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Kulttuuripääkaupunki Turkuun
vietiin karjalaista kulttuuria

Pyhäjärvi-juhlat tuovat
karjalaisväriä Sastamalaan
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Hanki juhlilta
PYHÄJÄRVI-tuotteita

ilman postikuluja.

Karjalan Liiton kesäjuhlien päätapahtumassa Turussa tanhusi sateesta huoli-
matta pitkän ohjelmansa 220 eri-ikäistä Karjalan Nuorten tanhuajaa.

Valtakunnalliset Karjalaisten valtakunnalliset kesäjuhlat kutsuivat Turkuun noin 15 000
henkeä.  SIVU 9.
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Puhelut 8,21 snt/puh + 17,04 snt/min.

Pietari , Nizhny Novgorod, 
Kazan, Samara, Saraton, 
Volgograd (Stalingrad ), 
Donin Rostov.
Asiantuntijoina Jyrki 
Härkönen, evl Ilmari Hakala, 
Leena Hakala. Tunnelmaa 
luo Lulu Tanhuanpää.
Volga, Volga villinä ja 
vapaana … risteily kulkee 
mahtavaa Volgaa pitkin 
alas kasakoiden Donille ja 
aina Mustanmeren lahteen 
Asovanmerelle saakka. 
Nähtävää on paljon; 
tataarien pääkaupunki 
Kazan, Volgograd entinen 
Stalingrad ja Volgan jäl-
keen ”Hiljaa virtaa Don”

Jokiristeily 
Volga – Don
18. – 26.9.  alk. 1198   

65.

VPL. PYHÄJÄRVI-JUHLAT

16.-17.7.2011 SASTAMALASSA

Vammalan Karjalaseura ry

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Kansallispuvut värittävät
Sastamalaa viikonvaihtees-
sa 16.-17. heinäkuuta, kun
karjalaisten Vpl. Pyhäjärvi-
juhlien väki saapuu paikka-
kunnalle. Karjalan kannak-
selta, Viipurin läänin Pyhä-
järveltä lähtöisin olevat eva-
kot jälkipolvineen ja ystävi-
neen pitävät vuotuiset ke-
säjuhlansa nyt 65. kerran.

Luvassa on sukutapaa-
misia, muistojen ilta ja ilta-
mat, juhlajumalanpalvelus ja
pääjuhla monipuolisine oh-
jelmineen. Lisäksi näytillä
on kädentaitoja ja tarjolla
erilaisia karjalaisia tuotteita.
Juhlapaikka Sylvään kou-
lulla on myös paikallisen
veteraanien perinneyhdis-
tyksen kokoama, sota-

vuosista kertova näyttely.
Pääjuhlan juhlapuhujaksi
saapuu Karjalan Liiton kun-
niapuheenjohtaja Markku
Laukkanen.

Juhlat ovat avoimet kai-
kille karjalaisuudesta kiin-
nostuneille.

Lisää tapahtumasta
SIVUT 2-3 ja 6-7.

Tuohitöiden SM-taiturin
töitä on esillä juhlilla.Kaunis seurantalo on juhlailtamien pitopaikka.



Perjantai 8. heinäkuuta 2011VPL.PYHÄJÄRVI2

8. heinäkuuta 2011

Karjalan Liiton toimin-
tavuoden 2011 teema on
kulttuurien kohtaaminen.
Me kaikki olemme oman
kulttuurimme tuotteita. Ih-
miset ovat vuosisatojen ja
tuhansien saatossa kohdan-
neet, saaneet ja antaneet
toisilleen vaikutteita, joista
on edelleen syntynyt uusia
sekakulttuureja - meidän
kunkin edustama oma kult-
tuuri. Kukaan meistä ei pys-
ty puhtaan objektiivisesti
suhtautumaan toisten kult-
tuurien edustajiin, koska me
tarkastelemme toisiamme
oman kulttuurimme kaut-
ta. Tästä syystä meidän tu-
lee tiedostaa oma kulttuu-
rimme ja sen ominaispiir-
teet.

Kulttuurilla tarkoitetaan
yhteisön jäseneltä toiselle
siirtyvien tapojen, tottumus-
ten, uskomusten, tietojen ja
taitojen muodostamaa ko-
konaisuutta. Kulttuurilla
voidaan tarkoittaa eri asi-
oita, mm. korkeakulttuu-
ria, bisnes- tai organisaa-
tiokulttuuria, alkuperäiskan-
sojen kulttuuria tai sukulai-
suusjärjestelmiä. Kulttuuri-
identiteetillä tarkoitetaan ih-
misen omaa käsitystä siitä,
kuka hän on. Kulttuuri-
identiteetin taustalla on yk-
silön oma käsitys perhees-
tään, kotiseudustaan, kan-
sastaan, omista juuristaan.
Kulttuuri määrittää yksilön
arvomaailmaa, käytöstä ja
tapaa ajatella, sitä mitä ih-
minen ajattelee itsestään.

Kulttuurit kohtaavat juh-
lapuheissa, mutta tärkein
merkitys on sillä, miten ne
kohtaavat ihmisten arjen
pienissä ja suurissa tapah-
tumissa. Joskus kohtaami-
set ovat dramaattisia ja en-
nalta arvaamattomia, jos-
kus niiden tiedetään olevan
tulossa ja niihin voidaan
valmistautua. Ei kuitenkaan
ole olemassa mitään käy-
täntöä tai mallia, jota seu-
raamalla asia ratkeaisi itses-
tään. Kohtaamistilanteessa
on vain yksinkertaisesti ol-
tava avoin ja aktiivisesti läs-
nä oleva mieli sekä taito
kuunnella toisen viestiä.

Myös Sastamalan seutu
kohtasi uuden kulttuurin
sotavuosina. Suomi menetti
jopa 12 prosenttia alueis-
taan ja näiden alueiden so-
taa paossa olevista asuk-
kaista tuli seudullemme ko-
ditonta siirtoväkeä. Evak-
koon lähtiessä ei kukaan
osannut ennustaa rajaseu-
duilta lähtemisen lopulli-
suutta. Suomelle tuli eteen
430 000 kansalaisensa uu-
delleen asuttaminen. Presi-
dentti Kyösti Kallion
(Kyösti Kallion puhe siir-
toväelle 12.4.1940.) sanoin:
”Karjalan kansa on antanut
ison veriuhrin, menettänyt
kotinsa ja kotiseutunsa sekä
sen, mitä ovat oppineet
pitämään rakkaana... voim-
me teoin ja sanoin osoittaa,
etteivät he ole menettäneet
isänmaatansa.” Sijoitus-
suunnitelman mukaisesti

karjalaisen siirtoväen asut-
tamisessa pyrittiin ottamaan
huomioon aiemmat luon-
nonmaantieteelliset, talou-
delliset, yhteisölliset ja us-
konnolliset olosuhteet.

Joka yhdeksäs suomalai-
nen oli siirtoväkeä, josta
reilu puolet oli maanviljeli-
jöitä. Heidät pyrittiin haja-
uttamaan maaseudun koti-
talouksiin lähelle samoilta
seuduilta kotoisin olevien
kanssa. Maanhankintalain
(1945) nojalla perustettiin
yli 100 000 maatilaa. Kar-
jalaisen siirtoväen ja rinta-
mamiesten lisäksi maan-
saantiin olivat oikeutettuja
sotainvalidit, sotalesket ja
sotaorvot. Myös noin
16 000:lle maata luovutta-
maan joutuneelle maan-
omistajalle laki oli varsin
ankara. ”Vaatimuksista täy-
tyy tinkiä ja tehdä se, mikä
on mahdollista. Siirtoväen
kalleimpia muistoja ja su-
kupolvien työtä emme voi
millään korvata.” (Kallio
12.4.1940.)

Seurauksena oli maata-
lousväestön rakennemuu-
tos: ennen sotia maaseu-
dulla oli ollut mäkitupalai-
sia, maatalouden kausityö-
läisiä, jotka nyt saivat maa-
ta muuttuen pienviljelijöik-
si. Tällä tavalla integroitiin
sodasta veteraanina tai pa-
kolaisena palaava työväes-
tö muuhun yhteiskuntaan.

Siirtoväki oli lopullisesti
asettunut aloilleen vuonna
1949. Suuri jälleenrakennus
oli alkanut. Uudelleen asut-
tamisen onnistumiseksi tar-
vittiin halua ja hyvää tah-
toa, yhteisymmärrystä ja
sovittelunhalua, juuri sitä
mitä presidentti Kallio oli
puheessaan kaikilta suoma-
laisilta vaatinut. Asuttami-
nen ei olisi onnistunut il-
man uhrauksia ja lämmintä
yhteistuntoa eikä ilman sitä,
että jokainen sovitti omalle
kohdalleen sen kohtalon,
joka Karjalan väestöä oli
kohdannut.

Jokaisella ihmisellä on oi-
keus omaan äidinkieleen,
uskontoon ja kulttuuriin.
Näitä oikeuksia kunnioitta-
malla sopeutuminen uuteen
elinympäristöön ja ihmisiin
sujuu helpoimmin. Suoma-
laisille oli kunnia-asia huo-
lehtia kansalaisistamme, jot-
ka sodan vuoksi joutuivat
yllättäen jättämään oman
kotiseutunsa ja taistelivat
yhteistä vihollista vastaan.

Karjalaiset tulijat olivat
suomalaisia, he puhuivat
suomea, vaikkakin omalla
murteella. Suurin osa heistä
oli luterilaiseen uskontoon
kuuluvia. Vastaanottavilla
asukkailla oli nyt tilaisuus
tutustua uuteen kulttuuriin,
mahdollisuus avartaa maa-
ilmankuvaansa ja päästä
osallisiksi elämää rikastut-
tavasta kulttuurien kohtaa-
misesta. Yhdistysten ja seu-
rakuntien toimintaan sekä
kunnallispolitiikkaan tuli
uusia, aktiivisia ihmisiä. Sa-
malla siirtolaiset monipuo-
listivat geeniperimää. Vuo-
sien varrella tulokkaat so-

peutuivat uuteen ympäris-
töön ja yhteisöön, mutta
heillä oli ja on edelleen
oikeus myös omaan kult-
tuuriinsa.

Kulttuurien kohtaaminen
ei ole sitä, että meidän pi-
täisi muuttua toisen osa-
puolen kaltaiseksi; voim-
me hyvin pysyä omana it-
senämme, samoin toinen-
kin osapuoli. Ihmisten väli-
nen vuorovaikutus on yk-
sinkertaisesti vuoroon vai-
kuttamista, parhaimmillaan
vuorovaikutuksessa kum-
pikin osapuoli sekä antaa
että saa jotakin. Näin ta-
pahtuu tasavertainen koh-
taaminen, jossa kumpikin
osallistuja ymmärtää ja op-
pii pikkuhiljaa kunnioitta-
maan toistaan.

Fernando Ortiz on ke-
hittänyt transkulturaatioteo-
rian, joka auttaa ymmärtä-
mään kulttuurien kohtaa-
misen eri vaiheita: vihamie-
lisestä tai kyräilyvaiheesta
mukautumisen, sopeutumi-
sen ja oman kulttuurin hal-
tuunoton kautta eheytymi-
seen eli uuden kulttuurin
syntymiseen. Ortizin mu-
kaan kulttuuri on luonteel-
taan dynaamista, koko ajan
muuttuvaa. Sekä vieraaseen
kulttuuriin tulija että vas-
taanottaja saavat yhtä lailla
vaikutteita toinen toisiltaan,
olivatpa he sitten valtavä-
estöä tai uusia tulokkaita.
Yhdessä he osallistuvat uu-
den kulttuurin luomispro-
sessiin, missä häviää aina
osa vanhan kulttuurin piir-
teistä, mutta tilalle syntyy
uusia.

Pyhäjärveläisiä asutettiin
Sastamalan seudulle. Kai-
kista lukemistani teksteistä
ilmenee pyhäjärveläisten
aktiivisuus, ahkeruus ja yh-
teistoiminta. Pyhäjärvi oli
vakavarainen maatalouspi-
täjä, josta löytyi myös eri
alojen käsityöläisiä sekä
teollisuutta. Toiseksi tärkein
elinkeino oli kalastus. Nuo-

risoseuratoiminta oli aktii-
vista, samoin urheilu- ja
musiikkitoiminta.

Pyhäjärveläisillä oli omat
kotinsa, kotiseutunsa, työn-
sä, tapansa ja tottumuksen-
sa sekä oma historiansa.
Samoin täällä ihmisillä oli
oma maailmansa, johon oli
sovitettava uudet tulokkaat.
Karjalaisuudesta meidän
kulttuuriimme on ovat kie-
toutuneet monet ruuat, ku-
ten karjalanpiirakka ja -paisti
sekä sieniruuat, mutta eri-
tyisesti elämän tärkeysjär-
jestyksessä kodin ja koti-
seudun tärkeys, muistojen
kertominen ja perinteiden
säilyttäminen. Yhä edelleen
karjalaisten omaleimaisuus
näkyy: he ovat säilyttäneet
omia tapojaan, murteensa
ja ominaisuutensa, kuten
positiivisuuden ja vilkkau-
den, seurallisuuden ja ystä-
vällisyyden.

Meille nyky-Suomen kan-
salaisille on itsestään selvää,
että me kaikki, olimme sit-
ten karjalaisia, pohjalaisia,
satakuntalaisia tai pirkan-
maalaisia, olemme samoja
tasa-arvoisia suomalaisia.
Esivanhempamme lienevät
nimittäneet itseään enem-
mänkin kotipaikan mu-
kaan, mikä korostui myös
Sastamalan kaupungin pe-
rustamisaikoihin voimak-
kaasti: olimme vammala-
laisia, mouhijärveläisiä ja
äetsäläisiä, kun pelkäsim-
me oman kulttuurimme,
tapojemme ja käytäntöjem-
me puolesta. Mutta uusia
kulttuureja on syntynyt Sas-
tamalassakin ihmisten toi-
miessa yhdessä yhteisen kau-
pungin luomiseksi kaikille
hyväksi asua, yrittää ja elää.

Tervetuloa juhlimaan
Sastamalaan!

ULLA
YLI-HONGISTO

Sastamalan
kaupunginvaltuuston

puheenjohtaja

Kulttuurien kohtaaminen

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ulla Yli-
Hongisto toivottaa pyhäjärveläiset ystävineen
tervetulleiksi juhlimaan Sastamalaan.

Arvoisat Pyhäjärvi-lehden lukijat, elämme aivan
vuosittaisten juhliemme aattopäiviä. Minulla on
ollut ilo ja kunnia olla valmistelemassa juhliamme
Sastamalan Vammalaan. Aktiivisten juhlatoimi-
kunnan jäsenten kanssa kulunut vuosi juhlien
valmistelussa on ollut mukavaa aikaa. Olemme
juhlien valmistelujen yhteydessä pyrkineet
ottamaan huomioon yksityiskohtaisesti eri
asioita, jotta juhlillamme kaikki tulisivat viihty-
mään. Yhtenä yksittäisenä esimerkkinä on
lauantaina järjestettävä kohtuuhintainen linja-
autokuljetus Sylvään koulun ja muiden juhlapaik-
kojen välillä. Tämän toivomme helpottavan osallis-
tumista eri tapahtumiin.

Itselleni karjalaisuus ja erityisesti juuret Pyhäjär-
vellä ovat antaneet syvyyttä tehtävään toimiessani
juhlatoimikunnan puheenjohtajana. Pyhäjärvi-
juhlien valmisteluissa mielessäni on ollut, miten
iso merkitys vuosittaisilla juhlillamme on kulttuu-
rin ja yhteisen elämämme osatekijänä. Tulevat
juhlamme ovat järjestyksessään 65:nnet. Se
kertoo pyhäjärveläisten yhteishengestä ja val-
miuksista eri puolilla maata olla vuosittaisten
juhlien järjestäjänä. Ilolla olen viime vuosina
seurannut juhlilla käydessäni, miten myös nuoret
ovat vuosi vuodelta alkaneet olla enemmän
kiinnostuneita osallistumaan juhliimme. Sastama-
lassakin toivomme nuorten osallistuvan juhliimme
runsain joukoin; esiintymässä heitä on useita.

Sastamalassa on totuttu ottamaan vieraita
vastaan - kuluneen kuun ensimmäinen viikonlop-
pu oli siitä oiva esimerkki. Vanhan Kirjallisuuden
päiviä vietettiin ja samassa yhteydessä avattiin
uusi Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoon on käynyt tutustu-
massa jo tänäkin kesänä tuhansia vieraita. Pyhän
Olavin kirkko on myös juhliemme yksi juhlapaik-
ka; kuulemme ja näemme kirkkotaiteen esittelyn
ennen Muistojen iltaa. Toivonkin, että juhlavieraat
osallistuisivat tuohon taiteen esittelyyn, jossa
Osmo Rauhalan ja Kuutti Lavosen maalaukset
avautuvat katsojalle yksityiskohtaisesti.

Sastamalalaiset odottavat Teitä, hyvät juhlavie-
raat! Yhteistyössä Vpl. Pyhäjärvi-säätiön, Vam-
malan Karjalaseuran,  Sastamalan kaupungin,
Sastamalan seurakunnan, lukuisten yhdistysten
sekä yksityisten henkilöiden yhteistyöllä olemme
rakentaneet juuriamme ja karjalaisuutta vahvista-
van viikonlopun juhlan meille kaikille. Juhliimme
ovat kaikki tervetulleita; toivomme myös, että
karjalaisuus kiinnostaa paikkakunnan alkuperäis-
tä väestöä.

Sastamalan kaupungin alueella toivon asukkaiden
juhlistavan Karjalaista kulttuuria juhlaliputuksella
su 17.7. juhlamessun ja päiväjuhlan aikana.

Tuleha siekin Pyhäjärvi-juhlille!

PERTTI HAKANEN
Juhlatoimikunnan pj.

Tervetuloa
Vpl. Pyhäjärvi-juhlille!
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Juhlamessu 17.7.
Tyrvään kirkko klo 10.00
Kunniakäynti sankarihaudalla ja
Karjalaan jääneiden muistomerkillä

Päiväjuhla
Sylvään koulun auditorio klo 14.00
Ohjelma
Liput saapuvat
Yhteislaulu
Tervehdyssanat
Kuoroesitys
Sastamalan kaupungin tervehdys
Runonlausuntaa
Tanssiesitys
Nuorten puheenvuoro
Musiikkiesitys
Juhlapuhe, Markku Laukkanen
Voimisteluesitys
Stipendien jako
Vammalan Karjalaseuran puheenvuoro
Tervetulotoivotus v. 2012 juhlille
Päätössanat
Yhteislaulu
Liput poistuvat

Vpl.  Pyhäjärvi-juhlat 16.-17.7.2011 Sastamalassa
Lauantai 16.7.
Sukuseminaari
Syvään koulun auditorio 11.00-12.30

Sukukokoukset
Sylvään koulun luokat 12.30

Kirkkotaiteen esittely
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko 14.00

Muistojen ilta
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko 15.00

Kaiun muistoviesti
Keskusurheilukenttä 17.00

Iltamat
Vammalan seuraintalo 19.30

Lauantaina linja-autokuljetus
Sylvään koululta juhlapaikkojen välillä.
Koko päivän lippu 5 euroa.

Sunnuntai 17.7.
Juhlamessu Tyrvään kirkko 10.00

Päiväjuhla Sylvään koulun auditorio 14.00

Ruokailu
Sylvään koulu la klo 2.-14.00 ja 16.-17.00

su klo12.-14.00

Kahvio
Sylvään koulu la klo 10.-15.00
Seuraintalo la klo 18.00-23.00
Sylvään koulu su 12.-17.00

Juhlakanslia
Sylvään koulu la klo 10.-17.00

su klo 12.-17.00

Muistojen ilta
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
Kirkkotaiteen esittely klo 14.00
Oppaana Leena Myllyniemi

Muistojen ilta klo 15.00
Ohjelma
Tervetulosanat
Virsi 571:1-4
Poisnukkuneiden muistaminen
Sastamalan seurakunnan tervehdys
Lauluesitys
Puhe
Virsi 326
Lauluesitys
Virsi 462
Kanteleensoittoa

Kaiun muistoviesti
Keskusurheilukenttä la klo 17.00
Kilpaillaan Vammalan Karjalaseuran
lahjoittamasta kiertopalkinnosta

Iltamat
Vammalan seuraintalo klo 19.30
Ohjelma
Lauluesitys
Tervetulotoivotus
Sketsi
Ilmaveivaus
Yhteislaulua
Sketsi
Lauluesitys
Voimisteluesitys
Yhteislaulu
Sketsi
Arpajaiset
Työnäytökset
Tanssia
Lippu 12 euroa

Kaikkiin juhliin liittyviin kysymyksiin
vastataan koko juhlaviikonlopun
ajan numeroista

Juhlatoimikunnan pj.
PERTTI HAKANEN puh. 0500 505 997

Vammalan Karjalaseuran pj.
PEKKA SALONEN puh. 0500 333109

Lisätietoja ja ohjelma kokonaisuudessaan:

www.kopteri.net/koti/vammalankarjalaseura/

Sastamalan Seudun
museo
Aukioloajat: 1.6.-31.8.
Keskiviikkoisin klo 12-18
Torstaista sunnuntaihin
klo 12-16

Pukstaavi
Avoinna: 1.7.-31.8.
ma-pe klo 10-18 ja
la-su klo 10–16
www.pukstaavi.fi/

Herra Hakkaraisen talo
Avoinna: kesä-elokuu
ma-pe   klo 10-17
la          klo  10-16
su         klo   12-16
www.herrahakkaraisentalo.net/

Kirjakellari
Tyrvään Kirjakauppa Oy
Avoinna: ma-to 9.00-17.00
pe      9.00-17.30
la       9.00-14.00
www.kirjakellari.com/

Tervetuloa vierailemaan:
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Kirkonsanoma

Rakas tätimme

Helvi Maria
KIRSI
ent. Heimonen, o.s. Naskali

s. 25.11.1918 Vpl Pyhäjärvi
k. 27.05.2011 Sastamala

Kaipauksella muistaen

Eila ja Rauno perheineen
Edwin ja Kirsti perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Vei kotiin Herra jo uupuneen,
elon pitkän kulkea antoi.
Otti syliinsä vanhan ja väsyneen,
hänet rauhan rantahan kantoi.

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakas sisaremme ja tätimme

Irja 
P Ä R S S I N E N
*  17.1.1920 Vpl. Pyhäjärvi 
†  7.6.2011 Sastamala

Kaivaten 
Aura, Helga ja Valma perheineen 
Inkerin, Kyllikin ja 
Maurin lapset perheineen 
Marja ja Kalle perheineen 
Muut sukulaiset ja ystävät

Herra on minun paimeneni, 
ei minulta mitään puutu.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos Irjaa muistaneille. Erityinen kiitos Tupahoivan 

henkilökunnalle Irjan hyvästä hoidosta.

Meille rakas

Aili Sylvia Helena
Ukkonen
o.s Makkara

s. 9.8.1917 Vpl. Pyhäjärven Lohijoki
k. 14.6.2011 Nakkila

Ikävöiden
Anni ja Väinö
Eeva ja Erkki
Esa ja Marjatta
Timo ja Tuula
Eeva miniä
Simo vävy
lastenlapset perheineen
lastenlasten lapset perheineen
kummilapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Ei murhetta, kipua taivaan tiellä,
on monta rakasta vastassa siellä.
Muistoissa elät keskellämme,
säilyt aina sydämissämme.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Kiitos osanotosta.

Kuolleita
Suruviestinä ilmoitamme,
että rakas Isämme ja Pap-
pamme Toimi Aukusti
Mikkola, Vpl Pyhäjärven
Pyhäkylästä, on nukkunut
pois 8.6.2011, 90 vuoden
ikäisenä.

- Kaipauksella Omaiset

Rakkaamme

Mirja Anneli
Elo
o.s. Häsä

s. 20.2.1940 Alavus, evakossa
k. 7.6.2011 Hausjärvi, Hikiäntiellä

Nyt olen vapaa ja mukana tuulen, 
saan kulkea rajalla ajattomuuden.
Olen kimallus tähden, olen pilven lento, 
olen kasteisen aamun pisara hento.
En ole poissa, vaan luoksenne saavun 
mukana jokaisen nousevan aamun.
Ja  jokaisen tummuvan illan myötä 
toivotan teille hyvää yötä.
(Eino Leino)

Rakkaudella ja kiitollisina muistaen

Pekka
Pasi, Susan ja Lasse puolisoineen
Paavo, Emmi, Tuure ja Isa

Siunaus on toimitettu. Lämmin kiitos saamastamme myötätunnosta.

Kerro perheen ja suvun
uutiset lehdessä

Pyhäjärvi-lehti julkaisee joka numerossa
tietoja perhetapahtumista,

kuten merkkipäivistä, edesmenneistä
ja valmistuneista.

Muistathan kuitenkin aina kysyä asianosaisilta
luvan tietojen julkaisuun.

Kun tulija saapuu sisälle
Tyrvään Pyhän Olavin kirk-
koon, häntä vastassa oleva
alttarialue vangitsee katseen.
Taiteilija Osmo Rauhalan
maalaus ”Sunnuntaiaamu”
kirkkaine auringonsäteineen
ja taustalla singahtelevine
pääskysineen virvoittaa sie-
lua heti ensi silmäyksellä.

Sunnuntaiaamun säteiden
vasemmalla puolella näet
kyyhkysen, joka kuvaa Py-
hän Hengen laskeutumista
alas ja oikealla puolella läh-
teestä juovan peuran. Alt-
tari-ikkunan oikealla puo-
lella on Pyhäjärven kirkos-
ta peräisin oleva krusifiksi.

Peuraa lähteellä esittävä
maalaus on nimeltään ”Sa-
nan jano”. Se muistuttaa
psalmin sanoista: ”Niin
kuin peura janoissaan etsii
vesipuroa, niin minä kai-
paan sinua, Jumala”, Ps.
42: 1.

Jano on meille tuttua täl-
täkin kesältä. Helteellä koko

Sieluni janoaa Jumalaa
luomakunta janoaa vettä.
”Vettä. Vettä. Ihan kylmää
vettä,” sairas anoo suunsa
kuivuuteen. Hanavettä vai
pullovettä, kyseltiin joskus
lehden palstoilla. Vastaaja
suositteli juoksevaa vettä
hanasta. Se sisältää usein
vähemmän bakteereita kuin
seisova pullovesi.

Jeesus lupasi janoisille elä-
vää vettä. Elävä vesi on
virtaavaa vettä tai lähde-
vettä vastakohtana seiso-
valle säiliövedelle. Jeesus
puhui ihmisen hengellisestä
janosta. Vaikka ihminen saisi
kaikki maailman rikkaudet,
kauneimmat naiset ja ko-
meimmat miehet, parhaat
juomat ja ruoat nautinnon-
halunsa tyydyttämiseen, se
ei riitä täyttämään ihmisen
syvintä kaipuuta.

Ihminen janoaa rakkaut-
ta ja armollista Jumalaa.
Jeesus lupaa, että hän voi
tyydyttää tämän janon. Hän
lupaa eläväksi tekevän Py-

hän Hengen jokaiselle ano-
valle. Hänen sanansa ovat
Henki ja elämä. Pyhän Hen-
gen vaikutuksesta Jumalan
sana alkaa elää ja vaikuttaa
meissä. Hän kirkastaa meil-
le Jeesuksen Kristuksen,
joka oli ja on täynnä ar-
moa ja totuutta. Hän vai-
kuttaa meissä uskon syn-
tien anteeksisaamiseen ja
iankaikkiseen elämään.

Käyn silloin tällöin Köy-
liössä lapsuuteni leirimaise-
missa. Siellä on laaja, kir-
kasvetinen Kuninkaanlähde.
Muistan, kuinka tummien
vesien äärellä kasvaneena
juoksin leiriaikana vähän
väliä ihastelemaan ja ihaile-
maan pohjaan asti selkeästi
näkyvää lähdettä. Vesi oli
kylmää, kirkasta ja  juoma-
kelpoista niin kuin lähde-
vesi useimmiten on. Läh-
teellä käynti oli juhlahetki.

OIKAISU kesäkuun Pyhäjärvi-lehdessä sivulla 2
olleseen kuvaan, jossa olivat Henttosen tytöt Yläjär-
ven rannalla. Tytöt Anni ja Aune eivät ole Vilppo
Henttosen tyttöjä, vaan Vilppo on heidän pappansa.
Annin isä on Matti Henttonen, ja Annin syntymäaika
on  29.7.1928. Aunen isä on Heikki Henttonen ja
Aunen syntymäaika on 9.11.1937. Anni kertoi, että
hän on kuvassa 13-14-vuotias eli kuva on vuodelta
1942 tai 1943 Yläjärven rannalta.

Olen joskus ihmetellyt,
kuinka Jumalan sanaa tut-
kiessa ja rukoillessa tulee
hyvä olo. Nyt ymmärrän.
Olen ollut silloin elämän
veden lähteellä. Kunpa use-
ammin viipyisin tällä läh-
teellä. Tämä lähde on avoin
kaikille, joilla on ikävä elä-
vää Jumalaa.

Vielä perille päästyäm-
mekin saamme nauttia elä-
män veden lähteestä. Il-
mestyskirja kuvaa sitä näin:
”Nälkä ei heitä enää vai-
vaa, ei jano, enää ei heitä
polta aurinko eikä paahta-
va helle. Karitsa, joka on
valtaistuimen edessä, kait-
see heitä ja vie heidät elä-
män veden lähteille, ja Ju-
mala pyyhkii  heidän sil-
mistään kaikki kyyneleet.”

MIRJA TENKANEN

Tyrvään kirkko, jossa Pyhäjärvi-juhlien jumalan-
palvelus pidetään 17.7. Kirkkomaalla ovat mm.
oheiset muistomerkit, sodan uhrien muistolle  ja
kotirintaman kunniaksi pystytetyt.

Rakkaamme

Alina
NASKALI

o.s. Puputti, ent. Hankkila
s. 20.9.1915 Vpl Pyhäjärvi
k. 17.5.2011 Sastamala
Nousi siivilleen
enkeli taivaan
tuli luokse väsyneen.
Kosketti hiljaa
posken nukkaa,
silitti hellästi hopeista tukkaa.
Syliinsä kietoi siivillään,
kuiskasi hiljaa – lähdetään.

Äitiä, mummoa,
isomummoa ja isoisomummoa
kaivaten ja rakastaen
Ilkka ja Marjatta
   Tuula ja Pekka
   Tarja perheineen
   Timo perheineen
Lea ja Petri
   Tuukka perheineen
   Suvi
sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme on siunattu
Mouhijärven hautausmaahan
11.6. läheisten läsnä ollessa.
Kiitokset Iltalakodin henkilö-
kunnalle äidin hyvästä hoidosta.

Isäni, mofamme, veljeni

Paul Kustaa Vilho
RISSANEN

s. 7.2.1931 Vpl. Pyhäjärvi
k. 22.5.2011 Fuengirola

Sydämesi oli lämmin ja
rakastava.

Muistoasi kunnioittaen
Pia, Reijo, Jenni ja Jesse

Jokilahti
Katri ja Osmo Voutilainen
Camilla ja Måns Lindfors

Ragni Rissanen
Siunaus toimitettu

läheisten läsnä ollessa.
Kiitämme osanotosta.
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– Haluan pitää itseni liik-
keellä. Ei ole hyvä jäädä
vain istumaan tai makaa-
maan, sanoo 90-vuotispäi-
vänsä alla polttopuita hak-
kaamassa ollut Leo Leh-
tinen, jota lähiympäristö
yrittää varoitella rehkimäs-
tä liikaa.

– On vaikea olla teke-
mättä mitään, kun on aina
tottunut tekemään töitä, hän
huomauttaa.

Huittisten Palojoella asu-
va Lehtinen syntyi vuonna
1921 Hyvinkäällä, mutta
muutti 1932 vanhempineen
ja veljineen Karjalaan Py-
häjärvelle, josta perhe hank-
ki pienen maatilan.

Kuudesta veljeksestä vii-
si joutui sotaan. Lehtinen
toimi koko sota-ajan ra-
distina tulenjohtueessa. Hän
suoritti 1. luokan radiosäh-
köttäjätutkinnon, jonka 39
koulutettavasta selvitti vain
kaksi.

– Radiojaokseen valittiin
miehet sillä perusteella, että
piti osata joko soittaa tai
laulaa. Itse en osannut kum-
paakaan, mutta olin lapse-
na opetellut Pikkujättiläi-
sestä morsemerkit, hän ker-
too.

Lehtinen oli ollut ennen
sotaa puutarhaharjoittelija-

Kirjatoukka ja korvenraivaaja
Leo Lehtinen 90 vuotta

Heinäkuussa 90 vuotta täyttävä Leo Lehtinen on aina ollut innokas lukija.

na Fazerin omistamassa
Taubilan kartanossa. Väli-
rauhan aikana hän jatkoi
puutarha-alaa Hyvinkään
Pienviljelijäopistossa, mut-
ta elämäntyöksi muotoutui
maatilan viljely Satakunnas-
sa, jossa koti kohosi ns.
kylmälle tilalle. Se raivattiin
pääosin suosta käsin kuok-
kimalla.

Veljeksillä oli suuri into
opiskella, mutta koska elä-
mä oli taloudellisesti tiuk-
kaa, vain nuorin pääsi opin-
tielle. Leo Lehtinen käytti
sodassa vapaa-aikansa

opiskelemalla Kirjeopistos-
sa. Suomen, ruotsin, sak-
san ja aritmetiikan opetus-
kirjeet kulkivat tiuhaan tah-
tiin postissa.

Posti sai niin ikään kuljet-
taa useita satoja kirjeitä, joi-
ta veljekset ahkerasti lähet-
tivät toisilleen ja vanhem-
milleen sekä tietysti tyttöys-
täville.

Oppimateriaalin ohella
muutkin kirjat kiehtoivat
Lehtistä. Sota-aikana vel-
jelle lähetetty kirje kertoo:
”Ostin eilen kirjan. Se on
Ahon Muistako? Onpa hie-

Nokian lukiossa on yliop-
pilastutkinnon suorittanut
Heikki Naskali, vanhem-
mat Kirsti (o.s. Karttunen)
ja Edwin Naskali, isovan-
hemmat Annikki ja Matti
Karttunen (Noitermaa)
sekä Elina ja Eemil Naskali
(Alakylä).

Kevään uusi ylioppilas
Minna Järvinen (kuva
ylh.) laskee ruusunsa Tyr-
vään kirkolla Karjalaan jää-
neiden muistomerkille.

Kuvassa myös Minnan
isä Kari-Matti Järvinen ja
mummo Leila Kivistö, o.s.
Pakarinen. Leila Kivistön
os. Pakarinen vanhemmat
olivat Sylvi ja Matti Pakari-
nen Vpl Pyhäjärven Keljan
kylästä.

Ylioppilaita

Lääketieteen lisensiaatti
Heli Maarit Kukko
(Kukkojen sukukirja T38.2)
väitteli 13.05.2011 Merke-
linsolukarsinoomasta otsi-
kolla ”Merkel cell carcino-
ma -epidemiological study
with special reference to
polyomavirus and vascu-
lar factors in pathogene-
sis” Helsingin yliopiston lää-
ketieellisessä tiedekunnassa.
Väitös tapahtui englannin
kielellä. Vastaväittäjänä pro-
fessori Hans-Günter
Machens Münchenin Tek-
nisestä Yliopistosta.

Helin vanhemmat on
Hellin ja Mauri Kukko Sa-

Merkkipäiviä

no kirja. Pääasiassa sellaista
suorasanaista päiväkirjatyy-
liin kirjoitettua. Se on kui-
tenkin melkein kuin minun
ajatuksiani täynnä”.

Koko Lehtisen veljessar-
ja palasi sodasta vahingoit-
tumattomana. Kiitollisuus
tästä näkyy kirjeessä, jonka
Leo Lehtinen on lähettänyt
äidilleen syksyllä 1944: ” -
terveenä ja elossa säilymi-
sestä saamme tosiaan olla
Jumalalle kiitollisia, sillä har-
vempi velisarja pääsee ko-
konaan terveinä palaa-
maan”.

Sodan jälkeen Lehtinen
löysi rinnalleen työntäytei-
sen elämän jakajaksi Vpl
Pyhäjärveltä kotoisin ole-
van Ainon (o.s. Lahti), ja
viime syksynä pariskunta

Puuhailu kesämökillä on edelleen Leo Lehtisen
mieluisa harrastus.

vietti timanttihäitään.
Lehtisen työikä kului tii-

viisti maatilan parissa, mut-
ta pojan ryhdyttyä tilan jat-
kajaksi aikaa jäi muun mu-
assa toimintaan Huittisten
Israel-yhdistyksessä sekä
Huittisten ja Vammalan seu-
dun Gideon-yhdistyksessä,
joiden kummankin perus-
tajajäsen hän on. Huittisten
Vapaaseurakunta on hänel-
le niin ikään tärkeä.

Aikanaan hän toimi myös
eri johtokunnissa, ja eläke-
vuosien alkuaikoina suorit-
ti opintoja iltalukiossa, mut-
ta viime vuosina päähar-
rastus on ollut lukeminen
omaksi iloksi.

– Historia ja maantiede
kiinnostavat eniten, hän ker-
too.

Hyväntuulinen päivänsan-

kari löytää paljon ilonaihei-
ta ympäriltään.

– Elän rakkauden kes-
kellä, hän hymyilee viitaten
vaimoonsa sekä poikaansa
ja miniäänsä, jotka  asuvat
samassa talossa.

Ilonaihetta on siinäkin,
että päivittäin voi itse ajaa
keskustaan maitokauppaan
tai hoitamaan muita asioi-
ta. Kesäisin Lehtinen naut-
tii uinnista ja saunomisesta
mökillä. Kotitalon töissä
hän yhä auttaa voimiensa
mukaan muun muassa pi-
tämällä maatilan kirjanpi-
don.

– En osannut sodan jäl-
keen kuvitella, miten hyvin
asiat voivat joskus olla, tyy-
tyväinen päivänsankari hy-
myilee.

SINIKKA
LEHTINEN

Kallion lukiossa Helsingis-
sä on ylioppilaaksi kirjoit-
tanut Lauri Teivonen
Karkkilasta. Isänsä Jari Tei-
vonen, Jarin vanhemmat
Urho ja Helvi Teivonen,
o.s. Pappinen, Pyhäjärven
Yläjärveltä.

Uusi tohtori Kukkojen sukuun
vonlinnasta. Helin isän isä
oli syntynyt Tiituan Tam-
malassa ja myöhemmin
Koivumäen Juhona kutsut-
tu (Kukkojen sukukirja
T37).

Merkelinsolukarsinooma
on harvinainen ihosyöpä,
jota esiintyy ensisijaisesti niillä
ihoalueilla, jotka altistuvat
auringolle. Vuonna 2008
merkelinsolukasvaimista
löydettiin uusi polyomavi-
rus, ja sairauden arvellaan-
kin olevan ainakin osittain
virusperäinen. Merkelinso-
lukarsinooma on tyypilli-
simmillään nopeasti kasva-

va ihonalainen punertava
kivuton patti, jota varsin-
kin alkuvaiheessa voidaan
pelkän kliinisen kuvan pe-
rusteella pitää ateroomana
tai paiseena. Tauti uusii her-
kästi, ja noin puolella sai-
rastuneista se leviää imus-
olmukkeisiin ja kolmannek-
sella syntyy etäpesäkkeitä.

Väitöstutkimuksessaan
Heli Kukko kartoitti Suo-
men Syöpärekisterin tieto-
jen perusteella kaikki Suo-
messa vuodesta 1983 vuo-
teen 2008 todetut merke-
linsolukarsinoomat. Tapa-
uksia diagnosoidaan 10-20
vuodessa.
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Onkiniemenkatu 11, Sastamala, puh. (03) 512 6100

Torikatu 1, Sastamala, puh. 010 239 9750

Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su 12-18

Kauppias Ville Kiuru

Tervetuloa Sastamalan seudulle!

Kukka- ja pihapuoti
Rosalin Oy

www.rosalin.fi
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Tervakallio
Camping

Tervetuloa palveltavaksi ja viihtymään!

Pulakan tila, Nokia
p. 044 383 0867
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Nuijan varresta

Arkisen aherruksen lomaan
joka kuukaudelle ja monel-
le viikonlopulle on riittänyt
ohjelmaa. Pyhäjärven ja
Sakkolan isännöimän ke-
vätmatkan haasteet tiivis-
tyivät yhteisen matkan tar-
joamiin elämyksiin keväi-
sen Kannaksen maisemis-
sa. Esittelykierros sisälsi alu-
eemme muistomerkkien li-
säksi Taubilan alueen ja Py-
häjärven ympäriajon sekä
käynnin Käkisalmen kau-
pungissa.

Tavanomaisten matka-
kohteiden lisäksi meillä oli
tilaisuus linnuston ja luon-
tokohteiden tarkkailuun eri-
tyisesti Kahvenitsajärven
alueella hyvien asiantunti-
joiden opastuksella. Päivä
huipentui paikallisten kun-
nanjohtajien kanssa nautit-
tuun yhteiseen illalliseen ma-
japaikassamme Musakan
Lomarannassa.

Yksi matkapäivä oli va-
rattu Sakkolan esittelyyn ja
käyntiin Taipaleenjoella ja
sen kuuluisilla taistelupai-
koilla. Kukkatervehdyk-
semme muistomerkeille il-
maisevat kunnioituksemme
muistaa menneiden suku-
polvien työtä ja uhrauksia,
joiden vuoksi voimme
edelleen elää vapaana koti-
maassamme Suomessa.

Kesäkuun toisella viikol-
la minulla oli tilaisuus mat-
kustaa taas Pyhäjärvelle
Tuomo Hinkkasen matka-
ryhmän mukana. Tämä
matka oli yksi niitä harvi-
naisia matkoja, jossa olen
ollut ” turistina” mukana,
ilman kuljettajan tai mat-
kanjohtajan tehtäviä ja vel-
vollisuuksia.  Tarvittaessa
olin kuitenkin käytettävissä.
Ehkäpä siksi tämä matka
jäi mieleeni erilaisena koke-
muksena.

Haluan kiittää näiden
molempien matkojen osal-
listujia ja järjestäjiä yhteisis-
tä matkamuistoista, joihin
on mukava palata myö-
hemminkin.

Karjalan Liiton kesäjuh-
lat pidettiin Turussa viik-
koa ennen juhannusta. Tä-
hän vuosittaiseen suurta-
pahtumaan osallistui tänä-
kin vuonna noin 15000 ih-
mistä. Osallistuin tapahtu-
maan kolmen sukupolven
edustajien kera, koska Tur-
ku tarjosi paljon nähtävää
ja koettavaa tuon viikonlo-
pun aikana.

Varsinaisen juhlaohjel-
man lisäksi käväisimme per-
jantaina Turun linnassa.

Kesä on
tapahtumia
täynnä

Opastetun kierroksen ai-
kana kuulimme selostuk-
sen linnan seitsemän vuosi-
sadan rikkaasta historiasta.
Esityksen jälkeen tuli mie-
leeni aikaisemmin kuulema-
ni tarina koulupojasta, joka
linnassa kesällä käytyään se-
litti kotona kotiväelle: ”Se
Turun linna on ihan siinä
jäätelökioskin vieressä”!
Näinhän se taitaa lasten nä-
kökulmasta katsottuna olla.

Kesäjuhlien lippukulkue
on aina näyttävä ja mieliin
jäävä kokonaisuus, joka ryh-
mittyi kauppatorille sun-
nuntaina puolen päivän ai-
koihin ja lähti liikkeelle ta-
san klo 12.00. Ratsupoliisit
johtivat kulkuetta läpi kau-
pungin noin kahden kilo-
metrin päässä olevalle Ku-
pittaan juhlapaikalle.

Olimme varautuneet sa-
teen sattuessa sadetakein.
Niitä tarvittiinkin lippujen
ja airueiden marssiessa si-
sälle Veritas-stadionille.
Vaikka kesäinen sade jatkui
koko pääjuhlan ajan, en
kuullut kenenkään purnaa-
van. Minun toinen airueeni,
11-vuotias Katariina, Kau-
kolan kansallispuvussa tuli
pyytämättä naurusuin vuo-
rollaan Vpl. Pyhäjärvi-Sää-
tiön lipun vartijaksi vuo-
rottelemaan minua ja Rit-
va-mummoa. Ottaen huo-
mioon näinkin suuren vä-
kimäärän, järjestelyt toimi-
vat mielestäni hyvin. Mo-
nen tutun näkeminen ja ”
haasteleminen” jätti juhlista
paljon hyviä muistoja. Ensi
vuonna juhlat ovat Lah-
dessa.

Hyvät lehtemme lukijat!
Vpl. Pyhäjärvi-juhlien val-
mistelut Sastamalassa ete-
nevät suunnitelmien mu-
kaan. Juhlatoimikunta ja lu-
kuisa talkooväki on tehnyt
ahkerasti työtä juhlien on-
nistumiseksi. Luvassa on
monipuoliset ja hyvät juh-
lat, jonne kannattaa osallis-
tua läheltä ja kaukaa. Ter-
vetuloa ja nähdään Sasta-
malassa 16.-17.7.2011.

YRJÖ S.
KAASALAINEN

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallituksen puheenjohtaja

Pyhäjärvi-tuotteita lahjaksi

ja omaan käyttöön
Vaakunapaitoja  edullisesti esim. lahjaksi ja asuksesi
kotiseutumatkoille juuristamme kertova Vpl. Pyhäjär-
ven 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. Kappalehinta edelleen vain 12 eur/kpl,  jos
tilaat 10 kpl saat ne yhteishintaan 100 eur.
Dokumenttielokuva Muistojen järvi vuosilta 1939-
44 Pyhäjärvellä, tulossa lisäpainos DVD-versiosta,
hinta entinen  20 eur.
 Seuran 50-vuotishistoriikki (2007) tarjoushintaan
10 eur/kpl. Postitettaviin lähetyksiin lisätään postitus-
kulut, myös Karjalatalolta noutamisesta voitte sopia.

 Vpl. Pyhäjärvi-seura ry.

Muistathan: tuotteet saat Pyhäjärvi-juhlilta
Sastamalasta ilman postikuluja!

Häijäässä kauniissa oma-
kotitalossa asuu todellinen
tuohen käsittelyn mestari.
Me Vammalan Karjalaseu-
rasta pääsimme toukokuus-
sa vierailemaan Maija
Nurmisen kotiin tutustu-
maan hänen uskomatto-
maan tuohitöittensä koko-
elmaan.

Maija Nurminen on kar-
jalaista juurta ja sukua. Hä-
nen äitinsä oli Elna Mirja-
mi Kuisma, o.s.Paavilainen,
Räisälästä ja isä Johannes
Kuisma Sakkolasta. He
asuivat Pyhäjärven Kon-
nitsan kylässä.
Maijan mummo eli äidin-
äiti oli Aina Paavilainen, os.
Puukka, ja äidinisä oli Simo
Paavilainen Räisälästä.

Nämä Maijan isovan-
hemmat olivat molemmat
käteviä käsistään, sillä ukko-
Simo oli taitava kanteleit-
ten tekijä, ja hän taisi myös
kanteleen soittamisen.

Aina-mummo oli sitten
se tuohitöitten tekijä. Pie-
nenä tyttönä Maija istui
mummon vieressä katsele-
massa silmä tarkkana, mi-
tenkä se mummo saa tuo-
hen taipumaan tahtonsa
mukaan. Siinä mummon
vieressä istuessa hän halusi
itsekin kokeilla tuohitöitä,
ja sai näin oppinsa mum-
moa katselemalla.

Jo koulutyttönä hän teki
joillekin koulukavereilleen
pienet tuohiset saappaat
muistoksi.

Ensin pitää tietysti saada
materiaalia, mistä voi töitä
tehdä. Maijan aviomies Pek-
ka Nurminen lähtee vai-

Tuohitöiden suomenmestarin
taidonnäytteitä esillä Pyhäjärvi-juhlilla

monsa  ja tikapuiden kans-
sa metsään. Metsänomista-
jalta pitää tietysti saada lupa
ottaa koivuntuohta. Avio-
mies Pekka kiipeää tikkait-
ten avulla puuhun, ja pu-
dottelee sieltä tuohilevy-
jä puun alla odottelevalle
vaimolleen. Joskus heille il-
moitetaankin kaadettavista
koivuista, mistä voi tuohta
kiskoa.

Pekka on tehnyt Maijalle
työhuoneen omakotitalon
siipeen. Työhuone on sa-
malla tuohitöitten näyttely-
paikka. Siististi kaikilla sei-
nillä ja lattialla on satoja
toinen toistaan taidok-
kaampia töitä. Löytyy pie-

nenpienestä tuohinauhasta
tehtyjä helminauhoja ja sor-
muksia, löytyy oikean ko-
koinen vauvan kantokop-
pa jne.

Maija on tehnyt erääseen
Tampere-talon esitykseen
kymmeniä tuohivirsuja ja
hän on myös tehnyt tilaus-
työnä tuohisen divaanin
suunnittelija Harri Koski-
selle.

Ansiotyönsä ohella Mai-
jalta riittää aikaa vielä muit-
ten opettamiseen. Hän on
opettanut noin 20 vuotta
kansalaisopistoissa tuohitöi-
tä. Nykyään hän on Sasta-
malan opiston opettajana.

Maija Nurminen on kol-

minkertainen tuohitöitten
Suomen mestari ja hänen
kotonaan oli kolme kome-
aa pokaalia todistamassa
mestaruuksista. Myöhem-
min hän on toiminut kil-
pailujen tuomaristossa.

Nykyään alkaa tuohen
käsittelemisen taito unoh-
tua, ja vain harvat tuohitöi-
tä osaavat tehdä, siksi Mai-
ja Nurminen on haluttu
vierailija kesäisissä käsityö-
tapahtumissa ja museoilla.

Tulevilla Pyhäjärvi-juhlil-
la Sastamalan Vammalassa
Maija Nurmisen töitä voi
ihailla juhlapaikalla Sylvään
koululla.

IRJA KÄRKI

Kolminkertainen tuohitöiden SM-taitaja Maija Nurminen saa tuohen taipu-
maan melkeinpä mihin vaan.

Juhlavieras! Kirjaparia
Kaunista Vpl Pyhäjärveä, osat I ja II,

saatavana edullisesti, ilman lähetyskuluja,
Pyhäjärvi-juhlien kirjapöydältä Vammalassa.

MARIA JA JUHO 

PAKARISEN 
SUKU

kokoontuu Pyhäjärvi-juhlilla 
Sastamalassa lauantaina 16.7.2011

Sylvään koululla klo 12:30 

Kokouspaikkana Sylvään koulun luokkahuone,  
tarkempi tila ilmoitetaan aulassa suvun esittelypisteellä.

Tervetuloa!

Uot sie miul sukkuu?
Sylvään koululla lauantaina 16.07. klo 11.00 Vpl

Pyhäjärven verotuskarttatiedot 1769-75 siirrettynä
1930-luvun lopun topografikartoille. Karttamatkan

oppaana Matiskalaisjuurinen Esko Simonen.
Lisäksi kaivetaan esiin netistä Vpl Pyhäjärven

asukasluettelo vuodelta 1754.
Sen jälkeen päivää jatketaan sukutapaamisilla.

Pärssiset ottakaapa mukaan tehdyt sukuselvitykset ja
-tutkimukset, kiinnitetään ne vuosilta 1724 ja 1754
oleviin henkilöluetteloihin Kahvenitsan kylällä. Tule
näin avustamaan sukukirjan aineiston kokoamista.

Sylvään koululla tavataan 
ANTERO PÄRSSINEN

Tule mukaan Voimistelu- ja Urheiluseura Kaiun muistoviestiin 16.7.
Katso ohjeet internetistä tai edellisestä lehdestä!

Tilaa Pyhäjärvi-lehti
omaksi, ystävälle tai
sukulaiselle lahjaksi
p. 040 730 2622



Perjantai 8. heinäkuuta 2011 VPL.PYHÄJÄRVI 9

Turussa kaupunkilaisilta tuli
runsaasti spontaaneja kiit-
täviä  kommentteja, kun
Karjalan Liiton ja Varsi-
nais-Suomen Karjalaseuro-
jen piirin voimanponnistus
Karjalaiset kesäjuhlat valta-
si kulttuuripääkaupungin.
Karjalaiset otettiin innolla
vastaan. Koko vuoden jat-
kuva ohjelmatarjonnan pal-
jous kulttuuripääkaupungis-
sa ei ollut ihmisiä turrutta-
nut.

Onnistuneet juhlat koko-
sivat kolmen päivän aikana
15000 osallistujaa. Avajai-
siin jäähallissa  osallistui run-
saat pari tuhatta, juhlakul-
kueessa marssi toistatuhat-
ta, kaatosateen runtelemas-
sa pääjuhlassakin Veritas-
Stadionilla sinnitteli nelisen-
tuhatta. Ja lisäksi lukuisat
muut, päivien aikana järjes-
tetyt konsertit ja kulttuuriti-
laisuudet olivat suosittuja
nekin. Juhlien Karjalaisella
torilla ja Pitäjäinfossa oli
selvästikin runsaammin kä-
vijöitä ja kyselijöitä, kuin
viime vuotisilla kesäjuhlilla
Helsingissä. Hyvä yleisöme-
nestys taannee tällä kertaa
järjestäjille tappiottoman
loppusaldon.

Kerrassaan hämmentävä-
nä turkulaisten kiinnostuk-
sen juhliin koki, kun paikal-
lista väkeä tulvehti perjan-
tain juhlaseminaariin ja vii-
konloppuna Karjalaiselle
torille. Juhlaseminaarin pi-
topaikkaan työväenopistol-
le on totuttu tulemaan hy-
vien esitelmiä kuulemaan,
ja niin tekivät useat paljas-
jalkaiset turkulaiset nytkin.

Paikallisia ja meitä karja-
laisia ”Suomenlahden van-
hat valtakaupungit” -aihees-
ta kiinnostuneita kertyi
koko päivän mittaiseen se-
minaariin lähes puolitoista-

Mie ja sie saivat kiitosta mnää ja snäältä
Karjalaiset kesäjuhlat vietettiin
Euroopan kulttuuripääkaupungissa

sataa. Aiheensa ykkösasi-
antuntijoista onnistuneesti
valitut esitelmöitsijät taka-
sivat, että kiinnostus palkit-
tiin. Tila ei salli seminaa-
riesitelmien raportointia.
Mutta  erityisesti Silvo Hie-
tasen Narvasta ja Tapion
Salmisen Tallinnasta Suo-
menlahden valtakaupunkei-
na laajasti kertoneet esitel-
mät sävähdyttivät. Turun
yliopiston Tulevaisuuden
tutkimuskeskuksen tutkija
Katriina Siivosen aihe
Kulttuurien kohtaaminen
nyt ja tulevaisuudessa antoi
runsaasti eväitä pohtia se-
minaarin jälkeenkin, miltä
karjalaisuuden tulevat ajat
näyttävät

Säiden armoilla
selvittiin hyvin
Koko kesäjuhlien viikon-
lopuksi oli luvattu sadetta.
Sitä tuli ensimmäinen tuhti
annos juhlaseminaarin jäl-
keen, iltaseitsemästä lauan-
taiaamuun yhdeksään. Mut-
ta haittasi tuskin muita kuin
loppuunmyydylle Karjalai-
selle klubille kerääntyneitä.

Sitten pilvipoutainen,
osin aurinkoinenkin, läm-
pimähkö kesäsää helli ta-
pahtumasta toiseen rientä-
neitä. Niin karjalaista kan-
saa kuin taivaalle tähyilleitä,
viikonlopun suurta lento-
näytöstä ihailleita ihmismas-
soja. Niin aina sunnuntai-
hin kahden paikkeille asti,
sillä vettä alkoi valua kaata-
malla  pääjuhlan alun lähes-
tyessä.

Lippujen kantajilla ja ai-
rueilla, joita kertyi noin 230
kolmikon verran, oli haas-
tetta kerrakseen järjestäy-
tyessään koko parituntisen
pääjuhlan ajaksi Veritas-Sta-
dionin kentän reunamille.
Niin he kuin 220 eri-ikäi-

sen tanhuajan joukko jou-
tuivat esiintymään muovi-
kalvot yllään. Tällöin tämä
värikkäin osa pääjuhlasta
näytti katsomon suojasta
tarkasteltuna ja kuvista jäl-
keenpäin katseltuna kuin
olisi katsellut ruudulta mus-
tavalkoista filmiä!

Kaikille esiintyjille ja juh-
lakoneiston sateessa aher-
taneille talkoolaisille pää-
juhlasta tuli varmaan unoh-
tumaton elämys, vaikkei
kastuminen ja mahdollinen
kylmettyminen olisi ihan
keuhkotautia tuonutkaan.

– No, kyllä selvittiin, kun
oli varauduttu, raportoi
Vpl. Pyhärven lippua kan-
tanut ja sadetakein varus-
tautunut Yrjö S. Kaasa-

lainen airueinaan puolison-
sa Ritva Kaasalainen ja
tyttärentyttärensä Katarii-
na Kalliomäki.

Mahtoi lippujen kuivu-
minen säilytyskuntoon  kes-
tää ainakin pari päivää.
Omat nahkasandaalit oli-
vat kuivat vasta kolmante-
na päivänä juhlista. Ja hel-
mat märkinä lainaferesissä,
urheilutakkiin kylmää tor-
juakseni kääriytyneenä olo
oli kuin vara-Pirrellä, ra-
kastamallani Eija Vilppaan
sankarihahmolla.

Paavo Väyrynen
Karjalan heimon
kohtalon hetkistä
– Jos ei tätä Paavo Väyry-
sen kesäjuhlapuhetta muus-
ta muisteta, niin siitä, että
ymmärsi ilmoittaa lyhentä-
vänsä sitä huomattavasti
sääliessään kentällä koko
juhlan ajan sateessa värjö-
telleitä satoja esiintyjiä, to-
kaisi Antero Pärssinen,
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön kun-
niapuheenjohtaja.

Alla muutama teema pää-
juhlan juhlapuheesta.

– Suomen ja Karjalan
historiassa rajaa idealismin
ja realismin välillä on jou-
duttu käymään monta ker-
taa. Yleensä olemme toi-
mineet oikein. Muistamme
itsenäisyytemme alkuvai-
heen heimoaatteen, jonka
elähdyttämänä vahvat voi-
mat pyrkivät liittämään Suo-
meen laajalti sellaisia suo-
mensukuisten kansojen
asuttamia alueita, jotka ei-
vät olleet kuuluneet meille
sen paremmin Ruotsin val-
lan aikana kuin kuulues-
samme autonomisena suu-
riruhtinaskuntana Venäjään.
Heimoaate oli aikansa idea-
lismia. Sitä pyrittiin kuiten-
kin toteuttamaan epärealis-

Karjalaisseurojen Tam-
pereen piirin viime vuon-
na järjestämä uusien kar-
jalaisten laulujen sävellys-
kilpailu sai aikaan odo-
tettua suuremman mie-
lenkiinnon: kilpailuun otti
osaa huikeat 276 sävel-
lystä. Kilpailun voitti hel-
sinkiläinen Juha Lanu
sävellyksellään ”Äiti Kar-
jala”.

Koska kilpailuun lähe-
tettiin runsaasti hyviä sä-
vellyksiä, päätti Tampe-
reen piiri poimia hieman
isomman otoksen laulu-
ja ja koota niistä cd-
levyn. Karjalaisilla kesä-

tisten tilannearvioiden poh-
jalta ja epärealistisin kei-
noin, arvioi ulkomaan-
kauppaministerinä puhunut
Väyrynen.

– Urho Kekkoselle
Karjala oli sydämen asia.
Historiantutkimus on
osoittanut, että hän teki jopa
uhkarohkeita aloitteita alue-
järjestelyjen aikaansaamisek-
si. Saimaan kanavan vuok-
raaminenkin liittyi Kekko-
sen pyrkimyksiin saada ai-
nakin osa Karjalasta palau-
tetuksi Suomelle. Oliko
missään vaiheessa todellis-
ta mahdollisuutta siihen,
että ainakin osa Karjalasta
olisi voinut palautua Suo-
melle? Mielestäni se mah-
dollisuus olisi ollut olemas-
sa,  jos Nikita Hrushts-
hev olisi saanut jatkaa pi-
dempään Neuvostoliiton
johdossa, arvioi Väyrynen
Karjalakysymyksen vaihei-
ta.

Juhlapuhujan mukaan
Mihail Gorbatshovin uu-
distuspolitiikan käynnistyt-
tyä ja etenkin Neuvostolii-
ton hajottua suomalaisten
mahdollisuudet liikkua ja
toimia rajantakaisessa Kar-
jalassa ovat parantuneet.
Nämä mahdollisuudet on
hyödynnetty mm. lähialue-
yhteistyötä kehittämällä.

– Karjalan Liittokin on
saanut tukea toiminnalleen
luovutetussa Karjalassa, an-
toi Väyrynen tunnustusta
karjalaisille.

Linjapuhe
Matikainen-
Kallströmiltä
Toukokuisessa KL:n Liit-
tokokouksessa liiton pu-
heenjohtajaksi valitulta  kan-
sanedustaja Marjo Mati-
kainen-Kallströmiltä
kuultiin pääjuhlassa monen
hartaasti odottama linjapu-
he. Hän alleviivasi Karjalan
Liiton hyväksymien strate-
gisten linjojen toteuttami-
sen tärkeyttä työssään. Li-
säksi hän totesi:

– Liittomme on kuljetta-
va ajan mukana ja opetel-
tava uusia, parempia me-
nettelytapoja toimintaam-
me. Samalla kun paran-
namme palvelua jäsenis-
töön päin, on tärkeää huo-
lehtia henkilökunnan jaksa-
misesta ja hyvästä työilma-
piiristä.

Liiton taloudenhoitoa
kritisoineille puheenjohtaja
Matikainen-Kallström kuit-
tasi; Suu säkkii myöte!, nou-
datetaan taloudessa kuiten-
kin tätä hyvää karjalaista
ohjetta, mutta haasteita on.

– Karjalatalo, näyteikku-
namme ulospäin, kaipaa
avokkaan, vuonna 1974
valmistuneen rakennuksen
kunnostamista viimeistään
nyt, hän alleviivasi.

Siihen on ahkerana Kar-
jalatalon käyttäjänä helppo
yhtyä.

KAARINA
PÄRSSINEN

Kansanedustaja Ilkka Kanerva toi juhlille avajai-
sissa esittämänsä valtiovallan tervehdyksen, josta
häntä kiitteli Karjalan Liiton puheenjohtaja, kan-
sanedustaja Marjo Matikainen-Kallström.

Pääjuhlan lähtökahveilla lämmittelemässä törmä-
sivät toisiinsa nyt ensi kertaa elävässä elämässä
netin FaceBookissa tutustuneet karjalaisjuuriset
Kaarina Pärssinen Tuusulasta (vas.) sekä pikkuser-
kukset Tuula Aula Laitilasta ja Kuolemajärven
Sirkiät-seuran sihteeri Merja Kalenius Tuusulasta.
Pikkuserkuksille sukua ovat myös pyhäjärveläiset
Matikaiset.

Pääjuhlasta poistuneessa lippulinnassa nähtiiin mm.
kuvan vasemmassa laidassa Vpl. Pyhäjärven lipun
kanssa marssimassa Yrjö S. Kaasalainen airuei-
neen.

Karjalaisen sävellyskilpailun
helmistä
tehtiin levy

juhlilla Turussa julkaistulla
levyllä on 17 laulua.

Äiti Karjala -cd-levyä
voi tilata Ritva Surakalta,
puh. 0407395282
ritva.surakka@
pohjolanproto.fi.

Samoin häneltä voi ky-
sellä kilpailussa palkittu-
jen kappaleiden nuotteja.

Suunnitteilla on myös
toinen äänite ja laulukir-
jan teko.

       -MRT
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Miksi Laatokan
hiekka on punaista?

Kauvatsan karjalaiset teki-
vät perinteisen kesäretken-
sä kotikonnuilleen Pyhäjär-
velle 10.6. – 12.6.2011. Säät
suosivat ja viranhaltijat val-
takuntien rajoilla olivat suo-
peita.

Jo toisen kerran tämän
kirjoittaja pääsi kuokkavie-
raaksi ”Lahnavalkaman las-
ten” kesäretkelle. Kauvat-
san karjalaisten matka Py-
häjärvelle täytti Putuksen
Hannun bussin liki vii-
meistä istuinpaikkaa myö-
ten.

– Meitä on 40, puheen-
johtaja Tuomo Hinkka-
nen ynnäsi joukkojaan ra-
jalle tultaessa.

Yksi matkalainen joutui
jäämään Lahdessa kyydistä
pois, kun passi ei tullut
mukaan. Ilman sitä itärajaa
ei ole ylitetty kuin 70 vuot-
ta sitten alkaneissa kahi-
noissa.

Hellerajaa hiponeessa
lämmössä retkeläiset mat-
kasivat yli rajan ja läpi Vii-
purin kohti määränpäänä
ollutta Musakan Antin
Lomarantaa. Sen verran
kuitenkin poikettiin meno-
matkallakin Viipurissa, että
Sorvalin valinnasta täyden-
nettiin eväsvarantoja.

Taitavasti osaa karjalais-
juuret omaava Hannu Pu-
tus luotsata bussinsa ohi
edelleen paikoillaan olevi-
en Karjalan kuoppien ja
kivien. Varakuljettajana toi-
mi Yrjö S. Kaasalainen,
joka arvalla numero 13
voitti viime vuoden Pyhä-
järvi-juhlien matkan Karja-
laan.

Matkaajat olivat enim-
mäkseen toisilleen tuttuja,
sukulaisia ja ainakin samaa

Kauvatsan karjalaisten kesäretki Pyhäjärvelle
heimoa. Ikäjakauma kulki
kymmenen ja liki kahdek-
sankymmenen vuoden vä-
lillä. Kyydissä oli ensim-
mäisen, toisen ja kolman-
nen polven karjalaisia.

Opettavaista oli kuulla
Hannu Putuksen, Yrjö Kaa-
salaisen ja Kauko Hink-
kasen opastusta ja ohitse
vilistävien paikkojen kuva-
uksia. Seitsemän vuosikym-
mentä aikaisemmin olivat
tuhannet suomalaiset mie-
het valmiusasemissa, sillä
jatkosota oli ovella.

Kauko Hinkkanen puhui
rajoista ja erityisesti rau-
hanteoista. Hän aloitti Päh-
kinäsaaren rauhasta ja pää-
tyi Pariisin rauhansopimuk-
seen.

Pähkinäsaaren rauhassa
vuonna 1323  Suomi sai
itärajan, mutta Karjala jaet-
tiin kahtia. Rajan länsipuo-
len karjalaiset omaksuivat
ruotsalaisten tavat ja roo-
malaiskatolisen uskonnon.
Viipurista tuli Ruotsin Kar-
jalan keskus. Novgorodin
haltuun jääneen Laatokan
Karjalan keskuspaikaksi
muodostui Käkisalmi.

Pariisin rauhansopimuk-
sessa 1947 vahvistettiin ny-
kyinen itäraja. Ominaista
kaikille rauhanteoille on ol-
lut, että ne ovat kosketta-
neet eniten Karjalan kansaa
ja karjalaista heimoa. Se on
joutunut olemaan vuosisa-
taisena puskurina idän ja
lännen kiistoissa.

Muistoa kunnioittaen
Antti Musakan Lomaranta
Pyhäjärvellä on ollut luke-
mattomien kotiseutumat-
kaajien majapaikka. Nyt
kun Karjalasta etsii juuriaan

kolmas polvi, Antti Mu-
sakka tarjoaa isänsä työn
jatkajana turvallisen tuki-
kohdan ja opastusta myös
uusille Karjalan matkalaisil-
le.

Kauvatsan karjalaisten
huonevaraukset oli tehty jo
kaksi vuotta sitten. Hikisen
päivän päätteeksi matkalai-
sille oli tarjolla lepoa ja
ravintoa. Moni pulahti sau-
nan jälkeen Pyhäjärven vil-
voittavaan veteen.

Kaukana korvessa kuk-
kui käki. Satakieli lauloi läpi
valoisan kesäyön.

Jo ensimmäisenä iltana
lähtivät jotkut matkalaiset
omille retkilleen. Kaikkiin
kyliin ei enää pääse tavalli-
sella autolla ja maastureista
oli pulaa, kun ihmiset olisi-
vat halunneet nähdä van-
hempiensa tai isovanhem-
piensa kotipihoja.

Bussin takapenkiltä näin,
miten muutama ”Lahna-
valkaman lapsista” pääsi si-
sälle entiseen vanhempien-
sa kotiin. Tutut talot ovat
paikoillaan ja niistä on tul-
lut kesäretkien vierailukoh-
teita.

Sittenkin koko matkan
kohokohta oli seppeleen
lasku sankarivainajien hau-
tausmaan muistomerkille.
Kaunis kukkaseppele oli
kulkenut pitkän matkan Sa-
takunnasta Viipurin läänin
Pyhäjärvelle. Seurasin tilai-
suutta bussin ikkunasta. En
kuullut sanoja enkä puhei-
ta. Näin vain ihmiset, jotka
katsoivat tarkasti, mihin as-
tuivat. Alkukesästä saattoi
ylempää bussin ikkunasta,
nähdä painaumat. Niihin ei
sopinut astua, sillä siinä oli
sankarivainajan viimeinen

leposija. Ehkä jossain Savo-
Karjalan maakunta-arkistos-
sa on hautakartta, joka ker-
too, millä kohtaa kukin Py-
häjärven mies lepää. Sillä ei
ole merkitystä, koska kaik-
kien nimet on kaiverrettu
muistokiven takana olevaan
nimitauluun.

Matti Ahvosen suun-
nittelema muistomerkki on
paljastettu 12.7.1994. Ni-
mitaulu on kiinnitettiin pai-
kalleen 5.7.2003. Ensim-
mäisen kerran kotiseutu-
matkaajat pääsivät laillisesti
Pyhäjärvelle vuonna 1990.

Rovasti Tauno Wik-
ström piti hautausmaalla
rukoushetken. Hän puhui
viisaasti ja karjalaisista sy-
dänjuuristaan. Seppeleen
laskivat serkukset Hannu
ja Veijo Pruuki.  Arvok-
kaasti  ja hartaudella.

– Muistoa kunnioittaen.
Näen edessäni palan mat-

kakumppaneiden Karjalaa.
Ymmärrän, miten heillä on
siihen konkreettinen yhteys.
Siksi he tulevat tuolle pai-
kalle aina uudestaan, suku-
polvesta toiseen.

Tiedän, että seuraavan
kotiseutumatkan huoneva-
raukset on jo tehty.

”Siell usein matkani mää-
rätöin/läpi metsien kulki ja
näreikköin,/minä seisoin
vaaroilla paljain päin,/mis-
sä Karjalan kauniin  eessäin
näin.”

PENTTI
EERIKÄINEN

kuvat:
HANNU JA VEIJO

PRUUKI

Sankarivainajien nimet
hautamuistomerkissä.

Muistoseppeleen laskivat serkukset Hannu ja Vei-
jo Pruuki.

Juhannuksena Konevitsan luostarissa vietettiin sen
uudelleen käyttöön ottamisen 20-vuotisjuhlkaa ja
luostarin 618-vuotissyntymäpäivää. Juhla huomi-
oitiin mm. TV1:n pääuutislähetyksessä juhannus-
aattona.

Kuvassa pappismunkki Svjatoslav ja luostarin
johtaja igumeni Aleksandr seuranaan munkkivel-
jestön jäsen matkalla Kazanin skiitalle. Taustalla
luostarin kehä pääkirkkoineen. Viereisessä kuvassa
ristisaatto matkalla Kasanin skiitalle.

Kuvat: Andreas Heikki Hänninen.

KAARINA PÄRSSINEN

Konevitsassa juhlittiin juhannuksena:
Luostari otettiin uudelleen käyttöön
20 vuotta sitten

Suvannon seudun säätiöt ja pitäjäyhteisöt tekivät jo perin-
teeksi muodostuneen vuotuisen tutustumiskäyntinsä Kan-
nakselle toukokuusa. Matkalla tutustuttiin Pyhäjärven ja
Sakkolan alueisiin. Vuohensalon kylän kohdalla kävelimme
noin kilometrin matkan Laatokan rantaan, jossa on kuului-
sa Laatokan ilmajuurimänty. Se sijaitsee kauniilla punertava-
hiekkaisella rannalla, jonka värin alkuperää päätin tarkem-
min selvittää käyttäen apuna työpaikkani Tampereen teknil-
lisen yliopiston Materiaaliopin laitoksen analyysilaitteita.

Aluksi hiekkaa kuvattiin pyyhkäisyelektronimikroskoopil-
la. Huolimatta Laatokan vesien kuluttavasta vaikutuksesta
hiekkapartikkelien havaittiin olevan varsin kulmikkaita. Toi-
nen mielenkiintoinen havainto oli runsain määrin esiintyvät
piileväfossiilit. EDS-analysaattorilla hiekasta mitatusta alku-
ainespektristä laskettiin alkuaineiden kvantitatiivinen (mää-
rällinen) analyysitulos, joka antoi alkuaineiden määräosuuk-
siksi seuraavaa (vain tärkeimmät komponentit lueteltu):
Happi 31 %, magnesium 3 %, alumiini 10 %, pii 22 %,
kalsium 1 %, titaani 1 %, mangaani 1 % ja rauta 29 %.

Lopuksi hiekan sisältämät kemialliset yhdisteet selvitettiin
käyttäen röntgendiffraktometria, jolla mitattiin XRD-spektri.
Alkuperäinen kuva on värillinen ja valitettavasti kuvan
informatiivisuus huomattavasti kärsii värien puutteesta.
Tämän analyysin perusteella kuitenkin havaittiin, että hiekan
pääkomponentit olivat kvartsi SiO2 sekä magnetiitti Fe2O3.Lisäksi havaittiin vähäisempiä määriä mm. rautatitaanioksi-
dia Fe2Ti4O sekä alumiinin ja raudan sekä titaanin ja raudan
välisiä metallisia yhdisteitä. Näin tuli selvitettyä alkuperä
hiekan punertavalle värille, se nimittäin johtuu hiekan seassa
olevasta rautaoksidista, magnetiitista.

ANTTI HYNNÄ
Kirjoittaja on sakkolalaisjuurinen

tekniikan tohtori ja laboratorioinsinööri
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Kerron tässä kokemuksia-
ni Vpl Pyhäjärven Konnit-
san kylän Äijönniemen ran-
noilta, jossa asuin Halkki-
venmäen rinteessä 1927 –
1939 ja 1942 – 1944. Van-
himmat muistot ovat silta
ajalta, jolloin Kiimajajärven
vesi oli vielä korkealla en-
nen Konnitsan joen perka-
usta ja veden pinnan las-
kua.

Musakanlahdesta Kon-
nitsaan menevä maantie
kulki noin 200 m aivan
järven rannassa. Sen alku-
päässä oli kaksi hirsistä ve-
nelatoa. Äitini äiti Anni Äijö
eli aina pitkää hametta pi-
tävä Martin mummo oli
ahkera kalastaja. Muistan
kun hän levitti kaloja sisäl-
täviä verkkojaan kuivu-
maan toisen veneladon sei-
nustalle ja irrotti niistä ka-
lat. Olin mummon kala-
touhuja katsellessani 4-5
vuotias.

Kiimajärven pinta aleni
noin v. 1932. Maantien vie-
reen ja venelatojen eteen jäi
tasaista hiesupohjaista jär-
ven pohjaa, jossa pelattiin

Rakkaita muistoja
Äijönniemen
rannoilta

Venelato ja vene Pitkäluodossa. Kuva Elna Siltanen.

pallopelejä ja poltettiin kok-
koja. Kerran Pekon Matin
Sulo sai pesäpallon suo-
raan sormeensa, joka tur-
posi kovasti ja siitä vuoti
myöhemmin mätää. Veden
pinnan aleneminen toi esiin
mm. Pitkäluodon, jonka
päähän rakennettiin useita
venelatoja sekä hyppyteli-
ne. Myös meillä oli Pitkä-
luodossa oma venelato. Pit-
käluodon eteläinen ranta oli
varsin loiva sekä matala ja
pohjoinen melko jyrkkä.
Opettelin matalassa rannas-
sa uimaan laudanpätkää
apuna käyttäen.

Pitkäluodon pohjoisessa
poukamassa oli hyvä ui-
mapaikka, mutta se oli jyrk-
kä ja sanottiin, että siinä oli
vonkka eli äkkisyvä ranta-
vedessä. Niinpä kävimme
uimassa hieman kauempa-
na Pekon Matin rannassa,
jossa oli hyvä pohja ja ruo-
vikossa sopiva aukko. Mat-
kaa kotoani tähän uima-
paikkaan oli noin puoli ki-
lometriä. Luodon päässä
olevaa uimapaikkaa ja hyp-
pytelinettä emme pieninä
lapsina uskaltaneet käyttää.

Mummo ja isäkin kalas-
tivat. Isä vei meidät lapset
joskus ongelle. Onget oli-
vat tietenkin omatekoisia.
Erikoisesti muistan isän
männyn kaarnasta tekemät
ongenkuvut. Kupu (koho)
oli tehty männyn kaarnasta
siten, että siima kulki pitku-
laisen kuvun toisen pään
läpi, jolloin kalan nykiessä
kuvun toinen pää nousi ve-
destä.

Ainakin yhtenä talvena
pidettiin matikkarysää Sär-
kiluodon rannassa jään alla.
Kerran olin yksin ongella
Ruokoluodon pohjois-
päässä. Siinä oli ruovikossa
hyvä aukko, josta voi onkia
rannalta käsin. Sain paljon
ahvenia. Pitkäluodon etelä-
puolella oli lahti, josta lah-
nan kutuaikaan sai verkolla
isoja lahnoja varsinkin sil-
loin, kun aallot tulivat kohti

rantaa ja pitivät rannan ve-
den hieman sameana. Tä-
män saman lahden ranta-
vedessä liotettiin syksyllä
maasta nyhdettyjä pellavia
loukutuskuntoon. Matalaan
veteen tehtiin seipäistä ke-
hikko, jonka sisälle pellavat
ladottiin ja laitettiin paino
niiden päälle. Pellavat oli-
vat vedessä useita päiviä.

ENSIO NÄRIÄINEN

Tähän kysymykseen en vie-
lä ole saanut vastausta, mut-
ta eiköhän sekin asia ole
selvitettävissä, niin kuin mo-
net muutkin kysymykseni
ovat saaneet vastauksen.
Vuosi oli 1962 haastatelles-
sani mummoani Katri Pit-
kästä  (s. 1894) hänen sisa-
rusparvestaan. Seuraavalle
lappuselle oli kirjoittanut
isäni suvusta Savosta siellä
sukuloidessamme. Lappu-
set, joille ensimmäisen puuni
piirsin, ovat edelleenkin tal-
lessani ja, ovatkin olleet tär-
keitä, jopa tänä kesänä su-
kutreffejä järjestäessämme.

Silloin 1962 mummoni
kertoi, että heitä on tyttöjä:
Aino, Hilda, Mari ja He-
lena hänen lisäkseen. Poi-
kia oli kolme: Tuomas,
Jussi ja Pekka. Entäs omat
mummosi, kysyin. Toinen
on pohjoisesta ja toinen on
etelästä, oli yhteinen tote-
amuksemme ja vertasin it-
seeni. Minunkin mummo-
ni oli etelästä ja pohjoises-
ta. Ainoa, Hildaa ja Maria
ja heidän lapsiaa tapailim-
me ollessani mummolassa,
joko Lahdessa tai Helsin-
gissä, joten sukupuuni jat-
kui merkinnöillä.

Sittemmin haastattelin
isääni Kaarlo Miettistä (s.
1918) ja hän haastoikin mi-
nut jatkaamaan sukupuun
rakentamista. Hän kun osasi

Petter Pitkäin (s. 1847) ja
hänen jälkeläiset ovat tervetulleita

SUKUTREFFEILLE
lauantaina 13.8.2011 klo 12.00
Karhiniemen kyläkartanoon Huittisiin!

Ilmoittautumisia ottavat vastaan
S. Jokinen puh. 040-8355820,

M. Hägglund puh. 040-5431289 ja
V Pitkänen. puh. 0400-010356
viimeistään 1.8.11 mennessä.

Männyn kaarnasta teh-
ty ongenkupu toimi nuo-
ren kalamiehen apuna.

Juhannushäät
1943 Pyhäjär-
ven Pyhäky-
lässä. Keskel-
lä poikaa pi-
dättelevä on
Katri Mietti-
nen ja hänes-
tä oikealle
vaaleassa me-
kossa on
Martta Miet-
tinen tyttären-
sä Sirkka sy-
lissään.

Olivatko ne Pitkäset pitkiä ihmisiä?
kaikki muut enonsa paitsi
yhtä, joka oli evakkoreis-
suilla ns. hukkunut.  Tutki-
muksissani kävi kuitenkin
ilmi, etteihän minnekään ole
hukkunut eikä kadonnut,
vaan etsivä on löytänyt.

Etsiskelyni jatkui, ja on
johtanut Matts Pet:s Pit-
käin, s. 1724 Sakkolan Wi-
xanlaxissa ja kuoli siellä
31.8.1798. Hän vuorostaan
sai Lapinlaxista kotoisin ole-
van vaimonsa Elisabeth
Bertelsdr. Pappisen kanssa
lapset Marian, Gertrudin,
Mårtenin, Marian ja Wal-
borgin.

Tästä tutkimusmatkani
on jatkunut isän neuvon
soidessa korvissani ” älä
mene sinne järven toiselle
puolelle” häneltä kysyessä-
ni sukulaisistaan.  Kun ker-
ran Matts Pet:s syntyi hä-
nelläkin on täytynyt olla van-
hemmat, ja ainakin isä lie-
nee selvitettävissä. Suku-
puuni ei siis ole läheskään
vielä valmis.

Elokuussa kokoontuva
haara juontaa juurensa  Pet-
ter Mårtens (s. 1814, k.
1869)  ja hänen Tikansaa-
resta kotoisin olevan vai-
monsa Elisabeth Tho-
masdr  Tikan (s. 1815)
pojasta Petteristä (s. 1847,
k. 1920). Petter meni vä-
vyksi Tikansaareen ja heille
syntyi Petterin lisäksi Ma-

ria, Mårten, Jöran, Maria,
Anna ja Katariina. Heidän
tarinansa on työn alla, joten
tarina jatkuu.

Isäni oli pitkä, mummo-
ni oli pitkä enkä itsekään
ole niitä lyhyimpiä. Elo-
kuun sukutreffeillä en saa
vastausta siihen, ovatko Pit-
käset pitkiä, vaan toivon
Kansallismuseon arkistosta
löytyvän jonkun henkilön
kohdalta eläkepäätöksen,
mikä ei liene harvinainen

ainakaan Suomen sodan
sotilaan leskille. Niissä on
maininta sotilaan ulkonä-
östä ja koosta, joten olen
toiveikas.

Olen myös toiveikas, että
treffeillä tapaamme monta
pikkuserkkua ja että serkut
tapaavat serkkuja ja he vuo-
rostaan pikkuserkkuja. Lan-
ka on kerättävissä vyyhdille
pasmojen kiertyessä toisiin-
sa.

MAILA HÄGGLUND
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TAPAHTUMAKALENTERI

Pyhäjärvi-lehden
seuraava

 numero ilmestyy
elokuussa,
aineistot

toimitukseen
pe 12.8.2011

mennessä, kiitos.

Saunailta Karjalaisten kesäkodilla Jollaksessa Helsin-
gin Laajasalossa keskiviikkona 10.8.11 klo 17.00 alkaen.
Tiedustelut Kaarina Pärssinen 040-519 3036, e-mail
kaarinaparssinen@gmail.com tai  Kaisa-Liisa Korhonen
050-5905433, e-mail kaisaliisa.korhonen@kolumbus.fi.
Tervetuloa, myös vaikka päättäisit asiasta vasta samana
päivänä!

Sastamalan seudun Museo on avoinna 1.6.-31.8.2011
ke klo 12-18, to-su klo 12-16. Muina aikoina sopimuk-
sen mukaan. Juhannuksena 24.-26.6. museo on suljettu.
Osoite: Jaatsinkatu 2, 38210 Sastamala.

Julkaisija: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö
Kotisivut: www.karjalanliitto.fi/
vplpyhajarvisaatio

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 30 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, Esko
Pulakka, Salme Rintala ja
Marjo Ristilä-Toikka. Sivunvalmistus:

Marjo Ristilä-Toikka
Toimituksella on oikeus
lyhentää ja muokata
lehteen lähetettyä aineistoa.

Sastamalan seudulla asuu
edelleen useita Vpl. Pyhä-
järveltä evakkoina muutta-
neita henkilöitä, jotka teki-
vät elämäntyönsä tällä seu-
dulla. Yksi heistä on moni-
en tuntema maanviljelijä
Veikko Karvonen, joka
nyt viettää ansaittuja eläke-
päiviään omassa kodissaan
asuen ja työntäyteisiä vuo-
sikymmeniä muistellen.

Veikko on syntynyt
24.8.1926 Vpl. Pyhäjärvel-
lä, jossa vietti lapsuutensa ja
nuoruutensa osallistuen kai-
kenlaiseen työntekoon heti
kun kynnelle kykeni. Jos
aikaa liikeni, hän kertoi har-
rastaneensa urheilua omak-
si iloksi muiden nuorten
kanssa. Suosikkilajeina oli-
vat juoksu ja seiväshyppy,
jossa ylti jopa 385 cm tu-
lokseen. Kylän lapsien ke-
säiset uintiretket ”Räihän
rantaan” ovat mieluisina
muistoina mielessä.

Talvisota ja sitä seuran-
nut jatkosota muutti elä-
mää monella tavalla. Asuin-
paikkoina oli mm. Alavus
ja Kuortane. Isänmaa tar-
vitsi Veikkoakin, joka mää-
rättiin RTR 3:n palveluk-
seen Käkisalmen Vahtinie-
meen Laatokan meripuo-
lustuksen tehtäviin. Oltu-

Maanviljelijä ja hevosmies
aan kaksi vuotta sotien jäl-
keen siviilissä, hänet mää-
rättiin uudelleen armeijaan
JR 2:n riveihin. Sieltä va-
pauduttuaan Tyrvään kun-
ta tuli kotikunnaksi.

Oma talo rakennettiin
1949 ja samana vuonna
Veikko avioitui Liisa Hel-
misen kanssa. Perhe lisään-
tyi myöhemmin poikien
Tapion ja Timon myötä.

Uusi navetta valmistui
1952 ja mahdollisti myö-
hemmin jopa 13 lypsyleh-
män pidon, joiden lisäksi
kasvatettiin saman verran
lihakarjaa. Hevosia on ol-
lut työtä ja raviurheilua var-
ten parhaimmillaan tallissa
viisi kappaletta.

Sukupolven vaihdos teh-
tiin v. 1960, jolloin Veikko
osti maatilan vanhemmil-
taan Eemil ja Liisa Kar-
voselta. Alkoi voimakas
kehittämisen aikakausi, jon-
ka aikana peltopinta-ala li-
sääntyi noin 20 hehtaariin.
Maatalouden alkaessa ko-
neellistua Porche-traktori
työkoneineen hankittiin ras-
kaita peltotöitä keventä-
mään ja nopeuttamaan. Sa-
malla alkoivat työhevoset
vaihtua ravihevosiin. Kui-
tenkin Karvosen perheen
toimeentulo on perustunut

kautta aikojen ahkeraan
työntekoon ja yrittämiseen
maanviljelyn ja karjanhoi-
don saroilla.

Seurallisena ja ulospäin
suuntautuneena henkilönä
Veikko Karvoselle on us-
kottu paljon pitkäaikaisia
kunnallisia luottamustehtä-
viä hoidettavaksi. Näistä
mainittakoon mm. vero-,
vaali- ja rakennuslautakun-
tien tehtäviin osallistumi-
nen. Tyrvään ja lähikuntien
hevoskasvatusyhdistyksen
johtokunnan sihteerinä vie-
rähti 31 vuotta!

Karjalaisuus ja karjalai-
nen järjestötoiminta on tul-
lut Veikolle tutuksi vuosien
ja vuosikymmenten aikana.
Hän on ollut mukana mm.
järjestämässä aikaisemmin
Vammalassa pidettyjä Vpl.
Pyhäjärvi-juhlia. Karjalai-
suuden hyväksi tehdystä
työstä Karjalan Liitto on
myöntänyt Veikolle kultai-
sen ansiomerkin v. 1998.
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö on
myös huomioinut Veikon
pitkäaikaisen työn säätiöm-
me hyväksi kutsumalla hä-
net kunniajäseneksi 2007.

Kotiseudun menetyksen
lisäksi Liisa-puolison me-
netys 53 avioliittovuoden
jälkeen oli suuri takaisku

elämässä. Entisellä kotiseu-
dulla hän on käynyt 8 ker-
taa.  Nuo asiat eivät ole
kuitenkaan katkeroittaneet
mieltä.  Veikko ei tunne
yksinäisyyttä, vaan iloitsee

erityisesti siitä, kun lähellä
asuvat pojat Tapio ja Timo
perheineen käyvät päivit-
täin tervehtimässä ja huo-
lehtivat monista käytännön
asioista, jotta kotona asu-

Pyhäjärvi-Säätiön kunniajäsen Veikko Karvonen Sastamalasta

minen voi edelleen jatkua.
Terveyttä, pitkää ikää ja

hyvää kesää Veikolle!

YRJÖ S.
KAASALAINEN

Veikko Karvoselle hevoset ovat olleet sekä työ että harrastus.

Vpl. Pyhäjärvi-juhlat Sastamalassa  16.-17.7.2011.

Järjestäjänä Vammala Karjalaseura ry
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tel. +358 10 2899 800, fax +358 10 2899 819
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