkinsa. Sitten hän lä-
hettää palvelijansa kutsu-
maan häihin ihmisiä rajoi-
tuksetta teiltä ja toreilta.
Sen jälkeen ei hääjuhlassa
ole puute vieraista: siellä
ovat hyvät ja pahat.

Matteuksen kertomus ei
kuitenkaan lopu näin on-
nellisesti. Kuningas näkee
juhlaväen joukossa miehen,
jolla ei ole hääpukua. Mies
ei osaa antaa siihen mitään
selitystä, ja kuningas mää-
rää hänet sidottuna heitet-
täväksi pimeyteen.

Köyhien Raamattu pal-

Näin syksyn pimeinä iltoi-
na on mukava miettiä taak-
se jäänyttä kesää. Päällim-
mäiseksi mieleen nousee
taas kerran esi-isien koti-
konnuille Pyhäjärvelle teh-
ty matka. Saimme nauttia
aurinkoisista päivistä ja Py-
häjärven lämpimistä aallois-
ta. Matkalla oli mukana pal-
jon Pyhäjärvellä syntyneitä
ja siellä kasvaneita. Heidän
muistelunsa ja kertomuk-
sensa entisistä ajoista oli
meille toisen, kolmannen
ja jopa neljännen polven
pyhäjärveläisille rikkaus,
jonka arvoa ei voi sanoin
kuvata.

Mieleeni muistui kohta
kymmenen vuoden takai-
nen matkamme. Kesäkuun
loppupuolella 2001 oli huit-
tislainen Reino Äikiä kuu-
den muun miehen kanssa
käynyt pystyttämässä Py-
häjärven kirkon muistoki-
ven entisen kirkon ja hau-
tausmaan vierelle. Muisto-
kiven vihkimistilaisuus pi-
dettiin joskus heinäkuun
puolivälin paikkeilla. Mei-
dän kotiseutumatkamme
ajoittui noin viikkoa ennen
vihkimistilaisuutta.

Pyhäjärveläistä sukujuurta oleva baritoni Hannu Mus-
akka laulaa Tampereella Finlaysonin kirkossa perjantai-
na 29.10. klo 19.00.

Konsertin teema on “Suomalaisen rukous”. Laulut
ovat vanhoja ja rakkaita suomenkielisiä hengellisiä yksin-
lauluja. Konsertissa kuljetaan elämänkaari alusta lop-
puun. Tänä vuonna Suomalaisen rukous on kuultu jo 23
kirkossa eri puolilla Suomea. Palaute on ollut aina
sydäntälämmittävää: Ääntä on kiitelty, laulujen selkeyttä
sekä valintoja.

Konsertissa urkurina toimii Tampereen tuomiokirk-
koseurakunnan kanttori-urkuri Matti Hannula, joka
myös soittaa urkusoolon. Pienimuotoisen iltahartauden
pitää saman seurakunnan kirkkoherra Olli Hallikainen.
Yleisöllä on myös mahdollisuus kahteen yhteislauluun.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy! Ohjelmia kirkosta á 10
euroa. Tervetuloa! Konsertin järjestää Tampereen tuo-
miokirkkoseurakunta.

Suomalaisen rukous ja
Hannu Musakka Tampereella
Finlaysonin kirkossa

Messu pyhällä paikalla
Kauniina kesäisenä ilta-

na, päivän kotipaikkoja
kierreltyämme, lähdimme
kaikki yhdessä kävelemään
Musakan Lomarannasta
juuri äskettäin pystytetylle
muistomerkille. Mukanam-
me oli Huittisten entinen
kirkkoherra Eino Lehti-
saari (kuvassa), joka val-
koiseksi maalatun aitauk-
sen sisäpuolella olevan
muistomerkin juurella piti
meille kiitosmessun.

Samalla kirkkomäellä,
monen vuosisadan ajan,
ovat esi-isämme ja -äitim-
me hartain mielin polvis-
tuneet alttarin äärelle kiit-
tämään Taivaan Isää hänen
hyvyydestään ja pyytäneet
häneltä  siunausta ja suoje-
lusta perheelle, kodille ja
isänmaalle.

Siellä Karjalan sinisen tai-
vaan alla, esi-isien pyhällä
maalla, Pyhäjärven kirkon
muistomerkin äärellä saim-
me mekin nauttia Herran
pyhän ehtoollisen, jonka
meille jakoi kirkkoherra
Eino Lehtisaari vaimonsa
kanssa.

LEA PIHO

Pidot köyhille
jastaa sosiaaliluokkien eh-
dottomat rajat sekä rikkai-
den ja köyhien välisen kui-
lun Raamatun maailmassa.
Surullisinta on asian muut-
tumattomuus: köyhyys ja
ihmisten välinen eriarvoi-
suus on tänäänkin totisinta
totta - niin Suomessa kuin
koko maailmassakin.

Edelleenkin on kysymys
Jumalan valtakunnan toteu-
tumisesta jo täällä maan
päällä. Mutta miksi me Jee-
suksen lähettiläät, kirkot ja
kristityt, kannamme siitä
niin vähän huolta ja teem-
me vielä vähemmän tekoja
sen toteutumiseksi? Sen si-
jaan siitä, mikä on jo val-
miina - hääjuhla pukuineen
- siitä me jaksamme puhua
ja huolehtia. Jeesuksen ajan
hääjuhliin kerrotaan nimit-
täin kuuluneen, että jokai-
nen häihin kutsuttu vieras
sai juhlien isännältä saman-
laisen juhlapuvun. Ei tar-
vinnut kuin pukeutua sii-
hen.

Matkalla valmiiseen hää-
juhlaan, meillä on täällä vie-
lä paljon tehtävää.

SATU VÄÄTÄINEN
Satu Väätäinen on
seurakuntapastori

Sotkamon
seurakunnassa

Kirkon tiedotuskeskus

Muistojen kukka

Tuttu sulle vielä lie kulta-aika nuoruuden.
Unten hiekkapolku vie kauas maille muistojen.
Hanget haihtuu, kevät siellä saa
kukkahuntu tietä reunustaa.
Kukkii kukka muistojen, valkovuokko Kannaksen.

Mutta…muistot kaikkoaa…
hiekkapolku nurmettuu…
Yksin lehdetönnä saa…
seistä siellä syksyn puu…
Pintaan polkuni on painuneet
vieraat jäljet, oudot askeleet…
Kuihtuu kukka muistojen, valkovuokko Kannaksen.

Kerran minut vielä vie…
kultamaille nuoruuden.
Näytä tuttu hiekkatie, kauas luokse muistojen.
Hanget haihtuu, kevät siellä saa…
kukkahuntu tietä reunustaa…
Kukkii kukka muistojen, valkovuokko Kannaksen.

ANJA HOVI, o.s. Karrela
Hiljan vanhin tytär,
toinen kaksostytöistä

Äitini Hilja Karrelan, o.s.
Tihveräinen, muistolle
ovat seuraavat saatesanat.
Muistot äidistä liittyvät hä-
nen nuoruutensa aikaan,
josta hän minulle usein ker-
toi.

Kertomuksista välittyi
onnellisuus ja ilo niin pulp-
puilevana, että siihen tem-
pautui mukaan kuin suu-
reen seikkailuun, ja aina

Hilja Karrelan muistolle

Muistokirjoituksia

Kirkonsanoma

myös välittyi se luonnon-
kauneus, joka Karjalassa
oli. Niihin muistoihin on
ihana palata surussakin, nyt
kun Rakas Äiti on päässyt
siunattuun ikilepoon. Hän
rakkaudella ja kiitollisuu-
della muistelen tällä runol-
la, jonka esitin Äitini Hilja
Karrelan muistotilaisuu-
dessa 28.8.2010 Vampulan
seurakuntatalolla.

Vanhuksen jättäessä
Hyvästi Karjala, jätän kaiken,

riisunut olen itseni niin
oli sinusta, kotini, eroni vaikein

päivin ja öin sua kaipailin.

Hyvästi maisemat mannultani
joista unissa usein uneksuin

selvää on kaikki nyt kohdaltani
ikiuneen kun silmäni sulkeutui.

Hyvästi rakkaat omaiseni
hyvää yötä, käyn nukkumaan

sain kodin rauhaisen omakseni
menen sinne teitäkin vartoamaan

               HILJA MATIKAINEN

Rakkaamme

Aira Annikki
Saharinen
o.s. Kaasalainen

s. 3.9.1930 Vpl. Pyhäjärvi
k. 7.9.2010 SatKs

Äitiä ja mummoa kaivaten
Pirjo
Matti, Terhi, Jere, Roni ja Riku
Alpo-veli
muut sukulaiset ja ystävät

Käy enkeli vierelläs
taivaanrantaa,
on kulkusi kevyttä, jalkasi kantaa.
Ei kipua tunne taivaantiellä,
monet on rakkaat vastassa siellä.
Muistosi elää keskellämme
säilyen aina sydämissämme.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitoksemme myös kaikille Airan hoitoon osallistuneille.

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella?
Soita osoitteenmuutos p. 040 730 2622

Sisaremme ja tätimme, FM

Airi Anneli
Puranen

s. 12.3.1935 Pyhäjärvi Vpl
k.  6.5.2010 Tampere

Muistaen ja kaivaten
Salme perheineen
Esko Perheineen
Raunin ja Sepon lapset
perheineen
sukulaiset ja ystävät

Levolle lasken, Luojani,
armias ole suojani.
Jos sijaltain en nousisi,
taivaaseen ota tykösi.

Siunattu lähimpien läsnä ollessa. Kiitos osanotosta.
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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!

Merkkipäiviä

Mouhijärven Karjala-seu-
ran Matti Hassi, Keijo
Lehtonen ja Kari Äikäs
viettivät elokuussa yhteisiä
”200-vuotisjuhlia”: Matti ja
Keijo 70 vuotta ja Kari 60
vuotta.

Pienet mutta herkulliset
juhlat vietettiin Matin luo-
na.  Matti loimutti itse kaa-
tamastaan hirvestä tyrni-
marjojen kera herkkuja
pöytään, helteen helliessä
iltaa.

Lämmin kiitos Pirkolle
ja Matille vieraanvaraisuu-
desta.

Pojat kiittävät lehden vä-
lityksellä kaikkia heidän
merkkipäiviään muistanei-
ta.

Mouhijärven miesten 200-vuotisjuhlat

Hannu Pärssinen, Oy
Ford Ab:n toimitusjohtaja,
täytti 50 vuotta 24.09.2010.
Merkkipäivää juhlittiin työ-
paikan lisäksi sukulaisten
ja ystävien kanssa Kulo-
saaren Casinolla Helsingis-
sä.

Vanhemmat Antero ja
Seija Pärssinen, Antero
on kotoisin Pyhäjärven
Keljasta.

Vihittyjä

Eva-Kaisa Wilkko ja Jus-
si Pohjola on vihitty
31.7.2010 Turussa. Eva-
Kaisan äiti Helvi on synty-
nyt Pyhäkylässä.

Hiitolan Kekki-suku ko-
koontui Ahlaisten Kieva-
rissa elokuun 22. päivänä
sukuseuran perustavaan
kokoukseen.

Hiitolaan ilmestyy asia-
kirjalähteiden mukaan en-
simmäiset Kekit 1500-
1600 -lukujen taitteessa,
mistä he tulevat, siitä on
olemassa vain arvailuja.
Tuohon aikaan käytyjen
sotien seurauksena osa
Karjalan kannaksen aluet-
ta oli lähes tyhjentynyt ja
vapaita tyhjiä tiloja oli run-
saasti. Muuttoliike oli mel-
ko vilkasta lähinnä Suur-
Jääsken suunnalta. Kekki
(Keck, Kecki, Käck, Käcki)
nimi esiintyy Antreassa jo
lähes sata vuotta aiemmin
kuin Hiitolassa, onkin luul-
tavaa, että Kekit tulivat siel-
tä. Asiakirjatiedot eivät sitä
valitettavasti vahvista.

Nämä kaksi ensimmäistä
Kekkiä Hiitolassa ovat
Juho ja Jaakko. Juhosta
tiedetään vain, että hän oli
Matti ja Mikko Kekin isä.
Jaakon isän nimeä ei ole
löytynyt, joten täyttä var-
muutta Juho ja Jaakon su-
kulaisuudesta ei ole. Suku-
seuraa perustettaessa on
kuitenkin oletettu, että he
ovat joko veljeksiä tai ser-
kuksia. Tähän olettamuk-
seen luottaen molempien,
Juhon ja Jaakon jälkeläiset
ovat Hiitolan Kekki-su-
kuun ja sukuseuraan kuu-
luvia.

Sukukokous aloitettiin
ehtoollismessulla Ahlaisten
kirkossa. Koska Ahlaisten
kirkkomaalla ei ole Karja-
laan jääneille vainajille pys-
tytettyä muistomerkkiä, las-
kettiin messun jälkeen kuk-
kia sankarivainajien muis-
tomerkille. Kukkien laskun
jälkeen pastori Esa Kekki
Lahdesta piti lyhyen har-
taushetken.

Kirkosta siirryttiin Ah-
laisten Kievariin, jonka sali
täyttyi, kun noin satakaksi-
kymmentä sukulaista saa-
pui paikalle.

Hiitolan Kekit perustivat sukuseuran

Kahvittelun jälkeen oh-
jelman mukaisesti pidettiin
sukuseuran perustava ko-
kous. Tämä kokous oli pää-
tetty pitää vuosi sitten jär-
jestetyssä suvun ensimmäi-
sessä tapaamisessa. Silloin
Porissa yli kaksisataapäinen
sukulaisjoukko teki yksi-
mielisen päätöksen suku-
seuran perustamisesta.

Kokoukseen puheenjoh-
tajaksi valittiin kokouksen
avaaja Harri Kekki Kan-
gasalta, sihteeriksi Helinä
Kekki Helsingistä ja pöy-
täkirjan tarkistajiksi Aarne
Räikkönen Nakkilasta ja
Satu Vesala Espoosta.

Kokouksen alussa Harri
Kekki esitteli lyhyesti Kek-
ki-suvun historiaa. Seura-
vana oli vuorossa varsinai-
nen asia, sukuseuran pe-
rustaminen. Päätös perus-
tamisesta tehtiin yksimieli-
sesti ja sukuseuran nimeksi
päätettiin Hiitolan-Kekki
suku.

Sukuseuran sääntöjen
hyväksyttiin pienin tarken-
nuksin. Seuran jäsenmak-
suksi päätettiin 15 euroa/
vuosi. Koska varsinainen
sukukokous pidetään joka
toinen vuosi, peritään jä-
senmaksu kahdelta vuodel-
ta samalla kertaa.

Sukuseuran hallitukseen
päätettiin valita puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohta-
jan lisäksi kahdeksan jä-
sentä hallitukseen.

Puheenjohtajaksi valittiin
Henna Tuomikoski Po-
rista, varapuheenjohtajaksi
Harri Kekki Kangasalta,
jäseniksi Jarmo Hakala

Seinäjoelta, Helinä Kekki
Helsingistä, Reino Kekki
Söörmarkusta, Tuija Lan-
kinen Helsingistä, Kirsti
Oravamäki Kauhajoelta,
Raija Peiponen Porista,
Aarne Räkköläinen Nak-
kilasta ja Merja Välimäki
Ulvilasta.

Varsinaisiksi tilintarkasta-
jiksi valittiin Kimmo Kal-
liolevo Kullaalta ja Pertti
Vartio Porista. Varatilin-
tarkastajiksi valittiin Timo
Kekki Porista ja Satu Ve-
sala Espoosta.

Juhlalounaan jälkeen oli
juhlan ja ohjelman aika.
Juhlaan oli saatu esiinty-
mään Evakot lauluyhtye,
Tarmo Peltomäen, suvun
vävyn, säestyksellä. Evakot
lauluyhtyeen esitteli Raija
Laaksonen, Tattarin sisa-
ruksia Hiitolasta. Myös osa
Evakoista on Kekin sukuun
kuuluvia

Sukuseuran uunituore
puheenjohtaja Henna Tuo-
mikoski piti puheen ja juh-
laväelle esiteltiin juuri vali-
tun hallituksen jäsenet. Ar-
pojen myyjänä kunnostau-
tui yksi juhlan nuorista
osanottajista, Siiri Kinnu-
nen.

Juhlan päättyessä oli jä-
senilmoituksia tullut jo lä-
hes sata, joten siitä on hyvä
jatkaa. Tulevista tapahtu-
mista suurimman kanna-
tuksen sai sukuseuran puit-
teissa järjestettävä Karja-
lan matka entisille kotikon-
nuille. Niissä merkeissä
ehkä jo ensi kesänä.

HARRI KEKKI

Sukuseuran hallitus.

Kolmen karjalaseuran eli Vammalan, Huittisten ja Äet-
sän kesken käytiin perinteinen kyykkäkisa Keikyän Hon-
kolan kentällä. Vihmoi pientä sadetta, mutta suuremmat
pilvet eivät onneksi osuneet kohdalle. Lämmin mehu piti
lämpöä yllä heittäjille ja asiantuntevalle yleisölle.

Kisassa kilpailtiin alueen Karjalaseurojen mestaruu-
desta. Arpa määräsi aloittajiksi Vammalan ja Äetsän
joukkueet, Huittinen huilasi. Vammala näytti kykynsä ja
voitti pelin 25 miinuspisteellä Äetsän 43 miinuspistettä
vastaan.

Lepovuorossa ollut Huittinen pelasi seuraavaksi Äet-
sää vastaan. Ensimmäisen pelin hävinnyt Äetsä sisuuntui
ja voitti pelin 20 miinuspisteellä Huittisten 25 miinuspis-
tettä vastaan. Tämä peli oli parasta näytöstä kaikista illan
peleistä.

Kolmannella pelillä haettiin ratkaisua. Tässä vaiheessa
Vammalalla ja Äetsällä voitoistaan 2 pistettä. Jos seuraa-
vassa pelissä Huittinen voittaa Vammalan, päätyvät kaik-
ki joukkueet tasapisteisiin. Siinä tapauksessa joudutaan
järjestys ratkaisemaan miinuspisteistä.

Viimeinen peli oli todella mielenkiintoinen ja tilanteet
vaihtelivat Huittisten ja Vammalan välillä eri heittokier-
roksilla. Pelaajien heittokäsi oli jo pehmentynyt molem-
pien joukkueiden heittäjillä.

Lopuksi Vammala osoittautui vahvemmaksi niukasti
miinuspistein 53 huittislaisten 58 vastaan. Näin lopputu-
los oli seuraava:

1. Vammala 4 pistettä
2. Äetsä 2 pistettä
3. Huittinen 0 pistettä
Joukkueissa pelasivat seuraavat henkilöt. Vammala:

Pekka Salonen, Oiva Kaasalainen, Kari Pakarinen ja
Pertti Hakanen. Äetsä: Reino Ahvonen, Juhani Ha-
kasuo, Jussi Virtanen ja Kalle Lehtimäki. Huittinen:
Jorma Kuronen, Harri Peltola, Aimo Äikiä ja Veikko
Nurminen.

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

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

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

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön puheenjohtajat

Vammala vei voiton
karjalaseurojen
kyykkäkisoissa
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Kutsuvieraana Käkisalmessa
Korelan linnoitus on pe-
rustettu vuonna 1310 ja
Pietari Suuri vaikutti Venä-
jällä 300 vuotta sitten. Näis-
sä merkeissä järjestettiin
Käkisalmessa syyskuussa
juhlaseminaari, johon oli
kutsuttu myös Suvannon
Seudun pitäjäsäätiöiden
edustajia, yksi kustakin yh-
teisöstä.

Moninaisten seikkojen
vuoksi lähtijöiden määrä
supistui neljään henkilöön,
jotka kutsuvieraina osallis-
tuivat 16.-17.9.2010 pidet-
tyihin juhlallisuuksiin. Mat-
kanjohtajana toimi Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiön hallinto-
neuvoston puheenjohtaja
Antero Pärssinen, Sakko-
la-Säätiötä edusti hallituk-
sen puheenjohtaja Hannu
Turkkinen ja Käkisalmi
Säätiötä hallituksen pu-
heenjohtaja Erkki Heis-
kanen. Näin arvovaltaisen
ryhmän autonkuljettajana
toimi allekirjoittanut, jon-
ka henkilöautolla matka
Karjalaan tehtiin.

Matkavalmisteluja teh-
dessäni totesin monen asi-
an muuttuneen kahden
vuosikymmenen aikana Ve-
näjälle autolla matkustetta-
essa. Heinäkuun alusta läh-
tien on henkilöautossakin
oltava ensiapupakkaus ja
tarkastettu tulensammutin.
Autovakuutus todistus
(vihreä kortti) on oltava
mukana viime vuoden alus-
ta lähtien.

Kuljettajan kolmena kap-
paleena täyttämään venä-
jänkieliseen tulliselvityk-
seen merkitään auton tie-
dot, mutta puhelinta, ka-
meraa ja valuuttatietoja ei
tarvitse merkitä, ainakaan
Vaalimaalla. Tämän lisäksi

jokainen henkilö täyttää
maahantulo ja -lähtökortin
kahtena kappaleena, joista
jälkimmäiseen pyydetään
hotellista leima paluumat-
kaa varten.

Ajoneuvon rekisteriote
näytetään passin lisäksi niin
Suomen kuin Venäjänkin
tullissa. Jos autoa ajaa muu
kuin omistaja, tarvitaan
omistajan antama leimattu
lupatodistus. Kansainvälis-
tä ajokorttia suositellaan
Venäjällä, mutta sitä ei kui-
tenkaan matkallamme ky-
sytty tai tarvittu. Koska
useimmiten olen ylittänyt
rajan linja-autolla matka-
ryhmäni kanssa, saatoin
matkallamme todeta: Hen-
kilöautolla on helppo mat-
kustaa!

Menomatkalla käväisim-
me Viipurin maakunta-ar-
kistossa sukutietoja tutki-
massa. Viipuri-keskuksen
ystävällisellä avulla saimme
tulkin mukaamme ja meille
oli varattu aika kahdeksi
tunniksi sukutietojen tut-
kimiseen.

Minua kiinnostivat ajo-
neuvotiedot (133) ennen
vuotta 1939, joita tuotiin-
kin kaksi arkistokansiollis-
ta eteeni tutkittavikseni.
Mahdollisia tulevia käynte-
jämme varten saimme hen-
kilökohtaisen leimatun lu-
papaperin käydä jatkamas-
sa tutkimuksiamme vuoden
viimeiseen päivään asti.
Katsotaan nyt, miten asias-
sa etenemme.

Toisena matkapäivänä
käväisimme Sakkolan kun-
nanjohtaja Ludmila Iva-
novaa tervehtimässä Han-
nu Turkkisen kanssa. Teetä
juodessamme linja-autolli-
nen Karjalan Liiton väkeä
Suomesta saapuikin tutus-
tumaan Sakkolan muisto-
merkkeihin ja hautausmai-
hin.

Lyhyt, avoin ja sydämel-
linen tilaisuus jäi mukava-
na muistona mieleemme
kun jatkoimme matkaa
”Linnoitus Korela” semi-
naariin.

Ilmoittautuessamme mu-
seonjohtaja Maria Lihaja

antoi seminaariaineiston,
rintamerkin ja nimikortin
takkiin kiinnitettäväksi.
Lounaan jälkeen totesim-
me seminaariin saapuneen
väkeä meidän lisäksemme
mm. Pietarista, Petroskois-
ta ja Lappeenrannasta yh-
teensä noin 40 henkeä.

Esittelyn jälkeen Käki-
salmen elokuvateatterissa
pidetyssä tilaisuudessa lu-
ennoitsijat pitivät lyhyitä
esitelmiä Korelan 700-vuo-
tisesta historiasta, jota Na-
talia-tulkkimme taitavasti
meille suomensi.

Meidän puheenvuorom-
me käytti Antero Pärssi-
nen, jonka puheen teksti
on ohessa lehdessämme.
Hänen kysymyksensä:
”Miksi me olemme nyt tääl-
lä”, laittoi kuulijat mietti-
mään tuon kysymyksen sy-
vintä sisältöä.

Tervehdyskäynti Pietari
Suuren patsaalla toriauki-
on reunalla kuului myös
päivän ohjelmaan. Illallinen
nautittiin ennakkotiedoista
poiketen Musakan Loma-
rannan ruokasalissa.

Paikalliseen tapaan illalli-
sen aikana pidettiin lukui-
sia lyhyitä puheita avoimes-
sa ja välittömässä ilmapii-
rissä. Omassa puheenvuo-
rossani toin esille ensim-
mäisen matkani tunnelmat
tälle alueelle elokuussa
1990. Olin silloin hämmen-
tynyt ja levoton kaikesta
näkemästäni ja kokemasta-
ni. Nyt kymmeniä matkoja
tehneenä voin sanoa täällä
asuvan ystävällisiä ihmisiä,
joiden kanssa on luontevaa
asioida. Olemme saaneet
kunnostaa muistomerkke-
jämme ja olemme tervetul-
leita vierailemaan tänne yhä
uudelleen. Kiitin isäntiäm-
me kutsusta saapua tähän
antoisaan seminaariin ja toi-
voin yhteistyömme kehit-
tyvän edelleen.

Seuraavana aamuna kä-
väisimme tervehdyskäyn-
nillä Pyhäjärven nykyisen
kunnanjohtajan Nikolai
Papinin luona. Kaikki nor-
maalia, kuului tavanomai-
nen vastaus hyväntuulisen
kunnanjohtajan taholta.
Terveiset ja kuulumiset
tulkkasi meille Erkki Heis-
kanen.

Seminaari jatkui perjan-
taina iltapäivän puolelle,
jonka jälkeen siirryimme
Käkisalmen linnan nykyi-
siin tiloihin. Kutsuvieraat
vastaanotettiin vanhan si-
säänkäynnin eli muurin oi-
kealta puolelta musiikin
säestyksellä. Lyhyen linnan
esittelyn jälkeen nousim-
me uudelle esiintymislaval-
le, jonka jälkeen tilaisuutta
juhlistettiin vanhan tykin
savulaukauksin.

Tämän jälkeen Maria Li-
haja esitteli meille museon-
sa kokoelmat. Museo on
siisti, sen kokoelmat ovat
täydentyneet vuosien myö-
tä ja siellä on paljon mie-
lenkiintoista nähtävää. Päi-
vän ohjelma päättyi yhtei-
seen lounastilaisuuteen lin-
nan ravintolassa. Kiitos ja
näkemiin linnan ystävälli-
nen väki!

Illalla ehdimme käväistä
Antero Pärssisen syntymä-
kodissa, jossa ei kuitenkaan
oltu kotona.

Paluumatkalla hämmäs-
telimme sieni- ja marjamet-
sällä kävijöiden suurta mää-
rää, josta me suomalaiset
voisimme ottaa oppia.

Viipurissa tutustuimme
rovasti Leena Revon opas-
tuksella Sorvalin hautaus-
maan kunnostustoimenpi-
teisiin.

Tämä matka jää helmenä
muistojen joukkoon. Kii-
tos veljet hyvästä matka-
seurasta!

YRJÖ S.
KAASALAINEN

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallituksen puheenjohtaja

Nuijan varresta

Maria Lihaja ja kutsu-
vieraat Käkisalmen lin-
nan uusitulla esiintymis-
lavalla

Pietari Suuren patsaalla käynti.

Maria Lihaja ja kutsuvieraita.

Sakkolan kirkkomaan muistolehdossa.
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Käkisalmen
kohtalo
sotien
aikana

Lehdestä olemme saaneet
lukea uusien säätiömme
kotisivujen osoitteesta.
Karjalan Liitto on viime
vuosina kehittänyt yhteis-
työtään jäseniensä kanssa
ja yhtenä osoituksena siitä
on myös kotisivupalvelu.

Entiset nyt kuvioista
poistuneet säätiön kotisi-
vut lienevät tulleet kuvioi-
hin mukaan reilut 10 vuot-
ta sitten. Muistan kuinka
säätiön asiamiehenä yritin
useaan otteeseen hallituk-
sen kokouksissa saada ai-
kaiseksi sähköistä tiedon-
välitystä säätiömme tunne-
tuksi tekemisestä. Ilmeisesti
en osannut asiaa oikein esi-
tellä vai liekö se sitten ollut
vain pelkoa uudesta asias-
ta.

Sitten tuli apua, kun An-
tero Pärssinen valittiin
säätiön hallintoneuvoston
puheenjohtajaksi. Suunnit-
telun tuloksena saimme
Mainostoimisto Huiman
kautta varsin toimivat sivut
aikaan. Huolena oli tietysti
se, että osoitteen eli hie-
nosti sanottuna domainin
ylläpito maksoi vuosittain
useita kymmeniä euroja. Si-
vujen ylläpitoon tarvittiin
mainostoimistoa, joka se-
kin maksoi. Niinpä pulmak-
si muodostui ko. sivujen
ajankohtaisten asioiden sel-
keä jälkeenjääneisyys. 3-4
kertaa vuodessa tapahtu-
nut päivitys oli liian vähän.

Yhtenä uudistuksena saa-
tiin sivuille muodostettua
myöskin Vpl. Pyhäjärvi-
lehden vanhat vuosikerrat
ja näitähän sivuilla on ollut
jo vuodesta 2004, viimei-
simmät lehdet viime vuo-
delta.

Pyhäjärvi-Säätiön kotisivut
uudessa osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/
vplpyhajarvisaatio

 Säätiö on tehnyt varsin
onnistuneen ratkaisun siir-
täessään kotisivut säätiön
uuden asiamiehen Pirjo
Kiialan vastuulle. Hän on
ollut tilaisuudessa käymään
Karjalan Liitossa koulutuk-
sen tähän työhön ja van-
hoista kotisivuista on siir-
retty tärkeää historiatietoa
uusille sivuille. Tätä kirjoit-
taessani (7.10.) viimeinen
päivitys oli tehty edellisenä
päivänä.  Sivujen otsikointi
on entistä selkeämpää ja
niinpä tärkeät hallituksen
yhteystiedot ovat aivan si-
vujen alussa. Samoin linkit
eri naapuripitäjien ja mui-
den tarpeellisten yhteisö-
jen sivuille.

Yhden lisäyksen toivoi-
sin vielä saatavan sivuille ja
se on Karjalan kartat. Uu-
det maanmittauslaitoksen
aikaansaamat kartat kuvaa-
vat menetetyn karjalan
karttoja ennen talvisotaa.
Osoitehan on
www.karjalankartat.fi jo-
ten eihän se kovin vaikea
ole erikseenkään etsiä. Ko.
kartat ovat todella tarkkoja
ja esim. 1:20 000 eli 1 cm
kartalla vastaa 200 metriä
maastossa on jo kyllin tark-
ka, mutta osa-alueittain voi
hakua vielä tarkentaa. Sel-
keä ohjeistus auttaa etsi-
mään haluttua kohdetta
esim. pitäjittäin tai kylit-
täin.

Viime lehdessä oli mie-
lenkiintoinen matkakerto-
mus Salme Rintalalta. Va-
litettavasti en ollut tuolla
kesäisellä matkalla muka-
na, mutta kuljin saman mat-
kan Vernitsan kartalla. Mis-
tähän muuten on saanut
nimensä tuo Jahvenitsan

alapuolella kartassa esiin-
tyvä Sittaluoto?

Googlen karttasivuilta
voi myöskin etsiä entistä
kotiseutua. Satelliittikuva
tosin tuo esiin nykyiset pel-
lot ja metsät, joten tuttua
karjapolkua tai uimarantaa
ei ehkä löydy sieltä.

Kotisivuista puheen ol-
len Vammalan Karjalaseu-
ra on, kiitos Oiva Kaasa-
laisen, saanut aikaan hyvin
selkeät kotisivut. Myöskin
nuo Satakunnan piirin alla
olevat ja liiton sivuilta löy-
tyvä sivusto varmasti tulee
kertomaan tulevan talven
ja kevään aikana tulevista
juhlista Vammalassa.

Vpl. Pyhäjärvi-lehden si-
vumäärä on kasvanut parin
viime vuoden aikana val-
taisasti. Ilolla voi havaita,
että päätoimittaja Marjo on
saanut avukseen uusiakin
avustajia.

Allekirjoittaneen mieles-
tä paras avustajan tekemä
juttu on sellainen, joka poi-
kii lukijoilta jatkojuttuja ja
täsmennyksiä.

Henkilökohtaisesti olen
erittäin iloinen, että sain
Paavo Jalon kirjoittamaan
Pikojoen myllystä ja vielä-
pä tekemään ensimmäisen
kotiseutumatkan Pyhäjär-
velle.

REINO ÄIKIÄ

Jk. tämän kirjoituksen ai-
kana sain Pirjolta sähkö-
postiini ilmoituksen, että
karjalan kartat on nyt lin-
keissä mukana. Näin se pe-
laa tämä yhteistyö.

Antero Pärssinen kiitti
Suvannon seudun säätiöi-
den edustajien puolesta
konferenssin järjestäjiä kut-
susta, joka oli saatu Käki-
salmen historiaa syvältä
luotaavaan tilaisuuteen.

– Me olemme kiinnostu-
neita historiasta yleensäkin,
mutta erityisesti Karjalan
historiasta, koska esivan-
hempamme ovat asuneet
täällä ainakin 400 vuoden
ajan.

– Suvannon seudun pitä-
jäsäätiöt, joita on kaikkiaan
seitsemän, vaalivat esivan-
hempiemme perinteitä jul-
kaisemalla kirjoja, hoita-
malla alueelle pystytettyjä
muistomerkkejä, tutkimal-
la sukujen historiaa ja teke-
mällä matkoja tänne van-
hempiemme ja esivanhem-
piemme kotiseuduille, to-
tesi Pärssinen.

Miksi Käkisalmen, Pyhä-
järven ja Sakkolan säätiöi-
den edustajat olivat paikal-
la Käkisalmessa, siitä ohei-
nen Antero Pärssisen pu-
heenvuoro, joka konferens-
siväelle esitettiin myös ve-
näjäksi.

Käkisalmen

nykyiseen

omistukseen

johtaneet

tapahtumat
Maailmantilanteen kärjisty-
essä 1930-luvun lopulla sol-
mivat silloinen Saksa ja So-
sialististen Neuvostotasa-
valtojen Liitto (SNTL) elo-
kuussa 1939 hyökkäämät-
tömyyssopimuksen eli ns.
Molotov-Ribbentrop -so-
pimuksen, joka myös Hit-
lerin-Stalinin sopimuksena
tunnetaan. Sen salaisessa
lisäpöytäkirjassa nämä Eu-
roopan silloiset suurvallat
määrittivät etupiirinsä mm.
Baltian maiden ja Suomen
osalta. Suomi kuului siinä
Neuvostoliiton etupiiriin.

Saksan aloittaessa toisen
maailmansodan 1.9.1939
katsoi Neuvostoliitto ajan
koittaneen Suomen suun-
nalla. Puna-armeija ampui
26.11.1939 ns. Mainilan
laukaukset, joista neuvos-
tohallitus syytti Suomea.
Tämän jälkeen Neuvosto-
liitto aloitti ilman sodanju-
listusta 30.11.1939 talviso-
dan. Kansainliitto totesi
SNTL:n hyökkääjäksi.

Yhteensä 105 päivää kes-
täneessä sodassa Neuvos-
toliiton joukot onnistuttiin
pysäyttämään Suvantojär-
ven-Vuoksen tasalle. Sen
jälkeen Moskovassa maa-

liskuussa 1940 solmitussa
välirauhassa Neuvostoliit-
to kuitenkin vaati itselleen
yli kaksi kertaa valloitettu-
jen alueiden kokoisen alu-
een. Näin mm. Käkisalmi,
kuten koko itäinen Karja-
lankannas sekä suuri osa
Laatokan Karjalaa joutui
Neuvostoliitolle.

Suomen sotahistoriassa
jatkosotana tunnetuissa
taisteluissa suomalaiset jou-
kot valtasivat Käkisalmen
takaisin 21.8.1941. Näihin
taisteluihin liittyen suurelta
osin puurakenteinen Käki-
salmi paloi poroksi. Sinne
palanneet kaupungin enti-
set suomalaiset asukkaat
aloittivat täällä välittömästi
vireän jälleenrakentamisen,
kuten muuallakin Karjalan-
kannaksella.

Sotaonnen taas käännyt-
tyä kesällä 1944 Neuvosto-
liiton hyökkäys pysähtyi
itäisellä Kannaksella jälleen
Suvantojärveen. Neuvosto-
joukot eivät siis nytkään
valloittaneet Käkisalmea
eivätkä minun synnyinpitä-
jääni Pyhäjärveä. Rauhan-
teossa Neuvostoliitto kui-
tenkin otti jälleen haltuun-
sa samat alueet kuin vuon-
na 1940.

Vajaat 20 vuotta sitten
tapahtuneen Neuvostolii-

ton hajoamisen jälkeen
olemme voineet vapaasti
vierailla näillä entisillä koti-
seuduillamme. Myös lap-
semme ja lapsenlapsemme
ovat käyneet tutustumassa
esivanhempiensa asuinsijoi-
hin Karjalassa. Näihin
käynteihin on aina liittynyt
myös tutustuminen mai-
niosti hoidettuun Käkisal-
men linnan museoon ja sitä
kautta Käkisalmen ja Ko-
relan historiaan.

Matkoillamme olemme
saaneet täällä erinomaisia
henkilökohtaisia ystäviä.
Molemminpuoliset vierai-
lut ovat vakiinnuttaneet hy-
vät suhteemme käytännön
tasolle. Erityiset kiitokseni
lausun Käkisalmen linnan
museon johtajalle Maria
Petrovna Lihajalle ja sa-
malla koko museon henki-
lökunnalle. Kiitän Käkisal-
men kaupungin ja alueen
johtoa myötämielisestä
suhtautumisesta, jota osoit-
taen se on sallinut mm.
erilaisten muistomerkkien
pystyttämisen tänne.

Lopuksi kiitän konfe-
renssin järjestäjiä tästä erin-
omaisesta tilaisuudesta, jo-
hon olemme voineet osal-
listua sekä kaikkia tähän
konferenssiin osallistunei-
ta valaisevista esityksistä ja
ystävällisyydestä.

ANTERO PÄRSSINEN

Antero Pärssinen kotipihassaan Pyhäjärvellä.

Antero Pärssisen puheenvuoro seminaarissa Nata-
lian tulkatessa.

Kirjat

Karjalan Liiton 70-vuotis-
historiateos on ilmestynyt.
Kirjasta saa monipuolisen
ja kattavan käsityksen lii-
ton vaihtelevista vaiheista
etujärjestöstä karjalaisen
kulttuurin järjestöksi.

Karjalasta on kysymys –
Karjalan Liitto 1940-2010
on teos, joka esittelee Kar-
jalan Liiton ja karjalaisten
elämää erilaisista näkökul-
mista vuosina 1940-2010.
Ensimmäiset vuosikymme-
net olivat taistelua evakko-
jen oikeudenmukaisen ase-
man puolesta.

Kun karjalaiset olivat ko-
tiutuneet uusille asuinsijoil-
leen ja korvauskysymykset
oli ratkaistu, liitosta tuli yhä
enemmän kulttuurijärjestö.

Karjalan Liiton historia yksissä kansissa
Neuvostoliiton romahdet-
tua 1990-luvun alussa, lii-
ton toimintaa sävyttivät
voimakkaasti kotiseutumat-
kailu ja kaipuu juurille. Teos
kertoo myös Karjala-kes-
kustelun vaiheista.

Kirjan tekemiseen on
osallistunut useita asiantun-
tijoita. Päätoimittaja Antti
O. Arponen kirjoittaa lii-
ton toiminnan edunvalvon-
nan ja taistelun vuosista
1940-1960.

Filosofian maisteri Ter-
hi Willman kertoo karja-
laisen kulttuurin nousukau-
desta vuosina 1961-1994.

Oikeustieteen kandidaatti
Risto Kuisma käsittelee
vuosien 1995-2009 mur-

roksen aikaa.
Karjalan kysymystä sy-

ventää kansleri Kauko Sip-
ponen, Nurmeksen Bom-
ban talosta ja Ylläsjärven
Lapin majasta kirjoittaa toi-
mittaja Kullervo Huppu-
nen ja kivijalkamatkailusta
toimittaja Irma Sinerkari.

Karjalatalon vaiheita va-
lottaa Antti O. Arponen.
Kirjan kuvatoimittaja on fi-
losofian maisteri Saija Pel-
vas.

Karjalasta on kysymys –
Karjalan Liitto 1940-2010.

Kirjan hinta 38 euroa,
Karjala-kortilla 35 euroa

Tilaukset Karjalan
Liitosta, p. (09) 7288 170,

toimisto(at)karjalanliitto.fi.
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Meskaset ostivat Hanskin
talon Salitsanrannalta Golt-
zien naapurista. Olen Matti
ja Hanna Hanskin tytär,
syntynyt 1921 ja viettänyt
varhaislapsuuteni tuossa ta-
lossa. Pyhäjärvi-lehdessä
ollut mielenkiintoinen ja
ansiokas kirjoitus herätti
mieleen muistoja minun
varhaisimmilta vuosiltani
siellä.

Isoisäni Pekka Hanski
ja isoäiti Anna Hanski,
o.s. Vuohelainen, muutti-
vat Jaakkimasta Pyhäjärvel-
le, Salitsanranta 9 tilalle
Goltzin naapuruuteen. Isä-
ni oli syntynyt Jaakkimassa
15.7.1897, joten hän oli sil-
loin 2,5-vuotias. Goltzien
talo oli ollut kesähuvilana,
kunnes vallankumoukses-
sa joutuivat pakenemaan
Suomen huvilaansa. Siitä
tuli heidän ainoa kotinsa.
Talot ja tavarat oli pakko
jättää Venäjälle. Heidän ole-
tetusta varallisuudestaan
kertoi tarina, jonka olen
kuullut. Boris Goltzin isän
kuoltua vainajan arkkua veti
“hiirenkarvainen” valjakko,
jotka hevoset oli, sitten
matkan tehtyään, ammuttu
haudan partaalle. Niiden
haluttiin seuraavan isän-
täänsä ajan rajan tuolle
puollekin.

Goltzin lapsia Daniel,
Nikolai, Vetzeslav ja Va-
lentina, kutsuttiin arkikie-
lellä Tana, Kala, Pula ja

Vielä Salitsanrannasta,
Goltzeista ja vähän muistakin

Salitsanrannan
Goltzien kartanon

vaiheista on kerrottu
edellisissä lehdissä, ja

tässä lisää tarinaa
aiheeseen liittyen.

Vala; a, o ja u ääntyivät
venäläisittäin pehmeinä, lä-
hes ä:tä, ö:tä ja y:tä muis-
tuttaen. Pula oli paras leik-
kitoverini, sillä olimme lä-
hes saman ikäiset. Mielen-
kiintoista puuhaa oli iili-
matojen ja jouhimatojen
pyydystäminen rannan val-
keasta hiekasta, ja tattien
etsiminen Tuna-rouvalle.
Hän oli niistä mielissään.

Leikkien välillä käytiin
keittiössä, piioilta saimme
aina makupaloja. Sotien jäl-
keen tapasin Pulan Helsin-
gissä. Hänestä oli tullut pit-
kä, komea tummakiharai-
nen nuorimies, aivan isän-
sä näköinen. Hän kuoli
21.2.2002 Espoossa, per-
heellisenä. Isäni ja Boris
pitivät yhteyttä loppuun
asti. Vierailin isäni kanssa
joskus sotien jälkeen hei-
dän Tampereen lähellä ole-
vassa kodissaan, ja Boris
kävi sitten meillä täällä Tyr-
väällä. Tuna-rouva sai van-
hemmiten reumatismin jal-
koihinsa. Koirannahka ja-
lassa auttoi eikä tahtia hai-
tannut. Hän oli iloinen ja
sydämellinen naapurin
Tuna-rouva.

Salitsanranta oli iso, vau-
ras kyläyhteisö. Samanikäi-
siä nuoria parejakin oli usei-
ta. Muodostui tietysti ystä-
väpiirejä, jotka sitten kek-
sivät yhteistä tekemistä, il-
tamia, retkiä sekä harjoit-
telivat ja esittivät näytel-
miä.

Muistan eräät naamiai-
set, joihin Goltzin Tuna ja
äitini mm. tekivät naama-
reita, irtolettejä ja -neniä,
viiksiä ja naamiaisasujakin
syntyi. Naamiaisia mentiin
sitten juhlimaan jäätä pit-

kin Ivaskensaareen Sum-
pulan taloon. Äiti ja isä
olivat naamioituneet Jun-
nuksi ja Alliksi; sarjakuva-
hahmot Hakkapeliitta-leh-
destä. Äiti kerto, että isä-
Alli tarjoilijana oli niin no-
pea käännöksissään, että
letti vaan suihki suorana.
Hauska ilta muuttui jännit-
täväksi, kun ilma vaihtui
myrskyiseksi ja sakeaksi lu-
mipyryksi. Pimeälle jäälle
ei ollut menemistä. Koko
porukka joutui yöpymään
juhlatalossa hevosineen
päivineen. Se mainittiin jäl-
keenpäin, että kaikissa vuo-
teissa oli ollut kahdet laka-
nat – vauras talo!

Isäni muistan näytelleen
kerran maamiesseuran juh-
lassa lääkäriä, instrument-
teina mm. kirves ja saha.
Näytös heijastettiin varjo-
kuvana katsojille.

Minun lapsuuteni aikana
muistan Goltzien talon ol-
leen vaalean vihreä ja ve-
rannan lasit olivat sinisiä ja
valkeita vinoruutuja. Sisä-
tiloista muistan erityisesti
salin kaluston ihmeelliset
tuolit. Kerrottiin, että ne
olivat turkkilaiset, matalat,
nelikulmaiset ja kokonaan
topatut. Selkänoja muodos-
tui kahdesta kulmittaisesta
sivusta vastakkaisen kul-
man jäädessä istujan alle.
Päällys oli vihertävää kuvi-
ollista silkkisatiinia, reu-
noissa tummempaa yksivä-
ristä silkkiä, lattian rajassa
punotut silkkitupsut. Jokai-
nen tuoli oli taideteos.

Salin seinällä oli muuta-
ma kultakehyksinen taulu
ja iso trymoopeili. Ruoka-
salin seinällä oli täytettyjä
lintuja soikeisiin tammialus-

toihin kiinnitettyinä, ja tum-
mien ikkunaverhojen reu-
nassa pampulat. Muitakin
ihania tavaroita jäi lapsen
mieleen. Talo oli säilynyt
vallankumoukselta.

Goltzin mailla oli muita-
kin emigrantteja. Jotkut vii-
pyivät vain vähän aikaa, toi-
set kauemmin, kuten Zer-
bakov. Hän oli taidemaala-
ri. Pyhäjärveläiset tulivat
tuntemaan erikoisesti hä-
nen Laatokka-taulunsa.
Meilläkin sellainen oli. Hän
teki myös Salitsanrannan
maalauksen. Se meni velje-
ni mukana Ruotsiin ja jäi
sille tielleen hänen kuole-
mansa jälkeen.

Goltzeille menevän tien
alkupäässä oli pieni mökki.
Sitä ei ollut enää pitkiin
aikoihin, mutta lapsuuteni
aikana se tönötti tienpos-
kessa. Asukkaat olivat Jörk-
ki ja Jörkin Liisa (nimi
saattoi olla esim. Björk).
Heidän elinpiirinsä “kop-
poli” käsitti aitauksen mö-
kin ympärillä ja vähän maa-
ta heidän valkealle lehmäl-
leen. Heinät Liisa keräili
lehmälle tien varsilta ja sai
naapureilta. Liisa kehräsi
villoja kylän naisille. Jörkki
itse istui keskilattialla kei-
nutuolissa piippua poltel-
len, ja Liisakin haisi tupa-
kalle. Jörkki oli kai ollut
merimies nuoruudessaan.

Joitakin vuosia sitten olen
käynyt noissa lapsuuteni
maisemissa. Meidän ja mei-
dän jälkeemme Meskasen
talossa oli jonkunlainen sa-
han konttori, isoja tukki-
puita talon seinustalla. Mi-
tään muita rakennuksia ei

Rouva Tuna Goltz ja tytär Valentina.

Goltzien rouva ja pojat Tana ja Kala. Huomaa
turkkilainen tuoli.

Boris Goltz ja perhe. Tuna, Daniel, Nikolai, Vetzes-
lav, Valentinaa ei vielä ollut.

Isäntämiehiä Salitsanrannalta. Vasemmalta seisomassa viidentenä Aleks Määttänen, kuudes Uuno
Musakka, seitsemäs Eelis Roininen (?) ja kahdeksas Boris Goltz.
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Pyhäjärveläiset nuoretparit retkellä Imatralla. Kir-
joittajan äiti Hanna kuvassa keskellä kukkahamees-
sa, isä hänen oikealla puolellaan.

ollut. Hopeapajut tien reu-
nassa olivat isot. Talon räys-
tään alta löytyi vielä alku-
peräistä vaaleanpunaista
väriä.

Goltzin koivukuja ran-
taan oli entisellään, vain
yksi koivu oli kaatunut po-
lun poikki ja lahonnut sii-
hen. Polku kiersi sen ulko-
puolelta. Talo oli väriltään
punainen. Upeasta lasive-
rannasta ei näkynyt jälkeä-
kään. Ajan hammas oli lyö-
nyt kaikkeen oman leiman-
sa. Talossa oli sodan aika-
na ollut tutka-asema. Koko
alue oli ollut tarkoin varti-
oitu ja asiattomilta pääsy
ankarasti kielletty.

Pala kurkussa minä noita
lapsuuteni leikkipaikkoja ja
tantereita katselin. Vain Py-
häjärvi peltojen takana ki-
malteli yhtä sinisenä ja tu-
tun tuntuisena, kuten sil-
loin kauan sitten.

Mukana on muutama
vanha valokuva Salitsanran-
nan ihmisistä. Ehkäpä joku
saattaa vielä löytää kuvista
sukulaisiaan.

PAULA HAIKKA
o.s. HANSKI

P.S. Leo Musakasta tuli
mieleen. Hän on Aino ja
Heikki Musakan poika.
Minun ikäiseni, kastettu
kuulemma samalla vedellä.
Leo oli metsänhoitaja Ron-
kaisen autonkuljettaja.
Ronkaisen koti oli Juvalla,
kuten mekin silloin asuim-
me.

Ronkainen yöpyi toisi-
naan Juvalla, ja Leo, salit-
sanrantalainen – melkein
sukulainen – yöpyi meillä.
Meiltä hän lähti sinäkin aa-
muna, joka sitten jäi hänen
viimeisekseen. Erittäin pa-
hassa lumipyryssä hän jou-
tui nokkakolariin ja kuoli
heti.

Leo oli miellyttävä ja
mukava nuorimies. Niin
pitkä, että naputteli mei-
dän ryijyn seinään katonra-
jaan seisaaltaan.

Leo seisoo äitinsä sylissä
kuvassa, jossa ovat Salit-
sanrannan emännät lapsi-
neen piknikillä Riiskan kan-
kaalla (kuva ylh.).

Salitsanrannan emännät lapsineen piknikillä Riiskan kankaalla. Oikealta
Hanna Hanski ja Paula, Annamari Kukko ja Mari, Sanelma ja Aili, Aino
Musakka ja Leo, vasemmalla oleva äiti kahden lapsen kanssa tunnistamatta.

Istumassa vasemmalta Matti Hanski ja Heikki
Musakka, takana Toivo Hanski, Vilho Musakka ja
Herman Happonen. Toivo Hanski kaatui Raudus-
sa 1917.

Kylien elämässä talkoot oli-
vat tavanomaisia vielä
1930-luvulla. Ne auttoivat
taloja selviytymään töistään
elonkorjuuaikoina ja olivat
hauskaa vaihtelua harmaa-
seen arkeen, kun työn pääl-
le usein pidettiin kalenat.

Pyhäjärvellä esivalta oli
ottanut erittäin tiukan lin-
jan siihen, ettei puukkoja
tai muita aseita saanut vä-
enkokouksissa pitää mu-
kana. Ehkä tästä syystä se
vainosi myös luvattomia
kalenoita.

Jooseppi Lahti piti vil-
jankorjuutalkoot jolloinkin
1930-luvun jälkipuoliskol-
la. Töiden päälle Joska oli
järjestänyt talkootanssit.
Mistä lienee poliisi Soik-
keli saanut kalenat tietoon-
sa, kun ilmaantui pyytä-
mättä ja odottamatta pai-
kalle ja lopetti lystit siihen.
Kun poliisista oli tehty ha-
vainto, miesväki rupesi kii-
reesti piilottamaan puuk-
kojaan. Teräasehan oli jok-
seenkin jokaisella mukana,
koska se oli työssä välttä-
mätön. En muista, tuliko
Joskalle sakkoa talkoitten-
sa kylkiäisenä, mutta kylän
väki kyllä paheksui tätä tal-
koitten huvipuolen tylyä lo-
petusta.

Kerran oli Tatin Taa-
vetti järjestänyt kauranniit-
totalkoot. Sää oli suopea ja
väkeä koolla kosolti. Taa-
vetti oli erityisesti huoleh-
tinut juomapuolesta. Ettei
tarvinnut turvautua veteen,
mikä ei anna uutta energi-
aa kulutetun tilalle, hän oli
varannut pellon reunaan
tonkallisen piimää. Sitä oli

Talkoita ja tarjoomuksia
kerätty useana päivänä, jol-
loin piimällä oli taipumus
saostua astian pohjalle he-
ran jäädessä pinnalle.
NBäin oli myös tonkan lai-
ta. Taavetti toimi itse jake-
lijana. Hän esitti juomaan
tulijalle asiallisen kysymyk-
sen: “Kirkasta vai mölläk-
kää?”. Joka tahtoi kirkasta,
sai heraa päältä, mutta möl-
läkän tilaajalle Taavetti
koukkasi nektaria pohja-
puolelta.

Pikkupojan rooli talkois-
sa oli tietysti ensisijassa
osallisuus kahvipöydän
herkkuihin. Tämä rooli tuli
kai jotensakin hoidetuksi,
mutta Taavetin talkoisiin
liittyi vielä erityinen tähti-
hetki, kun työn jälkeen pi-
dettiin kalenat. Lienevätkö
olleet luvanperäiset vai oli-
ko porukkaa varoitettu pi-
tämään talkookutsu sivulli-
silta piilossa, mutta päivän
päätteeksi tanssittiin Taa-
vetin ladossa. Aallon Si-
mon grammari pani paras-
taan. Historialliseksi tilai-
suuden teki se, että sain
konetta hoitelevan kor-
keimman tahon luvan vään-
tää vetoa grammarin kam-
mesta. His Master’s Voicen
koira tuskin voi olla sen
lumoutuneempi isäntänsä
äänestä kuin kammen vään-
täjä oli kosketuksestaan
tuohon tekniikan ihmee-
seen.

Rantalaisen Pauli on
koulupiirin kirjassa muis-
tellut talkoita, joilla oli mää-
rä raivata Tatin hakaan so-
pivan tasaiselle paikalle pal-
lokenttä. Varmaan oli täh-

täimessä pesäpallo, koska
jalkapallona tunnettu mie-
lenhäiriö ei ihmeemmin le-
vinnyt maaseudulle. Nois-
sa talkoissa oli vauhtia
enemmän kuin valvontaa,
sillä joku kiireinen kaatoi
lepän päälleni ja sain sen
latvuksesta aika tällin. Eipä
sille kentälle ihmeemmin
virinnyt pelitoimintaa, mut-
ta Tatin lehmät hyötyivät
keskelle lepikkoa synty-
neestä nurmikosta.

Reiluahan se oli Taavetil-
ta, kun luovutti hakamaata
kylän nuorten käyttöön.
Varmaan tuolta aholta oli
haukannut osansa myös se
talon mullikka, joka oli kar-
jaa juhannuksen tienoilla
1944 ajoon koottaessa on-
nistunut piiloutumaan ja
jäämään samaiseen hakaan.
Muuan Kallenkartanoon
tuolloin jätetyn työporukan
isännistä kertoi, kuinka oli
kaverinsa kanssa sattumoi-
sin joitain päiviä myöhem-
min löytänyt mullikan ja
saanut sen kiinni. Sillä oli
osoitelappukin tuolloin
kaulassaan, mutta lappu
sattui irtoamaan ennen kuin
miehet saivat mullikan työ-
porukan hoteisiin. Kun ku-
kaan ei tuntenut elukkaa
varmasti omakseen, niin
päätettiin vahvistaa joukon
muonitusta niillä lihoilla,
mitkä Taavetin haka tahtoi
tarjota. Hyvää oli sapuska
ollut kaikkien yksimielisen
todistuksen mukaan, hä-
nenkin joka – tosin tietä-
mättään – kustansi poru-
kan pidot.

ERKKI LEHTINEN

Portti
Se on vuoskymmenten takaa
kuin portti menneisyydestä.

Se jälleen aukeaa,
on kiehtovaa katsastaa,

mikä kätkeytyy portin taa.
Pieni paljasjalka taapertaa

nyt portin taa, ei kukaan huomaa
tulijaa, näin piilos olla saa.

Äiti etsii huolissaan, missä
tyttönen, naapuri nyt huomaa

sen, hän huikkaa iloiten,
mitä etsit, katselet.

Portti on raollaan, on tyttö
kadonnut, älä ole huolissaan,

on tyttö töissä nyt.

Oli tyttö oven aukaissut ja
porstuassa munakorin havainnut

hän niitä rupes heittelemään
ulos ovesta.

Voi voi kun harmittaa, miten
voinkaan korvata, antaa tytön

töitä tehdä, on noin kovin touhussaan.

Vuoskymmenten perästä olen käynyt
samalla portilla, en muista näistä

puuhista, vain kuulopuheista.

Näin muistot mieltä lämmittää,
kun saavun portille, sain lapsena

siellä taapertaa helmas koti-Karjalan.

                           SUOMA SAARINEN

Vanhoja karjalaisia
työtapoja DVD:llä

Alakylän ”Pyrintö”
Nuorisoseuran perin-
netoimikunta myy
DVD-levyn hintaan 15
euroa/kpl. Jos levy toi-
mitetaan postitse, peri-
tään toimituskuluja 2,5
euroa.
Tilauksia
vastaanottavat:

Oiva Kaasalainen
Kannintie 7,
38210 SASTAMALA
Puh. 050-3550169.
oiva.kaasalainen
@kopteri.net

Orjo Pärssinen,
Sarkiantie 169
38300 SASTAMALA
puh. 03-5135294
tai 050-5994096



Keskiviikko 20. lokakuuta 2010VPL.PYHÄJÄRVI10

…käki kukkuu siellä ja ke-
vät on…

Karjalaan mennessä kos-
kettava käen kukunta oli jo
illalla vastassa, ja aamuin
illoin matkan aikana saim-
me nauttia siitä.

Osallistuimme Laila In-
nasen vetämään matkaan
synnyinseudulleni Pyhäjär-
ven Pyhäkylään 28.-
30.6.2010. Liityimme iloi-
seen seurueeseen Helsin-
gistä, puolisoni Veikon ja
ystävämme, rovasti Eeva
Airilan kanssa. Matkalais-
ten joukosta tapasin pik-
kuserkkuni Pekka Inki-
sen, hän oli vaimonsa Hel-
kan kanssa toista kertaa
tutustumassa juurille.
Olimme tavanneet yli 40
vuotta sitten! Puolisolleni
ja minulle matka oli kol-
mas kerta entiselle kotiseu-
dulle.

Laulellen jatkoimme mat-
kaa. Viipurissa teimme kier-
roksen kauppahallissa. Ul-
kona pieni tyttö myi mag-
neettinukkeja jääkaapin
oveen eurolla, ja muistutti,
että täti laita laukku kiinni,
täällä varastetaan. Sanoi
lähtiessäni, muista pientä
Isabellaa; kyllä, minä sa-
noin.

Matkan varrella pysäh-
dyimme viettämään kahvi-
hetkeä. Kuljettaja keitti kah-
vit ja kutsui matkakump-
panit karjalanpiirakoille ja
tiikerikakulle, jotka olin lei-
ponut tarjottavaksi “häävi-
eraillemme”, 52-vuotishää-
päivämme kunniaksi. Tuli
ikimuistoinen päivä, kun
matkalaiset yllättivät mei-
dät ihanalla Nuoruusmuis-
toja -laululla – ja hääpari
laittoi valssiksi. Saimme
lahjaksi kolme pulloa sham-
panjaa, jota lupasimme tar-
jota Musakan lomarannas-
sa illanvietossa.

Musakalle tullessa majoi-
tuimme uuden rakennuk-
sen yläkertaan, jossa oli vii-

Marja Lahtinen Veikko-puolisonsa kanssa Marjan syntymäkodin edustalla.

Matka kotiseudulle näytti
oman syntymäkammarin

si huonetta ja suihkut. Uu-
det, puhtautta tuoksuvat ti-
lat antoivat rauhallisen yö-
unen. Pääskynen kävi ik-
kunaruudun takana aamuin
illoin meitä tervehtimässä.
Ruokailu, saunominen ja
pulahtaminen Pyhäjärveen
virkistivät matkapölyt pois.

Illalla teimme kävelyret-
ken 2,5 kilometrin päähän
kotiini muutamien ystävi-
en kanssa. Hyttysparvet oli-
vat myös seuranamme.
Matkalla näimme uuden
kansakoulun, joka valmis-
tui vuonna 1937 ja oli tal-
visodassa sotasairaalana.
En tiedä, onko siellä ke-
tään asutettuna. Vanhoja,
ränsistyneitä, harmaita ta-
loja. Vanha kansakoulu,
joka on tuotu jostain, on
erinäköinen. Ohitimme en-
tisen lääkärin talon myös.
Venäläisten jo 1990 val-
mistunut suuri asuinraken-
nus seisoi elottoman nä-
köisenä entisen Ala-Pekko-
lan, Juho ja Elissa Inkisen
talon paikalla.

Sitten oli kotini Ylä-Pek-
kala, Matti ja Hilma In-
kisen talo. Puut ja pensaat
olivat kasvaneet niin, että
taloa näkyi vain vähän.
Ränsistynyt aita ja portti
erottivat talon tiestä. Hoi-
tamaton piha ja tienoot oli-
vat surullinen näky.

Uskalsimme mennä ihan
pihaan, vaikka oli myöhä.
Koira haukkui ja tuli vas-
taan. Eeva Airila meni edel-
lä, sanoi, kyllä me menem-
me sinne. Pala nousi kurk-
kuun, tunne kotiin tulosta
oli liikuttava. Rapuille tuli
henkilö, jonka 1990 ta-
pasimme ensikäynnillä;
tunsimme toisemme ja ha-
lasimme nyt. Taloa asui sil-
loin vanha pariskunta, mies
entinen sotalentäjä, ja hei-
dän tyttärensä, joka nyt ta-
vattiin, ja hänen pikkutyt-
tönsä, joka nyt on 24-vuo-
tias. Asuvat Pietarissa, tämä
Pyhäkylän talo on heidän
kesäpaikkansa.

Kiersimme taloa ulkoa-
päin ja sisältä. Kävimme
mummoni kammarissa ja
olohuoneessa, jossa olen
syntynyt. Tupakeittiö oli
jaettu useammaksi huo-
neeksi, ja sulana, maito-
huone, oli eteisestä vasem-
malla oleva huone. Mielee-
ni muistuu lämmin maito
ja voin kirnuaminen ja se-
paraattori.

Seuraavana päivänä teim-
me matkan Konevitsan
luostariin. Luostari oli ul-
koapäin entisöity. Alaker-
ran kirkko oli saatu enti-
söityä, mutta yläkerran
kirkko-osa oli kesken. Näky
oli joka tapauksessa kau-
nis, koskettava.

Menomatkamme luosta-
riin tosin viivästyi, kun jou-
duimme kääntymään taak-
sepäin. Meille ilmoitettiin,
että haemme laivaan uusia
matkalaisia, joiden matka
keskeytyi, kun laiva oli teh-
nyt stopin. Saimme arvo-
valtaista väkeä toisesta lai-
vasta: munkkeja, noviiseja
ja kauniita, hyvin pukeutu-
neita naisia menossa Pieta-
rista Konevitsaan vierailul-
le. Rannalla tervetulotoi-
votukset olivat näkemisen
arvoiset – kumarruksia,
suudelmia ja halauksia.

Teimme pitkän kävely-
retken saarella. Antti Mus-
akka esitteli luontoa ja sin-
ne rakennettuja tsasounia,
eli kyläkappeleita, rukous-
huoneita. Kävimme Hevo-
senkivellä, jossa on kavion-
jälki. Sen viereen ja osittain
päälle oli rakennettu myös
pieni tsasouna. Paluumat-
kalla laivasta ihailimme vielä
kaunista näkyä, luostari si-
nisine kupoleineen, sinistä
taivasta vasten.

Kahvit ja kalakukot, suo-
lamuikut ym. herkut odot-
tivat rannan läheisyydessä,
kun palasimme pitkittyneel-
tä matkaltamme. Kiitos
maukkaista tarjoiluista Lai-
lalle ja autonkuljettajalle.

Seuraavaksi ajettiin Kä-
kisalmeen, jossa kierros
kaupungilla ja torilla. Palat-
tuamme Lomarantaan vie-
timme ohjelmallisen illan
huvimajassa, jossa oli lau-
lua, lausuntaa yms, ja tar-
jottiin shampanjat ja pais-
tettiin makkarat.

Aamulla varhain yhteis-
kuva ja sitten matka sanka-
rivainajien muistopatsaalle,
jossa hiljennyimme kuun-
telemaan rovasti Eeva Ai-
rilan puhetta sodassa kaa-
tuneiden muistolle. Hän
kiitti sotiemme sankareita,
jotka puolustivat isänmaa-
tamme uhraamalla oman
henkensä. Veisasimme lo-
puksi virren Siunaa ja var-
jele meitä.

Matkamme jatkui Pieta-
rin, Narvan ja Tallinnan
kautta kotiin.

Karjalasta jäi mieleeni
ajan pysähtyneisuus. Kar-
jalan koivikot ja mäntymet-
sät huokaavat tuulessa. Jät-
tiputket ovat vallanneet
laaksot ja muut tienoot,
rappeutuneet, luhistuneet
rakennukset odottavat koh-
taloaan. Aivan kuin Osmo
Immosen sanoittamassa
Pyhäjärvi kaipuu -laulussa
sanotaan:

“Kylät ankeina siellä nyt
seisoo, monet talot on kadon-
neet pois. Tönöt vallanneet lah-
det ja niemet, kuka meistä niis
asua vois. Pajut peittää nyt
pellot ja tienoot, jne…”

Pietari ohitettiin ja mat-
ka jatkui seurustelellen, lau-
lun ja huumorin kera. Saa-
vuimme Narva-hotelliin,
jossa meitä jo odoteltiin.
Oli pieniä viivytyksiä tullis-
sa ja hotellin etsinnässä.
Narva-hotelli oli uusittu ja
siisti. Seuraavana päivänä
tutustuimme vielä Nar-
vaan. Oiva-opas selosti so-
tilaallisesti Narvan histori-
aa ja kehitystä, joka vasta
5-6 vuotta sitten pääsi al-
kuun. Raatihuone oli so-
dassa tuhoutunut maanta-
salle ja nyt se oli tiili tiileltä
rakennettu entiselleen. Alue
on valmis syksyllä 2012.

Narvan upea joki, jonka
kahta puolen olevat sota-
linnakkeet ovat mahtava
näky. Venäjän puolella ole-
va linnake on noin 1400-
luvulla Iivana Julma nel-
jännen rakennuttama ja

Eestin puolella oleva lin-
nake on noin 1300-luvulla
ruotsalaisten rakentama.

Opas kertoi valtavasta
Krenholmin tekstiiliteh-
taasta, joka perustettiin
1860. Sillä oli oma sairaala
ja yhdyskunta, työntekijöis-
tä pidettiin huolta. Toimin-
ta jatkuu osittain vieläkin.
Kesko omistaa tehtaan ja
toimittaa tuotteita Antti-
laan. Osa valmistetaan hal-
patyömaissa. Tehdas- ja sai-
raalarakennukset olivat hy-
väkuntoiset. Sairaala on
edelleen toiminnassa.

Iltapäivällä lähdimme
kohti Tallinnaa. Pieni kä-
vely Vanhassakaupungissa
ennen kuin laiva lähti illan-
suussa kohti Helsinkiä. Kii-
tos vielä Laila Innaselle ja
urhealle autonkuljettajalle ja
kaikille mukana olleille,
myös Musakan Lomaran-
taan. Hyvää syksyä!

MARJA  ja  VEIKKO
LAHTINEN,

(Marja o.s. INKINEN)Matkalaisryhmämme Musakan Lomarannassa 30.6.2010.

Rovasti Eeva Airila piti muistopuheen sankarivai-
najien patsaalla.
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Koko lapsuuden ja nuo-
ruuden kuunnelleena pap-
pani Antti Äikiän tarinoi-
ta Karjalasta, alkoi nyt ai-
kuisiällä kiinnostaa käydä
katsomassa papan synnyin-
seutuja. Mikäs sen hienom-
pi ajankohta matkalle olisi-
kaan, kuin lähteä Karjalaan
toukokuussa 2010, kun
pappa täyttäisi 80 vuotta.

Juttelin asiasta mieheni
Mikael Saulamon ja pap-
pani veljen Pentti Äikiän
kanssa syksyllä 2009.

Alkuperäisen suunnitel-
man mukaisesti myös Pen-
tin piti osallistua matkaan.
Pentin vinkkien perusteel-
la otin yhteyttä Reino Äi-
kiään, joka lupautui reis-
sullemme matkanjohtajak-
si. Reinon opastuksella olin
yhteydessä lokakuussa 2009
Lomaranta Musakkaan,
josta varasin alustavasti tar-
vittavat huoneet.

Vuoden vaihteen jälkeen
otimme mieheni kanssa asi-
an puheeksi Antin kanssa,
joka kertoi haluavansa
myös lapsensa mukaan
matkalle. Olin siis yhtey-
dessä Antin lapsiin;  isääni
Jorma Äikiään, setääni
Arto Äikiään ja täteihini
Marketta Äikiään ja Mar-
janne Höckerstedttiin.

Sovimme Antin lapsien
kanssa, että reissu olisi mei-
dän kaikkien yhteinen syn-
tymäpäivälahja Antille. Olin
keväällä 2010 yhteydessä
Reinoon ja vahvistin mei-
dän porukkamme osallis-
tujamäärän. Reino lupasi
järjestää bussikyydin Sal-
misen Helin kanssa ja vär-
väsi reissuumme Huittisis-
ta lisää väkeä.

Toukokuisena aamuna
klo 4.15 Karjalan viirin lie-
huessa lippusalossa kotim-
me pihassa, lähdimme An-
tin ja  Jorman kanssa aja-
maan kohti Lauttakylän
asemaa, josta Porista tule-
va bussi tulisi meidät ja
muut Huittisista lähtevät
noukkimaan. Ajoimme
Tampereen kautta Helsin-
kiin, josta otimme loput
matkalaiset kyytiin. Jo heti
bussissa menomatkalla oli
havaittavissa varsin letkeä
tunnelma.

Ylitimme rajan Vaali-
maalla ja emme ajaneet-
kaan tavanomaista tietä Py-
häjärvelle, vaan suuntasim-
me entiseen Kivennavan pi-
täjään, josta saimme Antti
Musakan pienen odotte-
lun jälkeen oppaaksemme.
Matka jatkui Terijoelle ja
kohden Pietarin laitakau-
punkia josta käännyimme
kohti Vpl. Pyhäjärveä.

Maisemat Venäjän puo-
lella olivat vaihtelevat; Teri-
joen upeat hiekkarannat ja
rikkaiden vapaa-ajan asun-
not olivat totaalinen vasta-
kohta huonosti hoidettui-
hin teihin ja vähemmän
kunnossapidettyihin taloi-
hin. Pitkän ja osittainen sa-

Antti Äikiän 80-vuotissyntymäpäivän lahjamatka tehtiin toukokuussa 2010

Syntymäpäivämatka kutsui perheen Pyhäjärvelle

Antti ja Pentti Äikiän syntymäkoti Ivaskensaaressa. Simo Hämäläinen omisti
talon ennen sotia. Henkilöt vasemmalta: Arto, Marketta, Marianne, Antti,
Jorma ja Virpi.

teisen päivän jälkeen saa-
vuimme Lomaranta Musa-
kaan, jossa meidät otettiin
avosylin vastaan. Todella
herkullisen illallisen jälkeen
oli vuorossa sauna ja illan-
vietto, jonka allekirjoitta-
nut jätti väliin ja meni ajois-
sa nukkumaan.

Hyvin nukutun yön jäl-
keen söimme aamupalan ja
lähdimme Antti mukanam-
me matkaan.

Musakan pihassa kuulin
bussissa, että olimme me-
nossa Vpl. Pyhäjärven san-
karihaudalle, jossa sain pa-
pan kanssa laskea kukat.
Tunnelman teki täydellisek-
si pastori Jaakko Lehti-
mäen puhe, joka sai jäl-
leen allekirjoittaneen hyvin
herkälle tuulelle.

Sankarihaudalta jatkoim-
me matkaa kohti Salitsan-
rantaa, jossa tarkoituksena
oli käydä katsomassa pap-
pani Antin kotia Pattoisis-
sa.

Tie oli kuitenkin siellä
niin huonossa kunnossa ja
vettäkin satoi, että Musa-
kan Antti lupautui viemään
meidän porukkamme sin-
ne illallisen jälkeen pikku-
autolla. Tästä hiukan pet-
tyneenä jatkoimme matkaa
kohti Käkisalmea. Torilla
kävimme katsastamassa
paikallisen tarjonnan sekä
piipahdimme Käkisalmen
linnassa.

Käkisalmelta ajoimme
Räisälän kautta Sakkolaan,
Rautuun, Metsäpirttiin, jos-
ta palasimme  Sakkolan
kautta Pyhäjärvelle. Piipah-
dimme matkalla myös
eräässä lasten huostaanot-
tokodissa, jonne Heli vei
monta matkalaukullista
vaatteita ja leluja. Pitkän ja
osittain sateisen päivän jäl-
keen saavuimme Musakan
Lomarantaan, jossa illalli-
nen jo odotti.

Retki Ivaskansaareen
ja Pattoisiin
Meillä oli tosin vielä se
tärkein reissu edessä. Kos-
ka meitä oli kuusi, niin tar-
vitsimme toisen auton, jot-

ta mahtuisimme kaikki kyy-
tiin. Antin äiti lupautui toi-
seksi kuskiksemme. Koska
menimme kahdella autolla,
myös Eskolan Rauno pää-
si mukaamme.

Näin siis alkoi meidän
porukkamme tärkein mat-
ka. Päätimme ensin käydä
katsomassa papan synnyin-
kotia Ivaskensaaressa.
Ajoimme todella huono-
kuntoista ja kuoppaista tie-
tä monta kilometriä ja vä-
lillä tuntui, että auto ei mi-
tenkään voi selvitä ehjänä
perille asti.

Viimein kuitenkin saavut-
tiin talon pihaan ja tunnel-
ma oli käsin kosketeltava.
Kivinen ja suuri talo oli
ehjänä pystyssä omenapui-
den katveessa, ja Antti tiesi
kertoa, että se on tällä het-
kellä venäläisten vapaa-ajan
asuntona. Talossa ei ollut
ketään ja uskaltauduimme
hiukan pihalle kuvaamaan.

Talo näytti ihan samalta
kuin Pentin näyttämissä va-
lokuvissakin. Ja etenkin ik-
kunoiden suuret ikkunalau-
dat olivat hienot. Pystyin
hyvin kuvittelemaan Antin
ja Pentin siellä pienenä is-
tuskelleen. Ja paikka oli to-
della hieno, harvalla lapsel-
la on tänä päivänä moista
pihapiiriä ympärillään.

Ivaskensaaresta lähdim-
me ajamaan kohti Salitsan-
rantaa ja Pattoista. Pitkän
ja kuoppaisen sekä mutai-
sen ajon jälkeen matkam-
me pysähtyi suuren ojan
luokse, josta jalkauduim-
me. Kävelimme pimene-
vässä illassa laidunmaan
halki kohti papan viimeistä
kotia Karjalassa.

Pihavalon jo valaistessa
pihaa näimme ison kuusen
suojissa olevan harmaan
hiukan kaltevan talon. Us-
kaltauduimme koputella
oveen, kenenkään kuiten-
kaan sitä avaamatta. Olin
jo Suomesta ostanut pari
pakettia kahvia, jotka jä-
timme portaille olevien
saappaiden sisään. Tuliai-
siksi ja muistoksi käynnis-
tämme.

Antti tiesi täälläkin ker-
toa talon olevan venäläisen

vanhan rouvan vapaa-ajan
asunnon. Ikkunoissa oli
valkoiset pitsiverhot ja pi-
halla oli ulkorakennuksen
edessä se sama kivi, jonka
päällä Pentti ja Antti ker-
toivat lapsena leikkineen-
sä. Täällä todella tunsi ajan
pysähtyneen ja huomasin
papan silmien kyynelty-
neen. Tosin taisi siinä muil-
lakin olla hiukan kosteutta
silmäkulmissa.

Kymmenen aikoihin il-
lalla kävelimme takaisin au-
toille, joista ajoimme Musa-
kaan viettämään viimeistä
iltaa. Muu porukka olikin
jo kerennyt saunoa ja vietti
varsin hilpeissä tunnelmis-
sa iltaa.

Liityimme mukaan ja
pääsimme jopa kuulemaan

laulua ja vihellystä. Illan
aikana myös tanssimme ja
seurueen naiset joutuivat
kukin omalta osaltaan tans-
simaan hiukan enemmän
kuin miehet.

Aamupalan jälkeen läh-
dimme ajamaan kohti Vii-
puria. Viipurissa kävimme
torilla sekä kauppahallissa,
josta ostinkin tuliaiset ko-
tiin. Viipurista ajoimme
Vaalimaalle, jossa tällä ker-
taa rajan ylitys ei sujunut-
kaan niin nopeasti kuin tul-
lessa. Vaikka paperimme oli
täysin kunnossa kesti neli-
sen tuntia ennen kuin ryh-
mämme pääsi niitä esittä-
mään.

Vihdoin pääsimme rajan
yli ja ajoimme Porvoon,
Tikkurilan ja Espoon Ikean

kautta Lauttakylään. Jäim-
me papan kanssa Lautta-
kylässä pois, josta ajoimme
sitten kahden saareen.

Pitkän päivän ja upean
reissun kruunasi kotona lip-
pusalossa liehuva Karjalan
viiri, joka oli allekirjoitta-
neen mielessä saanut var-
sin uuden merkityksen.

Minulle ja monelle muul-
le seurueemme jäsenelle
matka Karjalaan oli ensim-
mäinen. Heli Salminen,
Reino Äikiä ja Antti Mu-
sakka kertoivat matkan ai-
kana näkymistä. Pitäjähis-
torian ja koulupiirikirjan si-
vuilta on ollut mahdolli-
suus vielä tarkistaa monta
tietoa.

VIRPI SAULAMO,
Antti Äikiän pojan tytär

Antti ja Pentti  Äikiän kotitalo Pattoisten kylässä
on jäljellä, tosin pienempänä kuin ennen.

Reino ja Antti Äikiä Pyhäjärven aseman rappusilla. Ssukulaispojat lähtivät
asemalta 3.12. 1939 evakkoon.
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Rajahovissa, huoltoasemal-
la ennen Vaalimaan tullia
tunnelma alkoi kohota.
Matka oli päässyt todelli-
seen vauhtiin. Oli 20. hei-
näkuuta ja armon vuosi
2010.

Minut oli saatu mukaan
ilman voimasanoja ja kiel-
tämättä itseänikin kiehtoi
ajatus nähdä paljon puhut-
tu Karjala ja matkata omil-
le sukujuurilleen.

Odotettu ruokailu- ja
kahvitauko sekä jännittä-
mäni valuutanvaihto meni-
vät kuin vanhalta tekijältä,
vaikka ensi kertaa itään päin
nyt suuntasinkin. Viimei-
simmästä ulkomaanmat-
kasta oli vierähtänyt jo vuo-
sikymmen.

Pikkuserkustani Jaanasta
tuli heti sielunkumppani ja
matkatoveri, vaikka emme
olleet tavanneet kuin kah-
desti aiemmin. Meihin
Musakoihin on kuulema
helppo tutustua ja sellai-
nen tuttuuden tunne välit-
tyikin jo metrien päähän.
Ihan jokaisesta, jotka su-
kuun kuuluvat - tulin huo-
maamaan.

”Ruki vehr!” oli äidin
opastus tervehtiä venäläi-
siä tullivirkailijoita ja pai-
kallisia. Tulinpa onneksi tä-
män varmistaneeksi ennen
tilanteita. Kiitos oikaisusta
Jaanalle! Ylimääräistä jän-
nitystä olisi voinut tulla
matkaan, mikäli tätä kieli-
kukkasta olisin käyttänyt.
Äitini on kotoisin Karjalan
Sortavalasta, joten hänen-
kin lapsuudenkoti on jää-
nyt vieraille, olisiko matka-
evästys johtunut siitä...

Tullimuodollisuudet su-
juivat sutjakkaasti ja seu-
raavaksi kiidimme kohti
Metsämarkettia, jonka mie-
likuvitukseni oli maalannut
juuri sellaiseksi jollainen se
sitten olikin. Hurmaavan
kohtelias Andrei, joka au-
liisti avasi henkilöautostaan
takaluukun, josta sitten pal-
jastuikin perisuomalaista
sieluani kiehtova näky: vii-
naa, likööriä, konjakkia, pir-
tua ja viskiä sekä olutta ja
siideriä! Eivätkä hinnat hui-
manneet! Otin monta pul-
loa, kun halvalla sai. Mieli
tuli iloiseksi. Taisin muuta-
malle matkaseuralaisista
hihkaistakin: ”Tämähän on
paratiisi!”

Virallinen nähtävyys py-
sähdyspaikalla olivat Ho-
roskooppipatsaat ja Muo-
laankylässä kun olimme,

niin Muolaan Kannakselta
tuli sihdatuksi yksi vihulai-
set loitolla pitänyt Manner-
heim-linjan puolustus-
bunkkereista. Bunkkereita
on säilynyt muutamia suo-
malaisturistien iloksi.

Kapusimme bussiin, na-
rautin konjakkipullon auki
ja matka jatkui. Tai oikeam-
min voisi sanoa, nyt se mat-
ka vasta alkoi! Tunnelma
vapautui, kun muutaman
hömpsyn otti ja äänijän-
teillekin tuli käyttöä kajaut-
taessamme hanuristimme
Kuivalaisen Pertin taidok-
kaalla säestyksellä parit tu-
tut yhteislaulut. Lempikap-
paleeni ja toiveeni ”Mata-
lan torpan balladi” mentiin
läpi, jota tulinkin laulaneek-
si tavallista lujempaa!

Pyhäjärven sankarihauta-
usmaalla, noin puolta kilo-
metriä ennen Musakan An-
tin lomarantaa, Lauttamuk-
sen Laura, kunnioitettaval-
la 86 ikävuoden tuomalla
arvokkuudella, laski sini-
valkokukkaisen seppeleen.
Kuulimme myös Saarisen
Suoman (84 v.) lausumana
herkän ja kauniin itseteh-
dyn runon sekä Marjamä-
en Ellin lukevan värssyn
Eino Leinoa. Laulaa kie-
kaisimme myös komeasti,
koko 48-päinen katras, “Ve-
teraanin iltahuudon”.

Siitä siirryimme kuop-
paista tietä linja-autossa
pomppien Lomarantaan
Musakalle ja tarkastettuam-
me petipaikat, (autuaasti
haukotellen), terästäydyim-
me vielä murkinoitsemaan.
Oli oikein tuhdit ruo´at,
vaikka kello kävi jo yhdek-
sää. Ja sitten päästiin peh-
kuihin ja kylläpä uni mait-
toi. Krooh-pyyh-krooh-
pyyh! Vuorotahtiin. Tervei-
set pikkuserkulleni Tarjal-
le!

Odotettu päiväretki Va-
lamon luostariin oli tänään
keskiviikkona 21.7.

Suuntasimme herkullisen
puuroaterian ja kahvien jäl-
keen bussiin. Matka alkoi
aamukahdeksalta.

Sortanlahden satama tuli
samalla tutkituksi, sieltä lai-
vat lähtevät Konevitsan
luostariin. Myös ryhmäläi-
sistämme ne, joilla oli koti-
talojen paikat Sortanlahdes-
sa, saivat ne nähdä. Seuraa-
vaksi kaarsimme Porsaan-
mäelle, jossa alkoi vimmat-
tu räpse, kun Putinin enti-
nen kesähuvila uljaana nou-
si eteemme Kiimajärven
rannalta. Putin on jo luo-
punut huvilastaan, mutta
se ei intoamme, komeus
nähdä, himmentänyt. Se-
hän on meidän, vääryydel-
lä otetuilla, maillamme.
Mielessäni räknäsin jo ta-
kautuvaa vuokrahintaa.

Käkisalmi aukeni eteem-
me ja puikkelehdimme työ-
maa-alueelta näyttävän sa-
taman suojista kantosiipi-
alukseen, joka oli moderni
ja tyylikäs. Sisätiloissa oli
kuuma, kunnes keksin, että
aluksella väliköt ovat avoi-
met. Siellä kävi raikas tuu-
lentuiverrus ja matkatun-
nelma kohosi taas, lämpö-

asteiden laskiessa. Samalla
otin komeita kuvia Karja-
lan merestä eli Laatokasta.

Valamo alkoi häämöttää
pian edessä. Puolentoista
tunnin “merimatka” meni
nopeasti, kun oli odottava
mieli ja raikastava tuuli ka-
vereina sekä rakas tätini
Pihon Lea, jolla oli myös
matkanjohtajan ja -järjes-
täjän vastuullinen rooli.

Meidät ottivat vastaan
ammattitaitoiset oppaat ja
ryhmät jaettiin kahtia: hi-
taisiin ja nopeisiin. Jälkim-
mäiseen liityttyämme, Kui-
valaisen Pera ja Sirkka, Myl-
lysen Jaana, Dincin Tarja ja
minä sekä joukko muita
vauhdikkaita opastettavia,
kipusimme jyrkän rinteen
ja pian tulimme pääkirkon
sisäpihalle. Siellä meidät
kiedottiin, ne joilla niitä ei
omasta takaa ollut, hamee-
seen ja hiukset peittävään
huiviin, niin paitsi miehet!

Sisälle kirkkoon päästy-
ämme näky oli pyörryttä-
vän kaunis. Jerusalem-
syndrooma, jossa turisti
vaikuttuu näkemästään sii-
nä määrin, että kietoutuu
hotellin lakanoihin ja läh-
tee saarnaretkille omaeh-
toisesti, ei ollut kaukana!

Munkkikvintetti antoi
loistavan näytteen laulutai-
doistaan kymmenen mi-
nuutin esityksellä. Toivo-
tettiinpa meille ihan suo-
menkielellä pitkää ikää ja
onnea laulaen.

Ihastuin luostarikoiraan,
joka alkoi heti kameran
nähdessään poseerata. Ris-
tin sen ”Haccuksi”. Kissat
olivat myös nokkaunilla
luostarin puutarhassa. Yh-
delle kissoista oli käynyt
hieman kehnommin, kun
kaula oli verinen ja auki,
mutta näytti silti, että se sai
hoitoa, kun joku sitä syötti
, silitti ja sille leperteli.

Ansiokkaan tarkka ja osin
huumorillakin höystetty
opastettu retkemme oli pa-
rin tunnin kiertelyn jälkeen
loppusuoralla. Pääsimme
myyntikojujen ääreen ja os-
tamaan matkamuistoja sekä
hörppäämään kuohuvaista
olutta tai maun mukaan
virkistävää limpparia. Kah-
vikin näytti olevan suosi-
ossa. Itse päädyin ensin ja
viimeksi mainittuihin vir-
vokkeisiin, tosin kääntei-
sessä järjestyksessä. Kyllä-
pä ne tekivätkin terää! Kor-
tit sain lähetetyksi kolmel-
le, joiden osoitteet muistin
ulkoa. Eipä ollut osoitekir-
ja sitten mukaan osunut-
kaan! Kauhea hätä tuli nii-
denkin kanssa, kun opasta
ei näkynyt missään ja hän
oli lupautunut ne lähties-
sämme hakemaan, jotta nii-
hin tulee Valamon viralli-
nen luostarileima. Lea op-
paan lopulta löysi ja niin
lähtivät kortit matkaan ja
me Valamon luostarin sa-
tamasta.

Laatokan ylitys tuntui
menevän vielä nopeammin
kuin tulomatkalla. Johtui-
kohan tunne siitä, että aava

ulappa oli tullut jo kertaal-
leen nähdyksi. Myös Vala-
mon taideaarteissa oli su-
lattelemista, joten vaivuin
päiväunelmiin.

Paluumatka bussilla al-
koi, kun rantauduimme
Käkisalmen satamaan. Tar-
koitus oli ajaa Musakan lo-
marantaan ja heti lähteä
Noitermaalle makkaran-
paistoon ja kahveille ja näin
myös tapahtui. Kiimajärvi
ja Anna-mummon koulu-
tien kävely osutettiin myös
tähän vaiheeseen. Tunnel-
mallinen ja maalaisidyllinsä
säilyttänyt matka tehtiin
kävellen ja oli noin kahden
kilometrin mittainen.

Sitä ennen olimme pais-
taneet makkarat ”festarig-
rillissä” ja juoneet vanhan
ajan loimukahvit. Tulipa sii-
hen eräskin venäläismies
koirineen hätyyttelemään ja
tiedustelemaan josko ros-
kaisimme! Sujuvalla venä-
jänkielellään majapaikan
isäntä Musakan Antti to-
kaisi vain, ettemme ole kuin
venäläiset ja siihen loppui
miekkosen tiedusteluretki.
Koirakin punasteli mennes-
sään.

Kuvan perillä otti Lea,
(tätini ja siis Anna Musa-
kan tytär). Sirkka (Kuiva-
lainen) ja minä seisomme
paikalla, jossa Anna-mum-
moni oli sisaruksineen (Ju-
hon, Einon, Sulon, Onnin,
Helvin, Eliksen ja Arvon
sekä Hildan, josta tuli en-
keli jo alle kaksi kuukautta
vanhana) asunut vanhem-
piensa Anni ja Wille Musa-
kan kanssa. Paljon oli kou-
lupolun varrella myös tank-
kiesteitä eli pieniä kivipaa-
seja, joita mahdollisen
hyökkäyksen torjumiseksi
oli maastoon miehissä kan-
nettu. Sinne oli kaivettu
myös poteroita. Olisi teh-
nyt välillä itsekin mieli kai-
vautua poteron suojiin, kun
hyttyset ja sääsket aloittivat
hyökkäyksensä. Ruoka-ai-
kahan herhiläisillä on tun-
netusti auringonlaskun ai-
koihin.

Matka jatkui, kun linja-
autommekin kaarsi sopi-

vasti paikalle ja nyt me-
nimme Kiimajärven ran-
taan, jonne halukkaat pää-
sivät uimaan. Aikomukse-
nani oli mennä, mutta sit-
tenkin päätin odottaa au-
tossa. Olin valmistautunut
uimaretkelle majapaikas-
samme, jonka rantakin tun-
tui turvallisemmalta.

Oli ollut Jaanan kerto-
man mukaan tunnelmalli-
sia ja hupaisiakin hetkiä ja
monen matkalaisen kauan
odottama tapahtuma muu-
toinkin. Kotiranta ja uinti-
retki. Vaikka pienikin het-
ki, niin se oli suurta ja
hienoa heidän kokea! Mä-
kisen Aunea tahdon muis-
taa tässä kohtaa ja laittaa
lämpimät terveiseni. Tun-
nelmasi olivat olleet suu-
ren liikutuksen aihe mei-
dän Jaanalle ja sitä kautta
meille muillekin.

Illaksi saavuttiin väsynei-
nä, mutta kokemuksista ri-
kastuneina, Musakan Lo-
marantaan. Niinpähän sitä
sittenkin vielä riitti virtaa
ruokailuun, uimiseen, sau-
nomiseen, naukkuihin use-
ammankin jalan verran ja
seurusteluun. Sitten se oli-
kin kanttu vei´ ja hyvää
yötä!

Torstai aamu, 22.7., val-
keni pilvipoutaa lupaava-
na. Söimme ravitsevan aa-
mupuuron ja hörpimme
kahvit. Matka alkoi kah-
deksan kieppeillä.

Luvassa oli Pietarin ret-
ki, jonne mennessä poik-
kesimme Levashovon,
Pohjolan suurimman teloi-
tuspaikan, muistolehdossa.
Karvat pystyssä sai katsoa
kuvia kasvomerestä, jotka
oli ripustettu puihin ja lu-
kea muistokirjoituksia.
Muistopaasejakin oli kym-
menittäin ja yhdessä niistä
lukee: ”Tämä muistomerk-
ki on pystytetty muistoksi
kaikille suomalaisille, jotka
kuljetettiin teuraaksi neu-
vostovallan aikana.”

”Huutavan ääni korves-
sa” onkin sopiva nimi tälle
karmaisevan historian kät-
kevälle paikalle. Kaukana
ei ollut sekään, että itse

olisin ääneen huutanut, niin
tuntui pahalta. Surmattuja
suomalaisia on Wikipedian
arvioon luottaen liki 10
000. Kaikkein kauheinta
kaikesta on, että rehabili-
tointi tapahtuu aina autta-
mattomasti liian myöhään.
Kuolleet eivät henkiin he-
ränneet, vaikka arvo palau-
tettiin. Ja hehän syyttömyy-
tensä kuollessaan jo tiesi-
vät!

Bussimatka jatkui kohti
Pietaria ja mieli toipui no-
peasti, vaikka sielunsopuk-
kaan syntyikin pieni alttari-
paikka ja ikuinen muistijäl-
ki kaikesta Levashovossa
kuulemastamme ja näke-
mästämme.

Matkaa tehtiin kuin Iisa-
kin kirkkoa aikoinaan ja
sinnehän me siis suunta-
simmekin. Iisakin kirkon
sisätiloihinkin oli mahdol-
lisuus tutustua sitä halua-
ville. Liekö ruuhkissa ma-
taminen kiristänyt pinnani
vaiko kuumuus, jota Pieta-
rissa oli +35 asteen edestä,
mutta minä lähdin bussin
istuimesta vapauduttuani
seikkailemaan lähes juos-
ten puistoon yksikseni. Siel-
lä olin kuin maailmankan-
salainen konsanaan, katse-
lin puistopulua, ihmisvili-
nää ja hörpin viileän kyl-
mää huurteista olutta puis-
toterassilla. Ei ollut maail-
massa parempaa paikkaa
sillä hetkellä ja saattaa hy-
vin olla, ettei ole tälläkään!

Puiston poikki ja olinkin
hämmästyksekseni tuttujen
naamojen luona. Ei sitä niin
vain miljoonakaupungissa
(asukkaita liki 5 miljoonaa)
eksytäkään, kun Musakat
lähtevät metropolia valtaa-
maan.

Toisen oluen otin muka-
vien Sirkan ja Peran seu-
rassa ja se maistui vähin-
tään yhtä hyvältä kuin eka,
eikä ollenkaan kuivalta!

Paluumatka alkoi ja väsy-
mys painoi jo silmiä kiinni.
Sain siltikin otetuksi mon-
ta kuvaa Pietarin suuresta
kaupungista, kaupungin,
jonka kaduilla riittäisi näh-
tävää viikoksi jos toiseksi-
kin. Voin sanoa Pietarin

Musakan Willen ja Annin kotipaikalla Kiimajärven kylässä Sirkka Kuivalainen
ja minä, Sari Luotolainen. Sirkka on isäni serkku eli Eino Musakan tytär ja
siten Anna-mummoni veljentytär.

”Ruki
vehr!”

eli täältä
tullaan
Venäjä!
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nähneeni, vaikken ihan ko-
kemaan ehtinytkään.

Suuren urheilujuhlan tun-
tu täytti mielen, kun vii-
meinkin saavuimme maja-
paikkaan kuumissamme.
Vaan nälkä oli saatu seläte-
tyksi matkan varrelle pys-
tyttämällämme grillillä ja
kahvitkin saimme samalla
keitetyksi. Makkaranpaista-
ja osasi asiansa! Kiitos Pe-
ralle! Tarjolla oli vielä ruo-
kaakin, mutta otin vain
muutaman lusikallisen
borssikeittoa.

Viimeinen aamu (23.7.)
ja paluumatka alkaa. Yö
olikin mennyt sikeääkin si-
keämmässä unessa pitkän
retken jäljiltä.

Kaikki tämä oli ollut hur-
maavaa, eikä lainkaan virit-
tänyt Paasilinnan vuonna
1990 julkaiseman kirjan ot-
sakkeeseen, vaikka hurmaa-
va olikin.

Elämän into ja iloisuus ja
itkunkin herkkyys, tunteet
jotka vaihtelevat ja tunteet
ilman patoja, siitä on karja-
lainen mieli tehty! Se tuli
nähdyksi, todistetuksi ja it-
sestänikin nyt tunnistetuk-
si.

Edessä oli vielä Viipurin
tori ja halli. Viipurin pyö-
reään torniin pääsimme
kahville ja maukkaalle kam-
pawienerille.

Viime hetken ostot tuli
tehdyksi ja äidille lähti tuli-
aisiksi maatuska, jonka si-
sältä paljastuu maamme
pressat. Näytti sieltä pari
puuttuvan... Lienevät he
kaksi olleet kovinkin Venä-
jän vastaisia.

Metsämarketin Andrei
saapui vielä virkistämään
mieltämme ja kieltämme ja
iloinen pullojen kalke täytti
tulomatkalta tutun Horos-
kooppipatsas-aukion Muo-
laassa. Nyt enää viimeinen
suora ja saapuisimme tul-
liin. Mustikoitakin saivat
niitä haluavat ostetuksi ja
tekivät taatusti jonkun mar-
jakauppiaan onnesta soike-
aksi.

Tullista me matkalaiset
selvisimme kunnialla. Suo-
messahan me suomalaiset
vasta tuntisimme kaihon
Karjalaan. Siksi tänne on
hyvä palata ja hyvä tietää ja
tuntea historiansa. Kaikkea
ei voi aina ymmärtää, mut-
ta siitä, mihin tieto päättyy,
alkavat tunteet!

Kiitokset kaikille muka-
na olleille, teitte matkasta
ikimuistettavan elämyksen.
Olette ihania - joka ikinen!

”Hoivatkaa, kohta pois-
sa on veljet/ muistakaa,
heille kallis ol´ maa.

Kertokaa lapsenlapsille
lauluin/ himmetä ei muis-
tot koskaan saa!”

SARI
LUOTOLAINEN

Kuopio

Airi Luotolaisen
(om. Tolvanen) ja

Reijo Musakan
(ent. Luotolainen, ent.

Musakka) tytär

Kotiseutumatkoista on ol-
lut paljon kertomuksia Py-
häjärvi-lehdessä; tästäkin,
mistä nyt kerron, mutta
yritän välttää kirjoittamas-
ta samoja asioita.

Heinäkuun 20. päivä läh-
dimme aikaisin liikkeelle
Huittisista, kun Kurosen
Jorma oli saanut Santa-
lahden Pasin uuteen bus-
siin Kivikylän tuotteita
matkaeväiksi. Riihimäeltä
tuli eniten väkeä mukaan,
ja sieltä tuli myös sukulai-
seksi ilmaantunut matkan
järjestäjä Lea Piho. Lo-
pulta meitä matkalaisia oli
48 henkeä.

Viipuri ohitettiin poh-
joispuolelta ja pysähdyttiin
Mannerheim-linjalla met-
sämarkettiin. Kauppa kävi
hyvin. Oli jo myöhä, kun
saavuimme Musakan loma-
rantaan. Ruokailu, sauna ja
uinti Pyhäjärvessä.

Aamulla ensin Sortanlah-
teen. Tästä on muistoja
lapsuusajalta kesäkuulta
1944. Katselin kotipihassa
kaivon kannella seisten,
kun sitä pommitettiin. Nä-
kyi selvästi, kun pommit
irtosivat ja joukossa ilma-
torjunnan pyöreät savuhat-
tarat leijuivat.  Samassa
näin, kun lentokone siivet
vaappuen matalalla tuli
kohti, punaiset tähdet vain
kiilsivät. Näkyi selvästi kak-
si nahkapukuista lentäjää,
jotka istuivat peräkkäin ko-
neessa, joka meni melkein
kattoa hipoen yli. Taisin
hätäpäissä melkein morjes-
taa, eivät ampuneet minua
siihen. Liekö ollut muita

Pyhäjärven matkalla lapsuusmuistot
heräsivät henkiin

kiireitä? Äiti syöksyi pihal-
le ja huusi: heti pois sieltä!

Saunasta oli tehty kent-
täkeittiö, ja sotilaiden jou-
kossa olin pakkiini soppaa
jonottamassa. Sanoivat,
olenpa pieni sotilaspoika.

Niihin aikoihin aamulla
tuli kylätietä pitkin komp-
panian verran sotilaita Kä-
kisalmesta päin. Edessä
huudettiin, että vauhtia li-
sää. Aseet vain kalisivat.
Naiset itkivät ja huusivat,
sinne viedään nuoret mie-
het tapettaviksi.

Vihollinen oli päässyt
Vuoksen yli Kiviniemen
yläpuolelta ja tarvittiin kaik-
ki voimat sen takaisin lyö-
miseen. Kaikkien ihmisten
oli kiireesti määrä kokoon-
tua Salitsanrannan koulun
pihalle, josta sitten lopulta
päästiin kuorma-autoihin.
Käkisalmen halki ajaessa
näkyi törröttämässä mus-
tuneita savupiippuja. Sit-
ten oli jatkuva nälkä, kun
leipää ei rahallakaan mei-
nannut saada, muusta ruu-
asta puhumattakaan. Oli
toisenlaista kuin nykyajan
yltäkylläisyys. Ajat sitten
vähitellen paranivat.

Nyt nykyaikaan. Laato-
kan rantatietä ajettiin Kä-
kisalmeen, tie oli niin kuop-
painen, että oltiin puoli tun-
tia myöhässä, kun mentiin
satamaan. Meitä oli kuiten-
kin niin paljon, että kanto-
siipialus odotti. Nähtiin
Laatokan suuruutta ja kau-
neutta Valamoon mennes-
sä ja tullessa. Valamo oli
kaunis nähtävyys.

Takaisin tullessa Noiter-
maan koulun lähellä juo-
tiin kahvit ja nautittiin pul-
lat, piirakat, kaakut ja kuu-
mat makkarat. Osa poru-
kasta lähti kävelleen Kii-
majärvelle uimaan. Lähi-
seudulla ajeltiin, mm. Heik-
koset isänsä johdolla kävi-
vät kotipaikalla.

Isäni äidin hautakivi oli
löytynyt ja pystytetty hau-
tausmaan aidan viereen.
Kuvassa vaimoni kanssa sii-
hen nojaamme.

Seuraavana aamuna läh-
dimme Pietariin. Sen poh-
joispuolella kävimme hau-
tausmaalla, jonne oli hau-
dattu paljon suomalaisia ja
muitakin, ketkä Stalinin ai-
kana 1937-1938 oli teuras-
tettu. Iisakin kirkkoon oi-

kein sisältä tutustuttiin.
Terijoella taas kahvitau-

ko, ja sen jälkeen halki Kan-
naksen Musakalle. Sieltä
Antti Musakka lähti minua
ja vaimoa kyytiin synnyin-
kylääni Pattoisiin. Emme
päässeet kuin kylän reunal-
lew, oli jo niin myöhä ja
pimeä, että päätimme tulla
joskus vielä ihan päivällä
katsomaan. Meillä on vuon-
na 1991 kuvattu dvd, jota
sitten kotona katselimme
ja muistelimme. Silloin oli
pellot täynnä komeita leh-
miä. Nyt näimme koko
matkalla vain  yhden leh-
mälauman. Heinät rehotti-
vat niittämättöminä.

Sitten olikin jo kotimat-
kapäivä.  Putinin huvilalla

Kiimajärvellä poikettiin, oli
oikein hyvä asfalttitie sin-
ne, komiat olivat huvilat ja
kaunis oli järvimaisema.

Viipurissa olimme ostok-
silla, kyllä oli kaupassa ta-
varaa, ja pyöreässä tornissa
kävimme kahvilla.

Kotona Huittisissa olim-
me vasta aamuyöllä lähellä
kolmea, matkalla näimme
mahtavan kauniin iltarus-
kon, kun koko taivas oli
ihan punainen. Matkamme
onnistui kaikin puolin hy-
vin. Kiitokset Antti Musa-
kalle hyvästä palvelusta lo-
marannassa, ja Lea Piholle
hyvin järjestetystä matkas-
ta. Ehkä seuraavalla mat-
kalla nähdään.

RAUNO HUPPUNEN

Tämän vuoden kesäkuussa
sain mahdollisuuden lähteä
Karjalaan tutustumaan
mummuni lapsuuden mai-
semiin. Matkaseurana mi-
nulla oli tietysti mummu ja
pappa, sekä pikkubussilli-
nen muitakin matkakump-
paneita ja hyvähermoinen
bussikuski. Ajomatka rajan
toiselle puolelle sujui ilman
suurempia vaikeuksia. Ma-
joituspaikkanamme toimi
ihastuttava Musakan loma-
kylä aivan Pyhäjärven ran-
nalla.

Seuraavana päivänä läh-
dimme aamupäivällä kohti
Saaprua, jossa mummuni
kotitalo nykyään sijaitsee.
Lyhyehkön bussimatkan
jälkeen saavuimme Saap-
run kylään eli mummuni
sanoin viiden tien risteyk-
seen. Risteyksessä meitä
odotti hiiltyneeksi kasaksi
palanut kauppa. Paikalliset
kertoivat sen palaneen
muutamia kuukausia aiem-
min, mutta uusi kauppa oli
jo valmiina vieressä. Tämä
matkan osuus oli yksi suo-
sikeistani, sillä nautin to-
della aivan tavallisen ympä-

Matka juurille mummun ja papan kanssa
ristön tutkailemisesta. Tie-
tysti maisemat ovat poik-
keuksetta hoitamattomia ja
runneltuja, mutta omalla
tavallaan valtavan kiehto-
via. Mummuni kotitalo si-
jaitsee aivan kylän keskus-
tan tuntumassa, joten kä-
velimme katsomaan tuota
nykyään venäläisten asut-
tamaa rakennusta. Tuon
kauniin punaisen talon nä-
keminen oli itselleni kos-
kettava hetki. Vaikka se ei
ollutkaan alkuperäisellä pai-
kallaan, pystyin hyvin ku-
vittelemaan monet mum-
muni kertomukset hänen
lapsuudestaan juuri tuon
talon pihamaalla. Siinä sei-
soessamme mummu ker-
toikin seurueellemme evak-
komatkansa vaiheista ja
vaikka olen monesti noista
asioista kysellyt ja kuullut,
tuntui kaikki tuossa van-
halla hiekkatiellä paljon to-
dellisemmalta. Viiden tien
risteyksestä jatkoimme
matkaamme Enkkuan kou-
lulle, jossa mummuni on
aloittanut opintiensä.

Toinen retkemme oli
mielestäni reissumme jän-

nittävin osuus. Matkasim-
me nimittäin vanhalla ja
jokseenkin rujolla venäläi-
sellä laivalla Konevitsan
luostariin. Tutustuimme
Konevitsan saareen, sen
moniin kauniisiin kirkkoi-
hin ja muistomerkkeihin.
Laivamatka takaisin man-
tereelle oli sekin minulle
aivan uusi kokemus. Mat-
kasimme nimittäin laivan
kannen alla myrskyn pau-
hatessa ympärillämme!

Päivän päätteeksi kävim-
me tutustumassa Käkisal-
meen ja siellä sijaitsevaan
museoon. Rakennukset
kaupungissa olivat venäläi-
seen tapaan rempallaan,
mutta ränsistyneistä seinis-
tä huolimatta pystyin ku-
vittelemaan ennen niin kau-
niin kaupungin. En voi oi-
kein sanoin kuvata sitä tun-
netta, joka sydämessäni
tuntui sekä Käkisalmessa
että Viipurissa jossa kävim-
me viimeisenä matkapäi-
vänämme. Tieto siitä, että
nuo kauniit paikat ovat en-
nen kuuluneet Suomelle,
tuntuu jotenkin niin pa-
kahduttavalta!

Kotiinlähdön päivänä
pysähdyimme matkalla
Suomeen vielä muutaman
kerran. Heti Musakan lä-
heisyydessä kun sijaitsee
suomalaisten rakentama
sankarihauta, jossa päätim-
me pitää lyhyen hartaus-
hetken. Äitini serkku Mir-
ja Tenkanen johti tätä kos-
kettavaa tilaisuutta, joka
päättyi virren veisuuseen.
Ennen Viipuria pysähdyim-
me vielä Tali-Ihantalan
muistomerkillä kunnioit-
taaksemme niitä tuhansia
sotilaita, jotka tuolla pie-
nellä niityn kaistaleella tais-
telivat itsenäisyytemme
puolesta.

Kaikkein mieleenpainu-
vin kokemukseni tällä mat-
kalla oli kuitenkin käynti
mummuni kotitalon oikeal-
la paikalla. Sen olivat itsel-
leen ja lapsilleen kodiksi
rakentaneet Matti ja He-
lena Tenkanen, toisin sa-
noen äijä ja isomummu.
Ajaessamme yritin painaa
mieleeni maamerkkejä jot-
ka johdattaisivat minulle
noille seuduille sitten jos-
kus omien lasteni kanssa.

Suuren peltoaukean jäl-
keen, tien vasemmalla puo-
lella näkyi puiden välissä
väljempää aluetta, vanha tie.
Ja siellä, vähän matkan
päässä ruusupuskien taka-
na oli paikallaan kivijalka.
Sammaleiden alla piilossa
mutta ehjänä kuitenkin!
Kävelin ympäri talon pe-
rustuksia miettien; tuossa
puun kohdalla hella, sisäl-
lään hehkuva liekki. Tuos-
sa ehkä puinen sohva ja
kivien sijaan lattioilla vä-
rikkäät räsymatot. Siinä kat-
sellessani ajattelin, että voi
kunpa jonain päivänä sai-
sin mahdollisuuden raken-
taa kauniin mökin tuolle
kohdalle ja antaa kivijalan
kannattaa uutta elämää.

Kertomukseni lopuksi
haluaisin välittää sydämel-
liset kiitokseni mummulle
ja papalle, jotka mahdollis-
tivat tämän matkan sekä
koko seurueellemme ja eri-
tyisesti lääkärille, joka hoiti
minua niinä päivinä kun
olin sairaana matkamme ai-
kana!

KAISA
KOSKENKORVA
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Hirvonen Riitta: Ystävä sä lapsien. Lasten virret ja hengel-
liset laulut suomenkielisissä kokoelmissa 1824 – 1938 ja
niiden vaikutus vuoden 1938 virsikirjaan. Väitöskirja.
Helsinki, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta,
2009. 259 s. + liitteet. ISBN 978-952-92-5422-4

Kartat
Alakylä: Topografinen kartta 1: 20 000. Topografikunta
Kalenius Aimo: Salitsanrannan koulupiiri. Uudenkaupun-
gin kirjapaino.1992. Kansalliskokoelma
Kalenius Aimo: Vpl. Pyhäjärven Pyhäkylän koulupiiri.
Uudenkaupungin kirjapaino.1993
Kuoppalampi: Topografinen kartta 1: 20 000. Topografi-
kunta
Luukkanen Toivo: Vpl. Pyhäjärvi, Konnitsa; talot ja talo-
jen omistajat. Kotikylämme Konnitsa tomituskunta,
2006. Kansalliskokoelma
Viipurin läänin verollepanokartat 1770-luvulta,
www.suvannonsuvut.net/tallenteita.

Videotallenteet
Ikkuna Karjalaan. Enkkuan koulupiirin kyläkirja. Enkkua
– Kostermaa – Rahkajärvi – Saapru.
Muistojen järvi. Vpl. Pyhäjärvi-seura ry. 2007
Pyhäkylän koulupiirin 130-vuotisjuhla 1.9.2007. Inkisen
kotiteollisuus Ay
Vanhoja karjalaisia työtapoja. Alakylän ”Pyrintö” Nuoriso-
seura ja perinnetoimikunta, 2009.
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MITÄ TEILLÄ
SYÖDÄÄN? Kerro se
Vpl. Pyhäjärvi-lehden
lukijoille Kotikokin
kertomaa  -palstalla.

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

Vanhat palstat puhuvat

* Vpl. Pyhäjärvi-Sääti-
ön 60-vuotishistoriikki.
136 sivua, runsaasti  va-
lokuvia ja muisteluita niin
säätiön alkuajoilta kuin
eri paikkakunnilla pide-
tyistä juhlista  ja muista
pyhäjärveläisten tapahtu-
mista. Hinta 20 euroa+
postikulut.
*Isännänviiri (suunnit-
telu Kaarle Viika) koko
45x400 cm. Hinta 75 eu-
roa + postikulut
* Vpl. Pyhäjärvi pöy-
tästandaari (suunnitte-
lu Kaarle Viika) jälleen
saatavana hinta 42 euroa
+ postikulut.
* Reino O. Kukko ja
Kaarle Viika, Vpl. Py-
häjärvi  v. 1989 ilmesty-
nyttä kuvateosta edelleen

PYHÄJÄRVI-tuotteita

saatavissa. Runsaan kuva-
materiaalin lisäksi kirjassa
on laaja historiaosuus en-
tisestä kotipitäjästämme
sekä murresanasto selityk-
sineen. Hinta 25 euroa +
postikulut.
* Kari Uusitalo ja Mau-
ri Vanhanen, Kaiku-ur-
heiluseuran historiikki.
Hinta 10 euroa + posti-
kulut.
* Tilaukset säätiön
asiamies Pirjo Kiiala
puh. 044-2815047
pirjo.kiiala@luukku.com

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 25 vuotta sitten

Kotikokin
kertomaa

Kokouskutsu
Vpl. Pyhäjärvi-seura ry:n syyskokoukseen

 Tervetuloa Helsinkiin Karjala-talolle, Käpylänkuja 1, 00610, Laatokka-
saliin sunnuntaina 07.11.10 klo 13.00  seuran syyskokoukseen. Käsitellään
sääntömääräiset syyskokousasiat mm. puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan va-
linta vuodelle 2011, jäsenten valinta erovuoroisten tilalle hallitukseen vv. 2011-
2012, jäsenmaksusta päättäminen, toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
vuodelle 2011.

Kokouksen jälkeen Kuvamuistoja juhlien vuodesta. Näytämme videotykillä
parhaimmista otoksista kokoamamme kuvakoosteen tämän vuoden merkkitapah-
tumista: Talvisotailtapäivästä, Seuran lipun naulausjuhlasta, Karjalan Liiton 70v
juhlasta ja Karjalaisilta Laulujuhlilta sekä Pyhäjärvi-juhlilta Kauvatsalta.

 Keskustelun lomassa nautimme perinteiset kahvit pikkupurtavan kanssa, tällä
kertaa saamme  kunniapuheenjohtajamme Juhani Forsbergin itse leipomia
karjalanpiirakoita. Yhteislaulua sekä perinteiset arpajaiset, joita varten vastaanote-
taan lahjoituksina pieniä voittoja. Tilaisuudessa on saatavana seuran teettämää
vaakunapaitaa, 50-vuotishistoriikkia ja Muistojen järvi- dokumenttifilmiä.

Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi kaikki seuramme jäsenet ja muutkin
pyhäjärveläisyydestä ja karjalaisuudesta kiinnostuneet!

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry:n hallitus

Vpl. Pyhäjärvi-
seuran

kotisivut
Karjalan Liiton

sivustoilta
osoitteesta

www.karjalanliitto.fi/
vplpyhajarviseura

löytyvät Vpl.
Pyhäjärvi-seuran

nettisivut.
Kotisivuja tullaan
muokkaamaan ja

täydentämään
tämän vuoden

aikana.

Äitienpäivien viettoa Noitermaan kansakoululla Pyhäjärvellä. Vuosiluku ei ole tiedossa, mutta kuva on
Iida Pulakan peruja, kirjoittaa tätinsä kuvan lähettänyt Liisa Ojala o.s.Pulakka. Tunnistaako joku
henkilöitä tai muistaako vuosilukua?

Kuka tunnistaa äitienpäivän viettäjiä
Noitermaan koululla?

Maito- ja mehukiisselistä
saadaan hyvää, kun ne yh-
distetään kahteen kerrok-
seen; samantapaisiahan tar-
jotaan tänään myös valmii-
na kaupan herkkupaloina.
Ohje kirjasta Pirkko Salli-
nen-Gimpl, Karjalainen
keittokirja.

Maitokiisseli: 4 dl mai-
toa, ½ dl vehnäjauhoja, 1
dl kylmää maitoa, 2 tl pe-
runajauhoja, 1 rkl sokeria,
1 tl vaniljasokeria, ½ tl
suolaa. Maito kuumenne-
taan. Vehnäjauhot sekoite-
taan kylmään maitoon ja
kaadetaan vähitellen kiehu-
vaan maitoon. Saa kiehah-

Kerroskiisseli

taa. Suurustetaan peruna-
jauhoilla, jotka on sekoitet-
tu tilkkaan kylmää vettä.
Hienoon kiisseliin voi myös
sekoittaa myös kananmu-
nan tässä vaiheessa, mutta
on varottava sen jälkeen
kuumentamasta liikaa, et-
tei muna juoksettuisi. Saa
kiehahtaa. Lisätään maus-
teet.

Mehukiisseli: 1 l vettä,
mehua, sokeria tai makeu-
tusainetta, perunajauhoja.

Maitokiisseli ja mehukiis-
seli keitetään erikseen ta-
valliseen tapaan. Kiisselit
kaadetaan kerroksittain tar-
joiluastiaan, mehukiisseli
päällimmäiseksi. -MRT
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TAPAHTUMAKALENTERI

Pyhäjärvi-lehden seuraava numero ilmestyy
marraskuussa,  aineistot toimitukseen

VIIMEISTÄÄN pe 12.11. 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.

Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerho vierailee ke
27.10.2010 klo 13 Veijo Nuortaman kuivakukkatilalla,
Leivintie 78, Kangasala. Matka tehdään henkilöautoilla.
Kyytiä tarvitseva, soita Pirjo Kiialalle nro 044 281 5047.

Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerhon marras-
kuun tarinatuokio on ke 3.11.2010 klo 13 Koulukatu 12
Tampere. Arpajaiset, ym. ohjelmaa. Tervetuloa!

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon marraskuun
kokous pidetään vanhaan tapaan Ravintola Wanhassa
Herrassa, Laaksokatu 17, Lahti,  torstaina  4.10. klo 13.
Suunnitellaan ensi vuoden toimintaa. Tervetuloa!

Kolmen seuran, Huittisten, Vammalan, Äetsän ja
Satakunnan piirin hengellinen tilaisuus pidetään Huit-
tisten seurakuntakeskuksessa su. 07.11.2010 klo 15.00.
Kahvit klo 14.30 alkaen. Tervetuloa!  -Huittisten Karja-
laseura

Suvannon seudun sukututkimuspiiri  kokoontuu
20.11.2010 Karjalatalolla Käpylänkuja 1 Helsingissä Laa-
tokka-salissa. Vetoryhmä kokoontuu kello 12.00. Kello
12.30-14.00 on varattu vapaaseen keskusteluun ja suku-
tietojen vaihtoon. Varsinainen kokous on kello 14.00-
17.00. Kokouksen järjestelyvastuu on Sakkolan edusta-
jilla. Tervetuloa!

Kymmenkunta vuotta on
jo tainnut kulua siitä kun
sain vastaanottaa stipendin
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiöltä
opiskeluja varten.

Tänä kesänä kuulin äidil-
täni Aulilta, että Vpl. Py-
häjärvi-lehdessä oltaisiin
kiinnostuneita kuulemaan
mitä stipendinsaajille kuu-
luu tänä päivänä. Niinpä
päätin kirjoittaa muutaman
rivin kuulumisiani luetta-
vaksi teille sinne Suomeen.

Alkuun on varmasti pai-
kallaan kertoa hieman
omasta sukutaustastani ja
yhteydestäni Vpl. Pyhäjär-
veen. Äitini vanhemmat,
Viljam (William) ja Hilja
(o.s.Juvonen) Luukkanen
olivat molemmat alun pe-
rin Pyhäjärven Musakan-
lahdelta, mutta sotien seu-
rauksena joutuivat monen
muun tavoin jättämään ko-
tiseutunsa Kannaksella ja
muuttamaan Hämeeseen
Mouhijärvelle.

Itse en ole ainakaan tois-
taiseksi käynyt vierailemas-
sa näillä isovanhempieni ja
äitini sisarusten kotiseuduil-
la, Pyhäjärven rannoilla,
mutta sen sijaan olen tätini
ja enojeni kertomana kuul-
lut siitä millaista elämä siel-
lä oli, keitä siellä asui ja
millaista seutua Musakan-
lahti ympäristöineen oli ja
yhä edelleenkin on. Olen
toki nähnyt muutamia va-
lokuvia isovanhempieni ko-
titalon pihasta, Pyhäjärven
rannasta ja ylipäätänsä tuos-
ta seudusta.

Säätiön stipendin saades-
sani opiskelin Helsingissä
Sibelius-Akatemiassa kirk-
komusiikkia. Valmistuin
sieltä musiikin maisteriksi
urkurina ja laulajana vuon-
na 2006 ja työskentelin tuo-
hon aikaan kanttoreiden vi-
ransijaisena ja muutaman
vuoden myös musiikkisih-
teerinä pääkaupunkiseudun
seurakunnissa.

Heti valmistuttuani hain
myös jatko-opiskelupaikkaa
samaisesta opinahjosta, täl-
lä kertaa solistiselta osas-
tolta ja pääaineena urku-
jensoitto. Sain tämän opis-
kelupaikan ja valmistuin
toistamiseen musiikin mais-
teriksi vuonna 2008 suorit-
tamalla urkujensoiton dip-
lomitutkinnon.

Muutamaa vuotta aiem-
min olin tullut valituksi va-
kinaiseen urkurinvirkaan
Helsingin Hietaniemen
kappeleille, josta itse asias-
sa olen tällä hetkellä virka-
vapaalla.

Diplomitutkinnon jäl-
keen minulle nimittäin tar-
joutui aivan erityislaatuinen
tilaisuus päästä syventä-

Markku Nurminen jatkaa perehtymistään musiikin maailmaan. Kuva: Taina
Koskinen

Musiikin tuplamaisteri jatkaa
opintojaan Hollannissa

mään taitojani yhden tä-
män hetken tunnetuimman
urkurin ja urkujensoiton-
opettajan professori Jac-
ques van Oortmerssenin
ohjauksessa Hollannissa.
Niinpä tartuin tähän hie-
noon tilaisuuteen syksyllä
2009 suuntaamalla kohti
Hollantia ja Amsterdamin
konservatoriota! Syyskau-
den kävin Amsterdamissa
soittotunneilla Helsingistä
käsin töideni ohessa ja tä-
män vuoden alusta olen
asunut Hollannissa.

Koko tähänastinen aika
täällä on ollut yksi elämäni
hienoimmista kokemuksis-
ta. Pelkästään tämä usko-
mattoman kaunis amster-
damilainen miljöö kanavi-
neen ja satoja vuosia van-
hoine taloineen tekee tästä
kaupungista ehdottomasti
yhden kauneimmista ja
sympaattisimmista suur-

kaupungeista koko Euroo-
passa.

Mutta tämän kaupungin
kauneus ja keskieurooppa-
laisuus ei ollut suurin syy
miksi päädyin jättämään
ansiotyöni Suomessa ja
muutamaan apurahan tur-
vin opiskelijaksi tänne.
Olen nimittäin saanut jo
nyt useasti huomata, miten
paljon voi vielä oppia ja
oivaltaa musiikista, vaikka
opiskeluvuosiakin on itsel-
leni kertynyt jo aikamoi-
nen määrä. Sen oivaltami-
nen antaa aina uudelleen
musiikin tekemiseen tarvit-
tavan kipinän, sekä soitta-
miseen että laulamiseen.

Aina on myös inspiroivaa
tavata uusia ihmisiä uusista
kulttuureista ja solmia ys-
tävyyssuhteita. Tähän opis-
kelu täällä tarjoaa mitä par-
haimmat edellytykset: lä-
himmistä opiskelukolle-

goistani ainoastaan yksi on
hollantilainen, loput 15 tu-
levat muista Euroopan
maista ja Aasiasta – mel-
koinen kielten ja tapojen
iloinen sekamelska!

Siitä huolimatta että elä-
minen ja asuminen täällä
on mieluisaa, olen kuiten-
kin näillä näkymin palaa-
massa takaisin Suomeen
vuoden vaihteessa: jo va-
jaassa vuodessa ehtii kyllä
tulla melkoinen ikävä omaa
kotia, ystäviä, mieluisaa työ-
paikkaa ja tottahan toki
puulämmitteistä supisuo-
malaista saunaa!

Kirpeitä syyskelejä toi-
vottaen

MARKKU
NURMINEN

Amsterdam

Pyhäjärvi-Säätiön stipendinsaaja:
Missä olet, mitä teet, mitä kuuluu? Laita sinäkin lehteen kuulumisiasi!


