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Hyvät pyhäjärveläiset, kar-
jalaisuuden ystävät, meillä
on ollut ilo olla mukana
perinteikkään ketjun yhte-
nä lenkkinä. Saimme ke-
väällä järjestettäväksemme
vuoden 2011 Vpl. Pyhäjär-
vijuhlat tänne Sastamalan
Vammalaan 16.-17.7.2011.

Vammalan Karjalaseura
on ollut useasti järjestä-
mässä juhlia, mutta nyt
meillä on aivan uusi kau-
punki Sastamala. Juhlat tu-
lemme järjestämään van-
han Vammalan keskustas-
sa.

Ensi vuoden juhlapai-
koistamme on suurin osa
teille kuitenkin tuttuja jo
edellisistä juhlistamme.

Yhtenä juhlapaikkanam-
me on Tyrvään Pyhän Ola-
vin kirkko kauniine kirk-
kotaiteineen – mahtava ko-
kemus  nähdä nyt jälleen-
rakennettuna.

Juhlia jo ahkerasti kesäs-
tä alkaen valmistelleena

Juhlatoimikunta kokoontuneena Seija ja Pertti Hakasella, Sastamalan Houha-
järvellä. Kuvassa vasemmalta Helga Mäkelä, Katri Pajunen, Pirjo Kiiala, Irja
Kärki, Yrjö S. Kaasalainen, Paula Mattila, Pekka Salonen, Pertti Hakanen ja
Oiva Kaasalainen.

Vammala valmistautuu jo hyvää vauhtia Pyhäjärvi-juhliin
Tervehdys Sastamalasta, Vammalan Karjaseurasta

olen ensinnäkin saanut olla
kiitollinen aivan loistavasta
ja osaavasta juhlatoimikun-
nasta, mutta myös siitä po-
sitiivisesta asenteesta, jota
olen kohdannut eri yhteis-
työtahojen kanssa käydyis-
sä neuvotteluissa.

Juhlatoimikunta on ko-
koontunut jo viidesti, val-
mistelut ovat edenneet ai-
kataulun mukaan.

Olemme julkaisseet koti-
sivuillemme

www.kopteri.net/koti/
vammalankarjalaseura

juhlille oman alaotsikon
Vpl. Pyhäjärvijuhlat 2011.
Sieltä löytyy jo nyt juhlavii-
konlopun aikataulu, juhla-
paikat sekä muuta tarpeel-
lista tietoa esimerkiksi ma-
joitusvaihtoehdoista.

Tietoja juhlien järjeste-
lyistä tulemme julkaise-
maan myös lehden sivuilla
kevättalven aikana.

Odotamme jo nyt suu-
rella innolla tulevaa kesää
ja juhliamme. Toivon koko

juhlaorganisaation puoles-
ta jo tässä vaiheessa, että
varaatte tuon viikonlopun
kalenteristanne ja tulette
isoin joukoin juhliimme.

Olemme järjestelyjen
alusta asti pyrkineet teke-
mään juhlistamme oman
näköisemme, sanotaanko
vaikka... tyrvääläiset.

Toivotan koko juhlatoi-
mikunnan puolesta rau-
haisaa adventin aikaa.

PERTTI HAKANEN
Juhlatoimikunnan pj.

VPL PYHÄJÄRVI-
juhlat

16.-17.7.2011
Sastamalan
Vammalassa

Karjalan Liiton säätiötoi-
mikunnan ja Karjalan Lii-
ton järjestämään seminaa-
riin Raisioon perjantaina
15.10. osallistui yli neljä-
kymmentä säätiöiden edus-
tajaa. Monipuolisen ohjel-
man aikana käytiin läpi
sääntöjä ja vastuita. Sääti-
öiden yhteistoiminnasta
kertoivat kokemuksiaan
Terijoen, Sakkolan ja Py-
häjärven edustajat.

Teri-Säätiön hallituksen
puheenjohtaja Jaakko Mä-
kelä kuvaili 1949 peruste-
tun Teri-Säätiön ja myö-
hemmin syntyneen Terijo-
ki-Seuran yhteistoimintaa.

– Aluksi säätiö ja seura
toimivat erikseen, mutta
sitten kokosimme yhteis-
työryhmän päällekkäisyyk-
sien karsimiseksi. Tämän
elimen avulla saimme ai-
kaan sen mitä kutsumme
terijokelaistoiminnaksi.
Päällekkäisyyksistä on

Säätiöseminaarissa
tietoa säännöistä ja
yhteistyöstä

päästy suurimmaksi osaksi
eroon ja saatu yhteistoi-
mintaa, kuten juhlien jär-
jestäminen. Sekä seuralla
että säätiöllä on myös omia
tapahtumia, valaisee Mä-
kelä, ja lisää että esimerkik-
si seura hoitaa hautausmaa-
asioita.

Suvannon Seudun seit-
semän säätiön (Metsäpirt-
ti, Käkisalmi, Pyhäjärvi,
Rautu, Vuoksela, Räisälä,
Sakkola) yhteistyön pohjaa
perusteli Hannu Turkki-
nen Sakkola-Säätiöstä sil-
lä, että pitäjillä on saman-
laiset tarpeet venäläisten
kanssa toimiessa.

– Paikallisten johtajien
kanssa on päästy yhteistoi-
mintaan ja yhteisymmär-
rykseen jopa niin pitkälle,
että kesällä sikäläiset histo-
rioitsijat myönsivät, että on
käyty talvisota, ei pelkkä
rajakahakka, muotoili Turk-
kinen.

Hän huomautti samalla,
että kannattaisi laajemmin-
kin harkita jäsenyyttä Tam-
menlehvän Perinneliitossa,
mikä vaalii 1939-1945 soti-
en veteraanien perinteitä.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
Yrjö S. Kaasalainen ko-
rosti, että Suvannon seu-
dun pitäjät ovat olleet naa-
pureita ennen ja nyt.

– Kokemusten vaihto
puolivuosittain pidetyssä
palaverissa on osoittautu-
nut hyödylliseksi samankal-
taisten asioiden parissa pai-
nittaessa. Myös tutustumis-
matkat Karjalaan naapuri-
pitäjiin ovat lähentäneet
säätiöitä ja antaneet naapu-
rituntemusta.

Asiamies Kai Kilpinen
Säätiöiden ja rahastojen
neuvottelukunta ry:stä kä-
sitteli säätiöiden hallintoa
sekä sääntöjä ja niiden mah-
dollista uudistamistarvetta.
Hän ennakoi, että suunnit-

teilla oleva uusi säätiölaki
valmistunee 2011–2015
riippuen siitä, kuinka tär-
keänä sitä pidetään tulevis-
sa hallitusneuvotteluissa.

– Pääsääntönä voidaan
pitää, että säätiön hallituk-
sen tehtävä on huolehtia
sääntöjen ajanmukaisuu-
desta. Hallitus ei myöskään
voi siirtää päätäntävastuu-
ta toimikunnille, kiteytti
Kilpinen, ja totesi että hal-

litus voi kyllä valita asia-
miehen johtamaan ja hoi-
tamaan päivittäistä toimin-
taa, vaikkei säännöissä siitä
kerrottaisi.

Kilpinen kehotti säätiöi-
tä käyttämään huomatta-
vimman osan tuotoista sti-
pendien ja apurahojen an-
tamiseen sekä huolehti-
maan siitä, että toiminta
täyttää yleishyödyllisyyden
edellytykset.

Seminaarin päätteeksi
pohdittiin esitys säätiöiden
liittokokousedustajiksi vuo-
den 2011 liittokokoukseen
ja tulevalle kaudelle. Kulu-
valla kaudella säätiöiden
edustajina liittovaltuustos-
sa ovat olleet Irma Siner-
kari Jaakkima-säätiö ja
Martti Talja Vuoksen Sää-
tiö.

KULLERVO
HUPPUNEN

Pyhäjärvi-Säätiön edustajina seminaarissa olivat Antero Pärssinen (vas.) Yrjö
S. Kaasalainen ja Pirjo Kiiala. Taaempana vas. Robert Rainio Räisälä-säätiöstä
ja oik. Matti Naskali Sakkola-Säästiöstä.
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Vuosikatsaus
Kuluneen vuoden aikana on ollut runsaasti aihetta
juhliin. Karjalan Liiton perustivat Karjalan pitäjät,
seurakunnat ja maakunnalliset järjestöt 20.4.1940,
jolloin vain runsas kuukausi oli kulunut talvisodan
päättymisestä. Tarkoituksena oli valvoa karjalais-
ten etuja asutus- ja korvauskysymyksissä.
Nopeita oltiin Tampereellakin, kun ensimmäisenä
Suomessa perustettiin Karjala-seura syyskuussa
1940. Seuraan perustettiin heti myös laulukuoro,
joka on rekisteröitynyt myöhemmin omaksi yhdis-
tyksekseen ja otti nimekseen Karjalan Kaiku.
Molemmat seurat toimivat  ja viettivät juhliaan
syksyllä. Varmasti jokaisella oli myös omissa
asioissaan täysi tekeminen – vajaa vuosi oman
kodin jättämisestä ja puoli vuotta talvisodan
päättymisestä. Kuitenkin näin kokoontumalla
yhteen ja toinen toistaan tukien päästiin vaikeiden
aikojen yli. Karjalan lapsia laulavia... On ihan
tieteellisestikin todistettu, että laulaminen helpot-
taa depressiossa ja surussa. ”Kun on suurista
tunteista kyse, sanat tuppaavat loppumaan. Silloin
on puhjettava laulamaan”, on joku viisas sanonut.
Nopeassa tahdissa perustettiin näitä karjalaisia
seuroja ja kuoroja ympäri Suomea.

Kuluneen vuoden aikana Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö on
ollut tukemassa seuraavien kahden merkittävän
hankkeen toteutumista.
1. Veikko Vennamo toimi jatkosodan jälkeen
maatalousministeriön asutusasiain ylijohtajana ja
vaikutti merkittävästi siirtoväen ja rintamamiesten
asuttamiseen eduskunnan säätämän maanhankin-
talain mukaan. Kerrotaan tapauksista, jolloin
perheen isä lähti Helsinkiin Vennamon puheille,
jotta sai asiansa oikeudenmukaisesti hoidetuksi.
Karjalainen jälkipolvi on nyt antanut tunnustuksen
tälle työlle. Toukokuussa Lapinlahden Alapitkän
kylässä, lähellä Suomen Asutusmuseota paljastet-
tiin Asutustoiminnan muistomerkki.
2. Lokakuun viimeisenä päivänä julkaistiin
Tampereella Karjalaisen laulumusiikin sävellyskil-
pailun tulokset. 276 kilpailusävellyksen joukosta
voittajaksi tuli helsinkiläinen Juha Lanu Laatokasta
kertovalla laulullaan. Laulu ei jätä kuulijaa kylmäk-
si. Juhan äiti on Sortavalasta.

Karjalan Liitossa on 45000 jäsentä, Karjalasta ja
karjalaisuudesta kiinnostunutta. Uusia seuroja
perustetaan tai ”herätetään henkiin” ja uusia
lippuja vihitään, kuten Vpl. Pyhäjärvi-seuran lippu
Karjalaisilla Laulujuhlilla Helsingissä viime kesä-
kuussa. Lainaan tässä Karjalaisen Siirtoväen
Muistomitalin kunniakirjan vetoomusta, jonka
mukaan meidän ja nousevien sukupolvien velvolli-
suus on vaalia Karjalan heimon kunniakkaita
perinteitä ajasta aikaan vapaan itsenäisen Suo-
men hyväksi.

Lähes jokaisella paikkakunnalla on Karjala-seura,
johon otetaan avosylin vastaan uusia jäseniä,
mitään sisäänlämpiäviä ”köörejä” ne eivät ole.
Muistutan vielä, että Turussa valmistellaan jo
Karjalaisia Kesäjuhlia.

Kotisivut ovat syksyllä uusiutuneet. Hyvänä asiana
pidän sitä, että niitä voi nyt päivittää ”ilman välikä-
siä” heti tarpeen mukaan. Tuotetilauslomake toimii
näppärästi. Ajankohtaista -sivulla on viimeisessä
lehdessä ilmoitetut tapahtumat. Saman sivun
lopussa on palautelomake, jolla voit esittää
kommentteja tai parannusehdotuksia sivujen
asioista. Suvun nuoret varmasti pyytäessäsi
näyttävät tietokoneeltaan kotisivujamme
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio.

Hyvää itsenäisyyspäivää
ja joulun odotusta!

PIRJO KIIALA
Säätiön asiamies

Kun Karjalaisseurojen
Tampereen piiri julisti lau-
lukilpailun, jossa etsittiin
uusia karjalaisia sävellyk-
siä, kukaan tuskin uskoi
näin suureen suosioon: kil-
pailuun tuli huikeat 276 eh-
dotusta! Piirin puheenjoh-
taja Tuomo Nenonen pi-
tikin osanottoa eräänlaise-
na Suomen ennätyksenä la-
jissaan.

Kaikkiaan 140 säveltäjää
viidestä eri maasta innostui
aiheesta. Nimimerkkien ta-
kaa paljastuneista tekijöis-
tä kolmeneljäsosaa oli mie-
hiä, neljäsosa naisia.

Kisan tuomareina toimi-
vat taiteen ja musiikin toh-
tori Sari Kaasinen, muu-
sikko Erkki Liikanen ja
musiikin tohtori Pekka
Huttu-Hiltunen.

Kuten joka kilpailussa,
kärkipää on nimettävä,
vaikka kisaan tulleista sä-
vellyksissä oli paljon mui-

Karjalainen laulukilpailu kirvoitti
huikeat 276 uutta sävellystä

takin hyviä lauluja. Sävel-
lysten kirjo vaihteli balla-
deista räppiin ja kuorolau-
luihin.

Kilpailussa jaettiin kol-
me palkintosijaa ja kolme
erikoismainintaa.

Voittajateokset:
1. Nimimerkki Äiti Kar-

jala: Äiti Karjala. Sävellys,
sanat ja sovitus: Juha
Lanu, Helsinki. Tuomaris-
ton arvio: Melodia hieno,
koskettava, kaikin puolin
ehyt teos.

2. Nimimerkki Käki:
Lennä sydän. Sävellys ja
sanat: Kimmo Ojala, Sii-
vikkala. Tuomariston arvio:
Hieno ralli, kappaleesta tuli
äärettömän hyvä mieli, me-
lodia oli tarttuva.

3. Nimimerkki Beata: Ji-
äpuikot. Sävellys: Pieta
Sintonen, Helsinki, sanat:
Olga Mišinan teoksesta
Ratoi (Petroskoi, Karjala

1996). Tuomariston
arvio:Hieno, ammattimai-
sesti tehty kappale, jossa
kareliaanisia ja sibeliaanisia
vaikutteita.

 Erikoismaininnat:
1. Nimimerkin Karjala

sydämes 7 laulun laulusar-
ja. Näistä esimerkkinä lau-
lu Luadoka luaskau. Sävel-
lys: Eila Pöllänen, Vallen-

tuna, Ruotsi.
2. Linda Tikkanen: Ai-

rot. Sävellys: Linda Tik-
kanen, Helsinki.

3. Nimimerkki K Kale-
va: Pielisellä. Sävellys ja sa-
nat: Juha Mieskonen, Es-
poo.

Karjalan Kaiku
laulanut 70 vuotta

Karjalaisen laulukilpailun
julkistamistilaisuus 31.10.
Tampereella oli muutenkin
suurta laulujuhlaa, kun sa-
malla Karjalan Kaiku -kuo-
ro antoi 70-vuotisjuhlakon-
serttinsa. Kuoro aloitti
Tampereella pian talviso-
dan jälkeen vuonna 1940
nimellä Tampereen Karja-
la-Seuran sekakuoro. Itse-
näisenä yhdistyksenä Kai-
ku aloitti vuonna 1955. Vii-
meiset kolmisen vuotta
kuoro on toiminut nais-
kuorona ja sen vahvuus on
noin 25 laulajaa.      - MRT

Voittaja Juha Lanu, Hel-
sinki. Kuva: Pirjo Kiiala.

Vuoden karjalaiseksi kirjak-
si on Karjalan Liitossa va-
littu Neuvonen, Petri:
Kävelyretkiä 1930-luvun
Viipurissa - Eino Partasen
valokuvia. Tämä Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seu-
ran julkaisu ilmestyi loka-
kuussa. Valokuvaaja Eino
Partanen tallensi 1930-lu-
vulla kameralla ahkerasti
kotikaupunkinsa näkymiä.
Maaliskuussa 1940, viikkoa
ennen talvisodan loppua,
hän onnistui pelastamaan
pommitusten ja tykistötu-
len runtelemasta kaupun-
gista yli 400 lasinegatiivia
käsittävän valokuvakokoel-
mansa. Neuvosen upea kir-
ja, joka oli esillä mm. Kir-
jamessuilla, rakentuu tälle
ennen julkaisemattomalle
Partasen valokuva-aineis-
tolle.

Käytännössä Vuoden
karjalaisen kirjan valinnan
suorittanut Liiton puheen-
johtaja Markku Laukka-
nen muistutti,  että vuo-
den aikana on ilmestynyt
useita mielenkiintoisia kir-
joja, joissa käsitellään kar-
jalaista kulttuuria ja kuva-
taan luovutettua aluetta.
Valinnan tekeminen oli vai-
keaa.

Kiinnostavia ja tasokkai-
ta kirjoja läpi kahlatessaan
koki vaikeuksia valita paras
myös Liiton 2. vpj Marjo
Matikainen-Kallström,

Parhaat karjalaiset
kirjat valittu

Lauantaina 13.11.10 koolla
ollut Karjalan Liiton  liit-
tovaltuusto hyväksyi Liitol-
le ensi vuodeksi toiminta-
suunnitelman ja talousar-
vion. Liiton budjetin tulo-
puolesta huomattava osa

Jäsenmaksut nousemassa Karjalan Liitossa
rakentuu jäsenseurojen
henkilöjäsenien lukumää-
rään perustuvaan jäsen-
maksuun.

Jäsenmaksu/henkilöjä-
sen on vuodelle 2011 hy-
väksytyn budjetin mukaan

nousemassa 10 euroon tä-
mänvuotisesta 7 eurosta.
Paljon keskustelua herättä-
nyt jäsenmaksun korotus
hyväksyttiin liittovaltuustos-
sa  käydyssä äänestyksessä
selkeällä enemmistöllä.

Lopullisesti jäsenmaksus-
ta päätetään Liiton sääntö-
jen mukaan liittokokouk-
sessa. Se kokoontuu seu-
raavan kerran 14.5.2011.

 - SKP

Vuoden 2011 käsityökilpailuun osallistumisaikaa
on neljä kuukautta, 1.11.2010 -28.2.2011. Tulokset
julkaistaan toukokuussa 2011. Kilpailutyö on neu-
lottu lapsen, naisen tai miehen villasukkapari. Ei
erikseen naisten tai miesten sarjaa. Materiaali vä-
hintään 30-prosenttista villaa. Kilpailussa arvioi-
daan vain neulomalla tehty työ. Työt lähetetään
kunkin alueen karjalaisseurojen piirin kautta. Osal-
listujan ei tarvitse olla piirin jäsen.

Karjalan Liiton naistoimikunta pidättää oikeu-
den muuttaa esimerkiksi sarjajakoa arvioinnin yh-
teydessä, mikäli kunakin vuonna annettu kilpailu-
tehtävän luonne antaa siihen aihetta. Arvioinnin
tekee naistoimikunnan kokous mahdollisesti asian-
tuntijoiden avustuksella. Kilpailussa palkitaan vain
kilpailuohjeen mukaisesti valmistettuja töitä.

Tekijän nimi ja osoitetiedot sekä piiri merkitään
työhön lujasti ja niin, että ne eivät ole näkyvissä
työtä arvioitaessa. Kilpailutöiden palautumisesta
tekijälleen vastaa piirin henkilö, joka on työn
vastaanottanut. Käsityökilpailutyöt toimitetaan kun-
kin piirin kilpailuvastaavalle, yleensä piirin naistoi-
mikunnalle.

Mihinkään piiriin kuulumattomat suku- ja pitäjä-
seurojen jäsenet lähettävät työnsä sen piirin kautta,
minkä alueella on seuran kotiosoite.

Piirissä valitaan sarjojen kolme parasta toimitet-
tavaksi valtakunnalliseen kilpailuun. Piireissä arvi-
oinnin tekee kilpailuvastaava naistoimikunnan tai
piirikokouksen avustamana. Piiri voi palkita sinne
lähetettyjä töitä niin halutessaan.

Piirien naistoimikuntien/piirien tulee vastata val-
takunnalliseen kilpailuun lähetettyjen töiden posti-
tus- tai toimituskuluista. Piiriin kuulumattoman
kilpailijan on vastattava itse piirin kilpailuun asti
myös työn palautuskustannuksista.

Piirit voivat neuvotella kilpailutöiden tekijän kans-
sa, luovuttaako tämä työn piirin käyttöön esimer-
kiksi varainhankintaan myyjäisissä tai arpajaisissa.

Vuoden 2011 karjalaisessa
käsityökilpailussa
tehtävänä villasukkajonka tehtäväksi oli lan-

gennut pitäjä- ja kyläkirja-
kilpailun parhaan kirjan va-
linta. Ratkaisussa korostui
mm. kirjan helppo avautu-
vuus myös muille kuin kar-
jalaisille. Ehdolla olleiden
15 kirjan joukosta karjalai-
sen pitäjä- ja kyläkirjakil-
pailun voittajaksi selvisi
Leni Koukkarin (toim.)
Kaksi kotia - monta tari-
naa. Karjalaiset Sisä-Savos-
sa. Palkitun kirjan ovat jul-
kaisseet Peuran museosää-
tiö ja Sisä-Savon karjalais-
ten perinnetyöryhmä.

Teos perustuu Sisä-Sa-
vossa vuosina 2003-2009
koottuun muistitietoon.
Keruussa Rautalammin
museoon talletettiin yli 120
henkilöhaastattelua ja 700
valokuvaa Rautalammin,
Suonenjoen, Vesannon,
Karttulan ja Tervon karja-
laisten vaiheista.

Valintojen julkistaminen
tapahtui 14.11. pidetyn
Vanhat hautausmaat Lenin-
gradin oblastissa ja Karja-
lan tasavallassa -hankkeen
päätösseminaarin alussa.
Paras kylä- ja pitäjäkirja -
kilpailussa kerrottiin olleen
vuonna 2008 ehdolla 30
kirjaa, vuonna 2009 19 kir-
jaa ja tänä vuonna 15 kir-
jaa.

KAARINA
PÄRSSINEN
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Taidemaalari Nikolai
Tscherbakoffin tauluja on
useilla pyhäjärveläisten pe-
rillisillä ja he ovatkin kiin-
nostuneina kyselleet erilai-
sia asioita taiteilijan elämäs-
tä. Edesmenneen nokialai-
sen opettajan jälkeläisillä on
kaunis Laatokka -taulu, jon-
ka takana teksti ”Muistoksi
Sortanlahden Naisvoimis-
telijoilta 24/5 1939   Seidi
Honka”. Samoin kahdelle
nuorelle parille on tullut
kaksi taulua, Asetelma ja
Laatokka. Taiteilijasta ha-
lutaan joitakin tietoja.

Taidemaalari Tervakor-
ven lapset Veera Makko-
nen ja Yrjö Tervakorpi
järjestivät 24.10.1986 Hy-
vinkään kaupunginmuseos-
sa isänsä syntymän 100-
vuotismuistonäyttelyn, joka
sai erinomaisen vastaan-
oton. Näyttelyssä kävi 1218
henkilöä. Näyttelystä ja tai-
demaalarin elämästä kirjoi-
tin jutun Pyhäjärvi-lehteen
ja siinä on joitakin tietoja
taiteilijasta. Joten juttu tu-
lee nyt uusintana.

Nikolai Tscherbakoff
Novgorodista tuli Pyhäjär-
velle kaksi merkittävää
miestä. Ensimmäinen tuli
jo 1300-luvulla. Hän oli
munkki Arsenij. Hän pe-
rusti pitäjäämme Konevit-
san luostarin.

Ensimmäisen maailman-
sodan pyörteiden johdat-
tamana ajautui toinenkin
novgorodilainen Pyhäjär-
velle. Hän oli Nikolai
Tscherbakoff. Tuli Kone-
vitsaan kuin kotiinsa. Luos-
tarin synnyinjuuret olivat

Taidemaalari Nikolai Tscherbakoff – Tervakorpi
ikuisti Laatokkaa ja muita rakkaita maisemia

tutut. Siellä puhuttiin hä-
nelle tuttua kieltä. Pyhän
Marian Jumalanäidin kuva
oli tuotu Novgorodista ja
kuvan tulopäivä syyskuun
kolmas oli luostarin suuri
vuotuinen juhlapäivä. Elä-
mä luostarissa oli siis hy-
vin, kun Arsenij oli aikoi-
naan karkottanut kaikki pi-
rut ja paholaisetkin mante-
reen puolelle Shortanlah-
teen – Pirunlahteen.

Nikolai Tscherbakoff  oli
opiskellut Pietarin Keisa-
rillisessa taideakatemiassa ja
osan opiskeluajasta meri-
maalausosastolla kuuluisan
taiteilija Ilja Repinin op-
pilaana. Opiskelun päätyt-
tyä hän siirtyi Konevitsaan,
jossa mm. restauroi luosta-
rin kirkkomaalauksia. Tä-
män lisäksi hänen tehtä-
viinsä kuului postin kulje-
tus Konevitsan ja Sortan-
lahden välillä. Sortanlah-
dessa ei enää ollut paholai-
sia, vaikka tämä vanha le-
genda Nikolaita usein hu-
vittikin.

Postin jättö Sortanlah-
teen venyi usein tavallista
pitemmäksi. 34-vuotias Ni-
kolai oli auttamattomasti
rakastunut tarmokkaaseen
ja viehättävään Lyydia
Kaukiseen, Sortanlahden
Osuuskaupan myymälän-
hoitajaan. Avioliitto solmit-
tiin 1920 ja perheen asuin-
paikaksi tuli Sortanlahti.

Elämä Sortanlahdessa
Nikolain elämä täyttyi nyt
kaikista niistä asioista, jois-
ta me ihmiset yleensä unel-
moimme. Oma pieni pesä-
paikka rauhallisessa pou-

kamassa. Pesä, jonne kuu-
lui meren kohina, mutta
sisällä oli turvallista, hyvä
poikasten syntyä. Tscher-
bakoffin perheeseen syntyi
kolme lasta Yrjö, Veera ja
Paavo. Isälle he olivat Jur-
ka, Verka ja Pavo. Pesässä
oli tilaa vieraidenkin lasten
asua, pitää kotinaan. Äiti-
mammalta riitti rakkautta.

Vaikka elämä oli joskus
tiukkaa, ei leipä koskaan
päässyt loppumaan. Kiitos
mamman, sanovat lapset
nyt yhdestä suusta. Hän
myi isän maalaamat taulut.
Piti talouden järjestyksessä
ja joskus siinä ohessa myös
rakkaan taiteilija-aviomie-
hensä.

Kyläyhteisö hyväksyi ul-
komaalaisen taiteilijan jouk-
koonsa. Hänenlaisensa ih-
minen on hyväksytty missä
vain. Käytös oli hillittyä. Ei
sanonut pahaa sanaa ke-
nestäkään. Oli mieluimmin
tarkkailija kuin seuran kes-
kipiste. Ja kun puhui, pu-
hui pehmeästi, pikantisti
suomea murtaen.

Elämä jatkui. Lapset kas-
voivat. Äiti-mamman huo-
lena oli, että lapsilla olisi
vahvat siivet, kun on aika
lentää pesästä pois. Isän
taitava kädenjälki kankaalla
jätti viestin. Näe lapseni
elämän kauneus ympärillä-
si, niin kuin näet meitä ym-
päröivät ihmiset. Näe aha-
voituneiden kalastajakäsien
takana “Myrskyävä Laatok-
ka”. Näe multaisten talon-
poikien käsistä “Ruiskau-
nokit ja päivänkakkarat”.
Näe maalin tahrimien isäsi
käsistä “Kevätmaisema”,
“Rukous” tai aisti illan hä-
märyys “Kirja ja kynttilä”.

Elämä olisi liian hyvä
päättyäkseen tähän. Tätä
onnen aikaa kesti 20 vuot-
ta.

Toinen maailmansota
Ensimmäinen maailmanso-
ta heitti Nikolai Tscherba-
koffin Pyhäjärvelle. Toinen
maailmansota siirsi hänet
vielä kauemmas länteen.
Nyt ei Nikolai lähtenyt yk-
sin. Mukana oli oma perhe
ja yli 400.000 muuta vaelta-
jaa.

Lähtö oli kipeä meille kai-
kille ja niin Nikolaillekin.
Laatokka, jota hän oli sa-
doin siveltimen vedoin tul-
kinnut. Kyläyhteisö, johon
hän oli juurtunut ja siellä
elämänsä sisältörikkaimmat
vuodet kokenut, oli jätettä-
vä. Nikolai ei siihen kyen-
nyt. Koskaan hän ei irtaan-
tunut Laatokan rannasta.

Muistan tapahtuman
evakkoajan jälkeisiltä vuo-
silta Satakunnassa. Vietim-
me tutun karjalaisperheen
uuden kodin tupaantuliais-
juhlaa. Perhe sai lahjojakin,
pieniä ja vaatimattomia.
Mutta sitten saapui isän-
nän kaukainen sukulaismies
ja hänellä oli mukanaan pie-
ni Laatokka-taulu ja ker-

too: ”Työkö tän metsä kes-
kel uotta raivanneet sen ver-
ra aukkoo et näkkyy ies
Jumala taivas, ni täs olis sit
toisenlaistaki maisemaa.
Mie toin teil Serpakohvin
Laatokka-taulun.”

Hetki oli liikuttava.
Emäntä hyrskähti avoi-
meen itkuun ja isännänkin
silmissä oli kosteutta. Het-
ken kuluttua syntyi vilkas
keskustelu. ”Miss päi Suo-
mii ne Serpakohvit assuu”.
Savonlinnassa asuvat ja ny-
kyisinhän heidän nimensä
on Tervakorpi. Vilkas sor-
tanlahtelaisemäntä kiirehtii
selittämään.    ”Parempha
se olkii muuttaa se nimi.
Eihä ne tiäl ossaa sannoo
niiku myö Karjalas, Serpa-
kohv.” Isäntä katseli taulua
käsissään ja totesi hyvin
vakavana: –  Se nimen-
muutto  ei varmast olt Ni-
kolain keksintö. Tai muut-
taaha ne monet muutki ni-
miään. Männeel viikol Mak-
karastki tul Mäkilevo. Mik-
kää ei uo niiko enne, ei
nimetkää.

Tervakorvet muuttivat
Kuortaneen, Savonlinnan
ja Nastolan kautta lopulli-
sesti Hyvinkäälle. Nikolai
maalasi koko elämänsä ajan

hyvin intensiivisesti. Hän
nukkui pois 74-vuotiaana
Hyvinkäällä 1960.

Hyvinkäällä
taidenäyttelyssä
24.10.1986
Nikolai Tervakorven näyt-
telyn avajaistilaisuuden tun-
nelma vanhassa puuraken-
teisessa Hyvinkään kau-
punginmuseossa oli nos-
talginen. Muisteltiin taitei-
lijaa isänä, pappana, ystä-
vänä ja Pyhäjärven Sortan-
lahdessa varsinaisen taide-
maalarin uransa alkaneena
taiteilijana. Pianisti soitti
kappaleet Pietarin illat ja
Selim Palmgrenin Meri.

Vaikka taiteilijasta oli vain
valokuvasuurennos syksyi-
sen kukkakimpun vieressä,
tuntui kuin Nikolai Tscher-
bakoff  olisi ollut läsnä. Iäk-
kään ystävän pysähtyessä
kuvan eteen ja kohottaessa
maljan Nikolaille, tuntui
kuin kuva olisi hyväksyväs-
ti hymyillyt. Prosit – ystä-
vä!

Kaikki tämä ja monen-
laiset mietteet ja haastatte-
lemieni ihmisten ajatukset
täyttivät mieleni Nikolai
Tervakorven näyttelyssä.
Viereeni pysähtyy tyylikäs

kutsuvieras ja toteaa: “Vie-
hättäviä töitä, varsinkin nuo
asetelmat. Eikö vaan. Yl-
lättävän laaja on taiteilijan
aiheiden skaala. Niin hän-
hän oli emigrantti, mutta
täytyy kyllä sanoa, että kä-
den jälki on mestarillinen,
todella mestarillinen”. Olen
hänen kanssaan täysin sa-
maa mieltä.

Meille pyhäjärveläisille,
tai useimmille meistä riitti,
kun Serpakohvi maalasi
yhden maiseman, Laato-
kan.

Katsellessani nyt koto-
nani pientä Laatokka-tau-
lua, maalattu jo ennen so-
taa, uskon, että Nikolai
Tscherbakoff   vaeltaa juuri
nyt siinä maisemassa. Edes-
sä tyyni Laatokka. Kone-
vitsasta kuuluu kellojen
soitto. Ja Nikolain taulun
tuttu oranssijuova pilven
reunalla näkyy hänelle kirk-
kaana ja loistavana.

Sydämelliset kiitokset
Yrjö Tervakorpi ja Veera
Makkonen, Jurka ja Verka,
isänne muistonäyttelyn jär-
jestämisestä.

SALME RINTALA

Kaikkien rakastama Tscherbakoffin pappa nuorten ympäröimänä Sortanlah-
dessa. Muut kuvassa vasemmalta Onni Kukko, Toini Kajander, Rauha Kajan-
der, Elsa ja Tyyne Kukko, sekä ylinnä Sirkka Suokas ja Jussi Kajander.

Nikolai Tscherbakoff, myöh. Tervakorpi.
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Rippikoulunopettajani an-
toi meille läksyksi yhden
Raamatun jakeen, joka piti
opetella ulkoa. Se oli Sana-
laskujen kirjasta (4,18);
”Vanhurskasten polku on
kuin aamurusko, joka kir-
kastuu kirkastumistaan sy-
dänpäivään saakka.” Yritin
tuolloin miettiä, miksi lau-
se oli niin tärkeä.

Nyt vuosikymmenien
kuluttua luulen ymmärtä-
väni jotain enemmän siitä.
Kohtaamme elämämme eri
vaiheissa hyvinkin epä-
mieluisia, surullisia ja pe-
lottavia asioita. Tähän vuo-
denaikaan kirkossa luetta-
vat Raamatun kohdatkin
kertovat elämän katoavai-
suudesta ja viimeisten ai-
kojen koettelemuksista.

Elämänpolkumme

Kuolleita

Antero Vira (entinen
Rampa) syntynyt 14.4.
1932 Pyhäjärven Vernitsal-
la. Kuoli 14.10. 2010 Ikaa-
lisissa. Siunaus toimitettu
Ikaalisissa.

Autoillessani vaimoni kans-
sa Imatralla uteliaisuuteni
heräsi Luumäellä. Tiesin,
että pyhäjärveläisen jääkäri
Lauri Pelkosen muisto-
merkki sijaitsee Luumäellä
Taavetin aseman lähellä.

Haeskelin ja löysimme
historiallisen muistomer-
kin: Ensimmäisen Suomes-
sa kaatuneen jääkärin muis-
tomerkin, kuolinpäivä
21.1.1918.

Kannattaa käydä katso-
massa, kun siellä suunnalla
liikkuu.

SOINI PÄIVÄLÄINEN

Jääkärin muistomerkillä

vanhat palstat puhuvat

Moni mieltää elämänsä las-
kevana käyränä, joka sitten
kerran katoaa.

Raamatun sana nostaa
eteemme kuitenkin myös
valoisan tulevaisuuden.
Luonnon kulussa se ikään
kuin havainnollistuu. Vaik-
ka nyt on syksyn pimeys ja
Pohjolan kalsea syystalvi,
seuraa sitä valon ja kirk-
kauden sävyttämä juhla,
joulu, ja sen jälkeen hiljal-
leen valkeneva kevätkausi.
Saamme selkeästi nähdä,
miten päivä kirkastuu kir-
kastumistaan.

Meidän elämämme saa
lisää päiviä niin kauan kuin
on tarkoitus. Elämämme
päivät ovat Jumalan meille

antama mahdollisuus, jon-
ka saamme lahjaksi, mutta
meille luvataan uskon va-
rassa vielä enemmän. Van-
hurskas on sellainen ihmi-
nen, joka luottaa Jumalan
lupauksiin, vaikka näyttöä
omasta hurskaudesta tai
Jumalan lupausten lopulli-
sesta toteutumisesta ei voi
juuri nyt todeta. Hyvä, jota
Jumala meille antaa, ei
useinkaan ole näkyvää tai
mitattavaa, vaan se on si-
säinen turvallisuuden ja kii-
toksen olotila. Elämämme
käyrä osoittaa ylöspäin. Me
kuljemme kohti parempaa
ja täydellisempää, kohti ian-
kaikkista valoa.

SILJA FORSBERG

SUVANNON SEUDUN
PITÄJÄYHTEISÖJEN
kokoontumisesta Lempää-
lässä kerrottiin lokakuun
lehdessä sivulla kolme. Toi-
sin kuin jutussa sanottiin,
paikalla oli myös Raudun
edustajia.

Yhteistoiminnassa on
mukana seitsemän pitäjää:
Käkisalmi, Metsäpirtti, Py-
häjärvi, Rautu, Räisälä,
Sakkola ja Vuoksela.

Pyhäjärvi-Säätiön
stipendinsaaja:

Missä olet,
mitä teet,

mitä kuuluu?
Laita lehteen
kuulumisiasi!

Rakkaamme
Meeri Mirjam
GILLBERG

o.s. Malinen

s. 28.8.1925 VpL Pyhäjärvi
k. 6.10.2010 Karjaa

Siellä kukkia täynnä on maa,
sydän väsynyt levätä saa.

Kevyt kulkea on
ei ahdista siellä,

ei tuskaa tunneta taivaan tiellä.

Rakkaudella muistaen
Ulla, Håkan, Hans ja Monica

perheineen
lastenlapset ja

lastenlastenlapset
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu
30.10.2010

Mustion kirkossa.
Kiitos osanotosta

Rakkaamme

Rauha Kaarina
MIKKANEN
o.s. Anttonen

s. 4.12.1919 Vpl Pyhäjärvi
k. 28.9.2010 Helsinki

Muistaen ja kaivaten
Veljien lapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti
ja haudoissa oleville elämän antoi.

Siunaus toimitettu. Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Aune Kähönen
o.s. Savolainen

s. 13.10.1924 Vpl. Pyhäjärvi
k. 17.10.2010 Kokemäki

Muistaen
omaiset ja ystävät

Nyt Karjalan kunnailta alkanut tie
iankaikkisen istuimen luokse vie.
Meille muistot jäävät ja kiitollisuus,
Luojan suuruutta soikoon virsi uus.

Siunaus toimitettu 29.10.2010 Kauvatsan kirkossa.
 Kiitos osanotosta.

Kiitos Kokemäen kaupungin kotipalvelulle,
Henrikinhovin ja Palvelukoti Ilolan henkilökunnille

Aunen hyvästä hoidosta.

Rakkaamme

Väinö Villiam
SIRKIÄ
s. 17.8.1925 VPL Pyhäjärvi
k. 24.9.2010 Sastamala

Kaipauksella Väinöä muistaen
Veljien lapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Nyt Karjalan kunnailta alkanut tie
iankaikkisen istuimen luokse vie,
meille muistot jäävät ja kiitollisuus,
Luojan suuruutta soikoon virsi uus!

Siunattu läheisten saattamana.
Kiitos osanostosta.

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 25 vuotta sitten 22.11.1985.  Kooste: Reino Äikiä

Tilaa oma Pyhäjärvi-lehti
tai anna ystävälle ja sukulaiselle lahjaksi!

Soita p. 040 730 2622

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella?

17.-19.6.2011

Kirkonsanoma
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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!

Muutama kuukausi sitten
oli lehdessämme Vernitsal-
la syntyneen Rauha Mik-
kasen 90-vuotis-haastatte-
lu. Nyt syyskuussa tuli Hel-
singistä suruviesti. Rauha
Mikkanen oli 29.9. nukku-
nut pois lyhyen vaikean sai-
rauden murtamana.

Rauha Mikkanen totesi
aikaisemmassa syntymäpäi-
vähaastattelussaan, että
Konevitsa ja Laatokka jät-
tivät pysyvimmät muistot
Karjalasta. Ortodoksisuus
oli isoäidin myötä hyvin
lähellä hänen sydäntään.
Hän tuki taloudellisesti ny-
kyisen Konevitsan jälleen-
rakentamista ja oli entisen
Konevitsan luostarin ark-
kimandriitta Nazarin hyvä
ystävä.

Rauha Mikkanen siunat-
tiin viimeiseen lepoonsa
29.10.2010 Helsingin Pitä-
jämäen vastikään valmistu-
neessa kauniissa siunaus-
kappelissa. Siunauksen toi-
mitti Malmin seurakunnan
pastori Sofia Tuomenran-
ta. Arkun päädyssä oli Hel-
singin kaupungin toimitta-
ma erikoisen kauniisti muo-
toiltu Sotaveteraanien ha-
vuseppele. Siunauksen jäl-
keen tilaisuuden kanttori
lauloi “Laps olen Karja-
lan”.

Rauha Mikkasen tuhka-
uurna haudataan myöhem-
min Hietaniemen hautaus-
maan Sotaveteraani-leh-
toon. Nimikilpi tulee hau-
tausmaan muuriin.

Muistotilaisuudessa Rau-
han Eero-veljen poika An-
tero Anttonen Porista luki
saapuneet adressit.  Toivo-
veljen poika Lauri Antto-
nen Hämeenlinnasta puo-
lestaan muisteli tätiään, hä-
nen vieraanvaraisuuttaan,
iloisuuttaan ja kiinteyttä
sukulaisiin. Hän oli jalat

Rauha Mikkasen o.s. Anttonen muistolle

maassa elävä ihminen ja
kaikissa toimissaan järke-
vän käytännöllinen. Rau-
ha-täti avioitui 40-vuotiaa-
na Erkki Mikkasen kans-
sa. Sekin oli Rauhan mie-
lestä järkiavioliitto. He kaksi
sodat ja sen myötä monet
vaikeat asiat kokeneina ym-
märsivät parhaiten toisiaan.
Yhdessä he rakensivat kau-
niin kodin Helsinkiin. Erk-
ki-puoliso nukkui pois
1988. Yhdessäoloa kesti 28
vuotta.

Sukumme vanhimpana
Rauha-täti eli pitkän työn-
täyteisen hyvän elämän. Ja
viimeiset vuotensa aivan
tämän Pyhän Laurin kir-
kon vieressä. Hänen muis-
tonsa elää sydämissämme.
Hyvää taivasmatkaa täti!
Näin hyvästeli Lauri Rau-
ha-tätinsä.

Rauhan serkku Pentti
Lappalainen Ikaalisista
Sotaveteraanityössä toimi-
vana kertoi Rauhan ja hä-
nen veljiensä työpanokses-
ta itsenäisyytemme säilymi-
sessä. Rauha ja veljet Toi-
vo, Eero ja Reino olivat
kaikki rintamalla. Rauha oli
talvisodan aikana muonit-
tajana Sortanlahdessa. Sota-
alueella puhelinvälittäjänä
Kajaanissa ja Mustaniemen

patterilla Laatokan rannal-
la. Sodan jälkeen hän toimi
ravintolassa tarjoilijana,
joka vuorotyönä oli joskus
henkisesti raskasta. Sodan
käyneet miehet asiakkaina
olivat hyviä miehiä, mutta
useat loppuunkuluneita ja
väsyneitä. Rauhalla oli tai-
to käsitellä heitä ja ongel-
mia ei syntynyt.

Pentti muisteli, kun he
Laurin kanssa lähtivät ker-
ran kuuluisiin Salpausselän
kisoihin Lahteen. Rauha oli
silloin tarjoilijana Lahden
Seurahuoneella ja pojat oli-
vat Rauhalla kortteerissa.
Rauhan vieraanvaraisuus
oli runsasta ja pojista tun-
tui kauniissa Rauhan ko-
dissa, että he olivat kuin
hienossa hotellissa. Pentti
muisteli muitakin yhteisiä
lämpimiä tapaamisia.

Kunnioituksesta veteraa-
niserkkujaan kohtaan hän
luki lopuksi hieman muun-
nellun säkeen Kalervo Hä-
mäläisen laulusta Veteraa-
nin iltahuuto.

Laineissa Laatokan mahti
kahlita kenkään ei voi.
Veljet sen rantoja vahti
konsa on koittavi koi.
Ylväänä Karjalan heimo
tuskansa kantanut on.
Maaäiti suojaansa sulkee,
Rauhakin poissa jo on.

Muistotilaisuuden lopuk-
si pastori Sofia Tuomen-
ranta puhui muistojen mer-
kityksestä ja sukulaisten
yhteydenpidosta. Ja pois-
nukkuneet ovat silloin aina
luonamme, kun yhdessä
heitä muistelemme.   Tilai-
suuden päätteeksi laulettiin
Rauhan lempivirsi “Kiitos
sulle Jumalani, armostasi
kaikesta”.

SALME RINTALA

Oi Konevitsa, rauhan maja,
Taas porttiasi kolkuttaa
Niin uupuneena vaeltaja
Ja lohdutuksen, rauhan saa.
Pois kaikkoo haaveet,
turhuus mainen
Ja henki nousee, avartuu
Ja sydän nöyrä, katuvainen
Ilossa maahan kumartuu.

Jumalan Äidin kuvan luona,
Tuon armon lähteen auvoisan,
Hän rukouksen kyynelvuona
Kuin kahleen tuntee kirpoovan.
Levottomuuden, tuskan paineen
Pois häätää täällä hiljaisuus,
Pois murtuu työläs side aineen,
On hengen yksin valtavuus.

Aune Kähönen o.s. Savo-
lainen syntyi Vpl. Pyhäjär-
ven Jaaman kylässä
13.10.1924. Hänen van-
hempansa olivat Yrjö Sa-
volainen s. 20.8.1892 Vpl.
Pyhäjärvellä ja kuollut Kau-
vatsalla 13.8.1977 ja hänen
äitinsä oli Siiri Maria Sa-
volainen o.s. Kajander
syntynyt myös Vpl. Pyhä-
järvellä 7.5.1892 ja kuollut
Kauvatsalla 3.2.1967. Aune
oli perheen ainoa lapsi.

Aune kävi kansakoulun
Noitermaan koulussa Py-
häjärvellä. Lapsuus ja nuo-
ruus kului kauniissa Karja-
lassa kirkasvetisen Pyhäjär-
ven rannalla. Sitten tuli sota
ja niinpä Aune perheensä
mukana joutui jättämään
rakkaat kotitanhuat ja evak-
komatka Pohjanmaalle oli
edessä. Lähtökäsky tuli
3.12. 1939. Oli lauantai-
ilta, piirakat paistettu ja li-
hapotti uunissa. Sotilaita jäi
tupa täyteen. Mukaan sai
ottaa tavaraa sen verran
kuin jaksoi kantaa. Karja
jäi vielä kotiin ja osa kylä-
läisistä jäi vielä hoitamaan
niitä. Pitkän odotuksen jäl-
keen tuli tavarajuna, jonka
härkävaunuihin oli tehty la-
verit, joihin evakot ahtau-
tuivat. Pääteasemana oli
Alavus, jossa meille osoi-
tettiin maalaistalosta tilat
asumiseen.

Jaaman kylän lopulliseksi
sijoituspaikaksi tuli Hä-
meenkyrö. Muutamat hä-
täisimmät olivat sieltä jo
ostaneet oman maatilankin.
Savolaiset asuivat Vanjan
kylässä Linnainmaan talos-
sa. Aune kävi Hämeenky-
rössä myöskin rippikoulun
kesällä 1941, opettajana oli
mm. Heikki Anttila, josta
tuli myöhemmin Kauvat-
san kirkkoherra. Jatko-
sodan alkaessa Karjala val-
lattiin nopeasti takaisin.
Ensimmäiset siviilit pääsi-
vät Pyhäjärvelle syyskuus-
sa 1941. Meidän perhe
muutti vuoden 1942 puo-
lella ja jälleenrakennustyöt
pantiin käyntiin, sillä enti-
nen koti oli poltettu. Ensin
rakennettiin sauna ja sitten
vähitellen muut rakennuk-
set. Uusi asuinrakennus val-
mistui vasta 1943 ja vain
puoli vuotta siinä ehdittiin
asua, kunnes oli taasen läh-
tö edessä.

Pääosa ihmisistä lähti nyt-
kin evakkoon junalla, mut-
ta meitä karjanajajia tarvit-
tiin, sillä lehmät tuotiin
maanteitse aina pitkälle Sa-
voon asti. Vihdoin päästiin
junaan ja matka Keuruun
asemalle alkoi.

Aune kävi vv. 1942-43
Kirvussa Sairalan Evanke-
lisesta kansanopiston. Aune
oli kotoisin uskovaisesta
kodista ja monet tärkeät
elämänarvot ovat peräisin
paitsi kodin perintönä,
myös kansanopiston ajoil-
ta. Kirjeenvaihto entisten
opistotovereiden kanssa
säilyi pitkään. Myös mie-
lenkiinto käsitöihin oli pe-
rua opistoajoilta.

Aune Kähönen on poissa

Siirtoväen sijoitussuunni-
telmat muuttuivat jatko-
sodan jälkeen Jaaman ky-
länkin osalta. Lopullisesti
Aunen perhe muutti Kau-
vatsalle joulun alla 1946.
Jaaman kylästä kotoisin ole-
vien evakoiden lisäksi kun-
taan asutettiin myös Lah-
navalkaman ja Orolan ky-
län väkeä. Aunen vanhem-
mat ostivat vapaaehtoisella
kaupalla pellon ja metsän.
Lehmät sijoitettiin Pappi-
lan navettaan. Asunnoksi
saatiin ostaa myöhemmin
valmis talo, jonka pihapii-
riin Yrjö Savolainen raken-
si uuden navetan. Kauvat-
salta käsin Aune sai tilai-
suuden käydä Porin Talous-
koulun kurssin 1946.

Pappilan maiden vuok-
raajaksi tuli Vilho Kähö-
nen Lahnavalkaman kyläs-
tä. Vilhon kanssa Aune sol-
mi avioliiton vuonna 1951.
Karjanhoitoa jatkettiin
Pappilan navetassa, kunnes
Aunen vanhempien ikään-
nyttyä he luopuivat tilan
pidosta ja Aune ja Vilho
siirtyivät jatkamaan tilan
pitoa. Vuosina 1961-1984
aivan erityisesti karjanhoi-
to tuli Kähösen perheelle
tutuksi. Monet ovatkin ne
kunniakirjat, joita erilaisis-
ta näyttelyistä heille tun-
nustukseksi ojennettiin.

Kokemäen keskustasta
hankittiin rivitaloasunto jo
elokuussa 1982 ja sinne
Vuolletielle Aune ja Vilho
muuttivat asumaan. Aunen
ja Vilhon perheeseen ei
syntynyt lapsia. Sukulais-
ten ja tuttavien perheet pi-
tivät yhteyksiä ja Aune var-
sinkin yksin jäätyään seu-
rasi tarkoin ystäväperhei-
den lasten ja lastenlasten
elämää. Alkava vanhuus
kului sairauksista huolimat-
ta kuitenkin mukavasti, oli
aikaa harrastuksille, joista
nyt lukeminen ja käsityöt
muodostuivat entistä tär-
keimmiksi. Vuokralaiset vil-
jelivät entistä peltoa ja eril-
linen talouskeskuskiinteis-
tö Kauvatsalta myytiin. Vil-
hon kuoltua v. 1994 Aune
jatkoi asumista rivitalo-
asunnossa. Aune ei suin-
kaan jäänyt yksin, sillä mo-
net sukulaiset, ystävät ja
tutut kävivät Aunea ter-
vehtimässä tämän vieraan-
varaisessa kodissa. Kotiseu-
tu Vpl. Pyhäjärven Jaaman
kylän maisemat säilyivät
Aunen muistikuvissa. Hän
teki sukulaistensa kanssa

kaksikin eri matkaa tutuille
maisemille.

Muutaman viime vuoden
aikana Aunen terveys alkoi
entisestään horjua. Selkäki-
vut pahenivat ja liikkumi-
nen kävi työlääksi. Tarvit-
tiin apua jokapäiväisten asi-
oiden hoitoon. Kaupungin
kotipalvelu alkoi vierailla ja
viime aikoina kävi useita
kertoja päivässä. Ruokapal-
velu ja siivous toimi kiitet-
tävästi ja vaihtelua tuli elä-
mään myöskin vierailut ly-
hytaikaishoidossa Henrikin-
hovissa. Televisiosta ja leh-
distöstä Aune seurasi var-
sin tiiviisti yhteiskunnallis-
ten tapahtumien kehitty-
mistä. Sirpa-ystävä kirjas-
tosta huolehti siitä, että lu-
kemista riitti. Kesällä 2010
Aune siirtyi pitkäaikaishoi-
toon Ilolan Palvelukotiin,
jossa elämisen ulkoiset puit-
teet saatiin vähitellen kun-
toon. Posti saatiin jo kulke-
maan ja omaa puhelinliitty-
määkin jo suunniteltiin. Au-
nen 86-vuotispäivänä 13.10.
Aune oli vielä varsin pirteä
päivänsankari ja monia
maailman asioita keskuste-
lujen aikana parannettiin.
Sitten tapahtui kuitenkin yl-
lättävä käänne. Aune sai-
rastui ja nopea siirtyminen
Kokemäen terveyskeskuk-
seen oli edessä. Vain vuo-
rokauden kesti taistelu täs-
tä elämästä ja 17.10. Aune
nukkui hiljaa pois. Työn ras-
kaan raataja, kaksi evakko-
taivalta kokenut Aune oli
lähtenyt viimeiselle matkal-
le.

Karjalaisuus ja pyhäjär-
veläisyys olivat Aunelle
kaikki kaikessa. Pyhäjärvi-
lehti luettiin hyvin tarkkaan.
Karjalan asioista hän oli
aina valmis keskustelemaan.
Mielenkiinnolla hän seura-
si myös pyhäjärveläisten
elämistä uusilla asuinpaik-
kakunnilla.

Aune siunattiin Kauvat-
san kirkossa 29.10. Tilai-
suuden alussa saattoväki sai
kuulla Juha-Pekka Knuuti-
lan esittämänä ”Jo karjalan
kunnailla lehtii puu”. Siu-
nauksen toimitti vt. kirk-
koherra Veikko Ruusuvuo-
ri, joka puheessaan muiste-
li Aunen monivaiheista elä-
mänkaarta Kauvatsalla ja
Kokemäellä. Muistotilai-
suutta vietettiin seurakun-
tatalossa, jossa virrenvei-
suun ja muistoaterian lo-
massa puhuivat Markku
Tuomikorpi, Reino Äikiä ja
Pekka Suokas, joka viimek-
si mainittu  muisteli Kajan-
derin suvun edustajana vie-
railuitaan niin Yrjö ja Maik-
ki Savolaisen kuin Aune ja
Vilho Kähösenkin perhees-
sä.

“Nyt Karjalan kunnailla
alkanut tie
iankaikkisen istuimen
luokse vie.
Meille muistot jäävät
ja kiitollisuus,
Luojan suurimman
soikoon virsi uus”.

REINO ÄIKIÄ

Muistokirjoituksia

Oi Konevitsa,
rauhan maja...

On turha huoli täältä poissa,
Etäällä aika myrskyää.
Pyhissä rukousholvistoissa
Ikuinen valo väräjää.
Isämme Arsenios tänne
On pyhittänyt perinteen:
Rakkauden voima elämänne
Vain viepi pyhään päätökseen.

Ja isät hurskaat iloisina
Kätensä antaa veljilleen,
Ain’ niille, jotka anovina
Saapuvat rammansauvoineen.
Näin uhrautuen, rukouksin,
Anteeksiantain, pelastain
He pelastuvat, kilvoituksin
Täyttävät rakkauden lain.

Hyveissäs suurru, kasva aina
Ja seiso vuoren vahvana.
Kuin uskonkilvet hohdokkaina
Ristisi valoon kohota!
Köyhien siunaus suojaavana
Sinua peittää kiittäen.
Loistaos rauhan, satamana,
Valona uskon, rakkauden.
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Oikeustieteen lisensiaatti
Paavo J. Paavola täyttää
75 vuotta 1.12.2010. Ei vas-
taanottoa, juhlaa vietetään
perhepiirissä.

Vpl. Pyhäjärvi-seuraa v.
1957 perustamassa ollut
Paavo J. Paavola on toimi-
nut vuodesta 1997- alkaen
seuran hallituksessa ja seu-
ran varapuheenjohtajana
1999-2009. Hän on myös
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hal-
lintoneuvoston jäsen. Kar-
jalan Liiton hallituksessa
hän on toiminut viiden
vuoden ajan ja lisäksi lu-
kuisissa muissa luottamus-
tehtävissä. Ansioistaan kar-
jalaisessa järjestötyössä hä-
nelle on myönnetty Karja-
lan Liiton kultainen ansio-
merkki v. 2007.

Merkittävillä paikoilla
työelämävuosinaan yhteis-
kunnan huippuviroissa toi-
minut Paavo J. Paavola

Valmistuneita
Milla Ruskeepää val-

mistui 18.10.2010 teologi-
an maisteriksi Helsingin yli-
opistosta ja hänet vihittiin
papiksi 31.10.2010 Turun
tuomiokirkossa. Milla aloit-
ti pastorin työt 01.11.2010
Turun Maarian seurakun-
nassa.

Millan vanhemmat ovat
Marja-Leena ja Olli Rus-
keepää. Marja-Leenan
suku on Liimataisia Sor-
tavalan maalaiskunnasta.

Millan aviopuoliso on
pastori Harri Ruskeepää
o.s.Kiiski. Harrin vanhem-
mat ovat Erja ja Heikki
Kiiski Huittisista.

Syksyisenä lokakuun yönä
80 vuotta sitten syntyi Laa-
tokan rannalla savusaunas-
sa pieni tummahiuksinen
tyttö. Hän oli Eeva ja Toi-
vo Laulajaisen esikoisty-
tär ja syntymäpaikka oli Ha-
minanlahti, joka sijaitsee
Pyhäjärvellä Laatokan ran-
nalla Vernitsan ja Ylläp-
pään välissä ja jostain kum-
man syystä Hamina kuu-
luu Rotjanlahden kylään.
Siellä oli vain seitsemän ta-
loa.

Kasteessa tytölle tuli ni-
meksi Airi Hellevi. Myö-
hemmin Laulajaisen per-
heeseen syntyi Airille viisi
veljeä Aimo, Lauri, Eero,
Pertti ja Taisto. Kaikki
lapset ovat syntyneet Py-
häjärvellä.

Talvisota katkaisi idylli-
sen kylän elämän. Evak-
koon lähdettiin Töysään.
Ja parin vuoden kuluttua
palattiin takaisin kotiin Ha-
minaan. Toinen lähtö Kar-
jalasta 1944 oli Airille hen-
kisesti ja fyysisesti raskas
matka, josta hän kertoili
hiljaisesti.

– Kun tuli lähdön aika,
menimme Pärssisen Iidan
kotiin ja sanoin äidille, että
kyllä minä voin lähteä mei-
dän lehmien kanssa.  Äiti
koitti estellä, kun olin nuo-
rikin, mutta Iida sanoi huo-
lehtivansa minusta matkan
aikana. Olin silloin 13-vuo-
tias. Minulla oli hyvä syy
lähtööni. Muistan, kun läh-
dimme talvisotaan, niin äiti
laittoi ohjeen mukaan leh-
mille ja muille eläimille la-
put kaulaan ja ne jätettiin
navettaan. Sotilaiden piti ne
toimittaa junaan. Lehmät
eivät koskaan tulleet Poh-
janmaalle. Nyt halusin itse
huolehtia niistä. Ja niin läh-
dettiin. Ensiksi kokoonnut-
tiin lehmien kanssa Sor-
tanlahden urheilukentälle.
Isä oli sotilastehtävissä Ko-
nevitsassa. Hän tuli Sor-
tanlahteen ja toi minulle
rahaa “kesämatkan” tarpei-
siin.

– Matka kesti monta,
monta viikkoa Keski-Suo-
meen Korpilahdelle. En-
nen Lappeenrantaa olivat
kenkäni jo kuluneet käyt-
tökelvottomiksi. Paljain ja-
loin kävelin kaupungin hal-
ki ja jostain sain ostettua
uudet jalkineet.

–  Lehmät oppivat silloin
oikeanpuoliset liikenne-
säännöt hyvin nopeasti.
Tiellä oli paljon autoja ja
muuta liikennettä, jolloin
lehmät ohjattiin tien oike-
aan reunaan. Eikä ollut kul-
jettu kauankaan, kun tiellä
näkyi auto, niin lehmä siir-
tyi itsestään tien oikeaan
reunaan. Tietysti sen uu-
vuttavan matkan aikana
mietin usein ikävissäni, mis-
sähän äiti vaeltaa pikkuvel-
jien kanssa. Jonkinlaista tie-
donkulkua aikuisilla kyllä
oli, koska sanottiin, että
Korpilahdelle meidän pi-
tää kulkea, ja siellä on ehkä
omaisemme.

– Ja vihdoin viimein tul-
tiin Korpilahdelle. Se oli

Merkkipäiviä

Airi Hamari o.s. Laulajainen täytti 80 vuotta

evakkomatkan iloisin päi-
vä. Äiti tuli keskellä tietä
minua vastaan. Riemukas
tapaaminen nosti kummal-
lekin ilon kyyneleet. Ja
kummasti se ilo poisti jopa
väsymyksen jaloista.

–  Korpilahdelta siirryim-
me Ikaalisten  Kalliokielen
kylään. Sinne sain tiedon,
että rovasti Wiika pitää vii-
meisen rippikoulun pyhä-
järveläisille nuorille Tyr-
väällä. Paason Hilma oli
minun kummini ja tiesin,
että hän asuu miehensä Vil-
jo Patrakan kanssa Tyrvääl-
lä. Lähdin rippikouluun ja
asuin kummi-tädin luona.

Näin Airi Hamari hyvin
tiivistetysti kertoi evakko-
matkastaan.

Ikaalisten
Kartunkylään nousi
pysyvä koti
Eeva ja Toivo Laulajaisen
perheen evakkotie sai pää-
tepisteen Ikaalisten Kartus-
sa. Sieltä saatiin siirtolaisti-
la ja sinne rakennettiin niin
asuinrakennus kuin tarvit-
tavat maatalousrakennuk-
set. Karttuun asutettiin
myös muitakin pyhäjärve-
läisiä, Tukiaisen veljekset
perheineen, Elokiurut,
Soikkelit, Meskaset, Ram-
pat ja Metsot.

Karjalaisnuorten ja paik-
kakunnan nuorten kanssa-
käynti oli vilkasta. Ja sieltä
nuorten joukosta Airikin
löysi elämänkumppanin.
Airi ja Lauri Hamari vi-
hittiin 1949. Heille syntyi
kaksi lasta Ari ja Hannele.

Pyhäjärvellä alkaneet yh-
distystoiminnat jatkuivat
Ikaalisissakin. Eeva Laula-
jainen Airi-tyttärensä kans-
sa liittyi Sortanlahden Mart-
tayhdistykseen. Marttojen
toimesta järjestettiin mm.
suosittuja tupailtoja Kar-
tussakin, johon tervetullei-
ta olivat kaikki paikkakun-
talaiset sukupuoleen kat-
somatta. Karttulaiset ja
etenkin nuoret aivan vilpit-
tömästi totesivat, että kar-
jalaiset toivat kylän elämään
mukavaa yhteiseloa.

Suuri urakka Martoilla oli
ruokailun järjestäminen
Ikaalisten ensimmäisiin Py-
häjärvi-juhliin 1950-luvul-
la Eeva-äiti ja Airikin ura-
koivat oikein tosissaan.
Ruokaa tarvittiin yli tuhan-
nen hengen juhlaväelle.
Myöhemmin pidetyissä

juhlissa vuorostaan ovat sit-
ten Airin lapset ja lasten-
lapset olleet apuna juhlissa.

Tällä hetkellä Airi asuu
yksinään omakotitalossaan
Kartussa. Ari-poika Aulik-
ki-vaimonsa kanssa hoitaa
Laulajaisen maatilaa ja asuu
aivan lähellä. Airi oli avio-
liiton alkuaikoina kotiäiti,
mutta työskenteli sitten
myöhemmin monia vuosia
Ikaalisten kylpylässä. Lau-
ri-aviomies kuoli kolme
vuotta sitten. Hän oli töis-
sä rakennuksilla, jonka as-
besteista sai vaikean sai-
rauden. Vanhempien lisäk-
si myös Airin veljet Aimo,
Eero ja Taisto ovat jo hyvin
nuorena nukkuneet pois.

Laulajaiset-Hamarit ovat
tietysti käyneet kesämat-
koilla Karjalassakin, Airi-
kin jo monta kertaa. Mu-
kavinta on ollut matkustaa
sukulaisten ja omien kylä-
läisten kanssa, jossa yhdes-
sä on muisteltu entistä elä-
mää Pyhäjärvellä ja Hami-
nan rannalla. Yhtään ra-
kennusta ei kotipihassa ole
tallella, mutta kummasti se
kotipaikka kutsuu puoleen-
sa. Jotakin muuttumaton-

takin on, Laatokka laineh-
tii niin kuin ennenkin, ja
kauempana kuultavat Ko-
nevitsan kirkkojen kupolit.

Omasta terveydestään
Airi toteaa, että hän on
ollut tähän asti yllättävän
terve, flunssaakaan ei ole
ollut miesmuistiin eikä oi-
kein muitakaan sairauksia.

– Kotona on hyvä asua,
jossa toivon saavani elää
niin pitkään kuin elonpäi-
viä riittää. Ei tässä iässä
enää sen suurempia tule-
vaisuuden suunnitelmia
tehdä. Terveisiä vaan su-
kulaisille ja tutuille  muista-
misesta.

Ehkä se Airin hyvä pe-
ruskunto vahvistui jo sil-
loin, kun hän nuorena tyt-
tönä käveli Suomen poik-
ki, Laatokan rannalta toi-
selle puolelle Suomea, kau-
niin Kyrösjärven rannalle.

Sydämelliset onnittelut
Airi syntymäpäivän johdos-
ta sekä terveyttä  ja Kone-
vitsan tuntumassa eläneinä
toivotan  Armorikkaita
vuosia edelleenkin!

SALME RINTALA

Airi Hamari, 80 vuotta.
Kuva: Viivi Hautamäki.

Paavo J. Paavola 75 vuotta

muistetaan mm. tehtävis-
tään valtakunnansovitteli-
jana vv. 1971-1979 ja kun-
nallisen työmarkkinalaitok-
sen johtajana 1978-1993.

Paavolan äidinpuoleiset
juuret ovat vankasti Pyhä-
järvellä. Hänen äitinsä Aili
o.s. Haikonen oli Pyhäjär-
ven Matiskalasta -SKP.

Sakari Hassi valmistui yli-
oppilaaksi keväällä 2010
Tampereen Lyseon Luki-
osta. Vanhemmat Outi ja
Rainer Hassi. Isovanhem-
mat Pirkko ja Matti Has-
si; Matti on kotoisin VPL
Pyhäjärveltä Tiituan kylästä.

Sakari suorittaa nyt varus-
miespalvelustaan Niinisalon
Tykistöprikaatin AUK:ssa.
Syksyllä 2011 hän aloittaa
opiskelut Tampereen Yli-
opiston Informaatiotietei-
den tiedekunnassa pääai-
neenaan tietojenkäsittely.

Eeva Laulajainen ja pojat Lauri, Aimo sekä kakso-
set Eero ja Pertti lähdössä evakkoon Noitermaan
asemalta 1944. Kuva on Johannes Virolaisen kirjasta
Siirtokarjalaiset 1941-1944.

Viime lehdessä oli Liisa Ojalan, o.s. Pulakka,
lähettämä vanha valokuva Noitermaan koululta
äitienpäiväjuhlilta. Meeri Kiiski Nokialta arvelee
tunnistaneensa kuvasta yhden äidin ja lapsen: toi-
sessa rivissä oikealta on ensin pikkupoika, sitten
siitä viides äiti sylissään pikkupoika lienee Elisa
Rautiainen, o.s. Pusa, ja poikansa Kalevi Rauti-
ainen. Perheen isä oli Heikki Rautiainen. Meeri
Kiiski miettii, voisiko kuva olla vuoden 1944
keväältä.

Vaakunapaitoja, dokumenttielokuvaa
Muistojen järvi ja seuran historiikkia

on edelleen saatavana. Hanki edullisesti esim.
joululahjaksi juuristamme kertova Vpl. Pyhäjärven
vaakunapaita! Tilaukset Kaarina Pärssinen 040-
519 3036, e-mail kaarinaparssinen@gmail.com ja
Kaisa-Liisa Korhonen 050-590 5433, e-mail
kaisaliisa.korhonen@kolumbus.fi.  Aidon värisellä
Vpl. Pyhäjärven vaakunan kuvalla ja tekstillä
PYHÄJÄRVI VPL varustettua erittäin
hyvälaatuista T-paitaa löytyy joko valkoisena tai
helmenharmaana, koot  S, M, L, XL, XXL ja
XXXL, hinta edelleen vain 12 eur/kpl,  jos tilaat
10 kpl saat ne yhteishintaan 100 eur+lähetyskulut.
Dokumenttielokuva Muistojen järvi vuosilta 1939-
44 Pyhäjärvellä, tulossa lisäpainos DVD-versiosta,
hinta entinen  20 eur  ja  Vpl Pyhäjärvi-seuran 50-
vuotishistoriikki, tarjoushintaan 10 eur/kpl.
Postitettaviin lähetyksiin lisätään postituskulut,
myös noudosta voitte sopia.
                 Vpl. Pyhäjärvi-seura ry.

Noitermaan äitienpäivän
valokuvasta
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Pyhäjärven venäjänkieliset koulut
Olen tämän Pyhäjärvi-leh-
den toimitustyössä haasta-
tellut useita iäkkäitä ihmi-
siä ja silloin on tullut esille,
että Pyhäjärvellä on 1900-
luvun alussa ollut venäjän-
kielinen koulu ainakin Sor-
tanlahdessa. Oliko niitä
muissakin kylissä? Jos joku
muistaa vanhempiensa ker-
toneen näistä kouluista, toi-
von teidän kirjoittavan niis-
tä lehteemme.

Haastattelin 1987 Noki-
alla asuvaa 80-vuotiasta
Mirjam Haikaraista o.s.
Häsä, joka oli syntynyt Sor-
tanlahdessa 1907. Vanhem-
milla Irene ja Juho Hä-
sällä oli majatalo Laatokan
rannalla. Isä oli tullimies ja
Salmista kotoisin oleva äiti-
Irene toimi kreikkalaiska-
tolisten lasten uskonnon-
opettajana Sortanlahden
venäjänkielisessä koulussa.

Hilja Puranen Riiskas-
ta oli myös käynyt venäjän-
kielistä koulua. Hilja asui
Nokian vanhainkodissa.
Minulle tuli vieraaksi Käki-
salmen kaupunginjohtaja
Jevgeni Krasov vaimonsa
kanssa ja vein heidät tutus-
tumaan Nokian uusittuun

Maria Lappalainen, o.s.
Riikonen 18-vuotiaana
Pietarissa, jossa hän toi-
mi pankinjohtaja Golt-
zin lastenhoitajana. Kuva
vuodelta 1913.

vanhainkotiin. Hilja Pura-
nen esitteli huonetta ja pa-
hoitteli, ”voi ihmettä ko
nyt sitä venäjää pitäis haas-
taa ja mie en muista ko
muutaman sanan, vaikka
olen vuoden opiskellut ve-
näjäkielisessä koulussa”.
Hilja tervehti kyllä vierai-
taan venäjäksi. En silloin
huomannut kysyä Hiljalta,
missä koulu sijaitsi Pyhä-
järvellä.

Maria Lappalainen
o.s. Riikonen
Maria Riikonen syntyi
Riiskassa 1895.  Hänen 90-
vuotias tyttärensä Else Vir-
tanen o.s. Lappalainen
Porista kertoi, että äiti oli
käynyt Sortanlahden venä-
jäkielisen koulun.

Äiti sanoi, että heitä oli

iso joukko tyttöjä ja yhdes-
sä käveltiin Riiskasta Sor-
tanlahteen. Päivittäinen
matka edestakaisin oli aika
pitkä, mutta nuorena ja
mukavassa sakissa sitä jak-
soi. Maria puhui melko hy-
vin venäjää ja se oli hänelle
suureksi hyödyksi, kun hän
lähti hyvin nuorena palve-
lukseen Pietariin.

Hän matkusti Sortanlah-
desta laivalla Pietariin ja
laivassa oli pieni lukunurk-
kaus kirjoineen. Maria se-
laili kirjoja ja yhden kirjan
nimenä oli Else-neito. Ma-
riasta se oli erittäin hieno
nimi ja hän ajatteli, jos hä-
nellä on joskus tytär, sen
nimeksi tulee Else.

Maria sai lastenhoitajan
paikan Pietarista pankin-
johtaja Boris Goltzin per-
heessä. Pankinjohtajan isä
oli ollut erittäin varakas ja
ulkoiset puitteet talossa oli-
vat sen mukaiset. Keskus-
telukielenä oli venäjä ja Ma-
riankin kielitaito automaat-
tisesti koheni. Goltzit
muuttivat vallankumouk-
sen jälkeen pysyvästi Suo-
meen Salitsanrannalle ja
Pietariin verrattuna hyvin

vaatimattomiin oloihin. He
sopeutuivat uuteen tilan-
teeseen kuitenkin hienosti.

Maria Riikonen meni nai-
misiin 1917 vernitsalaisen
Aapro Lappalaisen kans-
sa ja heille syntyi kahdek-
san lasta.  Sodan jälkeen
Lappalaiset muuttivat Rau-
malle ja Else kertoi, että
sielläkin äidin venäjänkiel-
tä tarvittiin. Rauman tela-
kalla oli sodan jälkeen ve-
näläisiä työmiehiä ja he asi-
oivat heidän lähikaupassa.
Maria meni kerran kaup-
paan ja kauppias hermoili,
kun liikkeessä oli useita ve-
näläisiä, mutta yhteisym-
märrystä ei asiakkaiden
kanssa syntynyt. Maria tulk-
kasi hetkessä asiat selväksi
ja kumpikin osapuoli oli
erittäin tyytyväinen.

Maria olisi opettanut lap-
silleenkin venäjää, mutta se
kieli ei nuoria kiinnosta-
nut. Ainoastaan Tuulikki-
tytär osasi laskea venäjäksi
sataan. Lappalaisen per-
heestä ovat enää elossa tyt-
täret Else Porissa ja Anni-
ka Packalen Raumalla

SALME RINTALA

Jörkki ja Jörkin Liisa
Jörkin Liisa (o.s. Welling, ent. Ihalainen ja
Talonpoika, 1853-1932) = Sakkolan Kivinie-
mestä lähtöisin ollut Ravakon kartanon rakenta-
neen Tuomas Talonpojan Antti-veljen vaimo.
Liisa avioitui Antin kanssa v. 1875 ja Antti
Talonpoika kuoli v. 1908.

Jörkki = Juho Björk (s. 1868 Pyhäjärven
kirkon suntion Antti Björkin poika, k. 1946
Alavudella). Jörkki muutti Salitsanrantaan v. 1909
avioiduttuaan leskeksi jääneen Liisan kanssa. Lii-
san kuoleman jälkeen muutti Sortanlahteen ja
kuoli v. 1946, haudattu Alavudelle.

ESKO SIMONEN

Paula Hoikka kirjoitti viime lehdessä jutun
”Vielä Salitsanrannasta, Goltzeista ja vähän muus-
takin”. Kirjoittajan nimeen oli tullut kirjainvirhe:
kyseessä on siis Paula Hoikka, ei Haikka. Samoin
tekstiin oli tullut kirjoitusvirhe: Goltzien Nikoi-
lai-nimisen lapsen lempinimi oli Kola (ei Kala).
Kuvassa, jossa oli äitejä lapsineen Riiskan kan-
kaalla, oli mukana Annamari Kukko ja tytär
Meeri (ei Mari).

Tästä äiti-lapsi-kuvasta oli tunnistamatta va-
semmalla oleva äiti lapsineen. Tämäkin selvisi
tarkkaavaisten lukijoiden ansiosta, kun Taija-
Leena Lönnberg lähetti toimitukseen viestin
tunnistamattomista:

– Hän on 87-vuotiaan isoäitini Lilja Juholan,
o.s. Hiiri, äiti Sofia Hiiri, o.s. Kukko. Lapset
kuvassa ovat Bertta ja Martta. Bertta on kuvan
tyttäristä vanhempi.

Sofia syntyi 1895 ja menehtyi 1928 keuhkotau-
tiin. Lapsia hänellä oli kaiken kaikkiaan viisi, neljä
tytärtä, Bertta, Martta, Maire ja Lilja, ja poika
Olavi. Lapsista Maire ja Lilja ovat yhä elossa.
Sofia oli naimissa Matti Hiiren kanssa.

Paula Hoikka mainitsi kirjoituksessaan myös
”Jörkin ja Jörkin Liisan”. Heistäkin on saatu alla
olevaa lisätietoa.

Lukijat tunnistivat
taas henkilötietoja Kun 2000-luvun ihminen

on hukkumassa radioaal-
tojen tulvaan, niin nuoren
sukupolven voi olla vaikea
tajuta aikaa, kun puhelin ja
radio joko kokonaan puut-
tuivat tai olivat kodin va-
rusteissa poikkeuksellisia.

Valkeamäkeen ilmaantui
kylän ensimmäinen ja ai-
noa puhelin räätäl’-Antille
eli Kaasalaiselle. Antti
Kaasalaiselle se asennet-
tiin, kun hänestä tuli Kan-
saneläkelaitoksen asiamies,
mutta olihan puhelimesta
Antille paljon hyötyä hä-
nen muissa yhteiskunnalli-
sissa tehtävissään ikään
kuin kyläläisten ulkominis-
terinä. Kaasalaiselta kävi-
vät kallenkartanoiset soit-
tamassa, jos ihan välttämä-
tön tarve vaati. Yleensä tul-
tiin hyvin toimeen ilman
telefooniakin.

Radio ilmaantui kylään
hitaasti, mutta määrä ylitti
ennen pitkää puhelimen,
sillä niitä oli sodan alkaessa
ainakin kahdessa paikassa.
Leviämistä lienee hidasta-
nut se, että vain Porissan
keskus oli sähköistetty kar-
tanoajan perintönä. Kun
muuntaja oli Jorolan ja Ta-
tin välillä, ja näin myös
kotiani lähellä, niin sähkö
saatiin pian Koivukankaan
tupaankin. Sinne ilmaantui
myös varhain radio tätini
lahjana Lappeenrannasta.

Laite oli insinööri Pentti
Aallon kai jonkinlaisena
opintotyönä valmistama
uniikki kappale. Se olisi nyt
museaalinen harvinaisuus,
elleivät venäläiset olisi ta-
kavarikoineet sitä Pietarin
turvallisuutta taatakseen.

Radioaaltoja ennen vanhaan
Siihen kuului neljä erillistä
osaa: hienosti suunnitel-
tuun, kiiltäväksi lakattuun
kookkaaseen mustaan laa-
tikko sijoitettu vastaanotin,
8-kulmainen noin 50 cm
korkea kauniisti verhoiltu
puukehyksinen kaiutin, sa-
laperäinen laite nimeltä
anodijännityskoje sekä vie-
lä akku, joka oli varustettu
erityisellä lasin takaa näky-
vällä ”marjalla”. Marjan al-
kaessa vajota tiedettiin, että
varaus alkoi loppua.

Akkua ladattiin Pikon
myllyllä, minne veljeni ak-
kua pyöräkyydillä veivät.
Mitä enemmän kuunneltiin,
sitä nopeammin akku tyh-
jeni, eikä pikkupojalla siksi
ollut lupaa availla radiota
mielensä mukaan.

Tilanne muuttui, kun hie-
man oikukkaan Aalto-lait-
teen sijaan pari vuotta myö-
hemmin ilmaantui tehdas-
tekoihin Philips, jommoi-
sia oli käytössä vielä 1950-
luvulla. Jorolla kuunneltiin
Fenno-merkkistä.

Taubilan puutarhuri oli
jonkinlainen radioagentti.
Hän pani veljeni Leonkin
kuljettamaan radioita koe-
kuunteluun; arveli kai vie-
misen hyvinkin kehittävän
puutarhaharjoittelijan taito-
ja.

Philips oli kolmine aalto-
alueineen ja useita kymme-
niä outoja paikannimisiä si-
sältävine asemanhakupa-
neeleineen kiintoisa vehje,
jota sai vapaasti käyttää.
Vähällä vaivalla sieltä tulvi
korviin jos minkälaista pos-
mitusta, morsetusta ja en-
nen muuta musiikkia, josta
valinta valitettavasti koh-

distui etupäässä iskelmä-
rummutukseen. Tosinhan
sen ajan iskelmät olivat
musiikkia nekin verrattuna
1900-luvun jälkipuoliskon
rockiksi kutsuttuun korva-
särkyyn ja sielunsaastee-
seen.

Radion parasta antia oli-
vat kuunnelmat, lauantain
toivotut levyt ja ylivoimai-
sena ykkösenä Markus-se-
dän lastentunnit. Taiteilija
Markus Raution pitämi-
nä ne olivat kasvaville oh-
jelmaa, jonka tasolle Yle ei
Raution jälkeen ole pääs-
syt.

Hienostuneella äänen- ja
huolitellulla suomen kielen
käytöllään Rautio juonsi ja
loi tunneistaan todellisia
lasten kulttuuritapahtumia,
jotka vetosivat lapseen kuin
lapseen. Ei ihme, että niitä
saattoivat kylän tenavat käy-
dä kuuntelemassa jopa Lah-
den talosta asti.

Koivukankaan radiolla oli
muutakin yhteiskäyttöä.
Mm. Kyösti Kallion pre-
sidentinvaalia seurattiin ko-
vasti kiinnostuneina.

Kun talvisaikaan tuli se-
lostuksia hiihtokilpailuista,
niin kuuntelijoita saapui
naapureista. Joron Matti
oli erityisen innokas penk-
kiurheilija. Kovasti jännät-
tiin suomalaisten puolesta.
Silloisista suurhiihtäjistä jäi
mieleen ainakin Klaes
Karppinen, Kalle Jalka-
nen, Pekka Niemi, Pek-
ka Vanninen ja Eino Ol-
kinuora.

Lienevät olleet meneil-
lään Holmenkollenin kisat,
kun Karppinen jäi toiseksi

norjalaisen Bergendahlin
jälkeen. Karppinen kertoi
haastattelijalle nähneensä,
kuinka Bergendahl sai val-
miiksi voidellun uuden suk-
sen ladun vierestä. Siihen
aikaanhan hiihtäjät saattoi-
vat kilpailun kestäessä pys-
tyä vetämään uusia voiteita
suksiinsa. Sivusta annettu
luvaton apu paransi mer-
kittävästi tulosta.

Tuvassa kansallistunteet
kuohuivat ja vahvat mieli-
piteet moisesta kieroilusta
sävyttivät tupakansavuista
ja kahvintuoksuista ilma-
piiriä. Ainahan norjalaiset
ovat tupanneet olemaan
niskan päällä ja hallinneet
myös dopingin suomalai-
sia paremmin, koska eivät
milloinkaan näytä jäävän
siitä kiinni.

Talvisodan aikana radio-
ta kuuntelivat ahkerasti
oman väen lisäksi myös
majailevat sotilaat.

Viihdepuolelle voitiin lu-
kea Moskovan Tiltun pro-
pagandalähetykset. Ne vai-
kuttivat varmaan aivan toi-
sin kuin Terijoen hallitus
tai muut venäläisten kätyrit
toivoivat.

Yhtenä joulukuun päivä-
nä saatiin tietää puna-ar-
meijan operoivan jo Käki-
salmen maastossa, joten
Pyhäjärvellä oltiin pahasti
motissa. Tällaiset helposti
todettavat valheet herätti-
vät hilpeyttä ja lisäsivät
luottamusta Suomen yleis-
radioon.

ERKKI LEHTINEN
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30.11.1939 se sitten alkoi,
nimittäin talvisota. Päivällä
oli jatkuvaa rumputulta lou-
naan suunnasta ja illan hä-
märtyessä taivaanranta pu-
nersi tulipaloista. Illan ai-
kana alkoi tulla pakoon pyr-
kivää siviiliväestöä rajapi-
täjistä. Äidit hakivat lapsi-
aan ja päinvastoin. Useim-
mat olivat viluissaan ulko-
na, itkien tuijottamassa ve-
renkarvaista taivaanrantaa,
jossa heidän kotinsa paloi-
vat. Sieltä heidän oli päiväl-
lä lähdettävä, kuka miten-
kin, ojia pitkin ryömien tur-
vaan pahimmista keskityk-
sistä.

Sitä päivää en unohda
koskaan ja tuskin kukaan
muukaan sen kokenut. Pa-
kenevien jonot jatkuivat
Käkisalmen suuntaan, ha-
keutuen sieltä edelleen ju-
nakuljetuksina sisempään
Suomeen. Välillä junat jou-
tuivat pysähtelemään met-
sätaipaleilla ilmahälytysten
ja pommitusten takia.

Parin päivän päästä tuli
Riiskaankin käsky evak-
koon lähdöstä vanhuksille
ja lapsille. Vähin eväin ja
varustein saattelimme iso-
vanhempamme ja veljeni
linja-autolle, kohti tunte-
matonta määränpäätä. Itse
jäin sisareni ja setämme vai-
mon kanssa kotieläinten
hoitajaksi, sekä pakkaa-
maan joitakin tärkeimmik-
si katsottuja tavaroita he-
vosen rekeen valmiiksi läh-
töä varten.

Itsenäisyyspäin edellä
kiersi huhu siitä, että venä-
läinen pimentää taivaan len-
tokoneillaan. Niin mekin,
muiden mukana, ajoimme
tavararekemme kylän kes-
kustan ulkopuolelle, erään
tuttavani pihaan, tuuhean
kuusen alle ilmasuojaan.
Laitoimme heiniä hevosen
eteen ja menimme itse jal-
kaisin kotiin lehmiä hoi-
vaamaan.

Onneksemme joulukuun
kuudes valkeni lumihiuta-
leita leijuen. Näkyvyys oli
rajallinen ja vain joitain
pommikonelaivueita näh-
tiin päivällä. Olimme va-
ruillamme, sillä selväähän
oli, että pian meidänkin on
lähdettävä. Olin hevosen
hoitajana, hevosmiehenä.

Edellisestä pari päivää
kävi käsky sotapoliisin suul-
la. Oli hakeuduttava met-
säteitä pitkin kohti Käki-
salmea, noin 30 kilometrin
matka. Lunta oli vain puo-
len metriä ja pakkasta kym-
menkunta astetta. Lehmät
ajettiin tielle ja hevosella
pidettiin yllä huoltoa, niillä
eväillä, joita mukana oli.

Iltaan mennessä pääsim-
me Ylä-Puustiin, jossa
saimme luvan syöttää eläi-
miä erään talon navetan
katon alla. Heiniä ja vettä
oli talosta saatavissa riittä-
västi. Ihmiset ahtautuivat
lämpöiseen tupaan, jossa
oli tarjolla teetä ja – muisti-
ni mukaan – kuumaa kaali-
keittoa.

Lämmin ruoka ja varuil-
laan olo sekä matkan rasi-
tus sai aikaan sen, että mel-
keinpä  jokaisen raukeus
muuttui hetimiten uneksi,
kunhan vain selänleveys

Junalla sotaa
pakoon

jostakin löytyi. Sisareni
kanssa löysimme leveän
penkin lämpöisen uunin
kupeelta ja niin häipyivät
sodan pelot hetkeksi unen
voittaessa tajunnan.

Uniaika jäi lyhyeksi. Aa-
muyöllä ravisteltiin hereille
ja patisteltiin liikkeelle. Oli
käynyt käsky hakeutua jo
ennen päivän valkenemista
junaan Käkisalmen aseman
sivuraiteelta. Ilmavaara oli
ilmeinen myös Käkisalmes-
sa, koskapa pommituksia
oli jatkuvasti eri paikoissa.

Eläimet työnnettiin avo-
vaunuihin, saman talon leh-
mät samoihin vaunuihin.
Vähän lautoja tolppiin vau-
nun reunoille, etteivät suo-
raan päässeet putoamaan.

Ihmiset kävelytettiin
lankkua pitkin tyhjään ”här-
kävaunuun”, jossa oli jäistä
heinänroskaan pohjalla ja
väkeä niin, että jotenkin
voi keinotella istumaan lo-
mittain. Voi vain kuvitella,
miten suoriuduttiin nor-
maaleista tarpeista matkan
aikana täydessä vauhdissa
ja jos joku pahoinvoiva an-
toi ylen; ovet kun täytyi
lämmön säilymiseksi pitää
visusti kiinni.

Tuskin kukaan oli tunte-
matta vetoa ja kylmyyttä
matkan aikana, mutta mat-
ka jatkui aina ilmahälytys-
ten välillä. Kun pommitus
uhkasi, juna pysäytettiin.
Veturi vihelsi jatkuvasti ja
ihmisten tuli hakeutua ra-
danvarsimetsikköön kuka
mitenkin sinne selvisi, kaik-
ki eivät tahtoneen kyetä ol-
lenkaan.

Vaaran ollessa ohi oli vau-
nuun pääseminen vähin-
täänkin yhtä vaivalloista. Se
oli ohjelma liikunnasta ja
yhteistoiminnasta. Ihmis-
tikkaat toimivat ja viimei-
set vedettiin käsistä vau-
nuun.

Matka jatkui, määränpää
vain oli edelleen hämärän
peitossa. Välillä saatiin joil-
takin asemilta sangoilla vet-
tä eläimille ja jokunen paali
heiniä. Vähiin astioihin oli
myös lehmiä koitettava lyp-
sää. Maito oli tuolloin ha-
luttua ihmisravintoa.

Asemilta pyrittiin selvit-
tämään, missä ollaan ja
minne meitä viedään. Aina
vain oli vastaus välttelevä:
”ei ole tietoa”.

Pieksämäen ratapihalla
tapahtui paljon. Ensiksi
saimme tietää, että junan
etupäähän liitetään ns. so-
tilaskuljetusvaunu, jossa on
laverit ja kamiina. Oli vai-
keaa saada turtuneet mat-
kustajat uskomaan tällaista
todeksi ja niinpä jouduin
tiedustelijaksi katsomaan
asian todenperäisyyttä.
Matkaa oli noin 300 met-
riä.

Palatessani pyysin sisare-
ni ja sedän vaimon otta-

maan mukanaan olevat ta-
varat ja seuraamaan puoli-
juoksua kohti junan etu-
päätä. Sain parikymmentä
henkilöä uskaltautumaan
mukaani. Uskaltautua sik-
si, että kukaan ei tiennyt
junan lähtöaikaa. Heti vai-
ko viiden tunnin kuluttua?

Päästyämme vaunuun to-
tesimme uskomattomat
olot entisiin verrattuna.
Tikkaat, laverit ja punaheh-
kuinen kamiina keskellä
vaunua. Jokainen sai valita
paikan lämpöisen vaunun
lavereilta.

Juuri kun oltiin syömäs-
sä eväitä, tultiin sanomaan,
että nuorenpuoleinen rus-
kea hevonen oli pudonnut
yli vaunun laidan. Yhdis-
timme tuntomerkit hoidok-
kiini ja niinpä läksin katso-
maan.

Päästyäni noin 700 met-
rin etäisyydelle junan lop-
pupäästä osoittautui epäi-
lyni todeksi. Hevoseni oli
ilmeisesti pelästynyt vierei-
sellä raiteella liikkuvan ve-
turin vihellystä ja pudon-
nut vaunun laidan yli jää-
den osittain riippumaan
kiinnitysnarustaan. Takaja-
lat ulottuivat maahan, etu-
jalat vain osittain.

Paikalla oli jo apuväkeä,
rautatieläisiä ja sotilaita, jot-
ka hakivat ratapihalta resii-
navajan oven ja minä talu-
tin hevoseni oven päälle.
Sen avulla miehet nostivat
meidät vaunun reunan ta-
solle ja siitä olikin jo help-
po päästä takaisin ”pilttuu-
seen”.

Lähempi tarkastelu osoit-
ti, ettei siinä ollut käynyt
kuinkaan, etulavasta vain
oli lähtenyt karvoja pienel-
tä alalta. Molemminpuoli-
set halimiset rauhoittivat
suuremmasta järkytyksestä
ja kun sain jostain vielä
köyden, jolla varmistelin si-
vulaitaa, voin huojentunee-
na palata vaunuuni kerto-
maan muille tapahtumasta.

Siellä lämpimän vaunun
ylälaverilla uni otti omansa
ja nukuin pyöreät kaksi-
toista tuntia yhteen pöt-
köön.

Oli ohitettu Jyväskylä-
Haapamäki ja kuultiin mai-
nittavan asema nimeltään
Alavus. Tiedustelimme
mahdollista purkauspaik-
kaa, mutta vastaus oli kiel-
teinen.

Annettiin vain sylillinen
halkoja, kamiinapuiksi pät-
kittyinä. Pimeässä vaunus-
sa oltiin epätietoisia. Aikai-
semmin evakuoidut lähi-
omaiset olivat ennättäneet
kirjoittaa ja kertoa sijoitus-
paikkansa olevan Alavus.

Juna kuitenkin jatkoi
matkaa, mielestämme – ties
minne. Seuraavana aamu-
na pysähdyttiin pakkashuu-
ruiselle asemalle, jossa ker-
rottiin purkamisen aloitta-
misesta, niin uskomatto-

malta kuin se jostain van-
hemmista tuntuikin. Ase-
man nimeksi selvisi Kau-
hava. Olimme Etelä-Poh-
janmaalla.

Paikkakunta oli minulle
tavallaan tuttu, sillä olihan
sieltä monena vuotena tul-
lut kauppaedustaja, joka oli
matkoillaan yöpynyt juuri
meillä. Häneltä olin saanut
ensimmäisen oman tikari-
puukkonikin, jossa oli te-
rässä teksti: Iisakki Järven-
pää, Kauhava.

Asemalla alkoi epätaval-
linen ”huutokauppa”, kun
pohjalaisisännät kuuluttivat
montako lehmää ja ihmis-
tä kukin voi majoittaa.

Ja löytyihän se isäntä
meillekin. Hän kertoi eläin-
ten pääsevän maantien toi-
sella puolella olevan kan-
sakoulun navettaan, jossa
oli tilaa myös hevoselle.
Matkaa oli asemalta vain
kuusi kilometriä pohjoi-
seen päin, tuulista laajaa
peltoaukeaa. Rekikeli oli
kohtalainen, pakkasta siinä
12 astetta.

Eläinten sijoittelun aika-
na sisartani kehotettiin me-
nemään vastapuolella tietä
olevaan pohjalaismalliseen
taloon lämmittelemään.

Hän meni, mutta tuli
kohta itkien ja ilmoitti, et-
tei hän sellaiseen paikkaan
mene, missä tulikin palaa
nurkassa. Asia selvisi pian,
sillä eipä sisko ollut kos-
kaan tullut ajatelleeksi, mil-
tä takkatuli saattaisi näyt-
tää, ja sehän se oli.

Saimme asunnoksi talon
”porstuakammarin”, eli
hellahuoneen. Siellä elämä
alkoi vakiintua vähin erin.
Olimme ostaneet heiniä
eläimille ja tutustuminen
kylään ja sen ihmisiin al-
koi.

Ensimmäisinä viikkoina
elämä oli pelkkää uuden
omaksumista. Tavat ja tot-
tumukset olivat niin perin
erilaiset kuin meillä. Se oli
sopeutumista se.

Vähin erin sain yhteyttä
kirjeitse läheisteni sijoitus-
paikkoihin. Selvisi, että yksi
veljistäni oli isoisän kanssa
Alavudella ja toinen veli
muistaakseni Pylkönmäel-
lä. Äitini ”siellä jossakin”
Itä-Karjalassa lottakomen-
nuksella keittäjänä.

”Pohjalaasta” murretta
tuli minun ikäisilleni muu-
tamassa viikossa yllin kyl-
lin. Ja kyllä sitä omaksut-
tiin, kun esineiden ja paik-
kojen murteelliset nimityk-
set tulivat opetelluiksi.

Mie ja sie vähitellen vä-
heni sanavarastosta kylä-
läisten kanssa keskustelta-
essa, aivan kuin huomaa-
matta. Ja pikku tappelut-
kin sujuivat ilman suurem-
pia vaikeuksia.

Tuona aikana muodos-
tuneet ystävyyssuhteet ovat
säilyneet vuosikymmeniä.
Yhteydenpito puhelimella
on tiivistä ja tapaamisetkin
miltei vuosittaisia.

AARRE KUUSIVUO
Sastama

Viime kesänä sai Ilmajoella ensi-iltansa ooppera,
Taipaleenjoki. Sen juoni perustuu historiallisiin
tositapahtumiin sekä Yrjö Jylhän runokokoel-
maan Kiirastuli.

Jylhä palveli talvisodassa Taipaleenjoella komp-
panianpäällikkönä. Mukaan on otettu myös vas-
tapuolella taistelleen runoilija Jevgenij Dolma-
tovskin säkeitä. Libreton on laatinut Panu Raja-
la, ja sävellystyö on Ilkka Kuusiston käsialaa.

Ilmajoen kesäteatteri aivan joen rantaan sijoi-
tettuine näyttämöineen on mitä mainioin paikka
tällaiseen esitykseen. Osittain karujenkin laulu- ja
musiikkiesitysten lomaan tuo aidon tunnelman
lumipukuisten sotilaiden rynnäköt sekä tykistön,
pommikoneiden ja jalkaväen aseiden tulitukset.
Välillä liikutaan myös kotirintaman puolella –
odotellaan ja toivotaan - sodan kirotkin koetaan.
”Jo on kuollut miu issoin, soassa kauas kaatunun-
na. Jo on kuollut miu emmoin, suruun suureen
sortununna”, laulaa sotaorpo Varpu nukelleen.

Itse jokikin saa tärkeän roolin. ”On Suomessa
jokia paljon, paljon. Taipaleenjoki – joki vain yksi
on Taipaleenjoki. Se mustana kevättä vartoo, se
ylittämättömänä pysyi. Sen puolustus piti. Me
elämme vielä!” laulaa Yrjö Jylhää esittävä Juha
Kotilainen. ”Olen nähnyt jokia paljon ja kaikkia
muista mä en. Mutta yksi on Taipaleenjoki, vain
purosen levyinen. Oli vaikeamp sen yli mennä,
kuin ylittää elämä”, on Dolmatovskia esittävän
Jyrki Anttilan vastaus tähän. Ei auta edes epätoi-
voisen politrukin vauhditusyritykset, ampua omi-
aan selkään: ”Huonot miehet, antaa mennä lo-
putkin, haetaan uudet ja paremmat. Nyt uusi
hyökkäys.”

Ooppera päättyy kuoroesitykseen: ”Ole kiitetty
taivas, että nähdä saan sun aurinkos loistossaan
… ole kiitetty, että nähdä sain teot uljaimmat
miesten uljaimpain …

Te ette turhaan taistelleet, ette turhaan kaatu-
neet.  Te saitte voiton suurimman, te voititte
veljen veljelleen …”

Kun aplodit olivat vaienneet, väki poistui kat-
somosta vakavan hiljaisena – sanoma oli kosket-
tanut, monen kohdalla kipeälläkin tavalla. Itselle-
ni Taipaleenjoki-ooppera oli hyvin puhutteleva,
palvelihan isäni koko sodan ajan siellä konekivää-
riryhmän johtajana – vihollinen koko ajan näkö-
etäisyydellä vastarannalla.

Sana ooppera ei kaikkien mielissä herätä kovin
lämpimiä tunteita. Talvisota-ooppera on kuiten-
kin niin paljon erilainen jo aiheeltaan, mutta myös
musiikin ja dramatisoinnin kannalta, että se pu-
huttelee kaikkia, joiden elämää 70 vuoden takai-
set tapahtumat ovat jotenkin koskettaneet, ja
olemmehan me pyhäjärvöiset lähtöisin noiden
tapahtumien porstuasta. Tulevana kesänä ooppe-
raa esitetään jälleen Ilmajoella ennen juhannusta -
suosittelen.

PEKKA LAULAJAINEN
sotaorpo vuodelta -43

Tapahtui kesällä 2010

Taipaleenjoella

Taipaleenjoki-ooppera, Ilmajoen Musiikkijuhlat.
Kuva: Ari Ijäs.
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Kun talvisota alkoi
30.11.1939 aamulla, koti oli
jätettävä ja lähdettävä koh-
ti tuntematonta. Paljon on
puhuttu ja muisteltu men-
neitä. Varhaisnuoruuteni
ikävimpiin muistoihin kuu-
luu talvisodan syttyminen.

Koko syksyn oli jotain
outoa ilmassa. Muistan van-
hempien ihmisten olevan
peloissaan ja puhuvan kai-
kenlaista ikävän tuntuista.
Puhuivat: – Ei taida tietää
hyvää. Niin alkoi synkkiä
pilviä kertyä Karjalan tai-
vaalle. Muistelen sokerin ja
lamppuöljyn ensimmäisenä
menevän kortille. Siihen ai-
kaan käytettiin erilaisia öl-
jylamppuja valaisemiseen.

Miehiä alettiin kutsua ker-
tausharjoituksiin, reserviin
ja linnoitusten ja juoksu-
hautojen tekoon, kaiken va-
ralle. Lottia tuli kotikylääni
Sortanlahteen, Laatokan
rannalle muonitukseen.
Alettiin puhua sodasta. Päi-
vät kuluivat jännityksessä,
lentokoneita ja ilmahälytyk-
siä alkoi olla, elämä oli yhtä
myllerrystä. Taipaleen
suunnalla ruskotti pahaen-
teisesti. Kuinka ollakaan,
marraskuun 30. päivä elet-
tiin normaalia elämää.

Äidillä oli leivinuuni läm-
piämässä, leivän mykyjä
pöydällä ja lihakuppi val-
miina uuniin laitettavaksi,
kun kaikki yhtäkkiä muut-
tui. Meitä vastapäätä ole-
vasta esikunnasta sotilaat
tulivat sanomaan, että tun-
nin kuluttua pitää olla kan-
sakoulun luona. Linja-au-
tot tulee hakemaan, eikä
mukaan saa ottaa kuin kä-
sikassillinen tavaraa ja ruo-
kaa 2-3 päiväksi.

Voi vain arvailla, miltä
tuntui sillä kertaa, minkä-
laisia ajatuksia päässä pyö-
ri. Kaikki oli jätettävä ja
lähdettävä kohti tuntema-
tonta. Äiti sanoi sotilaille:
”Lämmittäkää uuni, pais-
takaa leivät ja liha ja syökää
ne”.

Sotilaat olivat kovasti pa-
hoillaan lähdöstämme, loh-
duttivat, että ei teidän tar-
vitse kauaa olla, pian pää-
sette takaisin. Äiti oli usein
tarjonnut heille kahvia ja
lämpimäisiä. He olivat jo
käyneet tutuiksi siinä naa-
purissa ollessaan. Eräs heis-
tä sanoi: ”Menkää meille,
sanokaa, että minä käskin.
Siellä on tilaa.” Se oli ystä-
vällisesti sanottu, mutta oli
mentävä sinne sijoituspaik-
kakunnalle, mihin oli ku-
kin määrätty. Kyllä se sel-
lainen shokki oli, ei ollut
aikaa miettiä.

Muistan vielä kaiken kii-
reen keskellä äidin juos-
seen navetalle antamassa
eläimille ruokaa. Meillä oli
neljä lasta. Minä olin van-
hin. Pidin huolta kahdesta
nuoremmasta ja eväskas-
sista. Äidillä oli vauva hoi-
vattavana.

Isä oli reservissä siellä
jossain. Meille lapsille lai-
tettiin nimilaput kaulaan sil-
tä varalta, jos sattuisimme
häviämään.

Ei koskaan unohdu

Meidät vietiin ensin Kä-
kisalmeen. Sinne oli sama-
na syksynä valmistunut uusi
koulurakennus. Siellä oli
kaikki ikkunat peitetty ja
laitettu olkia lattialle. Siellä
vietimme ensimmäisen
yömme pahnoilla, kuin sian
porsaat. Kaikilla oli var-
masti pelko olevasta ja tu-
levasta. Eihän se siitä pal-
jon paremmaksi muuttu-
nut.

Pimeässä härkävaunussa
mennä köryyteltiin olkien
päällä talvipakkasella. Siel-
lä pimeässä eläinvaunussa
oli sairaita, jotka valittivat,
ja vanhuksia nurkkaan kä-
pertyneinä. Vauvakin syn-
tyi siinä sekamelskassa. Ei
se katsonut aikaa eikä paik-
kaa. Ilmahälytyksiä oli yh-
tenään, pommikoneet len-
telivät. Sen ajaksi juna py-
sähtyi metsäisellä alueella.
Jossain hiljaisilla asemilla
lotat tarjoilivat hernerok-
kaa. Kaikki eivät saaneet
sitäkään. Oli oltava omien
eväitten varassa.

Vihdoin muutaman päi-
vän perästä juna pysähtyi
jälleen, nyt Etelä-Pohjan-
maalle, Tuurin asemalle.
Sieltä meidät siirrettiin
kuorma-auton lavalla Hol-
kon kylän koululle. Opet-
taja Armi Hölsä laittoi meil-
le ruokaa aluksi, myöhem-
min laitoimme itse. Ruoka-
aineet piti hakea siirtoväel-
le tarkoitetusta paikasta.
Kerran saimme Töysän lei-

pomosta kaksi lämmintä
leipää. Kyllä se maistui hy-
välle; mutta aina ei ollut
sitäkään. Omat leivät jäivät
sinne kodin pöydälle. Nu-
kuimme siskonpetillä luo-
kan lattialla. Meidän perhe
sai nukkua opettajan ko-
rokkeella vauvan kanssa.
Päivät kuluivat koti-ikäväs-
sä, odotellessa seuraavaa
siirtoa.

Muistaakseni kahden
kuukauden kuluttua mei-
dät taas siirrettiin pitäjän
toiselle puolelle, Töysän
Kitulan kylään. Sieltä pala-
simme välirauhan jälkeen
takaisin kotiin 1942.

Nämä ovat lapsen muis-
tikuvia, joita silloin ei pys-
tynyt niin vakavasti tajua-
maan, joka oli kuitenkin
kaikkien karjalaisten koh-
talo. Meidän aikamme nuo-
ret ovat saaneet elää onnel-
lisen lapsuuden ja nuoruu-
den, ei ole tarvinnut kokea
vastaavaa. Siinä onkin ajat-
telemisen aiheita. Kiitos
sotiemme veteraaneille.

Sopeuduimme hyvin uu-
teen ympäristöön, olihan
meitä saman kylän perhei-
tä siinä lähiympäristössä.
Kun selvisi, mihin kukin
oli sijoitettu, alettiin käydä
toisissamme, pidimme yh-
teyttä. Laulajaisen Juho
ja Eliisa saivat vanhan
mökin Ala-Mutkan kaupan
vastapäätä asuttavaksi. Toi-
nen huone oli vaan läm-

min. Heillä oli kuusi lasta,
joista Saaran olen tavan-
nut myöhemmin Karjala-
matkallani Pyhäjärven hau-
tausmaalla.

Nimeltä muistan vaan
Kalervon, Saaran ja Vella-
mon, joka oli ikäiseni. Hei-
dän kotonaan me karjalai-
set kokoonnuimme. Itkim-
me itkumme ja iloitsimme
ilomme, ei ollut muuta
vaihtoehtoa. Minä hoitelin
siskoja, kannoin Railia toi-
sella kädelläni ja toisella ta-
lutin Kaarinia.

Jatkokoulun loputtua mi-
nun piti lähteä piiaksi naa-
puritaloon. Kyllä se tuntui
ikävältä erota siskoista.
Vaikka olin siinä lähellä,
itkin aina kotona käydessä-
ni. Olisin halunnut olla hei-
dän kanssaan. Muistan, kun
he leikkivät siinä lattialla ja
varmaan puolestaan kaipa-
sivat minua, vallankin Kaa-
rin-sisko, kun oli jo isom-
pi.

Autoja ei kulkenut. Piti
jalkapatikassa kulkea kirkol-
la siirtoväen huollosta ha-
kemassa vaatteita, 7 kilo-
metrin matkan. Muistan,
kun Lukkarilan Tertun
kanssa monet kerrat kul-
jettiin talvipakkasessa, aina
Tuuriin ja Alavudelle asti.
Silloin poikettiin aina läm-
mittelemässä jossain mö-
kissä matkan varrella.

Alavuden reissuilla ker-
tyi matkaa jo kymmeniä
kilometrejä. Aamulla aikai-
sin lähdettiin ja iltapimeäs-
sä tultiin nyytit selässä. Taas
oli uusia vaatteita käytettä-
väksi. Kyllä sitä osasi olla
vähään tyytyväinen silloin,
kun ei juuri mitään ollut,
osasi antaa vaatteille ja ruu-
alle arvoa.

Huvituksista sen verran,
kirkolla oli kiertävä näytel-
mäseura, joka kävi sielläkin
Ritolan seurojentalolla vie-
railemassa illanvietossa.
Laulajaisen Sievi löysi
niistä näyttelijöistä elämän-
kumppanin ja jäi Töysään
vakituisesti asumaan.

Niin kävi varmasti mo-
nelle varttuneelle. Siprat al-
koivat mennä sekaisin, niin
kuin aina, toiset pitivät, toi-
set eivät pitäneet siitäkään.
Nyt karjalaiset pistivät elä-
män sikin sokin monen
kohdalla.

Rajojen avauduttua on
ollut tilaisuus käydä pyhiin-
vaellusmatkoilla siellä koti-
Karjalassa rakkaan Laato-
kan rannalla, jossa juureni
ovat syvällä. Astella kotipi-
halla, nähdä tutun koulu-
tien, kuunnella lapsuuden
käen kukuntaa ja Konevit-
san luostarin kellojen tut-
tua kuminaa. Silloin on
kaikki niin täydellistä. Mat-
ka jatkuu...

Sinua Herra minä huusin
ja Herraa minä rukoilin…
Psalmi 30:9.

SUOMA SAARINEN
Sortanlahti

Kaarin, Raili ja Suoma Töysässä 1941.

Siirtolaisäiti
Hän hymyili kun ojensi kätensä

ottaissansa lapsensa syliinsä
hän puheli sille ikään kuin se istuisi

hänen sylissään nyt ja aina,
hän ei antaisi sitä pois,

hän tunsi sen lämmön ympärillään.

Lapsikin jokelteli kuin olisi ymmärtänyt,
nyt olisi lähdettävä vain vähäksi aikaa,

pian pääsemme takaisin,
hän oli lapsen kanssa ikään kuin

kahdessa maailmassa.

Vasta kun vieras ovi avautui, hän huomasi –
oli oudossa paikassa outojen ihmisten keskellä,

oli ikävä ja pakkanen paukkui.
Hän lähestyi ikkunaa, josta kauniisti kuu loistaa,

se lohduttaa ikään kuin saisi raitista ilmaa.

Hän meni pieneen huoneeseensa, rukoili lyhyesti,
mikä minä olenkaan, “tämähän on armoa”,

siirtolainen ikään kuin kirkossa
hän käveli niin kuin ei olisi
nähnyt ketään ympärillään,

hännojasi päänsä penkkiin –
ei tiennyt nukkuiko hän vai rukoiliko.

Hän laski kätensä lapsen päälle käsivartta pitkin,
otti kädestä kiinni, suuteli sitä ja vaipui rukoukseen,

outo liikutus valtasi hänet, hän polvistui
ja purskahti itkuun.

                                               SUOMA SAARINEN

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 50 vuotta sitten 24.11.1960.
Kooste: Reino Äikiä

Vanhat palstat puhuvat
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Vullien Sukuseuran jäsenet
ja pari ystävää tekivät hei-
näkuun lopulla 2010 neljän
vuoden tauon jälkeen taas
sukumatkan isien maille
Karjalaan. Matkalle lähti-
jöitä oli 27, ja kuljettajana
oli jälleen pätevyydestään
tunnettu Vesilahden Liiken-
ne ja Markku Nuora.

Kuten muistetaan, Suo-
messa ja Karjalassakin oli
viime kesänä ennennäke-
mätön helle. Bussissahan
oli miellyttävän viileää,
mutta Venäjän tullissa jo-
nottaminen kävi jo työstä.
Perillä Kiviniemen hotelli
Losevossa, jossa majoi-
tuimme jo kolmatta kertaa,
odotti kuitenkin uskoma-
ton yllätys: se talo, jossa
huoneemme olivat, oli täy-
dellisesti uudistettu. Jo aula
oli hieno, lattiat eivät enää
notkuneet, joka huoneessa
oli toimiva jääkaappi. Ja se
kylpyhuone! Halogeeniva-
lot, upea suihkukaappi,
pehmeät valkoiset pyyhkeet
ja froteinen suihkumatto.
Mikä maa, mikä valuutta?
Lähin Vuoksen uimaranta-
kin oli siivottu lasinsirpa-
leista ja muista roskista. Tuli
ihan hollywoodilainen olo.

Seuraavana aamuna aa-
miaisen jälkeen lähdimme
kohti Laatokan rantaa ja
Sortanlahden satamaa, jos-
ta lähti laiva Konevitsan
luostarisaarelle. Sattuikin
olemaan jokin ortodoksien
kirkollinen juhlapäivä, ja lai-
va tuli partaitaan myöten
täyteen pyhiinvaelluskan-
saa. Oli helteinen päivä ja
Laatokka miltei peilityyni,
muuten olisi herännyt epäi-
lys, pysyykö ruosteinen
purkki pinnalla ja löytyykö
pelastusliivejä osallekaan
kansasta…

Perillä oppaanamme toi-
mi Antti Musakka, jonka
isä oli kotoisin Pyhäjärvel-
tä. Antti on asunut Pyhä-
järvellä jo parikymmentä

vuotta, tuntee elämänlaa-
dun ja kertoi siitä myös
mielipiteensä. Ensiksi me-
nimme pääkirkkoon, jossa
on alakirkko ja yläkirkko.
Alakirkko oli jo entisöity
kauniiseen kuntoon, ja siel-
lä oli menossa jumalanpal-
velus, johon kaikki hartaat
pyhiinvaeltajat olivat tulos-
sa. Yläkirkko oli vielä kes-
keneräinen. Kirkosta läh-
dettyämme Antti johdatti
meidät kierrokselle saaren
ympäri, ja matkalla oli usei-
ta pieniä rukoushuoneita ja
muita nähtävyyksiä.

Yksi rukoushuoneista oli
rakennettu suuren jääkau-
denaikaisen siirtolohkareen
päälle.  Hikisen marssin
jälkeen varjoinen terassi
tuntui luvatulta maalta, ja
kylmät juomat tekivät
kauppansa. Sen jälkeen pa-
lasimme laivallamme Sor-
tanlahteen. Konevitsan tai-
vaansiniset kupolit jäivät
väikkymään silmiimme
Laatokalta.

Markku Nuoran tarjo-
aman makoisan retkilou-
naan jälkeen suunnistim-
me Pyhäjärvelle Antti
Musakan lomakylään. Se oli
viihtyisä paikka kauniin Py-
häjärven rannalla ja täynnä
venäläisiä lomanviettäjiä.
Rakentamisen materiaalit ja
laatu olivat suomalaista.
Uiminen ja kylmät juomat
maistuivat voipuneelle po-
rukallemme. Mukana oli
tällä kertaa myös Pyhäjär-
ven Vulleja, ja teimme bus-
silla kierroksen heidän ko-
tipaikoilleen, joilla emme
aikaisemmin olleet käyneet-
kään. Monenlaista muistoa
tuli heidänkin mieleensä.

Seuraavana aamuna yllä-
tykseksemme sää olikin sa-
teinen. Siitä huolimatta läh-
dimme kohti Käkisalmea,
jossa ensiksi jalkauduimme
ostoskeskukseen väijymään
ainutlaatuisia ostosmahdol-
lisuuksia. Se vaikutti kui-

tenkin melko uneliaalta, lie-
kö ollut syynä sää vai aikai-
nen liikkeellelähtömme.
Kävelyretkille ei ollut ha-
lua sateen vuoksi, joten
kiertelimme vain bussilla
kaupunkia. Herttainen kau-
punki ja paljon puistoja.

Sitten taas Markun tarjo-
ama retkilounas ja sen jäl-
keen kiertelyä Sakkolassa,
esimerkiksi talvisodan Kel-
jan taistelupaikalla Suvan-
non rannalla, Sakkolan kir-
kon raunioilla ja entisellä
hautausmaalla. Kiviportaat
ovat jäljellä, eipä paljon
muuta. Sitten oli vuorossa
Röykkylän kylä, josta
useimmat matkalaiset tai
heidän vanhempansa oli-
vat kotoisin. Entiset kodit
ovat aidatulla alueella, jos-
sa toimii nykyisin lasten
kesäsiirtola. Kesäsiirtolas-
sa oli menossa joukkojen
vaihto, yhtään lasta ei ollut
paikalla, mutta olipa kui-
tenkin ystävällinen Juri (eri-
tyisen ystävällinen seuru-
een naisille), joka päästi
meidät sisään, ja saimme
taas hetken katsella entisiä
pihoja, kiviä ja polkuja.
Heikki Vullin talon kaivo
ja talon päätyyn istutettu
kuusi olivat paikoillaan ku-
ten ennenkin. Mitään muu-
tahan ei ole jäljellä.

Raililla ja Kaijalla oli
matkan aikana syntymäpäi-
vä, huomaavainen Markku
Nuora oli havainnut sen
viisumilomakkeista, ja Ve-
silahden Liikenteen puo-
lesta hän ojensi kummalle-
kin sankarittarelle upean
kukkavihkon. Vietimme
pienen juhlahetken kum-
mankin kunniaksi. Iltaisin
seurustelimme hetkisen
Kiviniemen kosken rannal-
la terassilla katsellen kos-
kenlaskijoita ja ihaillen kos-
ken komeita kuohuja. Ho-

telliin tuli kumminkin äk-
kiä kutsumus, koska pai-
kallinen mukavuuslaitos ei
houkutellut ketään.

Sunnuntaiaamuna aami-
aisen jälkeen olikin jo ko-
tiinlähdön aika. Matkalla
meitä palveli Markun pai-
kalle hälyttämä Muolaan
liikkuva metsämarket, eli
suksiboksilla varustettu far-
mariauto, joka toimi juo-
ma- ja matkamuistokaup-
pana.

Viipurissa pidetyllä tau-

olla havaittiin siellä tapah-
tuneen edellisen sukumat-
kan jälkeen huomattavaa
paikkojen kohennusta. To-
rin ympäristön talot, kadut
ja puisto olivat putsissa.

Paljon hauskoja muistoja
matkasta jäi mieleen. Läm-
pimimmin tunteensa kiteyt-
ti Jorma Vulli paluumat-
kalla: ”Tämän porukan
kanssa olisin valmis lähte-
mään minne vain!”.

MAIJA LEHTO

Kaisa, mummu ja pappa juurilla Saaprussa
Viime lehdessä Kaisa Kos-
kenkorva kirjoitti kesän
matkasta juurille Pyhäjär-
velle mummun ja papan
kanssa. Jutun kuvat eivät
silloin ehtineet mukaan,
mutta julkaisemme ne nyt
tässä.

Kuvassa vas. Kaisan
mummu Maija-Liisa
Maunulan (o.s. Tenka-
nen) kotitalon edessä Saap-
russa. Mukana myös pap-
pa Antti Maunula.

Kuvassa oikealla Kaisa
mummunsa kanssa Kone-
vitsan luostarin pihamaal-
la.

Kaisan vanhemmat ovat
Raakkel Koskenkorva,
o.s. Maunula ja Jukka Kos-
kenkorva.

Uimareita Pyhäjärvessä.

Vullien Sukuseuran kesäretkeläisiä.

Vullit sukumatkallaan
Karjalassa
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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.

Ilahduttavan iso joukko
pyhäjärveläisiä, kolmannes
seuran jäsenistä, kokoon-
tui marraskuun ensimmäi-
senä sunnuntaina Karjala-
talolle, kun Vpl. Pyhäjärvi-
seura piti sääntömääräisen
syyskokouksen.

Kustannuspaine iden
edessä seura päätti nostaa
jäsenmaksuaan, korotus on
tavanomaista suurempi.
Hallituksen kokoonpano
muuttui vain yhden jäse-
nen osalta. Teuvo Leino-
nen valittiin uutena halli-
tukseen Meeri Kuusiston
jätettyä erovuoroisena paik-
kansa ennätyksellisen pit-
kän järjestöuran jälkeen.

Syyskokous päätti korot-
taa jäsenmaksun ensi vuo-
delle 25 euroksi/jäsen tänä
vuonna perityn 17 euron
asemasta. Jäsenmaksu
koostuu kahdesta osasta si-
sältäen Karjalan Liiton jä-
senmaksun 10 eur/jäsen
(tänä vuonna 7 eur/jäsen)
ja Pyhäjärvi-seuran osuu-
deksi jää 15 euroa. Jäsen-
maksut ovat seuran toimin-
nassa merkittävin tulonläh-
de. Tilavuokrat ja muut
välttämättömät toimintaku-
lut ovat nousseet ja koro-
tuksia on tulossa ensi vuo-
dellekin.

Karjalan Liiton jäsen-
maksun maksaneet saavat
kaksi kertaa vuodessa il-
mestyvän jäsenlehden Kar-
jalan kunnaat ja Karjala-
kortin, jolla saa alennuksia
mm. Karjalan Liiton kesä-
juhlien ja muiden Liiton
tapahtuminen hinnoista,
Viking-Linen laivalipuista
ym. Karjalan Kunnaat 2/
2010 ilmestyy tänä vuonna
Joulukanteleeseen yhdisty-
neenä jouluviikolla.

Vpl. Pyhäjärvi-seuraan
kaivataan uusia jäseniä. Nii-
tä aiotaan hankkia syysko-
kouksen hyväksymän toi-
mintasuunnitelman mu-
kaan ensi vuonna tehoste-
tusti. Seuran tiedotusta pa-
rannetaan mm.
www.karjalanliitto.fi/vplpy-
hajarviseura -osoitteessa
toimivien kotisivujen ja tä-
män lehden avulla.

Karjalaisseuroissa kaik-
kialla, niin pitäjä-, suku-
kuin karjalaseuroissakin, on
viime vuosina todettu suu-
rena haasteena saada hou-
kuteltua jäsenistöön lisää
toisen ja kolmannen pol-
ven karjalaisjuurisia. Nuo-
rimmatkin Vpl. Pyhäjärvel-
lä sotavuosina syntyneistä
ovat täyttäneet tänä vuon-
na jo 66 vuotta. Luovutella
alueella syntyneiden lapsen-
lapsetkin, kolmannen pol-
ven pyhäjärveläisjuuriset,
alkavat olla jo aikuisia.

Kevätretki tehdään kah-
den viime vuoden hyvien
kokemusten innoittamana

Uusia jäseniä kaivataan
Vpl. Pyhäjärvi-seuraan
Syyskokous päätti valinnoista

yhteistyössä Kurkijoki-seu-
ran kanssa. Suuntana on
Häme. Ajankohta ja retki-
ohjelma tarkentuvat myö-
hemmin, mutta toivomus-
listalla on kohteita Valkea-
kosken Visavuoresta ja Voi-
paalasta pälkäneläiseen vii-
nitilaan ja Kangasalalle Äi-
jälän kulttuurikeskukseen.

Karjalan Liitossa merkit-
tävimmät tapahtumat ovat
ensi vuonna joka kolmas
vuosi kokoontuva liittoko-
kous 14.5.2011 ja Turussa
17.-19.6.2011 vietettävät
Karjalaiset kesäjuhlat.

Valinnat tuttuja latuja
Seuran puheenjohtajana
jatkaa Kaarina Pärssinen
ja varapuheenjohtajana
Raili Huovila. Meeri
Kuusisto oli ennakkoon
ilmoittanut jättävänsä seu-
ran hallituksen jäsenyyden
ja hänen tilalleen kokous
valitsi Teuvo Leinosen
vuosiksi 2011-2012.

Erovuoroisista samalle
ajanjaksolle valittiin uudel-
leen Inkeri Hiiri ja Eeva-
Liisa Miikkola. Hallituk-
sessa jatkavat kaudelle
2010-2011 valitut Kaisa-
Liisa Korhonen, Tuomo
Kukko, Paavo J. Paavola
ja Lea Piho. Seuran tilin-
tarkastajina jatkavat Kirsi
Hedenstam ja Jaana Van-
hanen ja varatilintarkasta-
jina Johannes Ijas ja Seija
Tiikkaja. Emännistöön
valittiin jatkamaan Inkeri
Hiiri, Marketta Mattila,
Raili Huovila, Karin Ha-
lonen, Eeva-Liisa Mikko-
la, Anna-Kaarina Mäkelä
ja Maija Luukkanen.
Isännistöstä jatkavat Johan-
nes Ijas, Veijo Savolainen,
Ilmari Pärssinen, Toivo

Nokelainen ja Keijo Tik-
ka.

Seuran hallituksen jäse-
nenä jo vuodesta 1981 toi-
minut Meeri Kuusisto va-
littiin seuran sihteeriksi kes-
ken kauden keväällä 1982
kuolleen monivuotisen sih-
teerin Matti Ukkosen jäl-
keen ja jatkoi siinä tehtä-
vässä aina vuoden 2002
loppuun. Tunnustuksena
pitkästä ja ansiokkaasta
urastaan seuran hallitukses-
sa Meeri Kuusistoa on ai-
emmin huomioitu Karja-
lan Liiton hopeisella ansio-
merkillä ja Siirtoväen mita-
lilla. Syyskokouksessa seu-
ra muisti häntä kirjalahjalla
ja kukilla.

Mestarin piirakoita
ja juhlakuvia
Syyskokouksen paras ja ai-
nutkertaisin kohokohta ko-
ettiin, kun päästiin kahvi-
tarjoiluun. Seuran kunnia-
puheenjohtaja Juhani
Forsbergin valmistamia
kuuluisia karjalanpiirakoita
ja lohitäytteisiä vatruskoita
herkullisempaa tarjottavaa
ei taatusti löydy! Tarjoilu
kirvoitti tunnelman korke-
alle. Piirakantekijänä Fors-
berg on tunnettu koko
maassa ja voitaneen sanoa
että myös Euroopassa, ai-
nakin Saksassa. Seura on-
kin tehnyt päätöksen ha-
kea hänelle Piirakkamesta-
rin arvo, joita Karjalan Liit-
to myöntää kerran vuodes-
sa, seuraavan kerran ensi
keväänä.

Syyskokouksen päätteek-
si palautettiin mieliin tänä
vuonna koetut monet juh-
lat. Kauko Hinkkasen ja
Kaarina Pärssisen kokoa-
massa juonnetussa kuva-

koosteessa nähtiin tunnel-
mia seuralle hankitun lipun
naulausjuhlasta ja lipun vih-
kimisestä käyttöönsä Kar-
jalan Liiton Laulujuhlilla.
Helsingissä piipahdettiin
neljän päivän ajan vietetty-
jen Laulujuhlien tunnelmis-
sa ja huhtikuisilla Liiton
70-vuotissyntymäpäivillä.
Kuvakoosteen päätteeksi
nähtiin muutamia kuvia
Kauvatsalla pidetyistä Py-
häjärvi-juhlista. Videotykil-
lä suurikokoisina näytetty-
jä laadukkaita kuvia, joista
suurin osa oli Veikko Miik-
kolan tallentamia, katsot-
tiin hiiren hiljaa. Ohhoh –
melkei kuin mie olisin saa-
nut olla mukan joka paikas,
huokasi muuan osallistuja.

KAARINA
PÄRSSINEN

Meeri Kuusiston (vas.) ansiokasta ja harvinaisen pitkää aktiivista järjestöuraa
seuran hallituksessa muistettiin syyskokouksessa kukin ja kirjalahjalla. Niitä
ojentamassa Eeva-Liisa Miikkola ja Kaarina Pärssinen. Kuva Marketta Matti-
la.

Nuijan varresta

Vuosien aikana minulta on
usein kysytty, minkälainen
oli kotipitäjämme Vpl. Py-
häjärvi?   Tuohon kysy-
mykseen olen lyhyesti vas-
tannut näin:

Entinen kotipitäjämme
sijaitsi Karjalan kannaksen
keskiosassa ja sen naapu-
reina olivat Käkisalmen
maalaiskunta pohjoisessa,
Räisälä lännessä ja etelässä
Sakkola.  Kaikki nuo olivat
itäisen kannaksen mahtipi-
täjiä, jotka v. 1939 kuului-
vat Viipurin lääniin, mutta
aikaisemmin Käkisalmen
lääniin.

Asukkaita Vpl. Pyhäjär-
vellä oli ennen viime sotia
noin 8000 henkeä, joista
suurin osa sai elantonsa
maanviljelystä ja karjanhoi-
dosta.

Kunnan pinta-ala oli 522
km2, josta viljeltyä peltoa
oli noin 8600 ha.  Kyliä oli
44, joista vesistön vieressä
oli 42.

Suuret järvet, Pyhäjärvi,
Kiimajärvi, Yläjärvi ja Rah-
kajärvi sekä – Laatokka
”Karjalan meri”– mahdol-
listivat kalastuksen harjoit-
tamisen leivän särpimeksi
ja jopa ammatiksikin.

Kansakouluja oli 15 ja
tämän lisäksi oli maamies-
koulu Konnitsassa.  Moni-
puolinen opintokerhotoi-
minta oli vireätä, mutta kor-
keamman tason opetusta
haluavat joutuivat pyrki-
mään läheisen Käkisalmen
kaupungin oppilaitoksiin tai
pitemmällekin.

Vpl. Pyhäjärvi
– entinen
kotipitäjämme

Veitikka silmässä saatet-
tiin sanoa, että oli yksi niin
suuri talo, jossa asui noin
sata ”poikamiestä!?” Todel-
lakin, Konevitsan saaressa
Laatokalla olevassa munk-
kiluostarissa elelivät nuo
munkkiveljet kilvoitellen
kohti tavoitteitaan.

Paljon on entistä kotipi-
täjäämme muisteltu ja käy-
ty katsomassa. Paljon on
katsottu valokuvia ja kir-
joitettu koulupiiri- ja kylä-
kirjoja.

Vielä on iäkkäitä muista-
jia, vaikka heitä jatkuvasti
poistuu joukostamme. Vie-
lä on aikaa kerätä muistajat
ja muistot yhteen ja tallen-
taa ne jälkipolville.

Löytyykö vielä yksituu-
maisuutta, talkoohenkeä ja
tahtoa viedä tällaista asiaa
eteenpäin?

Vpl. Pyhäjärvi- Säätiö
rohkaisee, kannustaa ja tu-
kee niitä yhteisöjä ja yksi-
tyisiä henkilöitä, jotka vielä
miettivät ja epäröivät.  Roh-
keasti yhdessä ponnistel-
len vaikeudet voitetaan ja
jälkipolvet tulevat tällaista
toimintaa arvostamaan.

Marraskuisin terveisin,

YRJÖ S.
KAASALAINEN

 Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallituksen puheenjohtaja

Brotherus, Harry: Nimineuvos ja hänen vaimonsa. Suku-
tarina Vanhasta Suomesta. Helsinki, Otava, 1953. 224 s.
Hynnä Eila; Jaakko Olofinpoika Kurikan suku. Sakkola –
Metsäpirtti – Rautu – Vpl. Pyhäjärvi v. 1642. Lempäälä
2003.
Hynnä Eila; Makkaran suku. Sakkola – Metsäpirtti.
Lempäälä 1994
Koivusalo Aulis: Haapsaarien suku Metsäpirtissä, Sakko-
lassa, Raudussa ja Vpl. Pyhäjärvellä vuosina 1700 – 1950
(1980). Joensuu 1986
Kovero Helena: Ukkosen sukua Koukunniemestä Lohijo-
elle ja sitten; 1990, 138 s.
Kupariset Suvannon ympärillä. Kuparisten sukuseura ry.
Saarijärvi 2002. 357 s. ISBN 952-91-4682-5
Käppi Pekka: Sukukertomus Käppi. Viisisataa vuotta
Vuoksen varsilla – kauan Kiviniemessä. Jyväskylä 2005.
ISBN 952-91-7692-9
Mikkonen Pirjo, Paikkala Sirkka; Suomalaiset sukunimet.
Weilin + Göös. Keuruu 1983. 805 s + liitteet. ISBN 951-
35-5566-6
Pokkinen Esko; Kannaksen Pokkiset. Kangasala 1997.
ISBN 952-90-8448-X
Pöyhönen Juhani; Suomalainen sukunimikartasto II. Kar-
jalaiset nimet. SKS. Gummerus, Jyväskylä 2003
Tuokko Osmo; Arvon hekin ansaitsevat. Kertomukset
kahdeksan kantaäidin sukuryhmistä. Espoo 2007

Kirjallisuutta:
Sukututkimuksia ja -kertomuksia
Suvannon seudun sukututkimuspiirissä vaikuttava Kau-
ko Hinkkanen on tehnyt luetteloita eri kirjallisuuden-
aloista. Ne koskevat luovutetun alueen pitäjiä Metsäpirt-
ti, Pyhäjärvi, Rautu, Sakkola ja Vuoksela. Luetteloihin
voi lähettää lisätietoja Kauko Hinkkaselle, ja kirjaluette-
lot löytyvät myös netistä www.suvannonsuvut.net. Ohessa
listausta sukututkimuksista ja -kertomuksista:



JOULUTERVEHDYKSET
PYHÄJÄRVI-LEHTEEN
Palaamme aikaisempien vuosien tapaan
julkaista lehden talouden tukemiseksi
maksullisia joulutervehdyksiä joulukuun lehdessä.
Hinnat:
Yksityishenkilöt enintään kaksi riviä   5 euroa
Kehysilmoitus 2 x   50 mm 20 euroa
Kehysilmoitus 2 x 100 mm 40 euroa
Alv. 23 pros. sisältyy hintaan.

5 euron ilmoitukset maksetaan pankkitilille
viimeistään 3.12.2010, viestiksi ilmoittajan nimi.

Maksun saaja: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö
Pankkitilin nro OP 505900-40016544
SWIFT (BIC): OKOYFIHH
IBAN: FI80 5059 0040 0165 44

Maksun voi lähettää myös kirjekuoressa osoitteella
Pirjo Kiiala, Lamminkankaantie 12,
33420 TAMPERE. Kuoreen myös lähettäjän nimi.

Isommat ilmoitukset laskutetaan.

PIRJO KIIALA
asiamies

Perjantai 19. marraskuuta 2010VPL.PYHÄJÄRVI12

TAPAHTUMAKALENTERI

Pyhäjärvi-lehden vuoden viimeinen
 numero ilmestyy joulun alla,

aineistot toimitukseen
viimeistäänpe 10.12. mennessä. HUOM!

Myöhemmin tulevat eivät ehdi joulunumeroon.

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

Sivujen päivittämisestä yhteydenotot
säätiön asiamies Pirjo Kiiala.

Taisi olla vuosi 1936, kesä
Karjalassa, kun kolmen ky-
län miehet päättivät pitää
yhteiset isänpäivät. Kolme
kylää muodosti kolmion;
Rantakylä ja Rotjanlahti
Pyhäjärven pitäjästä ja Vuo-
hensalo Käkisalmesta.

Kolmion keskellä oli iso
valtion omistama metsä, ja
metsän keskellä oli pieni
järvi nimeltä Kuoppalam-
pi. Joka kylästä oli noin
kolme kilometriä lammin
rantaan. Miehet päättelivät,
että lammin ranta on paras
paikka juhlia isänpäiviä.

Juhlien järjestelyssä tuli
eteen sellainenkin asia, että
kun äitienpäivillä on aina

Isänpäivät Karjalassa
jotain tarjoilua, niin pitää-
hän sitä isänpäivilläkin olla
jotakin suuhunpantavaa.
Siitä tuli yksimielinen pää-
tös; viedään kaikki suuhun-
pantava pulloaineena, niin
ei tarvita mitään astioita
eikä astioiden pesua – eikä
tarvitse kantaa astioita.

Juhla-ajaksi oli sovittu
kesäinen sunnuntaipäivä.
Sitten kun miehet kokoon-
tuivat juhlapaikalle, tuli se
asia eteen, että äitienpäivil-
lä on aina jotain ohjelmaa-
kin, niin pitäähän sitä isän-
päivilläkin olla. Ohjelmaju-
tut järjestyivät siten, että
miehet keskenään päätti-
vät: yhdelle sanottiin, sinä

pidät tervehdyspuheen, toi-
selle, sinä lausut runon, kol-
mannelle sinä esität yksin-
laulua – eikä kukaan saa
kieltäytyä määrätystä teh-
tävästä. Joukossa oli yksi
mies, jolla oli puhevika; se
ei saanut sanottua k- eikä
r-kirjainta. Sille miehelle oli
määräys esittää yksinlaulua,
ja määräsivät laulettavaksi
sellaisen laulun, jossa oli
paljon sekä k- että r-kir-
jainta. Mies lauloi kyllä.
Toiset juhlijat kertoivat, että
se oli paras ohjelma niissä
juhlissa.

Sitten Rantakylästä kol-
me vaimoihmistä sai tietää,
että ukot ovat siellä isän-

päivän juhlissa. Nämä kol-
me naista menivät paikalle
ja pitivät juhlapuheen isille,
ja lauloivat loppulaulun kol-
miäänisesti.

Juhlissa oli yhteensä kak-
sikymmentä miestä, Ran-
takylästä kuusi, toisten ky-
lien jakautumaa en tiedä.

Rantakylän miehet olivat
Juho Mansikkamäki,
Antti Patrakka, Juho Pat-
rakka, Mikko Torkkeli,
Matti Ukkonen, Tuomas
Vuohelainen. Rantakylän
naiset Anni Mansikkamä-
ki, Hilja Patrakka ja Lyy-
ti Ukkonen. Muiden osan-
ottajien nimiä en tiedä.

TAUNO TORKKELI

* 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.

PYHÄJÄRVI-tuotteita

* Reino O. Kukko ja
Kaarle Viika, Vpl. Py-
häjärvi  v. 1989 ilmesty-
nyttä kuvateosta edelleen
saatavissa. Runsaan ku-
vamateriaalin lisäksi kir-
jassa on laaja historia-
osuus entisestä kotipitä-
jästämme sekä murresa-
nasto selityksineen. Hin-
ta 25 euroa + postikulut.

* Tilaukset säätiön asiamies
Pirjo Kiiala  puh. 044-2815047
pirjo.kiiala@luukku.com

Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerhon pikkujou-
lu on la 11.12.2010 klo 16 Ravintola Vaskitähdessä,
Hatanpään puistokuja 22, Tampere. Hinta 20 euroa,
sisältää jouluaterian ja kahvit. Ohjelmassa mm. näytelmä
ja arpajaiset. Varaa pukinpussiin 5 euron paketti. Ilmoit-
taudu Lailalle 5.12. mennessä puh. 040 504 9135.
Toivotaan runsasta osallistumista.

Kauvatsan Karjalaiset Ry:n PIKKUJOULUJUHLA
pidetään Osuuspankin kerhohuoneessa Kauvatsalla per-
jantaina 26.11.2010 alkaen klo 18.00 Joululauluja, yllätys-
ohjelmaa, joulupukki, joulupuuro-ja kahvitarjoilu. Ota
pieni nimetön lahjapaketti pukin pussiin. Tervetuloa
perhekunnittain! -Johtokunta

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon joulukuun
tapaaminen on Ravintola Wanhassa Herrassa Lahdessa,
Laaksokatu 17. Kokoonnumme jouluaterian merkeissä
torstaina 02.12.2010 klo 13.30. Ilmoittaudu Raimo Musa-
kalle puh. 050-5280426 keskiviikkoon 01.12. mennessä.
Tervetuloa!

Talvisodan syttymisen muistotilaisuutta vietetään
tiistaina 30.11. klo 18.30 Karjalatalolla, Käpylänkuja 1.
00610 Helsinki. Tilaisuudessa puhuu eduskunnan puhe-
mies Sauli Niinistö. Musiikkia esittävät Karelia-puhallin-
orkesteri ja Karelia-kuoro. Aiheeseen liittyvää runoutta
esittää Riitta Hietanen.

Muuan kaupallinen laajale-
vikkinen lehti kutsui alle-
kirjoittaneen neljän muun
”asiantuntijan” kanssa
maistelemaan ja arvioi-
maan kaupoissa myytäviä
teollisia karjalanpiiraita. Ti-
laisuus oli yhtäältä hauska,
mutta kokemus oli toisaal-
ta lähes järkyttävä. Panim-
me myytävät tuotteet pa-
remmuusjär jestykseen,
mutta se ei todista sitä, että
edes paraskaan karjalanpii-
rakkana myytävä paistoval-
mis tai valmiiksi paistettu
tuote olisi edes tyydyttävä.

Puutteista ensimmäinen
on piirakoiden täytteen ja
kuoren suhde toisiinsa.
Useissa tuotteissa kuori
saattoi olla varsin ohut,
mutta se oli täytetty aivan
liian paksulla kerroksella
riisipuuroa. Maittavan kar-
jalapiiraan yksi salaisuus on,
että ohuessa kuoressa on
ohuelti täytettä; paksum-
massa kuoressa saa täytet-

Kotikokin kertomaa

Piiraat ja piirakat
tä olla vahvemmaltikin.

Toinen vakava puute
teollisissa karjalanpiiraissa
on rukiin lähes olematon
osuus kuoritaikinassa. Veh-
nää on niissä aivan liikaa.
Oikea karjalanpiiras on teh-
ty mieluimmin sataprosent-
tiseen ruistaikinaan. Taiki-
naan voi toki lisätä hitusen
valkoista vehnäjauhoa, jos
haluaa vähäsen helpottaa
kuorien ajelua.

Kolmas virhe on piirai-
den paistaminen aivan liian
matalissa lämpötiloissa.
Karjalanpiiraat pitää pais-
taa sähköuunissa noin 290
asteessa; puilla lämmitettä-
vässä leivinuunissa riittää
260 astettakin. Liian mie-
dossa lämmössä piiraista
tulee kosteaa mössöä, joka
ei ansaitse karjalanpiiraan
nimeä.

Tiedän toki, että Suo-
messa on kaupallisia leipo-

moita, joissa osataan tehdä
ihan kohtuullisia karjalan-
piiraita. Mutta meille tar-
jottujen suurtuottajien val-
misteet eivät päässeet lä-
hellekään monien pienem-
pien yrittäjien tuotteita.

Ehkä ei ole olemassa yhtä
ainoaa oikeata karjalanpii-
raan reseptiä. Esimerkiksi
piiraiden ohuus, jossa tai-
tava leipoja voi tavoitella
vaikka ennätyksiä, ei sinän-
sä ole ainoa tavoiteltava
päämäärä. Aika karkeista
ruisjauhoista valmistettua
kuoritaikinaa ei edes pysty
ajelemaan ohueksi, mutta
kun siihen panee hyvää rii-
sipuuroa hiukan vahvem-
malti, lopputulos voi olla
varsin makoisa. Aidon kar-
jalanpiiraan pitää joka ta-
pauksessa maistua rukiilta,
se on ehdoton vaatimus.

JUHANI FORSBERG

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

”Syötä vierasta
sanal, siks ko

keitto kerkiävi”


