
Maanantai 21. marraskuuta 2011                Pyhäjärveläisyyden vaalija – Karjalan puolustaja      N:o 11   56. vuosikerta

Internetin antimet
järjestötyössä

Kylä-
kierrokset
jatkuvat

Pyhäjärvi-
seura teki
valintoja

Esihistoriallista kuoppaliettä kaivetaan Ristilä 2 asuinpaikalla. Kuoppaliesi oli valitettavasti löydötön.
Kuva: Kerkko Nordqvist.

– On tärkeä muistaa, että
arkeologia ei ole ainoas-
taan maastotöitä ja kaiva-
mista – yhtä tärkeää on
aineistojen tutkimus ja ana-
lysointi sekä tulosten ja tie-
don levittäminen niin muun

tiedeyhteisön, kuin suuren-
kin yleisön tietoisuuteen,
muistuttaa mm. Vpl. Pyhä-
järvellä arkeologisia kaiva-
uksia suorittanut Kerkko
Nordqvist.

Kenttätutkimuksia on

Pyhäjärvelleä tehty vuodesta
2005 alkaen.

Nordqvist kertoi tutki-
musten tuloksista Vpl. Py-
häjärvi-seuran vuosikoko-
uksen yhteydessä Karjala-
talolla Helsingissä.

– On mahdollista, että
Pyhäjärven ensimmäiset
asukkaat ovat saapuneet alu-
eelle jo varhaismesoliittise-
na aikana lähes 10 000
vuotta sitten.

 SIVU 12

Kaivaukset ajoittavat
Pyhäjärven asutuksen
jopa 10 000 vuoden taakse

Miksi Face Bookissa kannattaa näyttää naamansa?
Kuinka itse kukin voi lisätä Luovutettu Karjala-
sivujen sisältöä? Nämä asiat olivat pääroolissa, kun
eri yhteisöjen edustajat tapasivat Karjalan Liiton
järjestö- ja kulttuuriseminaarissa Tallinnassa. Samalla
reissulla katsastettiin pari komeaa kartanoa, kuultiin
karjalaisjuurisen suurlähettilään terveiset ja saatiin
ennakkotietoa ensi kesän juhlista Lahdessa.

Karjalaseurojen ja muiden yhteisöjen viestintä ja
näkyminen on edelleen varsin kirjavaa. Osalla on
omia ryhmiä FB:ssa, toisaalla taas viestitään kirjepos-
tin varassa. Koulutusta on ollut tarjolla esimerkiksi
Järjestöhyrrä-kierroksilla ympäri Suomea, ja Karjalan
Liiton strategiassa toive on, että ainakin yhdistysten
toimihenkilöillä olisi sähköposti käytössään tiedon-
välityksen apuna. Syys-lokakuun taitteessa liitto järjes-
ti Tallinnassa seminaariin, jossa tuotiin tykö mm.
sosiaalista mediaa ja sen mahdollisuuksia. Osallistuji-
na lähti matkaan nelisenkymmentä Karjala-aktiivia eri
puolilta Suomea.

VTM Satu Kalliomaa esitteli sosiaalisen median
(some) antimia yhdistysviestinnässä. Kyseessä on
ilmainen viestintäväline netissä, joka kuitenkin tarvit-
see tekijänsä.

– Sosiaalinen media on yhteisöllinen media, jossa
keskustellaan ja ollaan vuorovaikutuksessa. Järjestöt
voivat hyödyntää sosiaalista mediaa vertaistukeen,
keskusteluun, tiedon jakamiseen, kampanjointiin, ko-
kousten pitämiseen ja jäsenhankintaa, Kalliomaa sum-
masi.

– Etuna on mm. matala kynnys osallistua ja
mahdollisuus näin löytää uusia jäseniä toimintaan.

Vastaavasti esimerkiksi järjestön hallitus voi olla
suljettu FB-ryhmä.

Kalliomaan yksiselitteinen ohje on: nettiin kannat-
taa laittaa vain se, minkä muutenkin julkisesti voisi
sanoa.

Luovutettu Karjala-sivuston nettiin noin kymme-
nen vuotta sitten luonut insinööri Seppo Rapo
toivoo työlleen täydentäjiä eri pitäjistä. Sivuille toivo-
taan niin tuoreita kotiseutumatkojen kuvia kuin van-
hoja, ennen sotia otettuja valokuvia eri aihepiireistä.

SIVU 11

Kaarina Pärssinen jatkaa
Pyhäjärvi-seuran puheen-
johtajana, uudeksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Teu-
vo Leinonen.

Kokousuutinen kertoo
muut valinnat.

SIVU 2

Sukututkija Esko Simo-
sen tekemät mielenkiintoi-
set kyläkierrokset Pyhäjär-
vellä jatkuvat 1770-luvun
vaiheilla. Neljäntenä sarjas-
sa on vuorossa Laatokan
rantaa Sortanlahdelta Lo-
hijoelle.

SIVUT 8-10

Tallinnassa pidettyyn karjalaisjärjestöjen semi-
naariin toi tervehdyksen myös Viron suurlähet-
tiläs Aleksi Härkönen. Karjalan Liiton johtonai-
set kiittivät häntä vierailusta ja Suomi-Viro
esitelmän pidosta. Vas. KL:n toiminnanjohtaja
Satu Hallenberg sekä 2. varapuheenjohtaja Ee-
valiisa Kurki ja 1. varapuheenjohtaja Maija-Liisa
Lindqvist (oik.).
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Talvisota
Talvisodan  muistopäivänä on aiheellista muistaa
sodan syttymisen  syitä. Neuvostoliitto esitti
marraskuussa 1939 Suomen hallitukselle monia
valheellisia väitteitä. Suomi oli muka tehnyt useita
raivoisia hyökkäyksiä Neuvostoliiton raja-asemille
ja viimeinen pisara oli ollut se, kun 26.11. suoma-
laiset ampuivat tykillä ns. Mainilan laukaukset,
jolloin kaksi venäläistä rajasotilasta kuoli ja useita
henkilöitä haavoittui.
Suomi kiisti kaikki Neuvostoliiton väitteet. Tästä
huolimatta Neuvostoliitto irtisanoi rauhansopimuk-
sen 28.11. ja hyökkäsi Suomeen 30.11. Samana
päivänä venäläiset lentokoneet pommittivat myös
pääkaupunkiamme Helsinkiä, jossa pommituk-
sissa kuoli 91 henkilöä.
Hyökkäyksen perusteluna oli Leningradin kaupun-
gin turvaaminen sotaisilta suomalaisilta. Turvaa
tarvittiin hyvin laajalta alueelta, koska hyökkäys
kohdistui koko itäisen rajamme pituudelta aina
eteläisestä Suomenlahdesta pohjoiselle Jääme-
relle asti.
Pyhäjärvellä oleva majuri sai hyökkäyspäivänä
tiedon rajalta, että venäläiset olivat ylittäneet rajan
kello 3.00 aamuyöllä. Hän soitti heti pappilaan
kirkkoherra Wiikalle ja käski soittaa kirkonkelloja
siten, että ihmiset ymmärtäisivät kysymyksessä
olevan suuren hädän. Ja samana päivänä alkoi jo
haavoittuneita ihmisiä vyöryä rajalta Metsäpirtistä
Pyhäjärvelle. Tulijat totesivat, “kyl se teilki kohta
lähtö tulloo, rajal ol sellane ryminä ettei ole enne
kuultu”. Ja ennen itsenäisyyspäivää suurin osa
pyhäjärveläisistäkin matkasi jo kohti länttä.
Massiivisesta sotavarustelusta huolimatta Neu-
vostoliitto sai haltuunsa vain pieniä alueita itärajal-
ta.   Talvisodan rauhansopimuksessa 13.3.1940
Neuvostoliitto vaati kuitenkin röyhkeästi laajoja
alueita Kannakselta.
Sodan jälkeen Suomen täytyi mukautua moniin
Neuvostoliiton vaatimuksiin. Neuvostoliitto ei
perunut “Mainila-laukaus valheitaan” ja se jätti
pitkät tummat varjot vuosikymmeniksi Suomen
poliittiseen elämään. Se oli henkisesti vaikeaa
aikaa. Suomen politiikassa oli henkilöitä, jotka
uskoivat venäläisten valheet tosiksi Suomen
hyökkäyksistä ja näin ollen hyväksyvästi ymmärsi-
vät venäläisten sotatoimet. He jopa syyttivät hyvin
ikävästi sotaveteraaneja, “mitäs sinne menitte ja
nyt valitatte vaivojanne.”
Vasta vuonna 1989 Neuvostoliiton puolustusvoimi-
en toiseksi korkein johtava politrukki, kenraali-
eversti ja filosofian professori Dimitri Volkogonov
aukaisi suunsa ja sieltä tulikin täyttä asiaa.
“Talvisodan sotasyyllinen oli Stalin ja hänen
typeryytensä. Suomalaiset antoivat talvisodassa
muille esimerkin siitä, miten kansan pitää taistella
itsenäisyytensä puolesta. Suuret valtiot arvostavat
toisten kykyä ja halua puolustaa omaa maataan.”
Volkogonovin lausunto päätti myös meidän
“rähmällään” olon. Vasta talvisodan 50-vuotisjuh-
lassa uskallettiin ensi kertaa avoimesti antaa se
tunnustus sotaveteraaneille, joka jäi antamatta
heti sodan jälkeen. Moni veteraani oli kuitenkin jo
silloin poistunut riveistä ja tunnustus jäi kuulemat-
ta.
Jokaisen sivistysvaltion tapa ja tahto on osoittaa
kunnioitusta  maansa itsenäisyyden puolesta
taistelleille veteraaneille. Hyvät sotaveteraanit,
seuratkoon kiitollisuus ja kunnia jokaista teitä
kohtaan, aina viimeiseen iltahuutoonne asti.

“Suomi on hyvä maa
ja sitä kannatti puolus-
taa ja sen puolustajat
olivat kunnian miehiä”
(Adolf Ehrnrooth).

Hyvää itsenäisyys-
päivää ja kynttilät
sankarihaudoille!

SALME RINTALA
Pyhäjärvi-säätiön
hallituksen jäsen

Tulevana vuonna Vpl. Py-
häjärvi-seura saavuttaa 55
vuoden iän. Pääkaupunki-
seudulla asuneiden pyhä-
järveläisten 9.3.1955 pe-
rustamassa seurassa oli vii-
me vuodenvaihteessa noin
80 maksavaa jäsentä, joi-
den joukkoon tänäkin
vuonna on saatu muutama
uusi jäsen. He ovat pyhä-
järveläissukujen nuorehko-
ja, juuristaan kiinnostunei-
ta, joiden vanhemmat ja
isovanhemmat lähtivät
Karjalasta viime sotien seu-
rauksena. Näiden uusien
jäsenien edustajasta yksi
valittiin kaksivuotiskaudeksi
vuonna 2012 alussa aloit-
tavaan seuran hallitukseen.

Kunhan ensi vuodelle
seurassa tämän kuluvan
vuoden toimintasuunnitel-
masta siirtyvä tavoite saa-
da jäsenhankintaan lisää
puhtia toteutuu, voidaan
olla varmoja, että seurassa
juhlitaan vielä ainakin 60
ikävuotta vuoden 2017
koittaessa. Näin voitiin to-
deta virkeän seuralaisten
joukon, kaikkiaan 31 hen-
keä, kokoontuessa sääntö-
määräiseen syyskokouk-
seen pyhäinpäivän viikon-
loppuna. Syyskokouksen
puheenjohtajana toimi seu-
ran kunniapuheenjohtaja
Juhani Forsberg.

Valinnat yksimielisesti
Sääntöjen mukaan toi-

mittaessa syyskokouksen
tuli valita neljän erovuo-
roisen hallituksen jäsenen
seuraajiksi vuosiksi 2012-
2013 jäsenet sekä vuosit-
tain tehtäviin valittavat pu-
heenjohtaja ja varapuheen-
johtaja. Uusina kasvoina
hallituksessa aloittavat hal-
lituksen jäseniksi valitut Ju-
hani Paajanen Vantaalta
ja Ari Pusa Helsingistä.
Molemmat uudet pyhäjär-
veläistaustaiset tunnetaan
hyvin muista yhteyksistä.
Paajanen on ollut seuran
toiminnassa jo vuodesta
2004 lähtien ja osallistui
aktiivisesti mm. seuran 50-
vuotisjuhlia valmistelleen
toimikunnan työhön. Hä-
nen jäätyään elokuun alus-
sa Vantaan kaupunginjoh-
tajan virasta eläkkeelle ja
löydettyään paremmin ai-
kaa osallistua pyhäjärve-
läisten rientoihin, avautui
myös mahdollisuus tulla
mukaan seuran hallitukseen.
Helsingin kaupungilla krii-
sityössä toimivan Ari Pu-
san nimen terapeuttina ja
mielenterveystyöntekijänä
muistavat pitkältä ajalta ai-
nakin monet niillä sekto-
reilla työssä olevat tai elä-
mäntyönsä tehneet.

Hallituksen jäseniksi va-
littiin kaksivuotiskaudelle
myös Raili Huovila, joka
on hallituksessa jo useam-
man vuoden ahkerasti
puurtanut ja seuran vara-
puheenjohtajan tehtävistä

Vpl. Pyhäjärvi-seura koolla
Syyskokous hyväksyi
suunnitelmat ensi vuodelle

kahden vuoden jälkeen luo-
punut vantaalainen. Halli-
tuksessa jatkaa ainakin 2012
loppuun myös, niin ollen
lakiasiantuntemusta hallituk-
sessa takaava, Paavo J.
Paavola, joka lienee useim-
mille lehden lukijoista tut-
tu. Onhan hän seuran pe-
rustajajäseniin kuuluva, pit-
kään myös hallituksessa ja
sen varapuheenjohtajana
aina vuoden 2009 loppuun
asti työskennellyt, eläkkeel-
lä oleva juristi. Puheenjoh-
tajana jatkaa tehtävään vuo-
sittain, vuodesta 2004 alka-
en syyskokouksissa valittu
Kaarina Pärssinen Tuu-
sulasta. Uudeksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Teu-
vo Leinonen, aktiivisesti
seuran hallituksen työhön
tämän vuoden alusta osal-
listunut, ammattikorkea-

koulun ATK-alan lehtorin
virasta eläkkeellä oleva hel-
sinkiläinen. Hallituksessa jat-
kavat em. lisäksi viime
vuonna kahdeksi vuodeksi
valitut tutut nimet, seuran
sihteeri Eeva-Liisa Miik-
kola ja rahastonhoitaja Kai-
sa-Liisa Korhonen, mo-
lemmat Helsingistä.

Seuran emännistöön va-
littiin entiset Kaarin Halo-
nen, Inkeri Hiiri, Raili
Huovila, Maija Luukka-
nen, Marketta Mattila,
Eeva-Liisa Miikkola ja
Anna-Kaarina Mäkelä.
Isännistöön valittiin Johan-
nes Ijas, Toivo Nokelai-
nen, Ari Pusa, Veijo Sa-
volainen ja Keijo Tikka.
Toiminnantarkastajiksi va-
littiin edelleen Kirsi He-
denstam ja Jaana Vanha-
nen, varalle Seija Tiikka-

ja ja Johannes Ijas. Kaikki
kokouksessa tehdyt valin-
nat olivat yksimielisesti teh-
tyjä.

Emäntien valmistama
herkullinen tarjoilu oli sii-
rappileipineen, kuivine kak-
kuineen, pasteijoineen ja
kanttarellipiirakkoineen
taattua huippulaatua. En-
nen arpajaisia ja Juhani
Forsbergin johdolla laulet-
tua Jo Karjalan kunnailla
kuultiin kokousesitelmöit-
sijänä arkeologi, FM Kerk-
ko Nordqvistia. Hän esi-
telmöitsi aiheesta Vpl. Py-
häjärven esihistoriasta uu-
sien arkeologisten tutkimus-
ten valossa. Nordqvistin
esitelmän lyhenne julkais-
taan tässä lehdessä.

KAARINA
PÄRSSINEN

Syyskokouksessa puhetta ja lopuksi lauletun Jo Karjalan kunnailla -laulun
johti ja säesti seuran kunniapuheenjohtaja Juhani Forsberg.

Syyskokoukseen oli saapunut kolme
seuran perustajajäseniin lukeutuvaa,
vuosikaudet aktiivisesti seuran toi-
minnassa mukana ollutta, kuvan
Martta Heinonen, s. 1922, sekä Paa-
vo J. Paavola, s. 1935 ja Kari Uusita-
lo s. 1933.

Esitelmöitsijä Kerkko Nordqvist sekä Juhani Paajanen ja Teuvo Leinonen
löysivät paljon puhuttavaa Paajasen ja Leinosen esi-isien asuinpaikoilta
Yläjärven ja Konnitsan kyliltä tähän mennessä tehdyistä arkeologisista löy-
döistä.
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Tällainen otsikko tuli mie-
leeni, kun luin 17.10. leh-
destä Reino Äikiän mie-
lenkiintoisen artikkelin Py-
häjärven valtauksesta ja sa-
takuntalaisen kevytosasto
16:n sotatoimista.

Asia herätti erityisesti sik-
si mielenkiintoni, että olen
pyhäjärveläis-satakuntalai-
sen perheen jälkeläinen ja
erityisesti pyhäjärveläisen äi-
tini synnyinseudusta kiin-
nostunut.  Toisaalta taasen
setäni Aleksi Pohjola, ke-
vytosasto 16:n vääpeli, ker-
toili minulle usein noista
sotaretkistä, joilla isäni (Ant-
ti, joka kuoli tapaturmai-
sesti jo v. 1953) oli mukana
joukkueenjohtajana pääosin
lavialaisine miehistöineen ja
ryhmänjohtajineen. Kaptee-
ni Heikki Antila (isäni ja
setäni serkku) oli kevyt-
osaston komentajana.

Lavian miehet sotatiellä-
kirja kertoo noista Lavian
miesten Karjalan kannak-
sen ja erityisesti Hiitolan,
Räisälän ja Pyhäjärven so-
taretkistä seuraavaa:

Jatkosotaan lähtö
Laviasta
Lavialaisten lähdöstä ker-
tovien tietojen kokoamista
helpottaa huomattavasti
kers. Lauri Järvenpään ja
alik. Arvo Keskimäen kir-
joittama 1./KevOs 16:n
sotapäiväkirja sekä Yrjö
Saarivirran kirjoittama 2./
kevOs 16:n sotapäiväkir-
jat.

---Aamuvarhain 18.06. ja-
etut käskyt velvoittivat il-
moittautumaan viiden tun-
nin kuluttua Suojeluskunta-
talolle, jossa miehille jaet-
tiin aseet. Klo 18 miehet
kokoontuivat Lavian toril-
le katselmusta varten, ali-
sotilasohjaajaksi nimetty
vänrikki Olavi Niinikos-
ki järjesti joukon katsel-
musta varten. Sen tuli suo-
rittamaan luutnantti Heikki
Antila, joka oli määrätty
asevelvollisuusasiantoimis-
ton päälliköksi Vammalan
sk-piirissä.

---Seuraavana päivänä
19.06. polkupyörämiehet
kokoontuivat yhteiskoulun
eteen, josta joukko lähti
kello 12 vänrikki Aimo
Hesson johdolla kohti
Vammalaa (kirj.huom! 50
km:n pyörämarssi).  Siellä
2. komppania koottiin Tyr-
väänkylän Ryssän talossa,
jonne autokuljetuksin tullut
komppanian muu miehis-
tö saapui illalla.--

Ensimmäisen
komppanian lastaus
ja lähtö

Ensimmäinen junakulje-
tus alkoi ja ykköskomppa-
nia lähti Tamperetta koh-
den  ja edelleen kohti poh-
joista. Taukopaikka oli
Pieksämäellä, josta sitten
käännyttiin kohti Kannasta.
Saatiin kuulla uutinen, että
”Iivon” koneita oli 25.06.
ammuttu alas yli kaksikym-
mentä.

Kun Lavian miehet Pyhäjärven valtasi –
ja Pyhäjärven miehet (ja naiset) evakkoina Lavian

Junamatka kohti pää-
määrää päättyi 26.06. Puti-
kon asemalle, josta mentiin
Rautjärven pitäjän Torsan-
salon kylään. Täältä käsin
tehtiin tiedustelumatkoja
rajan taakse välittömästi ja
tapahtui myös ensimmäi-
set haavoittumiset. Lento-
pommitukset häiritsivät tällä
lohkolla komppaniaa, ja
pommittajalaivueita maini-
taan lentäneen aalloittain yli
rajan. Yhteen esikuntatelt-
taankin tuli osuma ja yksi
mies haavoittui. Koulutus
ja monipuolinen harjoitus-
toiminta kesti koko heinä-
kuun.

Toisen komppanian
lastaus ja lähtö
Toinen komppania osallis-
tui myös 22.06. kello 11
pidettyyn katselmukseen ja
kenttähartauteen.  Seuraa-
vana päivänä tuli lähtökäs-
ky Hyssän talosta, jonka
isäntäväen ja lottien huo-
lenpidossa oli oltu.  Ase-
malle kokoonnuttiin junaan
lastausta varten. Päiväkir-
jan pitäjän kirjoittamaa:

”Näin olimme valmiit
matkaamaan rajalle antaak-
semme periviholliselle is-
kun, iskun omasta puoles-
tamme ja menneitten ja tu-
levaisten polvien suoma-
laisten puolesta. Toivom-
me voivamme täyttää tä-
män Korkeimman meille
suoman tehtävän kansam-
me tulevaisuuden turvaa-
miseksi.”

Ennen lähtöä komppa-
nia varustettiin täyteen sota-
asuun ja sai aseistuksen li-
säksi polkupyörät ja autot.
Komppanianpäälliköksi tuli
Arvo Karhiniemi ja jouk-
kueenjohtajiksi luutnantti
Aimo Hesso, vänrikki
Eero Tuovinen, vänrikki
Antti Pohjola (isäni) ja
vänrikki Otto Vänttinen.
Aliupseerit ja miehistö oli-
vat pääasiassa lavialaisia,
täällä siirtolaisina olleita kar-
jalaisia sekä naapuripitäjistä
kutsuttuja.

Juhannusaamuna 24.06.
junakuljetus lähti Haapamä-
en, Pieksämäen ja Savon-
linnan kautta kohti rajaa.
Putikon asemalle purkau-

duttiin ja tämän jälkeen ai-
kaa käytettiin koulutukseen,
varusteiden kunnostukseen
ja päiväkirjassa kerrottuun
viihdytystoimintaan tykistö-
keskitysten molemmilta
puolilta säestämänä kesä-
kuun loppuun. Silloin oltiin
rajan varmistajina Rautjär-
ven lentokentän tienoilla.

Päiväkirja iltayöstä 30.06.
kertoo tapahtuneen voima-
kasta tykistötoimintaa, jo-
hon liittyi omankin tykis-
tön tulitusta.  Alikersantti
Tuomiston ryhmä teki
myös onnistuneen tiedus-
telumatkan rajan taakse pa-
laten 1.7. reissultaan. Toi-
nen kahden ryhmän partio
lähti kolmos-joukkueesta
jatkamaan vänrikki Antti
Pohjolan ja kersantti Veik-
ko Lahdenniemen johdol-
la.  Tästäkin matkasta sel-
vittiin tappioitta.

Heinäkuun tilanne jatkui
edellä kuvattuna ennallaan.
Päiväkirja mainitsee myös,
että vääpeli Elias Virta-
nen määrättiin reserviup-
seerikouluun, jolloin komp-
panian vääpeliksi tuli Alek-
si Pohjola.

Vasta 4.08. esikunnasta
tullut lähetti toi käskyn
hyökkäykseen lähdöstä.
Tällöin oltiin Torsanjärven
tienhaarassa ja suunnattiin

Änkilän ja Pajarinkylän
kautta Salokylään. Liina-
maan kylään taistelujen
edettyä uhkarohkeana tun-
nettu kevytosaston komen-
taja kapteeni Koukku kaa-
tui vihollisen luodista. Hä-
nen tilalleen tuli kapteeni
Heikki Antila.

Kovien taistelujen sarja
oli alkanut Kannaksella ja
se jatkui etenemisenä Hii-
tolan ja Räisälän kautta Py-
häjärvelle ja päätyi vanhan
rajan tuntumaan valitulle
puolustuslinjalle Taipalees-
sa.  Sitten alkoi pitkäksi
muodostunut asemasodan
kausi.

Toisen komppanian päi-
väkirjassa 13.12.1941 on
merkintä: ”Yli 6 kuukautta
on komppania täyttänyt
tehtävänsä isänmaan pal-
veluksessa. Alttiilla mielellä
on suoritettu tehtävät ja
nurkumatta kannettu so-
dan rasitukset.  Todellisia
sankareita ovat ne 15 mies-
tä, jotka joukostamme ovat
poistuneet kaatuneina. Va-
littamatta ja kehoittaen toi-
sia päättävästi jatkamaan
taistelua, on joukostamme
28 haavoittunutta miestä
ottanut vastaan ryssän is-
kut.” Toisen komppanian
kaatuneista oli 10 lavialaisia
ja haavoittuneita 17. Kaik-

kiaan Lavian hautausmaal-
la on kaatuneiden tai ka-
donneiksi jääneiden nimiä
178.  Kova on ollut hinta
Kannaksenkin vapauttami-
selle vihollisista. Kovia päi-
viä olivat erityisesti 4.8. kaa-
tuneita 11 ja 9.8. 3 kaatu-
nutta ja 10 haavoittunutta
ennen kuin 23.08. saavutet-
tiin Taipaleen joki.

MUUTAMA KORJA-
US nimiin: Reino Äikiän
kirjoitukseen mainittakoon,
että  kapteeni oli Heikki
Antila, pankinjohtaja Lavi-
asta, ei Anttila.  Reino Äi-
kiän kirjoituksessa mainittu
vt. joukkueenjohtaja Antila
oli isäni serkku Asa Antila
Suodenniemeltä.

Erikseen ovat sitten ke-
säkuussa 1944 alkaneet tais-
telut ja niiden seurauksena
Kannaksen luovutus ja Py-
häjärven asukkaiden evak-
komatkat, jotka koskivat
myös äitini Sylvi Pohjo-
lan, o.s. Pärssisen kotivä-
keä ja sukulaisia.

Tuo Pyhäjärven miesten
Lavian valloitus tapahtui
niin, että isäni Antti Pohjola
asemasodan aikana tapasi
äitini Sylvin (Pyhäkylän Pe-
räkylästä Matti ja Anna-
Mari Pärssisen tytär), joka
oli  lottakanttiinissa tarjoi-

lemassa ja ilmavalvonnas-
sa.  Isäni toimi sotapoliisi-
na tuona aikana.  He avioi-
tuivat v. 1942 Pyhäjärvellä
ja äitini muutti samalla La-
viaan isäni kotitaloon mi-
niäksi.

Sitten Laviaan tuli v. 1944
minua ja isoveljeäni hoita-
maan äidin nuorempi sisar
Hilja, joka avioitui Mau-
no Peltoniemen kanssa
Lavian Hauniaan.  Sitten
nuorin sisar Leena tuli mei-
tä hoitamaan ja avioitui py-
häjärveläisen Esko Väi-
nönpoika Pärssisen kans-
sa. Vielä enoni Veikko
Pärssinen tuli isälleni töi-
hin kuorma-auton kuljet-
tajaksi ja avioitui Laviaan
Raili Niilon tytär Joki-
sen kanssa.

Näin sitten oli jo neljä
sisarusta avioitunut Lavi-
aan. Miten sitten Lavia
muutoin valloitettiin Pyhä-
järven miesten toimesta?
Siitä kertovat mm. seuraa-
vat sukunimet: Pärssiset,
Rautiaiset, Turuset, Pit-
käset, Haapasaaret, Ho-
piat, Rampat, Ivanoffit,
Koverot, Hiiret/Helas-
salot, Hutrit/Mikkoset
ja monia muitakin.

Melkoinen joukko Pyhä-
järven miehiä puolisoineen
ja myöhemmin jälkipolvea
avioituneina lavialaisten
kanssa, jolloin pieni maa-
laispitäjä sai melkoisen, uu-
denlaisen, pitäjää vilkastut-
taneen asujaimiston eva-
koista. Tästä kirjoitan myö-
hemmin erikseen.

Minulle avautui mielen-
kiintoinen maailma satakun-
talaisen isän ja karjalaisen
äidin antamalle kahdenlai-
selle kulttuurille, jota täy-
densi hienosti vierailut
mummun ja ukin luona
Tyrvään Vinkkilässä.

Sota-ajalta lavialaisille
miehille oli siis Karjalan
kannas ja erityisesti Pyhä-
järvi hienoine maisemineen
varsin tuttu ja muistoja
täynnä, mutta surullisena
joudun nykyisin katsele-
maan Pyhäjärvellä vierail-
lessani tuota hienoa äitini
kotipitäjää ja isäni taistelu-
tantereita.

Omien sukujeni tutkijana
ja karjalaisuuden vaalijana
minua kiinnostavat nämä
sota-ajan tapahtumat, hen-
kilöt ja heidän kokemuk-
sensa.

Lavian osalta mielenkiin-
toinen kirja avaa näitä ko-
kemuksia meille sota-ajan
ja sen jälkeisen pula-ajan
lapsille aivan erityisiä muis-
toja, jotka tulisi voida kir-
jallisessakin muodossa vä-
littää jälkipolville, jotta
osaamme jokainen arvos-
taa näitä isiemme ja äitiem-
me kovia aikoja ja koke-
muksia sodassa ja evakko-
vaiheissa.

TIMO ANTINPOIKA
POHJOLA

Lavian
Riihonkylän poikia
Salon kaupungista

Torsanjärvellä joukkue lavialaisine miehineen. Kirjoittajan isä Antti Pohjola edessä keskellä kypärä
päässä.

Pentti Vaahteran piirros sodanaikaisesta korsusta.
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Kirkonsanoma

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio

Psalmissa 90 sanotaan:
”Ravitse meitä armollasi
joka aamu, niin voimme
iloita elämämme päivistä.”

Meidän suomalaisten elä-
mä on kietoutunut monel-
la tapaa vuoden kiertokul-
kuun. Pimenevä syksy saa
ihmiset vetäytymään koti-
oloihin ja mietiskelemään
omaa olemista. Puheenai-
heina ovat ulkona vallitse-
va keli, terveydentila ja jak-
saminen taas talven yli.
Maailman ja kansamme ta-
loudellinen tilanne huoles-
tuttaa, eikä vielä ole joulu-
juhlavalmistelujenkaan aika.
Lisävitamiineistakin ollaan
niin erimielisiä. Mistä sai-
simme voimia ja sisältöä
elämään?

Sisältöä elämään
Psalmin rukoilija oival-

taa, miten Jumalan läsnä-
olo on yhdistynyt koko ole-
massa olevaan todellisuu-
teen. Tätä Jumalan ravitse-
vaa läsnäolon tuntemista me
tarvitsemme kuin jokapäi-
väistä ravintoamme. Juma-
lan käsittämätön armo ei
ole vain iankaikkista elä-
määmme koskeva pelas-
tusteko, vaan se on läsnä
kaikessa elämisessämme.
Sen tähden voi sanoa, että
elämänilo on Jumalan ar-
moa.

Jumalan armo on läsnä
perheemme ja sukulaistem-
me olemassaolossa, vaikka
osa heistä olisi jo kuollut tai
muuttanut kauas pois. He

ovat Jumalan armo meille.
Ystävät ja tuttavat, ne, joit-
ten kanssa voimme     jakaa
tunteitamme ja ajatuksiam-
me, ovat myös Jumalan
lahja meille. Erityisesti tar-
vitsemme päivittäin Juma-
lan rakkauden lääkettä nii-
hin ihmissuhteisiin, jotka
ovat meille vaikeita.

Joskus mieli on niin apea,
ettei mikään tunnu autta-
van. Silloin meillä on kova
Jumalan lohduttavan ar-
mon nälkä, oikea puutosti-
la. Meitä ei turhaan opete-
takaan rukoilemaan samas-
sa psalmissa näin: “Niin
kuin annoit murheen, anna
meille ilo.” Läsnä oleva Ju-
mala antaa niin, että jotain

todellista tapahtuu. Jokin
meissä tai ympäröivissä olo-
suhteissa tai kummassakin
muuttuu, ei aina heti mutta
ajan kuluessa. Rukous saa
aikaan näkyvää ja tuntuvaa.
Jumalan hyvä suunnitelma
etenee myös meidän elä-
mässämme, kun rukoilem-
me luottavaisesti. Raama-
tun rukoilijat ovat jättäneet
meille todeksi koettua hen-
gellistä opastusta.

Talven hämäryys kietou-
tuu ympärillemme, mutta
samaan aikaan Jumalan
armo läpäisee meitä ym-
päröivän todellisuuden ja
elämisemme arkipäivän.

SILJA FORSBERG

Tamperelaisten karjalaisyh-
teisöjen perinteinen muis-
tohetki vietettiin Karjalaan
jääneiden vainajien muisto-
merkillä Kalevankankaalla
pyhäinpäivänä 5.11.

Muistomerkki on paljas-
tettu Tampereen Karjala-
seuran 15-vuotisjuhlien yh-
teydessä 2.10.1955. Mer-
kin päämuodon valitsi seu-
ra käyttäen hyväkseen Kar-
jalan Liiton malliluonnok-
sia. Pronssiin valetun Kar-
jalan vaakunan muisto-
merkkiin veisti tamperelai-
nen kuvanveistäjä Unto
Hietanen. Muistokiven
valmisti ja pystytti Näsin
Kiviteollisuus Oy.

Muistomerkin paljastus-
puheessa kapteeni evp.,
maanviljelijä Jalmari Pusa
lausui mm: ”Karjalaiset ovat
rakentaneet tälle paikalle
kotialttarinsa, jonka ääressä
karjalainen vanhus voi hil-
jentyä ja tuoda sille kukan,
joka kertoo sanomattoman
kaunista kuvakieltä. Opin-
tonsa päättävä nuori karja-

Karjalaan jääneiden vainajien muistohetki

lainen laskee sen ääreen
osan kukistaan ja jouluisin
lepattavat muistomerkin
äärellä kynttiläin liekit. Tätä

tapaa noudattamalla seu-
raavat karjalaiset sydämen-
sä ääntä.”

Tietolähde:

Tampereen Karjala-seu-
ran 70-vuotishistoria, 2010

PIRJO KIIALA

Huittisten Karjalaseura ry. kutsui pitkäaikaisen vaikutta-
jansa Reino Äikiän (kuvassa vas.) kunniapuheenjohta-
jakseen.

Karjalaseuran syyskokous aloitettiin tänä vuonna juh-
lavissa merkeissä, kun seuran nykyinen puheenjohtaja
Heikki Kiiski luovutti kaiverretun puheenjohtajannui-
jan Äikiälle merkiksi kunniapuheenjohtajuudesta. Seura
päätti viimein muistaa Äikiää hänen hienosta työstään
seuran ja karjalaisuuden hyväksi.

Huittisten Karjalaseura on toiminut 66 vuotta, ja Äikiä
on ollut mukana toiminnassa koko tämän ajan vanhem-
pien mukana kulkeneesta pikkupojasta lähtien. Hän on
toiminut seurassa sihteerinä, rahastonhoitajana ja pitkä-
aikaisena puheenjohtajana. Lisäksi Äikiä on edustanut
seuraa Karjalaseurojen Satakunnan piirissä ja Karjalan
Liitossa.

Huittisten Karjalaseuran ohella Äikiä on toiminut Vpl.
Pyhäjärvi -lehdessä ja -säätiössä, ollut mukana järjestele-
mässä useita Pyhäjärvi-juhlia ja julkaissut lukuisia teoksia
ja kirjoituksia koskien karjalaisia ja karjalaisuutta.

Vuosien saatossa Reino Äikiä on antanut korvaamat-
toman panoksen Huittisten Karjalaseuralle, ja tämän
johdosta hänet on nyt kutsuttu seuran kunniapuheen-
johtajaksi.

NINA NAATULA
Huittisten Karjalaseuran sihteeri

Etsin tietoja
Nikolai Tscherbakoffista,
myöhemmin Nikolai Tervakorvesta
ja hänen maalauksistaan taidehistorian seminaarityötä
varten. Kiittäen yhteydenotoista:

MAJ-LIS TYKKYLÄINEN
puhelin 040-8451569 tai sähköposti
maj-lis.tykkylainen@kymp.net

Nikolai Tervakorvesta on julkaistu Salme Rintalan
kirjoittama artikkeli Pyhäjärvi-lehdessä nro 11/2010.

Karjalaseuralle
kunniapuheenjohtaja

Karjalan Liitto on viettänyt
Talvisodan alkamisen val-
takunnallista muistotilai-
suutta vuodesta 1997 saak-
ka. Talvisodan muistopäi-
vän järjestelytehtävä kier-
tää Karjalan Liiton 15 pii-
rissä.  Tänä vuonna järjes-
telyvuorossa on Karjala-
seurojen Satakunnan piiri.
Talvisota alkoi 30.11.1939
ja muistotilaisuutta viete-
tään nykyisin tätä päivä-
määrää lähinnä olevana
sunnuntaina eli nyt siis
27.11.2011 Porissa.

Talvisodan syttymisellä oli
ratkaiseva merkitys siinä
murheellisessa kehitykses-
sä, joka johti karjalaisen
heimon aina tähän päivään
saakka kestäneeseen evak-
kotaipaleeseen. Ensimmäi-
set vanhan valtakunnan ra-
jan tuntumassa asuneet kar-

Talvisodan alkamisen valtakunnallinen
muistotilaisuus vietetään Porissa 27.11.

jalaiset joutuivat jättämään
kotinsa jo ennen talvisodan
syttymistä, mikä tapahtui
30.11.1939. Koko Karjala
oli tyhjennettävä asukkaista
lyhyessä ajassa sen jälkeen
kun talvisota oli päättynyt
13.3.1940. Suuri osa karja-
laisista palasi kotiseuduil-
leen jatkosodan aikana vuo-
den 1941 lopussa ja 1942
alussa. Lopullinen lähtö syn-
nyinseuduilta oli edessä sen
jälkeen kun jatkosodan tais-
telut päättyivät 4.9.1944.
Kaikkiaan yli 400 000 Kar-
jalan asukasta joutui jättä-
mään kotinsa ja aloittamaan
elämänsä alusta heille osoite-
tuilla sijoituspaikkakunnilla.

Karjalan heimon histori-
asta löytyvät siis perusteet
viettää Talvisodan muisto-
päivää. Muistopäivän viet-
täminen on myös kunnian-

osoitus niille veteraanisu-
kupolville, jotka Talvi- ja
Jatkosodissa taistelivat isän-
maamme itsenäisyyden säi-
lyttämisen puolesta.

Tilaisuus 27.11. alkaa
Keski-Porin kirkossa mes-
sulla klo 10.00. Messussa
saarnaa Keski-Porin seura-
kunnan kappalainen Pek-
ka Aalto. Kirkossa ovat
läsnä myös Karjalan Liiton
ja Karjalaseurojen Satakun-
nan piirin liput sekä Suo-
men lippu. Jumalanpalve-
luksen jälkeen liput siirtyvät
kunnianosoitusta varten
Karjalaan jääneiden vaina-
jien muistomerkille.

Karjalan Liiton ja Karja-
laseurojen Satakunnan pii-
rin edustajat laskevat kuk-
kalaitteet Karjalaan jäänei-
den vainajien sekä sankari-
vainajien muistomerkeille.

Muistopäivän tilaisuudet
jatkuvat keittolounaalla seu-
rakuntakeskuksessa noin
kello 12.00. Tilaisuudesta
peritään 10 euron osanot-
tomaksu, joka sisältää keit-
tolounaan ja kahvin.

Päivätilaisuus alkaa klo
14.00. Muistotilaisuuden
pääpuheen pitää karjalais-
taustainen eversti Timo
Pöysti, jonka Tauno-isä on
kotoisin Hiitolan Kilpolan
saaresta.

Tilaisuuden tarkempi oh-
jelma löytyy Karjalaseuro-
jen Satakunnan piirin koti-
sivulta
www.karjalanliitto.fi/karja-
laseurojensatakunnanpiiri.

Tervetuloa joukolla mu-
kaan!

KARJALASEUROJEN
SATAKUNNAN PIIRI
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Ylioppilaita

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.

Merkkipäiviä

Oulussa 10.11.1941 synty-
nyt Marja-Liisa oli Antto-
sen perheen kolmas lapsi.
Lauri ja Laila saivat pik-
kusiskon. Kolme vuotta
myöhemmin syntyi per-
heen kuopus Markku.
Vanhemmat Anna-Kaisa
os. Pitkänen ja Toivo Ant-
tonen olivat kumpikin syn-
tyneet Pyhäjärven Vernit-
salla. Isä- Toivo oli armei-
jan palveluksessa ja Marja-
Liisan syntymäaikaan Ou-
lun varuskunnassa. Sodan
jälkeen perhe muutti
Lylyyn. Vuodesta 1945 vää-
peli Toivo Anttosen työ-
paikka oli Lylyn sotilasva-
rikko.

Vanhemmat ja lapsista
kaksi ovat jo poisnukku-
neet. Laila-sisko hukkui lap-
sena Mirja-serkkunsa kans-
sa Ikaalisissa ja Markku
nukkui pois jokin aika sit-
ten Riihimäellä. Lapsista
vanhin Lauri asuu perhei-
neen Hämeenlinnassa ja
Marja-Liisa Lylyssä.

Marja-Liisa kävi aikoi-
naan Räisälän kansanopis-
ton Peipohjassa ja kansan-
korkeakoulun Lahdessa.
Siellä opinto-ohjaaja ehdot-
ti hakemista diakonissa-
koulutukseen. Marja-Liisa
tunsi että se ei ole hänen
alansa, hänellä kun ei ole
lauluääntä. Niinpä hän ha-
keutui Tampereen apuhoi-
tajakouluun johon hakijoi-
ta oli 500 ja 50 valittiin,
Marja-Liisa valittujen jou-
kossa. Hän valmistui 1963
ja sai välittömästi viran Ori-
veden sairaalasta.

Lylyssä Hulippaan kyläs-
sä isännöi nuori maanvilje-
lijä Olavi Rae kotitilaansa.
Marja-Liisa nauravine sil-
mineen veti kummasti puo-
leensa, eikä Marja-Liisalla-
kaan ollut vastaansanomis-
ta. Heidät vihittiin 1965.
Avioliiton myötä syntyivät
lapset Jukka, Marjut ja

Marja-Liisa Rae o.s. Anttonen täytti tasavuosia

Pekka. Marja-Liisa jätti
työnsä sairaalassa ja jäi ko-
tiin hoitamaan lapsiaan. Las-
ten vartuttua hänellä oli run-
saasti sijaisuuksia sairaalas-
sa ja vanhainkodissa. Vii-
meiset 12 vuotta ennen
eläkkeelle lähtöä hän toimi
kotisairaanhoidossa lääk-
keiden jakajana.

Marja-Liisa ja Olavi-
aviomies olivat yhteiskun-
nallisesti valveutuneita. Ola-
vi oli Juupajoen kunnan-
hallituksessa. Hulippaan ky-
län Pienviljelijäyhdistyksen
toiminta oli täysin Raen pa-
riskunnan hoidossa. Sitten
elämään tuli surua. Olavi
sairastui vakavasti ja me-
nehtyi 1995.

Marja-Liisa toimi kaksi
kautta koululautakunnassa.
Lisäksi hän kuului kirkko-
valtuustoon ja toimi Mart-
tojen sihteerinä viisi vuotta.
Nykyisen kylätoimikunnan
voimistelukerhon vetäjänä
hän on ollut vuosia.

Karjalaisuus on Marja-
Liisalle itsestään selvyys.

– Tunnen itseni karjalai-
seksi ja sen aina sanonkin,
jos joku vieraampi kysyy,
”mistä olet kotoisin”. Iso-
äidit, äidinäiti Anni-mum-
mo ja isänäiti Olga-mum-
mo puhuivat soljuvaa kan-
naksen murretta. Heitä oli
ilo kuunnella. Olin paljon
lapsena Anttosen mum-
molassa Ikaalisissa ja siellä
sukulaiset Pitkäsen, Tukiai-
sen ja Lappalaisen perhei-
den lapset tulivat tutuiksi ja
hyviksi ystäviksi. Kesälo-
mat Ikaalisten sukulaisten
luona jättivät todella läm-
pimät lapsuusmuistot. Sain
sieltä peruspohjan karjalai-
suudelleni, muisteli Marja-
Liisa

Marja-Liisalla on monia
harrastuksia. Yksi erikoi-
simmista on pilkkikalastus
ja kävipä hän Kurkijoen
”Kalakurkien” kanssa pilk-
kikilpailussa Venäjälläkin,

entisellä Kurkijoella. Suku-
laisten kanssa on tietysti
käyty Vernitsalla ja myös
suvun hengellisillä juurilla
Konevitsassa ja Valamos-
sa.

Nyt eläkkeellä ollessa ei
ole kiireitä. Lastenlapsia on
kuusi ja niiden tilapäishoi-
dossa mummo antaa mie-
luusti apuaan. Lapsista Juk-
ka hoitaa sivutoimisena van-
hempiensa maatilaa ja tilan
suuressa päärakennuksessa
on avarat tilat niin Marja-
Liisalle kuin Jukan perheel-
le.

Merkkipäiväänsä päivän-
sankari viettää Liisan päi-
vänä 19.11. kotonaan Hu-
lippaantie 22. Pannu on
silloin kuumana koko päi-
vän, sukulaiset ja ystävät
olette tervetulleita.

Sydämelliset onnittelut!

SALME  RINTALA

Raen perheen lapset vasemmalta Pekka, Jukka ja Marjut, äiti Marja-Liisa
o.s. Anttonen ja isä Olavi Rae. Kuva on vuodelta 1989.

84-vuotias Pentti Äikiä
(Pattoinen) asuu yksinään
omistamassaan rivitalossa
Huittisten keskustassa. Ko-
tipalvelu käy säännöllisesti
katsomassa ja naapurit ja
ystävät poikkeavat kylään.
Pentti on tehnyt useita ko-
tiseutumatkoja Pyhäjärvel-
le, mutta viime vuosina ei
ole enää voimia ollut niin
pitkälle matkalle.

Veljenpojan tytär Virpi
Saulamo käy yhdessä mie-
hensä kanssa Penttiä katso-
massa.

Muutama kuukausi sit-
ten Virpi toi Pentin pöy-
dälle kannettavan tietoko-
neen, johon oli ladattu run-
saasti matkakuvia. Niitä
Pentti pystyy selaamaan yk-
sinäänkin, mutta nettiyh-
teyksiin tarvitaan ulkopuo-
lista apua.

REINO ÄIKIÄ

Seniori kuvamatkailee tietokoneella
Kesäkuun 4. päivänä 2011
painoi valkolakin päähänsä
Raision lukiosta Vilma-Rii-
na Koppanen.

Vanhemmat Tiina ja
Juha Koppanen. Isovan-
hemmat Lea ja edesmen-
nyt Kauko Koppanen, syn-
tymäpaikka Sakkolan Kel-
ja. Kaukon äiti oli Vpl.
Pyhäjärveltä Anna Mari
o.s. Talonpoika.

Lavian pitäjän Kivijärven-
maassa toimii Hanhijoen
seudun kyläyhdistys, joka
on yhteisvoimin saanut val-
miiksi Eläköön Hanhijoki -
kirjan. Kylän vanhin mies-
puolinen asukas on tällä het-
kellä Sulo Rampa, joka on
tullut paikkakunnalle siirto-
laisena vuonna 1947. Vpl.
Pyhäjärven Yläjärvellä
vuonna 1929 syntynyt Sulo
on viime talvena kirjoitta-
nut Hanhijoen koulupiirin
asioista ja siirtolaisten asut-
tamisesta kyläyhteisön alu-
eelle Laviaan. Näin syntyi
pohja kyläkirjalle, joka si-
sältää kaikenlaista vanhaa,
jotakin nykyaikaa ja tulevai-
suuteenkin liittyvää asiaa.
Mielenkiintoinen kuvitus li-
sää kirjan lukuarvoa.

Kirjaa on saatavilla mm.
Hanhijoen kyläyhdistyksen

Hanhijoesta kylästä
valmistui kirja

Sulo Rampa on hyväntuulisena Karhijärven ran-
nassa. Kuva: Yrjö S. Kaasalainen.

sihteeriltä 50e/kpl sisältäen
postikulut. Yhteystiedot:

Eeva Kukkula,
Kivijärventie 507,
38600 Lavia,
puh. 050-5488818.

Tilaa Pyhäjärvi-lehti
omaksi, ystävälle tai
sukulaiselle lahjaksi
p. 040 730 2622
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Lottakurssilaisia Pyhäjärven Kokkolinnassa 1933.

”Määrätietoisen työn edel-
lytyksenä kaikilla aloilla on
työn perinpohjainen tunte-
minen. Niin muonitustyös-
säkin. Lottien, jotka kuulu-
vat muonitusjaostoon, tu-
lee olla, ei yksin ruoanlait-
totaitoisia ja tästä työstä
innostuneita, vaan heidän
on sitä paitsi oltava täysin
asiantuntijoita kaikkiin nii-
hin tehtäviin nähden, joita
muonitustyö tuo muka-
naan.”

Näin kirjoittaa alkulau-
seessaan Elli Malmgren,
joka on kirjoittanut kirjan
”Muonituslotan käsikirja”.
Se kuuluu Lotta-Svärdin
julkaisusarjaan numerolla
11. Vuonna 1940 julkaistun
kirjasen kuudes painos käy
läpi monia käytännön asi-
oita, mitä muonituslottien
piti taitaa.

Kirja alkaa osiolla ”Kent-
tämuonan valmistukseen
tarvittavat keittiövälineet ja
niiden käyttö”. Lotan oli
hyödynnettävä kulloiselta-
kin paikkakunnalta löytyviä
valmistusvälineitä, kuten ka-
mina- ja muuripatoja, jot-
ka oli tietysti huolellisesti
puhdistettava ennen käyt-
töönottoa.

Myös erilaiset kenttäkeit-
tiöt esitellään, joissa val-
mistettiin niin upseerien
kuin sotilaitten jokapäiväi-
nen ruoka, tee ja kahvi.
Kenttäkeittiöistä opaskirja-
nen esittelee tarkemmin sak-
salaisen ja suomalaisen kent-
täkeittiön oheispiirroksi-
neen.

Keittomahdollisuudet
kattilassa ovat:

Suurin ruokakattilassa
185 ltr, suurin vesikattilass
2x30 ltr, pieni ruokakatti-
lassa 90 ltr ja pienin vesi-
kattilassa 2x15 ltr. Varasto-
vaunujen ja kuljetuslaatikoi-
den käytöstä on myös omat
tarkat ohjeensa.

Työnjako meni myös neu-
vojen mukaan. Muonitus-
työssäkin ”kaikinpuolisen

Käsikirja antoi ohjeet
Miten lotta
osasi muonittaa

onnistumisen ehtona on,
että sillä on päämäärästään
tietoinen johtaja, edesvas-
tuuntuntoinen, suunnittelu-
kykyinen johtaja, joka työn-
jaon pystyy toteuttamaan
ryhmässään”. Päällikön teh-
tävissä korostui se, että hä-
nen ”on ajateltava koko
ryhmän puolesta… ja teh-
täviä jakaessaan toimittava
harkiten ja oikeudenmukai-
sesti niin, että lotat eri ker-
toina työssä ollessaan saa-
vat tutustua työn eri puo-
liin ja siten tottuvat vähitel-
len itsenäisesti ajattelemaan
ja toimimaan”. Tehtäviä oli
mm. emännälle, keittäjälle
ja tarjoilijoille.

Ohjeet pukeutumiseen
olivat myös tarkat, huomi-
oiden se, oliko kyseessä
sisä- vai ulkotyö ja tietysti
vuodenaika. Lottien pum-
pulipukua piti täydentää esi-
liinalla sekä päähän sidotul-
la liinalla tai lakilla. ”Mi-
kään ei ole vastenmielisem-
pää kuin hiuksen löytämi-
nen ruoasta”.

”Kylmänä vuodenaikana
ulkona työskennellessä sekä
taisteluharjoituksissa kaikil-
la: sarkamanttelit tai sade-
takit ja niitten päälle sopi-
vat harmaat työesiliinat, sar-
ka- tai kesälakit, pitkävarti-
set vedenpitävät kengät tai
saappaat”.

Jokaisessa lottien paikal-
lisosastossa piti myös pitää
työpäiväkirjaa. Opastusta
tuli myös muonalaskelmiin
ja kirjanpitoon. Muonituk-
sen kriteereitä olivat:

1. Sen tulee olla ravitse-
vaa. Ohjeistuksessa kerrot-
tiin erilaisten ravintoainei-
den vaatimuksista kuulua
muonitukseen.

2. Ruoan tulee olla vaih-
televaa. “Hyväkin ruoka,
jota joka päivä nautitaan,
kyllästyttää meitä vähitellen
niin, että menetämme ruo-
kahalun”.

3. Ruoan tulee olla ko-
koonpanoltaan sellainen,
että syötyä on kyllyyden
tunne. ”On huolehdittava,
että ruoka-annokseen sisäl-
tyy paitsi tarpeellista mää-
rää ravintoa-arvoa, myös-
kin ns. “täyteruokaa” (puu-
roa, leipää, perunoita, kas-
tiketta)”.

4. Ruoan tulee olla huo-
lellisesti valmistettua. ”Ruo-
an valmistuksessa samoin
kuin tarjoilussa noudatetaan
ehdotonta puhtautta ja siis-
teyttä”.

5. Ruoan hinta ei saa
ylittää muonitukseen
myönnettyä määrärahaa.
Miehen päiväannoksen hin-
toja kehotettiin laskemaan
Suojeluskuntain Yliesikun-
nan Käskylehti nro 1/1929
antamien ohjeiden mukaan
käyttäen apuna paikkakun-
nan hintoja, ja sen mukaan
suunnittelemaan ruokalistat.

Tietopuolisen koulutuk-
sen ohella painotettiin käy-
tännön harjoituksia. ”Niin
välttämätön kuin tietopuo-
linen perusopetus lottien
muonituspalveluksessa on-
kin, vaikuttaa käytännölli-
nen harjoittelu ja sen kautta
saavutettu kokemus kum-
minkin ratkaisevasti muo-
nituksen oikeaan ja onnis-
tuneeseen järjestelyyn”.

Käytännön harjoitus ja-
kaantuu oppikirjan mu-
kaan:

1. Muonitustyöhön sk.
harjoituksissa paikallisosas-
toissa.

2. Muonitustyöhön alue-
päivillä ja taisteluharjoituk-
sissa.

3. Muonitustyöhön pii-
rin järjestämillä leiripäivillä.

4. Muonitustyöhön pii-
rin järjestämissä taisteluhar-
joituksissa.

Muonitustyön neljä osa-
aluetta olivat valmistelut-
yöt, aterian valmistus, tar-
joilu ja jälkityöt.

Kenttäkeittiöolosuhteissa
muonituspaikaksi suositel-
laan aukeaa, tasaista kent-
tää, missä kenttäkeittiöt voi-
daan sijoittaa kuivalle, var-
joisalle paikalle puitten tai
rakennusten suojaa, ja jossa
kaivo sekä puuvarastot
ovat mahdollisimman lä-
hellä.

Seikkaperäiset neuvot tu-
livat niin ruoanvalmistuk-
seen kuin jakeluun. ”Muo-
nituspäällikön on aina mais-
teltava ruokaa ennen sen
jakamista ja tarkistettava,
että kaikki on asianmukai-
sessa jakelukunnossa”.

Ohjeistusta tuli myös
päällystön ruokailun järjes-
tämiseen. ”Jos päällystö
ruokailee erikseen, voi val-
mistaa ns. seisovan pöy-
dän, jolle järjestetään mah-
dollisimman sievästi ruo-
kailuvälineet, juomakannut
ja lasit, leipä leikattuna tar-
jottimille ja voi erikseen
lautasille aseteltuna. Voipa-
peri kelpaa nytkin pöytä-
että tarjotinliinoiksi, mutta
ajan mittaan tulevat kyllä
vahakangasliinat huokeam-
miksi, ja ovat ne sitä paitsi
paljon siistimmät. Ellei mi-
tään erityismääräystä ole
annettu, on päällystön ruo-
ka samaa kuin miesten”.

Kenttäkaupan eli kanttii-
nin pito oli myös muoni-
tuslottien huolena. “Täm-
möisen kenttämyymälän eli
kanttiinin tulee olla mah-
dollisimman monipuolinen
ja tulee tavarat myydä mah-
dollisimman huokealla, et-
tei varattomien tavaran kal-
liuden taksia tarvitsisi olla

kanttiinia käyttämättä”.
Myynnissä piti oleman

mm. tupakkaa, kirjoitus-
paperia ja -kuoria, ompe-
lutarvikkeita, kuten
sk.puvun nappeja. Lisäksi
mm. virvoitusjuomia, he-
delmiä ja makeisin, ja kah-
via, teetä, voileipiä, vehnäs-
tä ja keksejä.

Taisteluharjoituksien
muonitusta ohjeistettiin
erikseen. ”Taisteluharjoituk-
sissa täytyy minä hetkenä
hyvänsä voida tarjota jota-
kin syötävää ja lämmintä
juotavaa. Siksi onkin varas-
tossa pidettävä valmiita
voileipiä ja kahvikattilassa
kiehuvaa vettä teen valmis-
tamista varten”.

Lottia kehotettiin huo-
mioimaan myös ruokien
valmistusaika; esimerkiksi
kauan haudutettava herne-
keitto ei joka tilanteeseen
passannut.

Oma lukunsa Muonitus-
lotan käsikirjassa on ”Ta-
vallisimmat sotilasmuonaan
käytettävät ruoka-aineet,
niiden käyttö, säilytys ja hoi-
to”.

Tavallisimmin käytetyiksi
lihalajeiksi mainitaan “nau-
danliha, lampaanliha ja sian-
liha, ja käytetään näitä liha-
lajeja tilaisuuden mukaan
joko tuoreena, suolattuna,
savustettuna tai säilykkee-
nä, eniten kuitenkin tuoree-
na”. Mukana on tarkempi
erittely, millaista on kunkin
hyvän lihan tuntomerkit,
käsittely, käyttö, säilytys ja
valmistus.

Kalasta todetaan: ”Mie-
luisan vaihtelun yksitoikkoi-
seen sotilasruokajärjestyk-
seen tuo kala, vallankin mil-
loin sitä tuoreena voidaan
saada. Kumminkin käyte-
tään kalaa pääasiallisesti suo-
lattuna tai säilykkeenä syys-
tä, että ensiksikin sen käyt-
tö tuoreena tulee kovin kal-
liiksi”. Mukana jälleen seik-
kaperäiset ohjeet tuoreen
kalan tunnistamiseen ja ka-
lojen käyttöön.

Maito todetaan baktee-
reille hyvin alttiiksi ja “siksi
on sen hankintaan, käsitte-
lyyn ja säilyttämiseen näh-
den oltavakin äärimmäisen

huolellisia”. Samoin neu-
votaan säilyttämään huo-
lella voi ja margariini. ”Sekä
voi että margariini säilyvät
parhaiten kuivassa, puhdas-
ilmaisessa, pimeässä huo-
neessa”.

Leipävalikoimaan kuului
niin kuivattua kuin pehme-
ää leipää, kuivatun ollessa
paljon suuremmassa mää-
rin käytetty. Pehmeän lei-
vän ominaisuuksiksi maini-
taan ”leivän tulee olla hyvin
kohonnutta, hyvin paistet-
tua, ei palanutta, hyvän ma-
kuista, pehmeä- ja ohut-
kuorista”. Homehtumises-
ta varoiteltiin.

Jauhojen ja ryynien tulee
olla ”puhtaita, kuivia, va-
paita eltaantuneesta tai um-
mehtuneesta hajusta ja
mausta, tasaisen suuria ja -
värisiä, eikä niissä saa olla
irtonaisia kuoria. Riisiryy-
neissä on parempi käyttää
kiillottamattomia, syystä että
kiillotetuista on hangattu
vitamiinit pois”. ”Hyvien
jauhojen tulee olla raikkaan
hajuisia, puhtaita ja kuivia”.

Entäpä perunat ja muut
juurikasvit?

”Hyvien perunoiden tu-
lee olla täysikasvuisia, ter-
veitä, vahingoittumattomia,
hienohilseisiä, sileäkuorisia,
tasaisen suuria ja mieluum-
min hiekkamaassa kasva-
neita”.

Juurikasvien kehutaan si-
sältävän suoloja ja kasvi-
happoja. Niistä tulee ruo-
kaa hyvä maku ja ”tekevät
vaikeasti sulavat ruoat hel-
posti sulaviksi”. ”Tavalli-
simmat sotilasmuonan yh-
teydessä käytetyt juurekset
ovat lantut ja porkkanat”.

Herneet olivat tärkeä raa-
ka-aine. ”Herneitä hankit-
taessa tulee katsoa, että ne
ovat kokonaisia, puhtaita,
ei madonsyömiä, ohutkuo-
risia, tasasuuria, yhdenväri-
siä ja keitettäessä pian peh-
meneviä”. Herneiden koh-
dalla muistutetaan, että nii-
tä on pidettävä silmällä
”etteivät hiiret pääse niitä
turmelemaan”.

Eikä lotan muonitusaa-
pinen unohda mausteita-
kaan. ”Hyvään ruokaan tar-

Suomalainen kenttäkeittiö vuosimallia 1929. Osat siinä ovat ruokakattila,
tilavuus 200 litraa, 2 vesikattilaa, kummankin tilavuus 30 litraa, sekä
varastolaatikko.
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Vuonna 1992 Mainilan lau-
kausten päivänä 26.11. il-
mestyi Suomessa kahden
venäläiskirjailijan teos ”Pa-
raatimarssi Suomeen”- tal-
visota venäläisten silmin.
Tekijät Viktor Stepakov
(s. 1960) on kasvatustietei-
den kandidaatti ja toimii
Pietarin yliopiston kasva-
tustieteellisen laitoksen as-
sistenttina ja Dimitri Ore-
hov (s.1952) on koulutuk-
seltaan filosofian kandi-
daatti ja työskentelee Ve-
näjän tiedeakatemiassa in-
formatiikan ja automati-
soinnin tutkijana. Teoksen
suomensi Matti Hyväri-
nen.

Kirjan julkistamistilaisuu-
dessa kirjailijat olivat
WSOY:n vieraina Helsin-
gissä ja sen jälkeen viettivät
parin viikon ajan vierainani
Nokialla, osallistuen  kir-
jansa johdosta eri kulttuu-
ritilaisuuksiin.

Viktor Stepakov, joka on
teoksen varsinainen kirjoit-
taja, kertoi teoksen synnys-
tä. Hän oli lapsena hyvin
paljon ja varsinkin kesällä
isovanhempiensa luona
hoidossa. Isoisän ikäiset
miehet kokoontuivat usein
yhteen iltaisin ja aina hei-
dän keskustelunsa ja muis-
tojensa aiheena oli Suo-
men talvisota. Se koettiin
kauheimmaksi asiaksi hei-
dän elämässään. Osa mie-
histä oli ollut Puolan rinta-
malla ja saksalaisia vastaan,
mutta se ei ollut mitään
verrattuna Suomen sotaan

Asiat jäivät Viktorin mie-
leen ja kun hän kirjoittautui
yliopistoon, hän tiedusteli
yliopistosta Suomen talvi-
sodasta kertovaa tietoa. Sitä
ei löytynyt mistään. Joissa-
kin oli lyhyt tieto pienestä
”kahakasta” Suomen rajal-
la 1939.

Hän ei jättänyt asiaa sik-
seen, vaan laati suureen päi-
välehteen ilmoituksen, jos-
sa pyysi talvisodan vete-
raaneja kertomaan koke-
muksistaan. Hän sai  500
kirjettä talvisodan kaikilta
rintamilta, jossa puhuivat
tavalliset rivimiehet, soti-
laat ja upseerit. Aineistoa
olisi ollut paksumpaankin
teokseen, mutta Matti Hy-
värinen tiivisti tekstit 360
sivuseksi

”Paraatimarssi Suomeen”
– talvisota venäläisten silmin

vitaan muutakin kuin ruo-
ka-aineitten oma ja kyp-
sentämisen tuoma maku,
tarvitaan mausteita. Ruoan
oikea maustaminen onkin
keittotaidon tärkeimpiä
puolia”.

Tärkeimmiksi mausteik-
si todetaan suola. Lisäksi
esille tulevat kotimaiset per-
silja, dilli, sipuli, selleri, pi-
parjuuri, meirami, kumina.
”Tällöin tarvitsisi lottien
ruokataloudessa kokoel-
maa ehkä lisätä yhdellä ul-
kolaisella mausteella, nim.
maustepippurilla”.

Ruoanjätteiden käsitte-
lyyn tulee myös neuvoja.
Tähteitä pitää käyttää mah-
dollisuuksien mukaan seu-
raavien aterioiden valmis-
tukseen tai antaa kotieläi-
mille. Mikäli se ei onnistu,
poltetaan tai kaivetaan maa-
han syrjäiseen paikkaan.

Muona-annosten laskel-
miin opaskirja antaa taulu-
koita osviitaksi. Lisäksi esillä
on viikottaisia laadittuja
ruokalistoja. Esimerkkinä:

Keskiviikko:
Aamutee: teetä, voileipiä.
Aamiainen: sianlihakasti-

ke, perunat, kaurapuuro,
leipää, maitoa.

Päivällinen: hernekeitto,
voileipää, maitoa.

Iltatee: teetä, voileipiä.
Torstai:
Aamutee: voileipiä, mak-

karaa, teetä.
Aamiainen: silli- ja peru-

nalaatikko, ohraryynivelli,
voileipiä, kaljaa.

Päivällinen: palapihvit,
perunat, omenakeitto, lei-
pää.

Iltatee: teetä, voileipiä.

Ja ruokaohjeissa esimer-
kiksi 100 hengen kaura-
puuroon: 60 litraa vettä, 8
kg litistettyjä kauraryynejä
ja suolaa. ”Pataljoonakeit-
toon” 100 hengelle piti va-
rata 55 litraa vettä, 14 kg
naudanlihaa, 5 rkl mauste-
pippureita, 1,5 kg sipulia,
lanttua ja porkkanaa, 20
litraa perunoita ja 1,5 kg
makaroneja sekä suolaa.

Ruokaohjeita muonitus-
käsikirja tarjoilee runsaasti,
samoin valmiiksi suunnitel-
tua ruokalistoja, kuten use-
ampia päiviä kestäville suo-
jeluskunnan harjoituspäivil-
le.

Reilut sata sivua käsittävä
kirjanen on varmasti ollut
tärkeä opus muonituslotti-
en apuna. Tänä päivänä
ruoanlaittajilta vaaditaan ns.
hygieniapassit, ja ilolla opas-
ta selaillessa silmiin sattui,
kuinka moneen kertaa täs-
säkin vuosikymmenet sit-
ten painetussa julkaisussa
painotettiin puhtauden, jär-
jestyksen ja siisteyden tär-
keyttä.

Lotat tekivät töitä mo-
nella saralla, usein vaikeissa
olosuhteissa. Myös heille
kuuluu kaunis kiitos ja kun-
nia antamistaan uhrauksis-
ta.

Parhaillaan vietetään Lot-
ta Svär -järjestön perusta-
misen 90-vuotisjuhlavuot-
ta.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Viktorilla oli hyvä taito
kertoa miesten tuntoja,
mutta kyllä häntä hieman
huvitti  propagandasta
Neuvostoliitossa ennen so-
taa.

Suomi janosi
sosialismia…
Ennen sotaa Neuvostoliit-
to koitti vakuuttaa kansal-
leen, että sota Suomea vas-
taan oli välttämätön. Sitä
vaatii ennen kaikkea Lenin-
gradin turvallisuus. ”Suo-
malaiset istuvat jo nyt aseis-
tettuina puiden oksilla ra-
jallamme ja tiirailevat olo-
jamme sieltä. Kohta he jo
sotaisina ovat Leningradin
porteilla.”Lisäksi kansalle
uskoteltiin, että Suomi ja-
noaa sosialismia ja ottaa
vastaan kukkakimpuin
Puna-armeijan, joka va-
pauttaa heidät porvarilli-
sesta ikeestä ja kaikesta kur-
juudesta. Viekäämme siis
heille hyvinvointi ja vapaus.

”On saatu käsky vapaut-
taa Suomen kansa porva-
rillisesta Tannerin ja Cajan-
derin koplasta toveri Stali-
nin 60-vuotispäivään men-
nessä (21.12.). Tämän
merkkipäivän yhteydessä
on Helsinki valloitettava il-
man tappioita – Suomen
kansa odottaa meitä vapa-
uttajina.”

Suunnitelmat olivat siis
selvät. Jos kansasta joku
rohkeni epäillä sodan mie-
lekkyyttä, todettiin hänet
kansanviholliseksi ja se oli
samaa kuin kuolema. Vik-
torin eräs tietolähde kertoi,
että noin 700 epäilijää aina-
kin ehdittiin tuomita, en-
nen kuin yksimielinen pää-
tös syntyi.

Kuusisen hallitus
Marraskuun 30. päivänä
Pravda-lehdessä ilmestyi
”Suomen Kommunistisen
Puolueen keskuskomitean”
vetoomus Suomen työläi-
sille, jossa mm. Kremlin
suomalaiset vaativat ”Kan-
san pyöveleitä” ja heidän
apulaisiaan sekä vararikos-
sa olevaa hallitusta syöstä-
väksi vallasta.

Seuraavana päivänä neu-
vostolehdistö ja radio julis-
tivat, että Terijoella on pe-
rustettu Suomen Kansain-
valtaisen Tasavallan Kan-
sanhallitus. Tätä toimenpi-

dettä seurasivat Neuvosto-
liiton ja Kuusisen hallituk-
sen väliset neuvottelut ja
runsaskätinen kaupankäyn-
ti.

Stalin lahjoitti Kuusiselle
70 000 neliökilometriä
Neuvosto-Karjalan aluetta
ja Kuusinen puolestaan myi
Stalinille osan Karjalan kan-
nasta 120 miljoonan Suo-
men markan hintaan sekä
ulkosaaret ja osia Kalasta-
jasaarennosta Pohjoisella
jäämerellä 300 miljoonan
markan hinnasta. Lisäksi
Kuusinen suostui antamaan
vuokralle Hankoniemen
kohtuullista korvausta vas-
taan. Kaupanteon päälle
solmittiin ”yhteistyö ja
avunantosopimus”.

Tämä sopimus otettiin
Venäjällä todesta. Se otet-
tiin vastaan ilolla ja parasta
toivoen… Kerroin Vikto-
rille, että meitä pyhäjärve-
läisiäkin riittää joka lähtöön.
Kuusisen hallituksen maa-
talousministeri Armas Äi-
kiä oli syntyisin Pyhäjärvel-
tä ja liekö ollut mukana
varsinaisissa ”kasinokau-
poissa”.

Kansanarmeija
Kun Suomella oli nyt Kuu-
sisen hallitus ja ministerien-
kin paikat oli jaettu ”hoida
sinä nyt vaikka tuota hom-
maa” periaatteella, puuttui
hallitukselta enää armeija.

Tätä, tarkoitusta varten
perustettiin ”Suomen kan-
sanarmeija”, jonka perus-
runkona olisi 106 Jalkavä-
kidivisioona. Se muodos-
tettiin karjalaissuomalaisis-
ta Neuvostoliiton kansalai-
sista. Stalinin puhdistukset
olivat tehneet tehtävänsä
30-luvulla suomalaisten kes-
kuudessa ja siksi tuotti vai-
keuksia löytää tarpeeksi
miehiä. Joukkoon otettiin
vepsäläisiä ja myöskin ve-
näläisiä. Armeijan komen-
tajana oli A. Anttila ja käs-
kyt ja komennot tuli antaa
suomeksi.

Armeijan päätehtävä oli
agitointi ja propagandan
levittäminen Suomen alu-
eella.

Kansanarmeijan juhlalli-
nen tehtävä oli tuoda kun-
niakkaasti Suomen Kansan-
valtaisen Tasavallan lippu
Helsinkiin presidentinlinnan
katolle työtätekevien iloksi

ja kansanvihollisten kau-
huksi. Juhla huipentuisi Se-
naatintorilla pidettävään
paraatiin, jonka vastaanot-
taisi itseoikeutetusti O.W.
Kuusinen, kansan kukitta-
essa Suomen ”pelastajat”.

Paraatilaisia varten oli
hankittu erikoinen englan-
tilaismallinen sotilasunivor-
mu, joka oli hyvin näyttä-
vä. Toinen voitonmarssi
kulkisi Suomussalmelta
Ouluun.

Suhtautuminen
suomalaisiin
Neuvostoliiton sotilaille an-
nettiin ohjeet siviiliväestöön
suhtautumisessa. ”Kun tu-
lette valloitetulle alueelle,
kohdelkaa siviiliväestöä ys-
tävällisesti ja antakaa heille
pieniä lahjoja. Suomalaiset
ovat vähän hidasjärkisiä ja
yksinkertaisia. He saattavat
suhtautua aluksi teihin epä-
luuloisesti, mutta kun huo-
maavat hyvän tarkoituk-
semme, kokevat meidät
vapauttajina.”

Hyökkäys alkoi
Koko talvisota oli venä-
läisveteraanien muistoissa
verta, vilua ja kyyneleitä.
”Marraskuun 30.päivänä
kello 8.00 aamulla kuului
korvia repivä jyrinä. Hyp-
päsin korsusta ulos ja kat-
selin rajan suuntaan. Siellä
oli helvetti valtoimenaan,
koko maa ympärillä keinui
ja valitti. Vaikutti siltä, että
toisella puolen ei mikään
eikä kukaan voinut jäädä
henkiin.”

Suomalaisten oletettiin
pelästyvän niin, että antau-
tuisivat heti. ”U-raa Stali-
nin ja isänmaan puolesta!
Suomalaisia valkokaartilais-
koiria vastaan – pikatulta!”

Suomalaisten vastarinta
yllätti täysin. ”Meille oli ker-
rottu, että suomalaisten
aseet ovat viime vuosisa-
dalta. Kun ylitimme rajan,
konekiväärit papattivat ter-
vetulotoivotuksen.”

Suomalainen sotilas ko-
ettiin käsittämättömän tai-
tavana sotijana. ”Ne istui-
vat käkinä puitten oksilla ja
ampuivat meitä kuin jänik-
sen poikia. Tien varressa
levähdettäessä, ne tulivat tie-
vallin takaa ja ampuivat 10-
miehisen ryhmän, häipyen
sen jälkeen kuin aaveet yö-

hön. Niitä sai pelätä koko
ajan.”

Miestappiot olivat valta-
vat. Politrukit koittivat vää-
ristellä tappiolukuja, mutta
näkihän jokainen omin sil-
min, mitä ympärillä tapah-
tui. Venäläiset antoivat tun-
nustuksen suomalaisille kaa-
tuneiden poisviennistä.
”Tullessamme vallatulle alu-
eelle, emme havainneet yh-
tään kaatunutta. He olivat
korjanneet kaikki pois. He
kävivät ikään kuin sivisty-
neenpää sotaa. Jopa sodan
päättyessä maaliskuussa ja
miesten noustessa poterois-
taan iloitsemaan rauhasta,
hiihti luoksemme suoma-
lainen upseeri; Emme pyy-
dä muuta kuin saada viedä
kaatuneet veljemme Suo-
men puolelle.”

”Vaan toisin oli meidän
puolella. Emme ehtineet
viedä miesröykkiöitä pois
ja usein ne jäivät panssari-
vaunujemme alle, halkais-
tuna kuin lantut. Se oli ikä-
vää katseltavaa.”

Itse sodasta olisi kirjoi-
tettavaa vaikka kuinka pal-
jon. Kun rauha maaliskuun
13. päivä tuli, oli se helpo-
tus ja ilonhetki molemmille
osapuolille. Menetykset ja
muistojen arvet, niin hen-
kiset kuin fyysiset eivät
unohdu koskaan kumman-
kaan osapuolen mielistä.

”Suomalaisilla oli perus-
teltu motiivi – meillä vain
Stalinin ja politrukkien mie-
lettömien käskyjen noudat-
taminen”, toteaa neuvos-
tosotilas.

Itsenäinen Suomi
Paraatimarssi Suomeen jäi
toteutumatta. Samoin juh-
liva vastaanotto O. W. Kuu-
sisen johdolla Helsingin Se-
naatintorilla.

Esteen suunnitelmille teit-
te Te, kunnioitetut Suomen
sotaveteraanit Teidän yksi-
mielinen päätös, se talviso-
dan tahto, oli säilyttää Suo-
mi itsenäisenä. Puutuitte
voimallisesti jopa president-
tipeliin ja siksi tänäkin päi-
vänä presidentinlinnan ka-
tolla hulmuaa itsenäisen
Suomemme lippu. Kiitos
elämästä ja vapaudesta jäl-
kipolville.

SALME RINTALA

Vaakunan kuviot on otettu Pyhäjärven kirkko-
aholle 1936 pystytetystä lahjoitusmaatalonpoiki-
en muistomerkin huipulla olevasta lyhdystä, jon-
ka yläpuolella oli Karjalan vaakunakuvio. Idea on
rovasti Kaarle Viikan ja heraldisessa muotoilus-
sa avusti heraldikko, graafikko Kaj Kajander,
1989.

Tiesitkö tämän Pyhäjärven vaakunasta?
Vaakunan selitys:
Punaisessa kentässä kultainen lipuke, jossa musta,

kulmikas tylppäkärkinen ankkuriristi;
ristin alin sakara muita pitempi. Lipukkeen ylä-

puolella kaksi irtonaista, toisiaan vastaan iskevää
käsivartta, joista oikea pitelee miekkaa, vasen käy-
rää sapelia; kaikki hopeaa.
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Jatkan kyläretkeäni yllätyk-
siä täynnä olleiden Taubi-
lan ja Pyhäkylän jälkeen suo-
raan Laatokan rantaan, Sor-
tanlahteen, koska se tuntui
olevan tärkeä paikka aikoi-
naan ja myös myöhem-
min. Wiikan Vpl Pyhäjärvi
-kirjassa kylä myös erityi-
sesti mainitaan:  kreivi Sol-
tikoffin tytär myi perimän-
sä Valkiamäen lahjoitus-
maat Taubilan ja Sortan-
lahden hovileirit mukaan
luettuina paroni
Freedericksz’lle tammi-
kuussa v. 1774, hinta oli
25000 ruplaa. Palaan reitin
varrella ohittamiini kyliin
myöhemmin.

Sortanlahden ja naapuri-
kylän Vernitsan verokartta
oli samalta vuodelta 1774.
Tämän tueksi käytin asu-
mishistorian kehityksen sel-
vittämisessä karttoja vuo-
silta 1843 ja 1876 sekä Ver-
nitsan metsäalueen jaon
karttaa vuodelta 1923.

Kun avasin Sortanlahden
kylän verokartan, hämmäs-
tyin jälleen. Kartassa ei ol-
lut merkkiäkään kartanos-
ta, sitä ajattelin hovileirin
tarkoittavan. Laatokan ran-
nalla oli ryhmänä seitse-
män asumusta, joissa asui-
vat Alexei Klementov, Ne-
lilan leski sekä useita Kan-
nin-nimisiä. Heidän hallin-
nassaan olivat kaikki Sor-
tanlahden pienehköt pelto-
alueet, selvästi maatalous ei
ollut ainoa ja tärkeä elinkei-
no. Asukkaita oli yhteensä
54 ja heillä oli vain viisi
hevosta, 25 lehmää ja 4
lammasta. Yhden tilallisen
mainittiin harjoittaneen tii-
lien valmistusta ja veneen-
veistoa. Kartta kertoi myös
sen, että Rautakorvessa tie-
dettiin olevan rautaa.

Olin havainnut, että muis-
sa kylissä talot olivat tilus-
ten äärellä, se oli ajalle tyy-
pillistä. Sortanlahdessa oli
neljä peltotilusryhmää, joissa
näin ei ollut. Yksi sijaitsi
Myllymäen pohjoispuolel-
la, tämä peltoalue oli ni-
meltään Sortalan pellot, ve-
rokarttaa tarkemmin kat-
somalla voi päätellä, että
aikoinaan paikalla olisi ol-
lut talo. Kaksi peltoaluetta
oli tästä hiukan Yläjärven
suuntaan, myös näiden ää-
ressä voi tulkita olleen ta-
lon paikan. Tiet kiertelivät
hieman eri reittejä siihen
aikaan. Neljäs em. asukkai-
den peltoalue oli Wernitsan
suunnassa vajaan kilomet-
rin päässä.

Tästä eteenpäin Peltolan
talon tienhaaran lähellä oli
vielä yksi asumus, jonka
arvelen kuuluneen Johan
Kasaiselle, kun Peltolan suo
oli v. 1774 nimeltään Kan-
sasen suo, ehkä nimi oli
kirjoitettu väärin. Satama-
niemessä ei ollut asutusta,
vain yksi pieni peltotilkku.

Mitä asutukselle oli ta-
pahtunut? Tämä aiheutti
päänvaivaa, kun 1600-lu-

Kyläretkellä vuoden 1770 Pyhäjärvellä, osa 4:

Laatokan rantaa Sortanlahdelta Lohijoelle
vun lopulla Sortanlahdessa
oli ollut viisi veroa maksa-
vaa tilaa, se ilmeni myös
myöhemmin tilanumeroin-
nissa. Olivatko talot tuhou-
tuneet vihollisuuksissa ja
uusia ei rakennettu vai oli-
ko niitä siirretty johonkin?
Vuodelta 1754 löytyi tieto,
että tasasuuruisin osuuksin
tilojen haltijat olivat: 1. Feo-
dor Kannin, 2. Gabriel
Kannin, 3. Jacob Wanhain,
4. Johan Kasain, 5. hovilei-
ri.

Kirkonkirjoissa ei ollut
monia Sortanlahden tapah-
tumia 1700-luvulta. Siihen
näytti olleen yksinkertainen
selitys: asukkaat olivat krei-
kanuskoisia. Rippikirjassa
vuosilta 1763-75 oli Sor-
tanlahteen merkitty: Anders
Pitkäin (puoliso Maria
Wanhain), Jacob Wanhain
ja Johan Kasanen. Pitkäset
ja Wanhaset löytyivät Wer-
nitsan vuoden 1774 vero-
kartasta kylien rajalta.  Oli-
siko näiden kahden kylän
raja kulkenut aiemmin eri
paikassa, jolloin muutama
talo oli kirjattu joskus Sor-
tanlahteen ja joskus Wer-
nitsaan kuuluvaksi? Vai oli-
vatko he muuttaneet Sor-
tanlahden talojen paikoilta
sinne?

Keisarillisen
kabinetin aika
Seuraava karttakuva asu-
tustilanteesta oli vuodelta
1843. Wiikan kirjassa se-
lostettiin kartan tekoon joh-
taneita tapahtumia seuraa-
vasti: “Freedericksz myi
huomattavan osan lahjoi-
tuksestaan pois, Ivaskan-
saaren v. 1800 tohtori Lind-
strömille ja v. 1818 keisaril-
liselle kabinetille Sortanlah-
teen perustetun hovin sekä
kaksi taloa 11 7/12 aaterin
maat. Viimeksi mainitun
osti kuitenkin Boris Free-
dericksz suvulle takaisin.”

Terminologia tuotti jäl-
leen aluksi väärinymmär-
ryksen. Edellä mainittu pois
myyty ja takaisin ostettu
Sortanlahden hovi tarkoitti
paljon muutakin kuin Sor-
tanlahden kylän. Karttaseli-
tyksen mukaan myynti oli
tapahtunut kahdessa osas-
sa. Ensin keisarilliselle ka-
binetille oli siirtynyt vuon-
na 1817 Sortanlahti, Riiska,
Salitsanranta, Rotjanlahti,
Kelja ja Pattoinen sekä vuot-
ta myöhemmin myös Ma-
tiskala, Haapaniemi, Ylä-
järvi ja Ryhmäkylä. Siis näi-
den kylien “hallitsija” ja ve-
ronkerääjä ei vuodesta
1818 lähtien enää ollut Tau-
bilan Freedericksz. Kannat-
taa huomata, että viljava
Vernitsan kylä oli jäänyt
kauppojen ulkopuolelle
Taubilan / Valkiamäen
etäispesäkkeeksi ja henki-
kirjoissa kylän väki mainit-
tiin tämän jälkeen Valkiamä-
en asukkaina.

Kylien palautuminen (os-
tamalla) Freedericksz’lle ta-

Sortanlahti, yleiskuva.

Sortanlahden hovit (1843, 1876).
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pahtui 1840-luvun puoli-
välin paikkeilla ja siksi kart-
ta laadittiin edellä maini-
tuista kylistä v. 1843. Talo-
jen paikat olivat siis tiedos-
sa, mutta asukkaita ei ollut
eritelty kuten verokartassa.
Sortanlahden Haapalaan oli
ilmestynyt viisi tilaa: myö-
hemmät tilojen nimet oli-
vat Aaprola, Marttila, Mä-
kelä, Kultala ja Pihlaja. Wer-
nitsan tien suunnassa oli
keskellä metsää kolme ra-
kennusta, joita ei määritelty
mitenkään. Peltolan paikas-
sa oli talo ja aiemmin mai-
nittua Kasasen taloa ei enää
ollut.

Ketä Haapalassa tällöin
asui? Sortanlahteen alkoi
kirjautua uusia torppareita
vasta 1810-luvun loppu-
puolella, ensimmäisinä
Henric ja Mats Valtonen
Sakkolasta. Vuoteen 1843
mennessä tulivat lisäksi Ver-
nitsasta Sortanlahteen Hen-
ric Talonpoika, Johan Ma-
tikainen, Lars Kuronen, Si-
mon Pitkänen ja Johan Ta-
likainen. Missä kukin asui,
en ryhdy sitä tässä arvaile-
maan, vaikka kirkonkirjat
ja henkikirjat viitteitä antoi-
vat. Vuoden 1924 metsäti-
lusten jakokartta kertoi, että
Aaprola oli Suomen val-
tiolla, Marttilan omisti Juho
Rampa, Mäkelä oli taiteili-
jana myös tunnetulla Ville
Vattusella, Kultala oli Yrjö
Järvisellä ja Pihlaja Vilppo
Järvisellä.

Lahden mantereen puo-
lelle oli rakennettu hovi,
joka sijaitsi myöhempää
kansakoulua vastapäätä.
Milloin hovi oli rakennet-
tu? Asukastiedoista päätte-
len rakentamisen tapahtu-
neen vasta keisarillisen ka-
binetin hallinnan aikana,
ehkä vuoteen 1830 men-
nessä. Silloin laadittu alu-
een kartta mainittiin doku-
menteissa. Rannassa oli usei-
ta rakennuksia ja alueita,
jotka oli määritelty sanalla
kryddgård, suomeksi yrtti-
tarha tai kasvihuone. Ohei-
seen hovialueen karttaan on
talojen sijainti merkitty vuo-
den 1937 kartalle suurin
piirtein. Sataman niemessä
oli luostarille määritelty vii-
pale, luultavasti siinä oli jo
rakennuksia, muuten niemi
oli vielä tyhjä. Samoin Rau-
takorvessa ei ollut asutusta.

1870-luvun alussa puret-
tiin joitakin rakennuksia ja
näitä hirsiä käytettiin Pyhä-
kylän kansakoulun raken-
nustarpeina. Kolmas Sor-
tanlahden ja Vernitsan alu-
een kartta on vuodelta
1876, kun lahjoitusmaakau-
si oli edellisenä vuonna
päättynyt. Uusia taloja oli
ilmestynyt. Haapalan suun-
nalla Väinölää vastapäätä
hieman pohjoisempana oli
uusi talo, samoin Hakala
(1924 Kultalan maalla),
Korela (1924 Juho Kana-
nen) ja aivan Riiskan kylän
rajalla Hiirenmäellä (1924
Pekka Meskanen). Rauta-
korvessa ei vieläkään asut-
tu.

Vuonna 1876 vanha (siis
ei kuitenkaan kovin vanha)
hovi oli uudessa käytössä,
ja alueelle oli tullut useita
taloja, jossain niistä olivat
kestikievari ja kreikanus-
koisten sässynä. Uusi hovi

oli rakennettu, metsätorpat
olivat hävinneet ja Mylly-
mäen seutu oli edelleen asu-
matonta. Niemessä oli tul-
liaseman seudulla kolme
taloa, luostarin etapin koh-
dilla kaksi ja satamassa kol-
me. Sortanlahden kehityk-
sen selvittely on laajemmin
muualla juuri menossa, jo-
ten en pureutunut syvem-
min aiheeseen ja jatkan ret-
keäni muutamia kilomet-
rejä etelään. Matkan varrel-
la jäi Laatokan rantaan hiek-
karanta, joka vuonna 1876
oli nimeltään Punainen hiek-
ka, vuoteen 1937 mennes-
sä oli väri muuttunut, kun
uusi nimi oli Ruskea hiek-
ka.

Wernitsan
suurtorpparit
Vernitsan verokartta oli
Sortanlahden tavoin täydel-
linen yllätys, mutta päin-
vastainen. Olin lukenut, että
kylään oli muodostettu
hovi myöhemmin ja nyt
edessäni oli kartta, jossa oli
näkyvillä kahden suvun hal-
lussa poikkeuksellisen suu-
ret yhtenäiset peltoalueet.
Suvut olivat Kymeläin (Ja-
cob ja Anders) ja Kåvera
(Simon). Lisäksi kartan alu-
eelta löytyi 14 pikkutilaa.
Miten nuo suurtilat olivat
muodostuneet? Jälleen täy-
tyi lähteä penkomaan van-
hempaa historiaa.

Wiikan kirjasta (s. 29-30)
löytyi lista Pyhäjärjen kylis-
tä v. 1500. Siinä todettiin
Sortanlahdessa olleen kaksi
taloa, se sopi hyvin vero-
kartan kertomaan. Luette-
lon viimeisenä todettiin li-
säksi, että luostarin vuok-
ralaisilla satamapaikassa
Laatokan lahdessa vasta-
päätä luostaria oli kaksi ta-
loa ja lahden takana yksi
talo. Tuon satamapaikan
oletin (ehkä monen muun
tavoin) tarkoittavan Sor-
tanlahtea.

Konevitsan saaresta oli
arkistossa kartta vuodelta
1798. Tässä kartassa oli
merkittynä myös mante-
reen puoleinen rantapaikka
ja kaksi mantereen taloa.
Ne eivät olleet Sortanlah-
dessa, vaan satamapaikka
oli Vernitsan Mukkelinlah-
dessa ja talot olivat Kymä-
läisen ja Koveron talojen
paikalla. Nyt löytyivät ehkä
kadoksissa olleet vuoden
1500 vuokralaisten talojen
paikat. Missä sitten voisi
olla lahden takana oleva
talo? Kun satamalahti oli
Mukkelinlahti (olisiko tar-
koitettu Mikkelinlahtea,
mutta venäjän kielen kirjain
tulkittu väärin) ja Vernitsas-
ta löytyy Mukkelinmäki, niin
olisiko tämä vanha asuin-
paikka?

Ruotsin vallan aikana
1600-luvun lopulla Vernit-
sa samoin kuin Riiska, Sor-
tanlahti, Konevitsa ja Ivas-
kensaari olivat vuokrattuna
kirjanpitäjä Eric Michels-
sonille. Tämän ajan veron-
maksajia ei kylässä näyttä-
nyt enää olevan. Kirkon-
kirjat mainitsivat Kymäläi-
set varhaisimmiksi Vernit-
san asukkaiksi. Toisen tilan
haltija oli vuonna 1754 Ber-
tel Karilainen ja Koverot
olivat myös paikalla, ilmei-
sesti poikapuolien roolissa.

Sinänsä mielenkiintoista oli,
että myös suurtilalliset esiin-
tyivät papereissa torppa-
reina.

Tältäkin osalta jouduin
muuttamaan ennakkokäsi-
tystäni siitä, mitä torppari
tarkoittaa. Se ei näyttänyt
olevan aina pienen mökin-
pahasen ja peltotilkun hal-
tija. Torppareiden Kymä-
läinen ja Kovero taloissa
asui v. 1774 yhteensä 29
henkilöä, joista puolet oli
alle 20-vuotiaita. Heillä oli
yhteensä 12 hevosta, nau-
takarjaa 51 ja lampaita 41.
Viljeltyä peltoa oli noin 30
ha eli reilusti yli ajan keski-
tason. Eivät aivan tuntu-
neet Väinö Linnan romaa-
nien suo, kuokka ja Jussi -
torppareilta, eivätkä Ver-
nitsan torppareilta 1900-
luvun alkuvuosina.

Pyhäjärvi -lehdessä oli vii-
me keväänä otteita 1960-
luvun artikkelista, jossa poh-
dittiin Sortanlahden ja Ver-

nitsan vanhimpia asukkaita
ja taloja. Joku muisteli, että
satamapaikan lähistöllä oli
vanha Kymäläisen mökki
ja tämä paikka tulkittiin il-
meisesti Sortanlahdella si-
jaitsevaksi tai ainakin itse
tein niin. Vuoden 1876
kartta kertoi Vernitsan Muk-
kelinlahden rannassa olleen
talon, tälle rannalle tie kulki
Kymäläisten talon pihalta.
Olisiko niin, että muistelija
olisi tarkoittanut Vernitsan
laituria?

Vernitsan aluetta ei ole
vuoden 1843 kartoissa, se-
hän oli koko ajan ollut
Freedericksz’llä ja kartalla
ei ollut tarvetta. Vuoden
1876 kartassa ei Kymäläis-
ten ja Koveron taloa enää
ole. Kymäläisiä asui kylässä
evakkomatkaan asti, mutta
Koverot näyttivät siirtyneen
vuoden 1886 seutuvilla Ylä-
järvelle ja Rotjanlahteen.
Hovin, joka sai jossain vai-
heessa nimityksen Emma-

hof, kehitystä en tässä kä-
sittele enempää.

Pientilalliset
Vernitsassa oli vuonna 1774
14 pienempää tilaa. Sor-
tanlahdesta tultaessa oli ky-
lien rajalla ensimmäisenä
tien länsipuolella Mentolan
paikkeilla Johan Pitkäsen
pellot ja tila. Yläjärvelle läh-
teneen tien varressa olivat
Petter Kuroisen, Jacob
Vanhasen ja Jakob Talikai-
sen torpat. Edelleen lähet-
tyvillä asuivat Abraham
Tepponen ja Matti Talon-
pojan leski. Kun jatkettiin
Mennunmäeltä kohti Ky-
mäläisiä, jäi vasemmalle
puolelle Johan Lappalai-
nen ja Anders Tepponen
sekä oikealle puolelle
Hindrich Vanhanen ja Ste-
phen Talonpoika.

Loput kylän talot olivat
kolmen kilometrin päässä
etelässä. Mukkelinmäellä

olivat Petter Äijön ja Tom-
mas Hannukaisen tilat ja
Yläjärven tien varrella en-
sin Piskosenmäellä Mats
Piskasen ja kylärajalla Mor-
ten Rautian talo.

Seuraavassa kartassa, siis
vuonna 1876 oli muutamia
uusia tulokkaita hovin ete-
läpuolella: Rauniolan pai-
kalla oli talo, samoin siitä
muutama sata metriä ete-
lään oli toinen talo. Kol-
mas talo oli Toppilan pai-
kalla. Vanhoille paikoille,
kuten Piskosenmäelle oli il-
mestynyt uusia rakennuk-
sia, Mukkelinmäellä Han-
nukaisen vanhalta paikalta
oli talo poissa, mutta Äijön
kohdalla oli kaksi taloa.
Muut eteläiset asuinpaikat
olivat uudemmalta ajalta.

Mitä suvuille tapahtui?
Mukkelinmäen Hannukai-
nen oli tullut Yläjärveltä ja
ilmeisesti sukunimenä lop-
pui 1790-luvulla. Äijö oli
paikalla alun perin Hannu-

Vernitsa.
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kaisen sisaren poikana, hei-
tä oli kylässä sotiin asti.
Rautia poistui kirjoista noin
v. 1785, tilalle tulivat luulta-
vasti Raamit (vävynä), heitä
oli kirjoilla ainakin vuoteen
1888 asti.

Hovin pohjoispuolella
yksi Tepposista meni 1800-
luvun alkupuolella naimi-
siin Pyhäkylän Kankaisen
tyttären kanssa ja siirtyi sin-
ne vävyksi. Toinen Teppo-
nen avioitui samoihin ai-
koihin Kukon kanssa ja
muutti vävyksi Tiituaan, jos-
ta jatkoi matkaa Pyhäky-
lään ja edelleen Ivaskensaa-
reen. Lappalaisten talosta
joku pojista ilmeisesti muut-
ti Haapalaan. Vanhasia oli
kirjoilla 1870-luvulle asti,
jonka jälkeen merkinnät jat-
kuivat Ivaskensaaressa. Ku-
rosia näytti olleen loppuun
asti Vernitsassa ja Sortan-
lahdessa jossain päin. Sa-
moin Pitkäsiä. Talonpoi-
kien suku, joka oli tullut
Matiskalasta tai Salitsanran-
nasta ennen vuotta 1754,
loppui kylässä viimeistään
1860-luvulla.

Haminalahti,
Ylläppää ja Lohijoki
Pyhäjärven pitäjään kuulu-
nut Laatokan ranta Vernit-
sasta etelään oli asumaton-
ta vuonna 1774. Vuoden
1843 kartassa Ylläppään lah-
den pohjukassa aivan ran-
nassa hiekan äärellä oli talo,
toinen oli Ylläppään talon
kohdalla ja kolmas Hepo-
notkon pellon pohjoisreu-
nassa. Lisäksi Ylläppään nie-
men kärjen lähellä eteläreu-
nalla oli 15 kalastajien ma-
jaa tai torppaa. Hamina-
lahdessa ei ollut tässä vai-
heessa asutusta.

Lohijoella oli vuonna
1843 ns. Inkisen rannan lä-
histöllä kolme rakennusta.
Arvelen Sortanlahden ka-
lastajien siirtyneen tänne,
koska rantatila kuului isoja-
ossa Andrej Andrejeff
Kanniselle.  Lisäksi yksi talo
oli noin kilometri joen ylä-
juoksun suuntaan vanhan
Yläjärven tien pohjoispuo-
lella. Isojaon aikaan talossa
asuivat Heikki Hohtari ja
Juho Rautiaisen perilliset.

Sukujen reittejä selvitel-
lessä Laatokan rannan kyli-
en asukkaiden kanssa täy-
tyy olla tarkkana, kun hen-
kilöt oli rekisteröity tilan
mukaiseen kylään, vaikka
se sijaitsisi aivan muualla.
Esimerkiksi Lohijoen iso-
jaon aikaiset viisi taloa kuu-
luivat neljään eri kylään: kak-
si Rotjanlahteen (Jaakko
Ukkonen ja Andrej Kanni-
nen), Tuomas Kaasalainen
oli Haapaniemen kylän kir-
joilla, Juho Vuohelainen
Ryhmäkylää ja aiemmin
mainitut Hohtari/Rautiai-
nen olivat Yläjärven asuk-
kaita.

ESKO SIMONEN

Jatkan seuraavaksi kylä-
kierrostani muihin keisaril-
lisen kabinetin hallinnassa
olleisiin kyliin Riiskan kaut-
ta.

Lisätietoja:
esko.simonen@dlc.fi,
puh. 050-369 5066

Lohijoki 1843 ja 1885.

Ylläppää 1843 ja 1885.
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JATKOA sivulta 1.
Karjalan liiton järjestö- ja
kulttuuriseminaari paneutui
tällä kertaa sosiaalisen me-
dian ja ylipäätään internetin
hyödyntämiseen toiminnas-
sa.

Karjala-aktiivit käyttävät
siis vaihtelevasti netin anti-
mia. Akaan Karjalaseuran
puheenjohtaja ja montaa
muuta karjalaista luotta-
mustointa hoitava Eija
Hatakka-Peltonen Toi-
jalasta käyttää paljon sosi-
aalista mediaa ja on tehnyt
seuralleen oman FB-pro-
fiilin kotisivun lisäksi.

– Olen myös innokas
Karjalan matkaaja, ja olen
järjestämässä ensi vuonna
Suvut kohtaavat Sortava-
lassa -tapahtumaa 2.-
5.8.2012, hän vinkkaa.

Monissa järjestöissä ja
verkostoissa toimiva, Vpl.
Pyhäjärvi-seuran puheen-
johtaja Kaarina Pärssinen
Tuusulasta sanoo, että Tal-
linnan seminaari antoi ko-
solti ajattelemisen aihetta;
olisiko FB:stä esimerkiksi
Vpl. Pyhäjärvi-seuran vies-
tintävälineeksi? Vain harva
seuran jäsenistä on toistai-
seksi FB:ssa mukana.

– Luulen, että laajemmin
siitä ei tässä vaiheessa ole
seuran jäsenille viestien vä-
littäjäksi tai keskustelua-
reenaksi. Jos FB olisi use-
amman välineenä, sinne
voisi hyvinkin muodostaa
rajoitetuin osallistumisoike-
uksin ryhmiä, missä varsin
vaivattomasti voisi useam-
pi yhtä aikaa osallistua kes-
kusteluun vaikka vain hy-
vin lyhyin kommentein tai
”tykkäämällä”, ja siten voi-
taisiin vaikka valmistella tu-
levia hallituksen listan asi-
oita ja ainakin tsekata aika-
tauluja, nuuhkia alustavia
kannanottoja, vaihtaa ko-
kemuksia jne.

– Mitä FB:n saatuun hyö-
tyyn yhdistystoiminnassa
tulee, olen mielestäni hyö-
tynyt enemmän sukuseura-
toimintaa ajatellen.

Osa FB:ssa olevista on
passiivisia henkilöitä, jotka
vain seuraavat muita, mut-
ta eivät itse kirjoita kuulu-
misiaan. Kaarina Pärssinen
sen sijaan naputtelee ahke-
rasti ajatuksiaan.

– FB:iin kirjoittaminen
on helppo tapaa tuuletella
kun ottaa päähän, tai on
erityisesti ilahtunut jostakin.
Muutamalla lauseella voi
kertoa ystävilleen kuulumi-
sista ja kokemuksista.

– Kun olen laittanut ku-
via ja tai lyhyitä muutaman
lauseen kuvauksia Karjalan
reissuilta, ne herättävät aina
takuuvarmasti suurta innos-
tusta FB-ystävissäni. Ja jo-

Karjalan Liiton seminaarissa pohdittiin,
mitä antimia on
Sosiaalisella medialla ja internetillä
karjalaiselle järjestötoiminnalle

kusen harvan, ennalta tun-
temattoman kanssa olen
myös FB:n välityksellä tu-
tustunut ja tavannutkin.

Yhdistysihmisenä hän itse
lukee kiinnostuneena tois-
ten kokemuksia.

– Esimerkiksi joistain ti-
laisuuksista pohtien, kan-
nattaisiko meilläkin tehdä
noin, käyntikohteista, saa-
duista palveluista jne.

– Facebook ryhmä voi
olla yhdistykselle hyvä
lisäkanava tiedonvälitykseen
tapahtumista ja
hankkeista. Avoimessa kai-
kille näkyvässä FB-ryhmäs-
sä julkaistu tavoittaa myös
potentiaalisia uusia jäseniä,
Kaarina Pärssinen pohtii.

– Surullista on, että pa-
rissa nykyisin FB:ssa toimi-
vista karjalaisryhmistä on
ajauduttu puolikarjalais-
ten keskinäiseen riitelyyn
vallasta ja lähdetty tiukasti
rajoittamaan luvallisia
keskusteluteemoja. Ryhmästä
on suljettu pois aktiivia
osallistujia, joiden mielipi-
teet tai kritiikki eivät ole
miellyttäneet joko ryhmän
ylläpitäjiä tai suuriäänisem-
piä.

– Ryhmiin on tullut pal-
jon mukaan valitettavan
paljon vihapuhetta, avoin-
ta syrjäyttämismentaliteet-
tia. Esimerkiksi yhdessä ai-
emmin suositussa ryhmäs-
sä minkäänlaista uskontoon
viittaavaa keskustelua tai
linkkejä, mukaan luettuna
kuvat kirkoista tai
ikoneista, ei sallita. Ylläpi-
täjät ovat harhautuneet hal-
veksimaan kristinuskoa ja
kaikkea siihen liittyvää.
He kuvittelevat, että luo-
vutetussa Karjalassa elettiin
vielä luonnonjumalia pal-
vellen ja nämä muinaisus-
kontojen mukaiset toimin-
not ovat aitoa ja oikeaa ja
ainoaa hyväksyttävissä ole-
vaa karjalaisuutta, harmit-
telee Pärssinen.

Seminaarissa hän sanoo
joka tapauksessa vakuuttu-
neensa siitä, että oman seu-
ran kotisivuja on pakko
ryhtyä kehittämään.

Kartanojen Viro
Suomen Viron suurlähetti-
läs Aleksi Härkönen toi
seminaariin terveisensä Eu-
roopan kulttuuripääkau-
pungissa. Härkönen käsit-
teli puheessaan Viron ja
Suomen historiaa sekä ny-
kypäivää.

Viron kartanoista semi-
naariväelle esittäytyivät pa-
rinkymmenen kilometrin
päässä Tallinnasta sijaitse-
vat Sakun ja Sauerin karta-
not. Satojen kartanojen Vi-
rossa on haaste rakennus-
ten ylläpito ja entisöinti.

Sakun kartano on Sakun
kunnan omistuksessa, ja toi-
mii nykyisin matkailukoh-
teena ja kokous- ja juhlati-
lana. Aiemmin siellä on toi-
minut mm. maatalouden
tutkimuskeskus ja kunnan
virastoja.

Sauerin kartano puoles-
taan on yksityisomistukses-
sa; kaksi alinta kerrosta on
vierailuryhmien käytössä,
kolmatta asuttaa kartanon
omistava perhe. Tätäkin
kartanoa voi vuokrata esi-
merkiksi hääjuhlien pitoon.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Kädentaidot esillä
liiton kesäjuhlilla
Lahdessa 2012
Karjalan Liiton kuulumisia ja ennakkotietoa ensi
vuoden kesäjuhlista Lahdessa antoivat liiton toi-
minnanjohtaja Satu Hallenberg sekä 1. varapu-
heenjohtaja Maija-Liisa Lindqvist ja 2. varapu-
heenjohtaja Eevaliisa Kurki.

Lahdessa pohditaan parhaillaan sitä, järjeste-
täänkö pääjuhla sisä- vai ulkotiloissa; siihen semi-
naariväellä oli kommentteja kumpaankin suun-
taan. Lahden kesäjuhlien teemana on kädentaidot,
jotka tuovat esiin mm. taiteilijoita ja muotoilijoita.

Kesäjuhlät järjestetään Lahdessa 15.-17.6.2012.

Hallenberg kannusti seuroja yhteistyöhön kes-
kenään ja hankkimaan tapahtumilleen lobbareita
sosiaaliseen mediaan.

Liiton kirjasto on saatu verkkoaikaan, eli netistä
löytyvät tiedot kirjaston antimista.

Lisäksi järjestöjä muistutettiin mahdollisuudesta
saada OK-Opintokeskukselta tukea järjestämiinsä
tilaisuuksiin.

– Karjalaisseurat ovat yksi kulttuurin tuottaja
omilla paikkakunnillaan. Kun on toimintaa, on
tukeakin mahdollisuus saada, evästi Kurki.

Varsin mittavan Luovutettu Karjala -sivuston nettiin
luonut insinööri Seppo Rapo esitteli työtään, jonka
parissa on kulunut lukemattomia harrastustunteja
vuosien saatossa, ja roponen rahaakin on mennyt
ylläpitoon. Lumivaara-juurisen Rapon luoma sivusto
on ensimmäisiä ja laajimpia Karjala-sivustoja kansain-
välisellä www-foorumilla. Sivuilla käy kuukausittain
10 000-20 000 vierailijaa.

Rapon puheenvuoron aikana korostui se, että
sivujen täydentämisessä tarvitaan eri järjestöjen omaa
aktiivisuutta. Esimerkiksi luovutetun alueen kirkoista
toivotaan sivuille lisää tietoja. Tietojen laittaminen
sivuille onnistuu, kun osaa tietokoneen käytön perus-
asiat. Lisäneuvoja saa suoraan Seppo Rapolta tai
sivuilta ohjeita tutkailemalla. Nettisivuille toivotaan
myös valokuvia – on sitten kyse vanhoista otoksista
tai kuvakavalkadeista nykyisiltä kotiseutumatkoilta.

Luovutettu Karjala -sivusto
odottaa täydentäjiään

Loputtomiin Rapo ei aio sivustoa ylläpitää, vaan
väläytti, että tulee sen joskus luovuttamaan Karjalan
Liitolle.

Jaakkiman Sanomien päätoimittaja Tea Itkonen
kiittelee Seppo Rapon urakkaa.

– Karjalatiedon kokoaminen on mielestäni kulttuu-
rityö, joka on meidän sukupolvemme vastuulla.
Seppo Rapo on viitoittanut polun valmiiksi luomalla
luovutettukarjala.fi -sivuston ja helpon työkalun tieto-
konesukupolville. Kokoamalla tietoa pystymme ra-
kentamaan portin meitä nuoremmille, kun he kuiten-
kin havahtuvat juuriinsa viimeistään keski-iässä. Toi-
von, että luento voisi jatkua työpajoina, joissa konk-
reettisesti myös syötetään oman pitäjän, kylän tai
osaamisalueen tietoja tähän Wiki-Karjalaan, toteaa
Itkonen.

Leveät portaat ja kome-
at pylväät johdattavat
Sakun kartanoon. Ku-
vassa Aila Alanen (vas.)
Kaarina Pärssinen ja
Marjo Ristilä-Toikka.
Kuva: Tea Itkonen.

Seppo Rapo ja Satu Kalliomaa viestittivät interne-
tin antimista, joita osa karjalaisyhteisöistä jo hyö-
dyntää toiminnassaan.
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Vuodesta 2005 toiminut
Lake Pyhäjärvi – Ozero
Otradnoe -tutkimusprojek-
ti on tähän mennessä suo-
rittanut kaikkiaan 1,5 kuu-
kauden ajan arkeologisia
kenttätöitä Pyhäjärven alu-
eella. Tutkimusten tulokse-
na kuva alueen esihistorias-
ta etenkin kivi- ja varhais-
metallikauden (9000 eKr.-
400 jKr.) osalta on muut-
tunut merkittävästi.

Ennen projektin alkua
alueen arkeologinen tutki-
mus oli niukkaa, lähes ole-
matonta, ja rajoittui lähin-
nä Theodor Schvindtin
vuonna 1886 tekemiin kai-
veluihin rautakautisilla löy-
töpaikoilla, sekä Sakari Päl-
sin kaivauksiin Konnitsan
Äijön kivikautisella asuin-
paikalla kesällä 1936. Tä-
män lisäksi pitäjän alueelta
toimitettiin irtolöytöinä
Kansallismuseon kokoel-
miin yli 250 kivikautista,
pääasiassa maanviljelyksen
yhteydessä pelloilta löyty-
nyttä kiviesinettä.

Pyhäjärven naapurikun-
nissa Kaukolassa ja Räisä-
lässä suoritettiin 2000-lu-
vun alkuvuosina arkeolo-
gisia kenttätutkimuksia, joi-
den yhteydessä löydettiin
noin 150 kivi- ja varhais-
metallikautista kohdetta.
Tätä taustaa vasten Pyhä-
järven löydöttömyys alkoi
vaikuttaa silmiinpistävältä,
puutteellisen tutkimuksen
aiheuttamalta seikalta, joka
lisäksi haittasi Itä-Kannak-
sen esihistoriallisen asutuk-
sen yleiskuvan hahmotta-
mista. Lisäksi tutkijoita hou-
kutteli alueelle sen mielen-
kiintoinen ja monipuolinen
luonnonympäristö. Tutki-
musten tavoitteena oli en-
sivaiheessa muodostaa ar-
keologisten inventointien
avulla yleiskuva alueen mui-
naisjäännöskannasta, ja tä-
män jälkeen syventää tieto-

Vpl. Pyhäjärven
esihistoria uusien
arkeologisten
tutkimusten valossa

ja alueen esihistoriasta tut-
kimalla osaa löydetyistä
kohteista koekaivauksin.
Tutkimusten avulla oli
myös mahdollisuus hank-
kia vertailuaineistoa naapu-
rialueella tehdyille tutkimuk-
sille, minkä lisäksi pyrittiin
selvittämään alueen vesis-
töhistoriaa ja ympäristön
kehitystä.

Lake Pyhäjärvi – Ozero
Otradnoe -projekti on to-
teutettu pääsiassa Helsin-
gin yliopiston ja Pietarin
Kunstkamera-museon vä-
lisenä yhteistyönä. Suoma-
laiselta puolelta mukana
ovat olleet tämän kirjoitta-
jat ja venäläistä puolta on
edustanut arkeologi Dmit-
rij Gerasimov. Lisäksi kent-
tätöihin on osallistunut
kymmeniä kollegoja ja
opiskelijoita sekä Suomes-
ta että Venäjältä, ja vesistö-
historian ja ympäristön ke-
hityksen tutkimuksissa ryh-
mämme on tehnyt yhteis-
työtä professori Dmitrij
Subetton johtamien lim-
nologien ja geologien kans-
sa. Tutkimuksia ovat ra-
hoittaneet Karjalan kulttuu-
rirahasto, Karjalaisen kult-
tuurin edistämissäätiö,
Vuoksen säätiö, Vpl. Pyhä-
järvi-säätiö ja Kunstkame-
ra/Venäjän tiedeakatemia.
Koska kenttätöiden eri vai-
heita on kuvattu jo aiem-
min Vpl. Pyhäjärvi lehdes-
sä, annetaan tässä artikke-
lissa vain suppea yhteenve-
to tuloksista (kirjoitus pe-
rustuu toisen kirjoittajan
(KN)  Vpl. Pyhäjärvi seu-
ran syyskokouksessa mar-
raskuussa 2011 pitämään
esitelmään).

Kenttätutkimuksia
2005-2008

Tutkimukset alkoivat elo-
kuussa 2005 viikon mittai-
sella muinaisjäännösinven-
toinnilla. Tarkoituksena oli

löytää maastosta uusia mui-
naisjäännöksiä, ja näin luo-
da pohja tuleville tutkimuk-
sille muodostamalla yleis-
kuva alueen kivikautisen
asutuksen laajuudesta. Töi-
tä täydennettiin vielä muu-
taman päivän maastotut-
kimuksilla lokakuussa
2008, missä yhteydessä tut-
kittiin myös joitain alueita
Suvannon seudulta, Sak-
kolasta ja Metsäpirtistä.
Kaikkiaan tutkimusten tu-
loksena Pyhäjärveltä on
löydetty 38 uutta muinais-
jäännöstä, joista 35 ajoit-
tuu kivi- ja varhaismetalli-
kauteen ja kolme myö-
hempiin aikoihin, rautakau-
teen (400-1200 jKr.) ja his-
torialliseen aikaan (1200
jKr. eteenpäin). Lisäksi pro-
jektin tutkimuksissa on Py-
häjärven ulkopuolelta on
löydetty 15 uutta kohdet-
ta. Koska kenttätöihin on
voitu käyttää aikaa hyvin
rajallisesti, on tutkimuksis-
sa käyty läpi vain otoksia
eri alueilta, eikä osaa tutki-
musalueesta ole pystytty
tarkastamaan edes kurso-
risesti. Näin ollen se, että
joiltain alueilta ei tunneta
asuinpaikkoja ei välttämät-
tä merkitse sitä, etteikö esi-
historiallinen ihminen olisi
voinut siellä toimia – merk-
kejä tästä ei vain toistaisek-
si ole löydetty (inventoin-
neista tarkemmin, ks. Vpl.
Pyhäjärvi-lehti 6/2006 ja
3/2009).

Kenttätutkimuksia jat-
kettiin heinäkuussa 2006,
jolloin kuudella asuinpai-
kalla suoritettiin kahden vii-
kon ajan pienimuotoisia kai-
vaustutkimuksia. Tutkimus-
ten tavoitteena oli saada
lisäaineistoa, jonka avulla
kyseisten kohteiden ajoi-
tusta ja käyttötarkoitusta
pystyttäisiin tarkemmin sel-
vittämään. Kaivauksia teh-
tiin neljällä kohteella Ylä-

järvellä (Vanhasniemi 1,
Vanhasniemi 3, Ristilä 1,
Ristilä 2) ja kahdella koh-
teella Kiimajärvellä (Por-
saanmäki 1 ja Kunniannie-
mi). Tutkimukset osoittivat
että osa paikoista oli lyhyt-
aikaisia mutta toistuvasti
käytettyjä leiripaikkoja
(Vanhasniemi 1 ja 3), osas-
ta asuinpaikoista löytyi
merkkejä vuosituhansien
ajan kuluessa tapahtuneesta
toistuvasta ja voimallisesta
asutuksesta (Ristilä 1, Por-
saanmäki 1, Kunniannie-
mi). Löydetyn esineistön ja
kohteilta teetettyjen radio-
hiiliajoitusten perusteella
kohteet ajoittuvat mesoliit-
tisesta kivikaudesta (9000-
5500 eKr.) neoliittiseen ki-
vikauteen (5500-1800 eKr.)
ja aina varhaismetallikau-
teen (1800 eKr.-400 jKr.)
asti (koekaivauksista enem-
män, ks. Vpl. Pyhäjärvi-
lehti 1/2007).

Kiinnostavimmaksi tut-
kituista kohteista osoittau-
tui Kunnianniemen asuin-
paikka. Koekaivausten yh-
teydessä paikalta paljastui
lähes 3 m paksut kerrostu-
mat, jotka käsittivät neljä
eriaikaista ihmistoiminnan
seurauksena syntynyttä li-
kamaa- eli kulttuurikerros-

ta, joita erottavat muinais-
ten tulvien kasaamat puh-
taan hiekan kerrokset. Koh-
de on täysin poikkeukselli-
nen – kivikautisten asuin-
paikkojen kulttuurikerrok-
set harvoin ylittävät 50 cm
– ja vastaavanlainen tapaus
tunnetaankin ainoastaan
Muolaan Telkkälän asuin-
paikalta. Lisätietojen hank-
kimiseksi Kunnianniemeen
palattiin kaivamaan kah-
deksi viikoksi syyskuussa
2007. Kaivauksissa todet-
tiin, että paikalla on ollut
esihistoriallista asutusta ai-
nakin 6000 vuoden ajan.
Vanhimmat merkit ajoittu-
vat myöhäismesoliittiseen
kivikauteen noin 8000 vuo-
den taakse, jota seuraa noin
6500 vuotta vanha varhais-
neoliittinen asutusvaihe.
Asuinpaikan seuraavissa
kulttuurikerroksissa kuvas-
tuvat monet keski- ja myö-
häisneoliittiset asutusvaiheet
noin 6000-4000 vuotta sit-
ten. Kunnianniemen viimei-
nen esihistoriallinen käyttö-
vaihe ajoittuu varhaisme-
tallikauteen, ensimmäisiin
ajanlaskun jälkeisiin vuosi-
satoihin (Kunnianniemen
tutkimuksista lisää, ks. Vpl.
Pyhäjärvi-lehti 1/2007, 2/
2008, 9/2008).

Pyhäjärven
esihistoriallisen
asutuksen yleiskuva
Pyhäjärven alueen vanhim-
mat ihmistoimintaan liitet-
tävät ajoitukset menevät täl-
lä hetkellä myöhäismesoli-
tikumiin, mutta tiettyjen esi-
nelöytöjen perusteella on
kuitenkin mahdollista, että
paikoin asutus olisi alkanut
jo pari tuhatta vuotta ai-
emmin. On siis mahdollis-
ta, että Pyhäjärven ensim-
mäiset asukkaat ovat saa-
puneet alueelle jo var-
haismesoliittisena aikana lä-
hes 10000 vuotta sitten.
Asutus lienee jatkunut ja
voimistunut läpi mesoliitti-
sen kivikauden ja lisäänty-
nyt edelleen neolitikumin
aikana. Asutus on keskitty-
nyt vesistöjen, pääasiassa si-
säjärvien liepeille, mutta
merkkejä siitä on löydettä-
vissä myös Laatokan ran-
noilta.

Asutuksen yleiskuvan
luonnostelemista hankaloit-
taa se, että suurimmasta
osasta kohteita ei tunneta
sellaista löytöaineistoa, jon-
ka avulla ihmistoiminta pai-
kalla voitaisiin tarkasti ajoit-
taa. Myös tutkimuksen kes-
kittyminen tietyille alueille
aiheuttaa vääristymiä aineis-

Kaivaukset käynnissä Ristilä 1 asuinpaikalla Yläjärven rannalla heinäkuussa
2006. Kuva: K. Nordqvist.

Pyhäjärven kivi- ja varhaismetallikautiset kohteet (ylempi kartta), projektin
tutkimuksissa löydetyt kohteet esitetty palloina, ennen vuotta 2005 tunnetut
vinoneliöinä. Kaivauksin tutkitut kohteet: 1 – Kunnianniemi, 2 – Porsaanmäki
1, 3 – Äijö, 4 – Vanhasniemi 1 ja 3, 5 – Ristilä 1 ja 2. Alempi kartta osoittaa
entisen Pyhäjärven kunnan alueella vuosina 2005-2008 tutkitut alueet (merkit-
ty mustalla).
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toon, ja täällä hetkellä eri-
tyisesti kaivauksin tutkitut
moniperiodiasuinpaikat
Kunnianniemi, Äijö ja Ris-
tilä 1 dominoivat kuvaa.
Irtolöydöt ja muu materi-
aali – heikosti ajoitettavina-
kin – osoittavat kuitenkin,
että esihistoriallinen ihmi-
nen on eri aikoina toiminut
laajasti eri puolilla pitäjää,
joskaan selkeitä ajallisia ero-
ja toiminnan painopisteissä
ei nykymateriaalin perus-
teella ole vielä mahdollista
havaita.

Puutteistaan huolimatta
arkeologinen materiaali
osoittaa, että asutuksen il-
maannuttua Pyhäjärvelle
mesoliittisena aikana, se jat-
kui alueella katkeamatta läpi
neoliittisen kivikauden ja
aina varhaismetallikaudelle
asti. Varhaismetallikaudelle
tultaessa löydöt kuitenkin
vähenevät ja loppuvat en-
simmäisen vuosituhannen
alkuvuosisatoina jKr. – ke-
hitys on vastaava koko Kar-
jalankannaksella. Vasta lä-
hempänä 1000-lukua löy-
töjä alkaa taas ilmaantua, ja
niiden määrä lisääntyy rau-
takauden loppuvuosisatoi-
na runsaasti etenkin Itä-
Kannaksella. Pyhäjärvellä
rautakautta tunnetaan kui-
tenkin niukasti verrattuina
rikkaisiin Kaukolan, Räisä-
län ja Sakkolan löytöihin:
alueelta tunnetaan vain kym-
menisen kohdetta (asuin-
paikkaa ja kalmistoa) jotka
ajoittuvat pääasiassa aivan
rautakauden loppuun tai
historiallisen ajan alkuun.
Koska nyt käsillä olevan
projektin kysymyksenaset-
telut on kohdistettu kivi-
kauteen, eivät uudet tutki-
muksetkaan ole tuoneet
valoa alueen rautakautiseen
asutukseen.

Rautakauden löytököy-
hyys Pyhäjärvellä, samoin
kuin nykyistä projektia edel-
tänyt kivikautisten asuin-
paikkojen puute, on mitä
todennäköisimmin vain tut-
kimustilanteen aiheuttamaa
harhaa. Lisäksi, vaikka alu-
eella on tehty kenttätöitä
useana kesänä on silti vielä
todettava, että myös nykyi-
nen kuva kivikautisesta asu-
tuksesta on pitkälti tutki-
musten suuntautumisen lei-
maamaa – uudet kenttä-
työt tulisivat varmasti muut-
tamaan kuvaa. Siitä huoli-
matta tilanne on tällä het-
kellä se, että uusien kenttä-
töiden suorittaminen ei ole
prioriteettilistan kärjessä,
joskaan ei täysin mahdo-
tonta. Sen sijaan painopiste
on jo tehtyjen tutkimusten
ja kerätyn aineiston analy-
soimisessa ja julkaisemises-
sa. On tärkeä muistaa, että
arkeologia ei ole ainoas-
taan maastotöitä ja kaiva-
mista – yhtä tärkeää on
aineistojen tutkimus ja ana-
lysointi sekä tulosten ja tie-
don levittäminen niin muun
tiedeyhteisön, kuin suuren-
kin yleisön tietoisuuteen.

KERKKO
NORDQVIST

OULA SEITSONEN

Kirjoittajien yhteystiedot:
kerkko.nordqvist@helsinki.fi
oula.seitsonen@helsinki.fi

Parin vuoden ajan ovat Sa-
litsanrannan koulupiirissä
matkailleet turistit saaneet
ihmetellä Lahnavalkaman
mäeltä näkyvää uutta, suur-
ta rakennusryhmää Keljas-
sa Lankisen mäellä.

Asia selvisi meille loka-
kuun matkalla, kun kun-
nanjohtaja Nikolai Papin
kehotti meitä käymään kar-
jatalousyrityksessä. Teimme
työtä käskettyä ja menim-
me avoinna olevasta por-
tista sisään aidatulle alueel-
le. Yhden rakennuksen ik-
kunassa oli tuoteluettelo
hintoineen. Musakan An-
tin kääntämänä todettiin
useiden maitotaloustuottei-
den hintoja. Maito, voi,
juusto, rahka ja taisi siinä
olla jogurttiakin. Myynnis-
sä ei niitä silloin kuitenkaan
ollut.

Sisällä tässä ”meijeri-myy-

mälässä” oli ilmeisesti Kau-
ko-Idästä kotoisin oleva
nainen, joka puhui vähän
venäjää. Meille hän laitatti
siniset muoviset suojukset
kenkien päälle ja lähti sitten
johonkin. Pian hän palasi
mukanaan kaksi venäläis-
naista, joista toinen esitteli
meille auliisti koko alueen,
toisen (ilmeisesti johtaja)
seuratessa koko kierrok-
sen mukana.

Kävimme navetassa, jos-
sa oli kolmisenkymmentä
lehmää ja puolen tusinaa
kissan pentua. Ulkokier-
roksella näimme suuria ra-
kennuksia, maataloustyöka-
luja, mm, iso Valtra-trak-
tori, perustettuja nurmikoi-
ta, joille oli istutettu ome-
napuita, vihannesten kas-
vatukseen perustettuja
penkkejä sekä useampia tu-
levien rakennusten pohjia.

Iso kolmikerroksinen
puurakennus Lankisen ison
männyn läheisyydessä on
kuulemma työväen asuin-
käytössä.  Koko komeutta
ympäröi korkea lauta-aita.

Happosen talo on edel-
leen aidan poukamassa,
mutta on siirtynyt kuulem-
ma Lankisen alueen omis-
tajan omistukseen. Tämä
mystinen omistaja on saa-
miemme tietojen mukaan
Pietarin vesilaitoksen pian
eläkkeelle jäävä johtaja. Hä-
nen omistuksessaan on ny-
kyään myös entinen Rot-
janlahden Savolaisen pai-
kalla olleen karjarakennuk-
sen tilalle rakennettu halli,
johon kerrotaan tulevan
makkaratehdas. Aika näyt-
tää, mitä muuta alueella ta-
pahtuu.

Maito- ja karjataloutta
Keljassa tänään

Minua kiinnostaa tietysti
erityisesti se, mikä on mei-
dän 1920-luvulla rakenne-

tun kotitalomme kohtalo.
Olemmehan ihan naapu-
rissa, vain notko välissä.
Etäisyys alle 200 metriä.

Seuraavilla Pyhäjärven
retkillä on kyllä varattava
enemmän aikaa ja käytävä
tutustumassa paremmin
kuvissa vain osittain näky-
vään rakennusryppääseen.
Kunnanjohtajan lausumista
ja saamastamme esittelystä
päätellen sinne toivotaan
asiakkaita/tutustujia. Tämä
on tietysti luonnollista, kun
tuotteita kaikesta päättäen
pyritään saamaan kaupak-
si.

Yrjö S. Kaasalaisen ot-
tamissa kuvissa näkyy osa
alueen rakennuskannasta.

Käykääpä Keljassa kävi-
jät tutustumassa.

ANTERO
PÄRSSINEN

Me karjalaiset olemme aina
olleet monipuolisia sienien
käyttäjiä, toisin kuin rak-
kaan kotomaamme länsi-
rannikon asukkaat. Aika-
naan minulle kertoi muuan
porilainen työtoverini, että
Porissa tunnettiin kaksi sien-
tä: keltasienin ja myrkkysie-
ni. Karjalassakin taidettiin
kerätä tattien lisäksi etu-
päässä rouskuja (joiden
helppona tuntomerkkinä
on valkoinen maitiaisnes-
te).  Kasvaneen sieniharras-
tuksen myötä on valikoi-
ma laajentunut moniin mui-
hin herkullisiin sieniin.

Tämä kesänä tuli niin so-
pivasti sateita, että sienisato
muodostui aivan mahta-
vaksi. Toukokuussa löysin
oman metsän hakkuuauki-
on laidalta yhden aarin alu-
eelta yhteensä 12 kg kor-
vasieniä. Suurimmat niistä
olivat pienen ruislimpun
kokoisia. Osan söin tuo-
reeltaan (tietysti kolmessa
vedessä ensin ryöpättyinä),
mutta suurimman osan niis-
tä kuivatin lankaan pujotel-
tuina, ja nyt ne odottelevat
talven juhla-aterioita.

Tattien ja kanttarellien li-

Kotikokin
kertomaa

Takana upea sienikesä 2011

säksi olen opetellut käyttä-
mään myös haperoita. Tok-
ko niitä Karjalassa lainkaan
käytettiin? Niiden joukossa
ei ole kuitenkaan myrkylli-
siä, ja kitkerät on helppo
tunnistaa, jos ei muuten niin
maistamalla.  Haperoita ei
ryöpätä, vaan ne pannaan
isohkoina paloin suoraan
pannulle. Kermalla höys-
tettynä niistä tulee herkulli-
nen muhennos. Pitäisi vielä
opetella niiden käyttö etik-
kaliemessä.

Äitini nimitti pannulla si-
pulien kanssa paistamiaan
sieniä sienhepsaksi. Mieli-
kuvani mukaan hän paistoi
sienhepsaa aika kauan, niin

että se oli varmasti kypsää.
En muista, paniko hän sii-
hen aina edes kermaa. Ko-
keilin tänä kesänä sienhep-
saa pieniksi paloitelluista
rouskuista ja annoin sen
paistua lähes kuivahkoksi.
Minun suussani se maistui
perunoiden ja salaatin kans-
sa erinomaiselta.

Riittäköön tämä sienike-
sän 2011 ylistykseksi. Voi-
sin toki kertoa kehnäsienen
ja suppilovahveroiden
määristä ja erinomaisuudes-
ta, mutta päällimmäiseksi
jääköön ihmettely: kyllä
luonto on antelias!

JUHANI FORSBERG

Karjalatalon kirjaston
kirjat netissä
Karjalatalon käsikirjaston tietokanta on nyt luettavis-
sa netissä. http://kirjasto.karjalanliitto.fi

Voit hakea Karjalatalon kirjastossa olevia kirjoja
kirjan tai kirjoittajan nimellä tai vapaalla tekstihaulla.

Kirjastossa on noin 5000 Karjalaan tai karjalaisuu-
teen liittyvää teosta. Kirjoja ei lainata, mutta niitä voi
lukea paikan päällä.

Karjalan Liitto ottaa lahjoituksina vastaan Karja-
laan ja karjalaisuuteen liittyviä teoksia.

- Erityisesti toivomme kaikista uusimmista julkai-
suista vapaakappaleen kirjastoon, jossa kirjat ovat
kaikkien kiinnostuneiden luettavissa.

Uusi
Karjala-laatta
pronssista
Karjalaisuus on kantanut halki sotien jälkeisten vuosi-
kymmenien. Sen kunniaksi Karjalaisseurojen Tampe-
reen piiri on suunnitellut Karjala-laatan. Se on tarkoi-
tettu arvostamaan niin menneiden sukupolvien kuin
tulevaisuudenkin tekijöiden töitä. Merkin suunnittelus-
ta vastasi kuvanveiston  harrastaja Eero Pilviniemi.
Pronssisen Karjala-laatan voi antaa kiitokseksi, muis-
toksi, lahjaksi tai kiinnittää kunnianosoitukseksi
hautakiveen.Hinta 35 euroa plus postituskulut. Merk-
kiä voi kysellä mm.

Karjalaisseurojen Tampereen piiristä,
Matti Pirhonen, p. 050 320 2890,
matti.j.pirhonen@gmail.com.

Komeaa korvasienisatoa 2011.

Antero Pärssinen kotitalollaan lokakuussa 2011,
jossa tällä kertaa ei ollut ketään kotona. Kuvat:
Yrjö S. Kaasalainen.
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Korven
 ukko
Rautakorpeen ukko astelee kiviaitaa
edessänsä katselee, se on kuin muuri
elon kohtaloita vastaan kuin ukon rinta
voimakas, mi suojeleepi lastaan.

Ken on kivet vieritellyt maan kuokkinut
ja metsät istutellut, kyntänyt ja kylvänyt on
jyvän peltoon odotellut aikaa iltaehtoon.

Katse kääntyy tulevaan verkalleen nyt askel
nousee, katsoo ympärillään olevaan,
tuvan piipusta nyt savu ylös kohoaa,
elon illasta jo sekin muistuttaa.

Ukko oli sydämeltään osa Kalevalan kansaa,
kuin vanha Väinämöinen  konsanaan,
hän loitsut loija oli runoniekka,
mi satutti kuin terävinkin miekka.

Ukko kulkee hiljalleen nyt pihatietä, katse
taivahalle tähyää, kuin voimissaan hän siellä
kulki kotitiellä, muistot mieltä lämmittää.

Ukko miettii “vaik“ ois halla vienyt viljan
tuvan uuni lämmin ollut ois, nyt mieron
tielle askel kotipiha on jätettävä pois.

Korpitie on käynyt hiljaiseksi ukko tuumaa,
sota tämän kaiken esti. Pois lähti ukko
korpitieltä, muistot seuranaan vain sieltä.

SUOMA SAARINEN

Sortanlahden koulupiirin
asukkaiden selvitystyö on
edelleen meneillään. Asko
Haaranen on selvittänyt
koulupiiriin kuuluneen Rau-
takorven alueen yhdentoista
perheen nimet ja sijainnin.

Asko kertoo olleensa en-
simmäistä kertaa evakkoon
lähtiessä kuuden vuoden
ikäinen, joten omiakin
muistikuvia niin leikkitove-
reista kuin heidän vanhem-
mistaan on jäänyt hyvin
muistiin. Korven ukon eli
Juho Sirkiän lisäksi tällä
alueella asuivat oheisessa
karttapiirroksessa ilmenevät
perheet.

Vuoden 1938 peruskar-
tassa ilmenevät mustina pis-
teinä asuinrakennuksen pai-
kat. Kaikki Rautakorven ta-
lot olivat omia tilojaan, ei-
vätkä vuokratontteja kuten
ns. asemakaava-alueella.

Vuoden 1938-1939 hen-
kikirjatiedot ovat varsin
puutteellisia. Niihin ei asuk-
kaiden nimiä etsittäessä ai-
van tarkkaan voi luottaa.
Useita perheenjäseniä on
vielä kylän kirjoissa, vaikka
ovat jo aikaisemmin muut-
taneet pois. Mitenkähän on
aikoinaan äänestysluettelon
kanssa käynyt?

Vielä tarvitaan muisteloi-
ta Sortanlahden koulupii-
rin alueelta. Kun nimet saa-
daan selville, pelkistetyn
koulupiirikartan teko on
nykytekniikalla varsin help-
poa. Olisiko Huittisten Py-
häjärvijuhlien aikana tar-
peen pitää pienimuotoinen
koulupiirikokous?

REINO ÄIKIÄ
puh. 040-769 5775

sähköposti
reino.aikia@netti.fi

Rautakorven asukkaat selvitetty

Suurkiitokset Eila Räik-
köselle Pyhäjärvi-lehden
kirjoituksesta 5/2011,
“Sortanlahti tulee tutuksi”.
Siinä hän kertoo omia
muistumiaan ja tietojaan
kotiseudultaan. Luin tari-
nan suurella mielenkiinnol-
la, koska hänen rohkeuten-
sa ansiosta kirjoittaa omal-
la nimellään ja antamalla
puhelinnumeronsa.

Sain tärkeitä tietoja omis-
ta muistoista ja vähäisistä
tiedoistani Sortanlahden
Rautkylässä eläneistä iso-
vanhemmistani, Heikki ja
Helena Koistisista. Yri-
tyksistäni huolimatta ennen
minulla ja sisarillani ei ole
ollut paljon tietoa juurista-
ni. Johtuuko tietämättö-
myys pitkistä välimatkois-
ta, jolloin ei matkusteltu?
Toisaalta, onko tämä jon-
kinlaista häpeää, kun silloin
aikanaan asioista tietävät
jotenkin eivät kehdanneet
tai eivät pystyneet puhu-
maan?

Sortanlahti tulee tutuksi
Kiitokset Pyhäjärvi-lehden
avulla saaduista sukutiedoista

Lautapeli kertoo
kotiseudusta

Olemme siis sisarukseni
ja minä sieltä Sortanlahdes-
ta lähtöisin. Äitimme Mart-
ta oli Helenan ja Heikin
esikoinen, syntyi heidän ko-
tipaikallaan 1912, ja meni
naimisiin isämme Osvald
Väisäsen kanssa 1933 Seis-
karissa. Meitä Martan lap-
sia oli alun perin neljä:
Ossi-veljemme on kuollut
2008.

Minä, Paula, olen synty-
nyt 1936 Seiskarissa, sitten
Eila syntyi 1937 ja per-
heen viimeisin Valma Han-
gossa.

Olemme kaikki tyttäret
asuneet Länsi-Suomessa;
Hangossa, Raumalla, jossa
rakas Martta-äiti kuoli 1950
vain 36-vuotiaana. Ossi-veli
asui Ruotsissa reilut 45
vuotta ja kuoli siis 2008
Tukholmassa.

Nyt olemme saaneet
Koististen sukuun yhteyttä
Koististen sukuseuran kaut-
ta. Paljon on tiedoissamme
aukkoja vielä. Eila Räikkö-

nen kertoi puhelimessa soi-
tettuani ystävällisesti tiedois-
taan ja kertoi itsekin saa-
vansa iloa ja lisää muistoja
kyselijöiltä.

Kiitos myös Reino Äi-
kiälle, joka on ollut erit-
täin aktiivinen meidän py-
häjärveläisten asioissa.

Iloiten ja Taivaan Isää
kiittäen ja siunausta toivo-
en kaikille pyhäjärveläisille.
Kiitos teille. Lehti on tär-
keä yhdysside.

PAULA NÄYKKI
Aittarivi 27

01660 Vantaa
p. 040 410 1833

Keravalla
lauletaan
Karjalasta

Tuleeko Pyhäjärvi-lehtesi oikealla osoitteella?
Soita tiedot ajantasalle p. 040 730 2622

tai sähköpostitse marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

Lokakuun lehden postituksessa oli puutteita.
Mikäli et ole saanut lehteä, ilmoita siitä em. yhteystietoihin

Suomen uusimpiin kuulu-
va Keravan Karjalaseura,
jonka jäsenistössä on myös
pyhäjärveläisiä, järjestää
sunnuntaina 4. joulukuuta
Laulujen Karjala-konsertin.
Tilaisuus alkaa kello 15.
Kerava-salissa, osoitteessa
Keskikatu 3.

Keravan Karjala-kuoron
ohella konsertissa esiinty-
vät Seesjärven Laulu, Hyt-
kyt ja Äkseröiset.

Lippujen hinta Laulujen
Karjala-konsettiin on 15 /
10 euroa. Lippuja voi va-
rata ennakkoon seuralaisil-
ta tai ostaa tuntia ennen
ovelta.

Koiviston pitäjän väki on
keksinyt uuden konstin ker-
toa karjalaisen kotiseutun-
sa perinteistä.

– Vatnuorin kyläyhdistys
on viimeisen vuoden ajan
puuhastellut perinnelauta-
pelin parissa. Olemme saa-
neet aikaiseksi lautapelin,
joka kertoo omalla taval-
laan koivistolaisesta perin-
teestä, kertoo kyläyhdistyk-
sen sihteeri Päivi Rikkola.

– Tavoitteena on ylläpi-
tää vanhaa Karjalan Kan-
naksen kulttuuriperintöä ja
siirtää sitä tuleville suku-
polville. Lautapeli on uusi
työkalu tässä toiminnassa.

Haparia Hailiverkolla -
pelin lyhyemmässä muo-
dossa seikkaillaan yhden
Koiviston kylän, Vatnuo-
rin kujilla ja poluilla ja tu-
tustutaan kylän elämään, ja

kalastusreissullakin käydään.
Pelin täysimittaisessa ver-

siossa pelataan kaksivaiheis-
ta peliä, jossa on mm. lä-
päistävä kiertokoulun pe-
rinnetietokuulustelu ja läh-
dettävä talvisotaa pakoon
evakkomatkalle.

Koiviston Seilipaatit pe-
lissä pelaajat eläytyvät ran-
nikkolaivureiksi, jotka jou-
tuvat itse rakentamaan lai-
vansa ennen lähtöä rahtilii-
kenteeseen. Rahti arvote-
taan ruplina ja peli päättyy,
kun kaikki rahti on Pieta-
rissa.

Perinnelautapelin suun-
nittelu ja sen myötä tiedon-
jako nuorille polville kuu-
lostaa kivalta uudelta ideal-
ta! Tekijät kauppaavat pe-
lejä parinkympin hintaan.

- MRT
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Nyt kun jälleen on muutet-
tu kaunokirjoituskirjaimet,
niin voisi kysyä, mihin suun-
taan ollaan menossa. Löy-
tyykö enää persoonallista
ja kauniita koukeroita sisäl-
tävää käsialaa?

Sain äidiltäni, Raili o.s.
Kaasalainen, pappani
koulutodistuksen. Opetta-
ja Kaarlo Koivusalon kä-
siala on selkeää ja kaunista
kaikkine koukeroineen.

Ohessa kopio todistuk-
sesta, joka on kirjoitettu
Pyhäjärven Musakanlahden

Kauniit ovat koukerot
papan koulutodistuksessa
vuodelta 1912

ylemmästä kansakoulusta
toukokuun 15. päivänä
1912.

Pappani Matti Kaasa-
lainen, s. 16.9.1898, k.
2.7.1968, oli Kaurun Kaa-
salaisia. Herastuomari Tuo-
mas Kaasalaisen ja Anna
Maria Karosen vanhin lap-
si. Lapsia oli kaikkiaan kah-
deksan.

Pappani puoliso oli Iida
Maria o.s. Nolo, s.
2.9.1900, k. 27.2.1947,
Musakanlahdesta. Iidan

vanhemmat olivat Tahvo
Nolo ja Maria Kupari-
nen, heillä oli lapsia yhdek-
sän, Ida kolmanneksi van-
hin.

Matti ja Ida asuivat Kon-
nitsan niityillä. Heillä lapsia
viisi, joista kolme tyttöä
vielä hengissä, pojista toi-
nen kuoli aivan pienenä ja
toinen vuonna 1994. Pap-
pani oli post-Matti.

KIRSI TIKKA
Pori

Pyhäjärvi-lehtiä selaillessa
tuli eteen antoisa ja kiintoi-
sa esitys Pikon myllystä ja
sen mylläreistä. Lienen ol-
lut 6-7-vuotias, kun pääsin
isäni kanssa syksyllä vilja-
säkkien päällä keikkuen
matkalle Pikon myllyyn.
Käynti venyi aika lailla pi-
demmäksi kuin olin odot-
tanut. Monia isäntiä oli liik-
keellä viljojaan jauhattamas-
sa. Mylly itsessään oli hyvin
kiinnostava, mutta eiväthän
sen yksityiskohdat kovin
paljon pikkupojalle tarjon-
neet. Nälkäkin alkoi kur-
nia, kun evästä oli varattu
mukaan turhan niukasti.

Kuljeskellessa totesi uk-
kojen olevan jostain taval-
lista innostuneempia. Oli
kysymys voimainkoetuk-
sesta. Kaikki tiesivät, että
mylläri Rauni Jalo oli ai-
van tavattoman väkevä.
Hänelle ei ollut mikään
konsti ottaa viljasäkkiä kai-
naloonsa – ja jos niikseen
oli toista pussia toiseen kai-
naloon – ja kiikuttaa niitä
tuutin viereen. Isäänikin,
pienehköä kevytrakenteista
miestä, Jalo tapansa mu-
kaisesti auttoi kuorman
purkamisessa ja jauhosäk-
kien kantamisessa.

Ukot olivat äityneet kiis-
telemään sormivoimistaan.
Mene tiedä, oliko ehkä ve-
donlyönti menossa, mutta
ainakin oli saatu mylläri in-
nostumaan. Myllysalin
poikki johti muutamia,
ehkä noin 2,5 metrin kor-
keuteen sijoitettuja halkaisi-
jaltaan vajaan tuuman pak-

Koukkusormia ja
sormikoukkua

suisia sidosvaijereita. Muis-
tikuvieni mukaan niiden
päällystys näytti alumiini-
pelliltä, joka tapauksessa
metallilta.

Rauni Jalon kaltainen pit-
kä mies ulottui vaijereihin
ehkä lattialta kurottamalla,
ainakin kohtuulliselta ko-
rokkeelta. Miten hyvänsä:
Jalo koukisti sormensa vai-
jerin ympärille ja riippui,
satakiloinen mies, yhdestä
sormesta myllyrahvaan to-
distaessa. Hänellä mahtoi-
vat olla hirmuiset kourat,
mutta nahka petti, vaikka
sormen koukku kesti. Iho
nirhaantui – ehkä sormi
alkoi liukua kaapelissa tai
kaapelissa oli paha sauma.
Mylläri jatkoi hommiaan
tukko sormessaan.

Minulla oli onnea, sillä
tuskin mylläri tavakseen jär-
jesti voimannäyttöjä. Tuol-
laiseen sormitemppuun ky-
keneviä lienee kevyemmän
sarjan miehissä enemmän-
kin, mutta eri asia on, on-
nistuisiko homma kaapeli-
alustalla. Hyvä koulu- ja
opiskelukaverini, Sakkolan
Volossulan poika Arvo
Kyllästinen, joka hänkin
on pystynyt sormestaan
riippumaan, järjesti lukion
viimeisellä luokalla olles-
samme hupaisan näytök-
sen Lauttakylän torin vie-
reisessä Keskuksen ravin-
tolassa, missä päivittäin ate-
rioimme.

Likeisessä pöydässä ve-
dettiin sormikoukkua. Jou-
kon kunkkuna uhosi laa-
join elein riskinoloinen iso

mies. Me Arvon kaverit
tiesimme, että hänellä oli
epätavallisen runsaasti ruu-
tia ranteissaan, vaikka hän
vaatimattomana ei sitä juu-
ri tuonut esiin eikä hänen
voimiaan voinut mitenkään
hänen silloin vielä poika-
maisesta olemuksestaan aa-
vistaa. Kun naapurissa ke-
huskelu jatkui, aloimme ke-
hotella Arvoa osallistumaan
kisaan. Ihmeeksemme hän
suostui; ei ehkä pitänyt kun-
kun pöyhistelystä.

Lähdettiin liikkeelle ja
ikään kuin ohimennen ky-
säisin, voisiko tämä mei-
dän kaverimme kokeilla
onneaan ja saada oppia ja
ojennusta. Kunkku suhtau-
tui ehdotukseen vähän ku-
ten aikamiehen poikasiin
tulee, mutta suopeana hän
ei halunnut estää koulu-
nuorisolta harjoitusta. Arvo
istui  vastapäätä voima-
miestä, sormi sormen lo-
mahan, veto, ja kunkun sor-
mi lupsahti suoraksi kuin
tyhjää vain. Otettiin uudes-
taan, mestari halusi nyt ve-
tää tosissaan. Sama tulos ja
äskeistä ikävämpi, sillä sor-
mi ei tykkää, jos sitä enem-
mälti väkisin oiotaan.

Arvo tuumi, kun pois-
tuimme hilpeänä paikalta,
että ukon koukku oli koh-
talainen.

Vetopöydässä jäivät eten-
kin entisen mestarin kump-
panit innokkaasti pohti-
maan, mikä oikein oli men-
nyt vikaan.

ERKKI LEHTINEN
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Päivää sisko taasenkin,

näin pitkästä aikaa. Minun
ei ole tullut kirjoitetuksi
täältä sinnepäin mitän.

Eihän tässä minulle oi-
kein erinäistä kuulu, nyt
olen tällä kertaa jotakuin-
kin terve. Minä tässä hoi-
tin koko kesän reumatis-
mija. Minä tein koko pit-
kän matkan täältä, kävin
vähä lämpimillä paikalla
Taskentissa, mutta kun ei
ollut passija niin toivat van-
kittuna takaisin.

Nyt olen taas samassa
paikassa kun viime talve-
nakin, lämmittäjänä kyllä.
Minulla tässä helppo paik-
ka on olla, mutta palkka
on pieni. Kun täälä on kaik-
ki kallista mutta, siinähän se
menee, kun ei mitään ajat-
tele. Kylhän täälä on jo
saanut ajatellakin tarpeeksi
vaikka mitä. Ei ne näytä
meitä pois laskevan täältä
ainakaan tällä kertaa, mut-
ta en osa sitä sanova
voiphan ne vielä joskus las-
kejakkin jos ikä riittä.

Eihän tämän erinäisem-
pijä kuulu.

Talvi on kova taas täälä

Terveiset Uralin takaa 1936
pakkanen on siinä kolmen
ja neljänkymmenen asteen
vaiheilla joka päivä.

Lunta ei täälä kyllä ole
kun hyvin vähä.

Mitäs sinne teillepäin kuu-
luu.

Oletteko ollut sielä ter-
veenä ja miten se sielä muu-
ten hurise.

Onko sielä ehkä töitä ol-
lut.

Minä tässä kirjoitan Ei-
nolle samalla kirjettä, tie-
tyst hän asu vielä siellä Vi-
rolahtella.

.... tästä lähti jo reisulle,
mutta hän kyllä tule takai-
sinkin tänne.

.... poika on jo tääläpäin,
mutta tällä kertaa hän met-
sä töisä tästä joku sata ki-
lometrijä, ja nyt en osa
muuta kirjoitta kun haus-
kaa jouluva toivon teille
kaikille täältä Uralista. Kir-
joitahan kun tämän saat
mitenkä se Vappu jaksa
onko hän palveluksessa
sano paljon terveisijä hä-
nelle ja samalla kaikil Kuja-
lan veljille.

Hyvästi hyvä vointija
toivoo VK

Uralin takaa

JK. Kirjoittajalta oli pa-
lautusanomus vuodelta
1934, joka ei johtanut tu-
loksiin. Joulukuussa 1937
hänet vangittiin ja seuraa-
van vuoden maaliskuussa
ammuttiin.

Saman kohtalon kokivat
monet muut. Heidän jou-
kossaan oli monien Karja-
lan pitäjien naisia ja mie-
hiä. Osa oli loikannut yli
rajan ja osa Amerikan kaut-
ta muuttaneita.

Tiedostoista löytyy aina-
kin pyhäjärveläinen Toivo
Juhonpoika Arponen
(synt. 29.12.1890 Vpl. Py-
häjärvi, Tiitua.), joka oli
ilmeisesti näitä Amerikan
kautta muuttaneita. Hänel-
lä oli palautusanomus vuo-
delta 1934, mutta hänet
vangittiin 30.12.1937 ja tuo-
mittiin 13.2.1938, jolloin
myös hänet ammuttiin. Toi-
vo Arposen maine palau-
tettiin 16.1.1989. Hän asui
Tsheljabinskin alueella Zla-
toustissa.

PAULA PENTTILÄ
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Pyhäjärvi-lehden seuraavan numeron aineistot
toimitukseen pe 9.12.2011 mennessä, kiitos.

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.

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

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

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

Pyhäjärvi-tuotteita lahjaksi ja omaan käyttöön
Vaakunapaitoja  edullisesti esim. lahjaksi ja asuksesi
yhteisiin tilaisuuksiin  juuristamme kertova Vpl. Pyhä-
järven 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, VALMIINA 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.

Ensi vuoden
Pyhäjärvi-juhlat

Huittisissa
14.-15.7.2011.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri  kokoontuu
26.11.2011 Karjalatalolla Käpylänkuja 1 Helsingissä
Laatokka-salissa. Vetoryhmä kokoontuu kello 12.00.
Kello 12.30-14.00 on varattu vapaaseen keskusteluun ja
sukutietojen vaihtoon. Varsinainen kokous on kello
14.00- 17.00. Kokouksen järjestelyvastuu on Metsäpir-
tin edustajilla. Tervetuloa!

Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerhon pikkujou-
lu on ti 29.11.2011 klo 17 Ravintola Vaskitähdessä,
Hatanpään puistokuja 22, Tampere. Muun ohjelman
lisäksi mm. arpajaiset. Hinta 20 euroa, sisältää jouluateri-
an ja kahvit. Varaa pukinpussiin n. 5 euron arvoinen
paketti. Ilmoittautumiset Laila Innaselle viimeistään 23.11.
puh. 040 504 9135. Toivotaan runsasta osanottoa.

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon pikkujoulu/
jouluateria-tilaisuus pidetään torstaina 08.12.2011 klo
13 Ravintola Wanhassa Herrassa, Laaksokatu 17, Lahti.
Ilmoittautumiset Raimolle puh. 050-5280426 tai Ante-
rolle puh. 050-5706575 tiistaihin 06.12.2011 mennessä.
Lapsuuden joulumuistot mukaan! Tervetuloa!

Huittisten Karjalaseura ry:n joulujuhla pe 16.12.2011
klo 18.00 Seurakuntakeskuksessa. Puuroa, kahvia, arpo-
ja, perinteistä ohjelmaa. Pikkupaketti pukinkonttiin. Ter-
vetuloa!

Tervehdi ystäviä, tuttuja ja
yhteistyökumppaneita

Pyhäjärvi-lehden välityksellä.

Joulutervehdykset Pyhäjärvi-lehteen
pe 9.12. mennessä, hinnat:

Yksityishenkilöt enintään kaksi riviä, 5 euroa.
Kehysilmoitus 2 x 50 mm, 20 euroa.
Kehysilmoitus 2 x 100 mm, 40 euroa.

Alv. 23 % sisältyy hintaan.

* Vpl. Pyhäjärvi-Sää-
tiön 60-vuotishistoriik-
ki. 136 sivua, runsaasti
valokuvia ja muisteluita
niin säätiön alkuajoilta
kuin eri paikkakunnilla
pidetyistä juhlista  ja
muista pyhäjärveläisten
tapahtumista. 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

Olemme nähneet nuorista
ylioppilaista kuvia Pyhäjär-
vi-lehtemme sivuilla. Kir-
joitan tässä Anne-tyttäreni
tyttärestä Eija Hietaojas-
ta. Eija pääsi ylioppilaaksi
pohjoisen lukiosta, Muo-
niosta, vajaa vuosi sitten.
Muonion lukiossa on hy-
vät mahdollisuudet päte-
vän valmentajan opastuk-
sella harrastaa hiihtoa. Kan-
kaanpäässä asuva Eija teki
rohkean päätöksen ja lähti
monivuotiselle pestille poh-
joiseen lukioon. Uusia ys-
täviä tuli paljon lisää.

Tyttäreni Annen ja vävy-
ni Veikon perhe harrastaa
monia lajeja, hiihto kuiten-
kin päällimmäisenä. Souta-
minen ja kirkkovenesoutu
on vävylle jokavuotinen
harrastus. Pitkänmatkan
pyöräily on myös tullut Vei-
kon kuntoilumuodoksi.

Kunnon täytyykin olla
kohdallaan, kun kolme-
kymmentä yksi yhdeksän-
kymmenen kilometrin Pir-
kan hiihtoa on takana hyvi-

Urheilu ja harrastukset antavat
potkua elämään

ne sijoituksineen.
Annen ja Veikon vanhin

tytär Johanna harrasti nuo-
rempana myös kilpahiih-
toa. Hän on valmistunut
lähihoitajaksi ja opiskelee
Porissa sairaanhoitajaksi.

Timo, 18 vuotta, on am-
mattikoulun rakennuslinjal-
la, harrastuksena tietysti
hiihto ja juoksu, nyt on
tullut harrastuksiin mukaan
kirkkovenesoutu. Timolle
on tullut hyviä sijoituksia
poikien sarjassa alle kah-
deksantoista; Pirkanhiih-
dossa toissavuonna kol-
mas, viime vuonna toinen
ja tänä vuonna ensimmäi-
nen.

Nuorten SM-kynnöissä
Timo oli viime vuonna ja
tänä vuonna kolmas. Näin
aukeaa näkyviin musta mul-
ta uusin menetelmin mo-
nilla hevosvoimilla. Ensi
vuonna on edessä se mies-
ten ja nykyisin myös nais-
tenkin koulu – armeija Nii-
nisalossa. ”Teit isäin astu-
maan…” Sitten on vielä pikkuveli

Lasse, 10 vuotta, SM-kyn-
töjen nuorin osanottaja Teu-
valla. Vaikeissa sateisissa
oloissa hän kynti lohkonsa
loppuun. Siellä eräs vanha
mestarikin lopetti kesken ja
”heitti pyyhkeen kehään”,
kuten sanonta kuuluu. Hiih-
dosta, juoksusta ja kilpa-
pyöräilystä on pojalle tullut
roppakaupalla voittoja.
Koulumatkakin kymmenen
kilometriä käy vauhdik-
kaasti pyörällä.

Jos ei työtä pelkää, niin
maaseudulla asuminen ja
tilanhoito on hyvä vaihto-
ehto. Lehmiä on yli 40,
kaikkiaan ruokittavia on
noin 100. Viljelijäperhe tie-
tää aamulla ja muulloinkin,
milloin menee töihin. Työ
opettaa jatkuvasti koneiden

hallintaan ja kun rakentaa
itse tarvittavat rakennuk-
set, on oman onnensa sep-
pä. Työ maatilalla ja karjan
kanssa nykyisin vaatii pit-
käjänteisyyttä, päivät veny-
vät pitkiksi. Ilmoista on
moni asia kiinni. Väliin on
työskenneltävä yölläkin tar-
peen vaatiessa.

Pyhäpäivä on yritetty py-
hittää niin kuin karjatilalli-
nen sen voi tehdä. Meille
monille lasten ja etenkin
lastenlasten seuraaminen on
varmasti sitä mieleistä puu-
haa, vaikka itse ei enää ko-
viin töihin pystyisikään, täy-
tyy osata myötäelää.

Hyvää joulunalustaa kai-
kille lukijoille!

MATTI PÄRSSINEN
Lavia

Lauha-hiihto on takana, ja voitto tuli samaan
perheeseen, samoin kävi Kauhava-hiihdossa vuosia
sitten. Voittajina Anne ja Veikko Hietaoja Kan-
kaanpäästä.

Hietaojan perheen lapset Eijan ylioppilasjuhlilla
2010. Oikealta Johanna, Eija, Timo ja edessä
Lasse.


