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Vpl. Pyhäjärvi-juhlat
Huittisissa

14.-15.7.2012
Alustava ohjelma sivulla 3.

Lisää informaatiota kesän pitäjäjuhlista
seuraavassa, heinäkuun alussa ilmestyvässä
numerossa ja Huittisten Karjalaisten sivuilla.
Aineistot juhlalehteen tarvitaan viimeistään
juhannuksen jälkeisellä ke 27.6. mennessä.

Myöhemmin tulevat aineistot eivät
ehdi mukaan juhlalehteen.

Suvannon seudun seitsemän
pitäjää jatkaa yhteistyötään

Huittisissa on jo täysi val-
mius heinäkuisiin Vpl. Py-
häjärvi-juhliin. Pyhäjärvi-
Säätiön hallitus vieraili paik-
kakunnalla 5. kesäkuuta
kokouksenpidossa ja sai
samalla juhlatoimikunnalta
raportin järjestelyistä.

Hallituksen puheenjohta-
ja Yrjö S. Kaasalainen
kiitti toimikuntaa tehdyistä
valmisteluista ja kaikki jäi-
vät hyvällä mielellä odotta-
maan 14.-15. heinäkuuta pi-
dettäviä juhlia.

Noin viikkoa ennen juh-
lia ilmestyy vielä Pyhäjärvi-
lehti, joissa tapahtumista
kerrotaan tarkemmin. En-
nakkotietoa saa myös al-
kuvuoden lehdistä sekä
Huittisen Karjalaseuran net-
tisivuilta.

Majoitusvaraukset kan-
nattaa tehdä hyvissä ajoin,
sillä kaksipäiväisillä juhlilla
on antimia koko viikon-
vaihteelle.

Huittisissa ollaan juhlavalmiina
 Seuraavassa lehdessä

myös monet paikalliset
yrittäjät ilmoittavat palve-
luistaan.

Huittisten Karjalaseuran
ry:n puheenjohtaja Heik-
ki Kiiski totesi, että juhla-
valmisteluihin on saatu mu-
kaan monia tahoja ja hen-
kiöitä, joilla kaikilla ei ole
karjalaisia sukujuuria, mut-
ta kiinnostus asiaan ja halu
auttaa juhlien järjestämises-
sä.

Yksi heistä on iltamat
juontava Pekka Lehtinen.

– Huittislainen olen, mut-
ta hyviä karjalaisia ystäviä
on paljon.  Siitä on minul-
lekin syntynyt Karjala-hen-
ki. Paljon olen myös mu-
rehtinut karjalaisten kohta-
loita, jotka ovat kodeis-
taan joutuneet lähtemään
sotien jaloista.

SIVUT 2-3

Esi-isien jäljillä
ikivanhoilla
sotatantereilla

Vernitsan väkeä
koolla Ikaalisissa

Vernitsalaisten kokoontumiseen Ikaaliseen saapui
toukokuussa lähes sata henkeä. Aarne Kannisto
näyttää mallia kyykänheitossa. Sivu 7.

Suvannon seudun seitsemän
pitäjän yhteisöjen yhteistoi-
mintaa on jatkunut pian
kymmenkunta vuotta. Kah-
den vuosittaisen tapaami-
sen ohella on järjestetty ke-
väisin tutustumismatkoja
Kannakselle, että myös naa-
puripitäjät tulevat tutuiksi.

Yhteistyörenkaassa ovat
olleet mukana Käkisalmi,
Metsäpirtti, Rautu, Räisälä,
Sakkola, Vpl. Pyhäjärvi ja
Vuoksela. Tänä keväänä tu-
tustumiskohteena olivat
Metsäpirtti ja Rautu 17.-
20. toukokuuta; ensi vuon-
na todennäköisesti Vuok-
sela ja Räisälä. Seuraava pi-
täjäyhteisöjen tapaaminen
on Lempäälässä lauantaina
29.9., isäntänä Pyhäjärvi-
Säätiö.

Rajapitäjä Raudun (Sos-
novo) historiaan liittyvät
vuoden 1918 taistelut ns.
Kuolemanlaaksossa.

– Siellä ammuttiin 800
venäläistä, jotka olivat tul-
leet alueelle Suomen pu-
naisia auttamaan, kertoi
Rautu-seuran pj. Markku
Paksu.

Sotahistoriasta kertoi
myös eversti evp, kom-
modori Teuvo Kuparinen
ja Suvannon seudun suku-
tutkimuspiirissä toimiva,
vuoden 1918 tapahtumia
tutkinut Osmo Tuokko.

Sosnovon nykynähtä-
vyyksiä on komea orto-
doksikirkko. Nähtävyys on
myös Igoran lomakeskus,
jonne on viimeksi noussut
jäähalli, ja golfkenttäkin on
suunnitteilla lukuisten mui-
den palvelujen oheen.

– Igora on Sosnovon
suurin työllistäjä. Valtaosa
lomakeskuksen asiakkaista
on varakkaita venäläisiä,
suomalaisryhmiä sinne ei
enää kovin kaivata, totesi
Paksu.

Toissakesäisen Asta-
myrskyn tuhot näkyvät
edelleen eri puolilla Kan-
nasta. Puunkorjuu oli kui-
tenkin paikoin käynnissä, ja
tukkirekat liikkeellä. Rau-
dun Palkealan vanha orto-
doksihautausmaa oli kärsi-
nyt pahoja tuhoja, puita oli
hautausmaan päällä edel-
leen sikin sokin konkelos-
sa. Larin Parasken muisto-
kivi oli säilynyt vaurioitta.

Matkan ajankohtaan osui
myös suomalainen Kaatu-
neiden muistopäivä ja sitä
kunnioitettiin useampaan-
kin otteeseen.

Vierailuun kuului metsä-
pirttiläisten viranomaisten
järjestämä tilaisuus Zapo-
rojskoen kulttuuritalolla,
jossa saatiin kuulla tietoa
tämän päivän Metsäpirtis-
tä. Piirikunnan johtaja Va-

lentina Lesnikova esitteli
vaakunaa, jota tehdessä on
käytetty esikuvina suoma-
laisia pitäjävaakunoita. Hän
totesi, että venäläiset kun-
nat ovat siirtyneet demo-
kraattisen kehityksen tielle
sen jälkeen, kun Venäjällä
tehtiin seitsemän vuotta sit-
ten hallinnollisia muutok-
sia. Samasta asiasta puhui
myöhemmin myös Vuok-
selan kunnanjohtaja Sergei
Tankov muistuttaen, että
muutos itsehallintoon kun-
nissa on vasta syntynyt ja
asioiden kehittäminen ot-
taa aikansa.

Kirjastonjohtaja Marina
Smekalava kertoi, että par-
haillaan Venäjällä vietetään
paikallisen historian vuotta.

– Viime vuosisata oli ra-
sittavia tapahtumia täynnä.
Historiaa emme voi muut-
taa, mutta siitä pitää oppia
ja elää rauhassa, hän sum-
masi..

Talvisodan taistelujen ja
sodan uhrien muistomerk-
ki Keljassa seisoi jykevästi
paikallaan. Sinne muisto-
seppeleen laskivat Erillinen
Pataljoona 6:n edustajat
Antti Hynnä ja Aila Ala-
nen sekä merkin suunnit-
telija Eero Pilviniemi.

Matkan aikana ehdittiin
tutustua myös muihin muis-
tomerkkeihin ja maasto-

kohteisiin, joissa useimmat
kotiseutumatkaajat käyvät.

Miksi sitten suomalaiset
haluavat vaalia vanhoja ko-
tiseutuja muistomerkein?

– Ne ovat kunnianosoi-
tuksia menneille polville ja
tuleville polville maamerk-
kejä, joiden perusteella on
helpompi löytää paikkoja;
uskomme, että aina löytyy
uusia sukupolvia, keitä kar-
jalaisuus kiinnostaa. Samal-
la toivotaan, että muisto-
merkkimme antavat pai-
kallisille asukkaille ymmär-
tämystä ja tietoa historias-
ta, toteaa kotiseutuneuvos
Markku Paksu.

Vierailuun kuului myös
ystävyyskuntaillallinen, jo-
hon osallistuivat Raudun
kunnanjohtaja Aleksandr
Sokolov ja Vuokselan kun-
nanjohtaja Sergei Tankov.
Lisäksi sikäläisistä mukana
oli Kasarmilan koulun
edustajia. Sakkola-Säätiön
valtuuskunnan pj. Hannu
J. Paukku kertoo, että vi-
reillä oleva kouluyhteistyö
Punkalaitumen, Lempäälän
ja mahdollisesti myös Sasta-
malan seudun lukioiden kes-
ken etenee pienin askelin.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Kun esipolvia on ollut mukana
Turkin sodassa 1800-luvulla, nekin tantereet kan-
nattaa katsastaa. SIVU 6.
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18. kesäkuuta 2012 Huittisten Karjalaseuran nuori sihteeri:
Karjalaisuus ei häviä milloinkaanEnnätys

Joku sanoi juuri, että elämä on matka. Hyvin sanottu.
Matkalla voi olla päämääriä, tavoitteita, mutta tärkeää
voi olla pelkkä liikekin. Näin koulujen loppumisen
aikaan moni nuori kokee jonkun päämäärän saavutta-
neensa. Paljon onnea kaikille heille! Lehtemme viime
numerossa kerrottiin, kuinka Vpl. Pyhäjärvi-säätiö on
aikojen kuluessa pienellä, mutta jotenkin kauniilla
tavalla voinut tukea nuorten ihmisten opiskelua eri
rahastojen kautta. Tämä on mielestäni säätiön
ydintoimintaa. Jatkossakin pystymme jotakin teke-
mään. Säännöt tosin määräävät melko tiukasti, mitä
aloja voimme tukea, mutta mitään ei voi saada, jos
anomusta ei tule. Lehdessämme ilmoitellaan hakuai-
kojen läheisyydessä. Seuratkaa, nuoret ja vanhem-
mat, siis tätä lehteä! Ja tehkää anomuksia.

Matkoja tehdään myös oikeasti. Myös kotiseutumatkai-
lun kausi on alkanut. Suvannon seudun säätiöt ovat
usean vuoden aikana kauden alussa, toukokuussa,
tehneet yhteisiä matkoja ja tutustuneet vuorotellen eri
pitäjiin. Tänä vuonna matka toteutui 17.-20.5., ja
tutustuimme Metsäpirttiin ja Rautuun. On ollut kovin
mielenkiintoista laajentaa lähipitäjien tuntemista.
Eiväthän juuremme juuri koskaan ole vain yhdessä
pitäjässä. Suosittelen lämpimästi laajentamaan tällä
tavalla kotiseutuihin tutustumista!  Tässä voisi olla
yksi lääke pitää kotiseutumatkailua yllä. Ymmärrän
hyvin niitä, joille yksi kerta raunioilla riittää. Mutta mitä,
jos lähtisit katsomaan, onko jossakin muussa suvulle
tärkeässä paikassa jotakin enemmän tallella.

Tällä matkalla tehtiin ennätys. Venäjän rajalla odotet-
tiin kuusi tuntia. Oli kuulemma sähkökatkoa ja sem-
moista. Laskimme edessämme olevan 11-12 bussia.
Odottelu sujui melko leppoisasti, juteltavaa riitti. Kaikki
ymmärsivät, että maassa maan tavalla. Mutta ihan
täysi työ on kestää ilmeetöntä, vetelää ja laiskantärke-
ää toimintaa. Ehkä on niin, että venäläinen sydämelli-
syys muuttuu, kun kansalainen pukeutuu univormuun.
Kokonaisuuden kannalta ei Venäjälle varmaan ole
merkitystä, kuinka suomalaista vierasta kohdellaan.
Tällä menolla matkailu vähenee varmasti. Mutta
samaan aikaan venäläinen turisti osaa Suomessa
vaatia palvelua – eikä aina osaa käyttäytyä liikentees-
säkään. Erikoisia ovat nämä yhtälöt, eikä ratkaisun
avaimia taida helposti löytyä.

Olen jo saanut tutustua melko moneen Kannaksen
pitäjään. Yhteistä on, että Suomesta käsin on kunnos-
tettu, hoidettu ja ylläpidetty meille tärkeitä kohteita,
yleensä kirkkojen ja hautausmaiden alueilta. Joka
kesä pidetään monia herkkiä hetkiä näillä paikoilla,
pidetään puheita, lauletaan, jätetään kukkalaitteita.
Uskon, että tämä ei jätä kylmäksi paikkakuntien
nykyisiä asukkaitakaan. Sielu on venäläiselläkin.
Uskon, että muistomerkit, niiden hoidetut ympäristöt,
kukat ja vuodenajasta riippuen palavat kynttilät
välittävät voimakkaasti sanatonta viestiään. Kiitos
kaikille niille, jotka muistomerkeillä käydessään
korjaavat roskat tai oksat maasta, tai jopa niittävät
kasvustoa.

Kävimme siis taas kerran kylässä. Jokainen havait-
see, että nykyisen rajan tuolla puolen on tapahtunut
muutoksia. Ammattimies havaitsee, että varsin lähellä
rajaa on uusi, suuri maakaasuputki. Viipurin lähellä
näemme, että joitakin vuosia melko tyhjä armeijan
varikkoalue on tänään taas täynnä kalustoa.

Kävi sitten vastavierailul-
la venäläinen kenraali-
kin, ja toi terveisiä. Ihan
vain muuten olen sitä
mieltä, että on hienoa,
kun valtakunnassa on
sellainen tasavallan
presidentti, joka tuoreel-
taan, suoraan ja napa-
kasti oikaisee selvästi
virheellisiä käsityksiä.
Tämä jatkukoon! Odotel-
lakin saatiin.

Hyvää ja kokemuksista
rikasta kesää kaikille!

ESKO PULAKKA
Pyhäjärvi-Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja

Huittisten Karjalaseura on
saanut mukaan joukkoihin-
sa uuden, nuoren sihteerin.
Karjalaisjuurinen Nina
Naatula, o.s. Lahti, on
mukana myös kesän Pyhä-
järvi-juhlien järjestelyissä, ja
hän hoitaa mm. tapahtu-
matietojen päivitykset Huit-
tisten karjalaisten internet-
sivuille.

Nina kertoo tässä juuris-
taan ja ajatuksistaan, miksi
olla osaltaan mukana Kar-
jala-toimissa.

– Olen kotoisin Salosta,
josta päädyin Turun kautta
Keikyään. Kaikki isovan-
hemmat ovat karjalaisia.
Isän äiti on Uudenkirkon
Inon kylästä, isänisä Viro-
lahdelta. Äidinpuoleisista
isovanhemmista minulla ei
kuitenkaan ole lisätietoja;
sukututkimuksia en ole eh-
tinyt tehdä, ja moni van-
hempi sukulainen on jo
kuollut.

– Kouluni kävin Salossa,
josta opintojen ja miehen
perässä muutin Turkuun.
Turun yliopistosta valmis-
tuin filosofian maisteriksi
vuonna 2005, pääaineena
suomen kieli. Samasta vuo-
desta alkaen olen toiminut
äidinkielen opettajana, ja
vuodesta 2008 Lauttakylän
lukiossa Huittisissa.

Nina Naatulan perhee-
seen kuuluu kaksi tyttöä,
viisivuotias Riia ja vajaa
kaksivuotias Lotta, ja mies
Ilkka, joka on Vammalan
lukion apulaisrehtori ja sii-
nä sivussa opettaa pitkää
matematiikkaa.

– Asumme Keikyässä
Sastamalassa Kokemäenjo-
en varrella.

Karjalaisten toiminnassa
Nina on ollut koko ikänsä
mukana isovanhempieni
kanssa.

– Salon karjalaisissa aloi-
tin kansantanssit 3-vuotiaa-
na ja siitä lähtien olen kan-
santansseja tanssinut ja 16-
vuotiaasta lähtien itse oh-
jannut. Kun muutin Tur-
kuun, liityin Turun Karjala-
seuran kansantanssiryh-
mään, ja kun sitten muu-
timme Keikyään, halusin liit-
tyä paikalliseen karjalaseu-
raan.

– Olin kovin ihmeissäni,
kun lähistöllä ei ollut yh-
tään karjalaseuraa, jolla oli-
si ollut kansantanssitoimin-
taa, joten päätin sitten luo-
da sitä itse. Koin, että Huit-
tisten Karjalaseura olisi tä-
hän tarkoitukseen sopivan
kokoinen. Kysyin silloiselta
seuran puheenjohtajalta
Markku Evalalta, sopii-
ko minun tulla mukaan seu-
raan ja perustaa täysin uut-
ta toimintaa seuran nimis-
sä. Kaikki olivat alusta läh-
tien kovin innostuneita ja
ottivat minut avosylin vas-
taan. Pyysivät sitten heti seu-
ran sihteeriksikin – kenties
koulutukseni takia.

– Vuodesta 2007 olen
siis ollut mukana Huittisten
Karjalaseurassa kansantans-

siohjaajana. Ohjaan pien-
ten tyttöjen tanssiryhmää.
Ryhmän koko on vaihdel-
lut alusta lähtien, ja tällä
hetkellä ryhmässä on vain
neljä tyttöä, mutta tanssin-
iloa riittää siitä huolimatta.
Ryhmä kantaa nimeä Hu-
pukat. Tansseja harjoitel-
laan kerran viikossa läpi
vuoden ja aina silloin täl-
löin esiinnytään, etenkin seu-
ran omissa tapahtumissa,
kuten joulujuhlassa.

– Sihteerinä olen toimi-
nut seurassa vuodesta 2008.
Tehtävästä ei ole minulle
juurikaan vaivaa, koska ko-
kouksia on harvakseltaan,
eikä pöytäkirjan kirjoitta-
minen ole suurikaan haas-
te. Eniten ongelmia syntyy
siitä, että joudun usein ot-
tamaan tytöt mukaan ko-
kouksiin, koska muuta hoi-
tovaihtoehtoa ei ole. On-
neksi kukaan ei ole vielä
häiriintynyt siitä, että he
ovat mukana. Itse asiassa
Riia suorastaan haluaa tulla
mukaan, vaikkei kokous-
asioista niin kiinnostunut
olekaan, mutta Merja In-
kisen karjalanpiirakat ovat
hänestä niin herkullisia, että
hänen on saatava niitä aina
useita.

Pyhäjärvi-juhlien järjestely

on tietysti lisännyt kokouk-
sia, mutta ei niistä juurikaan
ole häiriöksi ollut sihteeril-
le.

– Minulle kuuluu pöytä-
kirjojen lisäksi seuran inter-
netsivujen päivittäminen ja
lisäksi teen lehtitiedotteita
tarpeen mukaan. Töiden ja
lasten takia en ole lupautu-
nut mihinkään suurempiin
tehtäviin, koska aikani ei
yksinkertaisesti riittäisi.

– Karjalaseuran lisäksi
harrastan kovasti paljon
muutakin, kuten ruuanlait-
toa, lukemista ja liikuntaa
eri muodoissa. Tyttöjen
kanssa käymme muun mu-
assa perheliikunnassa. Li-
säksi matkustelemme mah-
dollisimman paljon, koska
se auttaa pääsemään irti
arkirutiineista, ja maailmaan
on mielenkiintoista tutus-
tua.

Nina Naatula summaa,
että karjalaisuus on osa hän-
tä.

– En pääse sitä pakoon
vaikka haluaisinkin; enkä
toki halua. Se näkyy erityi-
sesti luonteenpiirteissä: pu-
helias, eloisa, toimelias. Eri-
tyisesti karjalaisuus näkyy
tunteikkuudessa. Karjalai-
set ovat äkkipikaisia kai-

kessa, myös tunteissa. Kar-
jalainen pystyy käymään läpi
koko ihmisen tunnekirjon
15 sekunnissa, kun muut
vasta miettivät reaktiotaan.
Tämä on selvästi periyty-
nyt myös molemmille ty-
töilleni. En koe, että tehtä-
väni olisi erityisesti koros-
taa karjalaisuuttani tai tuo-
da esille karjalaisia aatteita.

– Tytöilleni tulen var-
masti kertomaan isovan-
hemmistani ja opettamaan
karjalaisia perinteitä, kuten
mummoni opetti niitä ai-
koinaan minulle. On sel-
vää, että jokaisen itseään
kunnioittavan karjalaisen
naisen tulee osata leipoa
karjalanpiirakoita ja tehdä
maukasta karjalanpaistia,
mutta vielä tärkeämpänä
pidän yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Tämä näkyy eri-
tyisen hyvin Karjalan Lii-
ton vuotuisilla kesäjuhlilla.
Ei karjalaisuus häviä mil-
loinkaan, vaikka vanhempi
sukupolvi kuolee. Voi olla,
ettei tulevaisuudessa toi-
minta ole yhtä näkyvää ja
laajaa, muttei ihminen omia
juuriaan milloinkaan kado-
ta. Ei karjalaisuutta tarvitse
korostaa, se on ihmisessä
sisällä.

- MRT

Huittisten Karjalaseuran sihteeri Nina Naatula ottaa kokouksiin mukaan
myös tyttärensä Riian ja Lotan.

Pyhäjärvi-Säätiön kokouksessa Huittisissa 5.6. sovittiin juhliin liittyvät asiat.
Vas. Helga Mäkelä, Pirjo Kiiala, Juhani Forsberg, Yrjö S. Kaasalainen, Heikki
Kiiski, Esko Pulakka ja Marjo Ristilä-Toikka. Kuva: Markku Pärssinen.
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Pyhäjärvi-juhlat Huittisissa
14.-15.7.2012.

MAJOITUSPAIKKOJA:
Pyhäjärvi-juhlille saapuvat voivat tiedustella
majoituspaikkoja muun muassa seuraavista
Huittisista löytyvistä majoituspalveluista:

Huittisten seurahuone
Lauttakylänkatu 14, Huittinen
puh. 010 548 1410,   www.seke.fi

Mommolan Motelli
Turuntie 33, Huittinen
puh.  02 569 451, 0400 860 867
www.mommolanmotelli.fi

Rekikosken Majoituspalvelut
Kivirannantie 253, Huittinen
puh. 02 567 797
www.rekikoskenmajoituspalvelut.fi

Tuorin ratsutila
Punkalaitumentie 10, Huittinen
puh. 050 557 3450,   www.tuorinratsutila.fi

Vierastalo Raska
Raskalantie 218, Huittinen
puh. 040 755 8544, 040 594 5525

Perinteinen Vpl. Pyhäjärvijuhliin kuuluva
sukututkimusseminaari järjestetään

lauantaina 14.7.2012 klo 12.30-14.30.
Paikkana on Kuninkaisten koulutus- ja

kulttuurikeskus, joka on tuttu paikka sairaalan
lähellä jo kaksista edellistä juhlista.

Tällä kerralla esittelyssä on Ukkosten Sukuseura.
Sukuseuravastaava Kalle Pakarinen

esittelee Karjalat Kartat 1938 ja
niiden käyttömahdollisuudet.

Tilaisuuden pääluennon pitää FM, arkeologi Oula
Seitsonen ja hänen esityksensä aiheena on ”Vpl.

Pyhäjärven arkeologiset tutkimukset”. Esityksien
pohjalta on varattu aikaa keskusteluun.
Ennen tilaisuuden alkua ja sen jälkeen on
piirakkakahvimahdollisuus juhlapaikalla.

Välittömästi sukuseminaarin jälkeen ovat suku- ja
koulupiiritapaamiset. Tilajärjestelyjä varten
ottakaa hyvissä ajoin yhteys Reino Äikiään

puh. 040-769 5775, sähköposti reino.aikia@netti.fi

KALLE PAKARINEN

Pyhäjärvi-juhlien
alustava aikataulu
Lauantai 14.7.

11.00 Kaiun-muistoviesti,
keskusurheilukenttä
12.30-15.00 Sukuseminaari sekä
suku- ja koulupiirikokoukset,
Kuninkaisten koulutus- ja
kulttuurikeskus, Risto Ryti -sali
16.00 Muistojen ilta, Huittisten kirkko
19.00 Iltamat, Risto Ryti -sali

Sunnuntai 15.7.

10.00 Juhlamessu, Huittisten kirkko
kunniakäynti haudoilla
12.00-14.00 lounas- ja kahvimyynti
juhlaravintolassa, Kuninkaisten koulutus-
ja kulttuurikeskus
14.00 Päiväjuhla, Risto Ryti -sali

Uot sie miul sukkuu -
seminaari

Huittisiin
juhlat hyvässä
yhteistyössä
Kuten monilla muilla ai-
emmilla Pyhäjärvi-kihujen
juhlapaikoilla, tehdään myös
Huittisissa juhlat 2012 hy-
vässä yhteistyössä eri taho-
jen kanssa.

Pyhäjärvi-juhlien ohjel-
mansuorittajiksi on lupau-
tunut runsaslukuinen jouk-
ko väkeä, ja talkootoimiin
muihin juhlan vaatimiin teh-
täviin on niin ikään saatu
vapaaehtoisia tekijöitä Huit-
tisten Karjalaseuran avuksi.

Juhlat alkavat tällä kertaa
Urheilu- ja Voimisteluseu-
ra Kaiun muistoviestillä,
jonka järjestelyihin on saatu
henkilöt Pyhäjärvi-Säätiön
avustamana. Ilmoittautumi-
set viestiin tehdään Yrjö S.
Kaasalaiselle; muistoviestis-
tä on ohessa ohje.

Sukuseminaari sekä suku-
ja koulupiirikokoukset jat-
kavat lauantaipäivää. Alus-
tajaksi tulee museonjohtaja
Kalle Pakarinen, ja esitel-
mänpitäjäksi mm. Pyhäjär-
vellä arkeologisia kaivauk-
sia tehnyt Oula Seitso-
nen. Sukuseminaariin ja -
kokousten tilavarauksiin liit-
tyvissä asioissa yhteys Rei-
no Äikiään.

Kirkossa vietettävä muis-

KILPAILUKUTSU
PYHÄJÄRVEN VPL V.- JA  U.-SEURA

”KAIUN” MUISTOVIESTI

Aika ja paikka: la 14.07.2012 klo 11.00 Huittisten keskusurheilukenttä
Matka, joukkueet ja osuudet: Viestin kokonaismatka on 1000 m. Vaihtopaikat ovat 200 m välein.

Joukkueessa 3-5 osanottajaa. Rajoituksia iän tai sukupuolen suhteen ei ole.
Osuudet 200-600 m (joukkue päättää itse). Joukkueen kokoonpano, juoksujärjestys ja

osuuspituudet annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen: Kirjallisesti 06.07.2012 (viimeinen postileima) mennessä

os. Yrjö S. Kaasalainen Kallenkatu 10, 29200 Harjavalta tai yrjo.kaasalainen@luukku.com
Ilmoittautumismaksu 20e/joukkue

Maksetaan tilille FI8650370540041650 ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailun säännöt: Kutsun liitteenä ja sivuilla:

Huittisten Karjalaseura ry/pyhäjärvi-juhlat/info-sivut

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö Huittisten Karjalaseura ry

1 §
   Osanotto-oikeus on kai-
killa joukkueilla, jotka ha-
luavat osallistumalla kunni-
oittaa karjalaista urheilukult-
tuuria, esim. karjalaseuroil-
la, yhdistetyillä joukkueilla,
sukuseuroilla ja perhejouk-
kueilla.

2 §
Kilpailumatka on perin-

teinen 1000 metriä ja se
juostaan viestiä vieden seu-
raavasti. Vaihtopaikat ovat
200 m, 400 m, 600 m ja

800 m kohdalla. Joukku-
een jäsenten määrä on 3-5
juoksijaa. Osuudet ovat
joukkueen itse valittavissa.
Joukkueen jäsenet voivat
olla joko naisia tai miehiä
ikään ja kokoon katsomat-
ta.

3 §
Kiertopalkinnon on lah-

joittanut Vammalan Karja-
laseura ry. Kiertopalkinnon
saa omakseen joukkue, joka
on voittanut viestin kolme
kertaa. Joukkueen jäsenet

voivat vaihtua, mutta jouk-
kueen nimi ja asettaja pitää
olla sama. Kiertopalkinnon
saa haltuunsa kunakin vuon-
na voittanut joukkue yh-
deksi vuodeksi. Mikäli vies-
tin järjestämiseen tulee väli-
vuosia, pitää kiertopalkin-
to luovuttaa väliaikaisesti
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hal-
tuun.

4 §
Kiertopalkinnon luovut-

tajat, kilpailun järjestäjät ja
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö toi-

vovat, että palkinnosta kil-
pailtaessa vallitsisi avoin ja
rehti kilpailumieli. Lujittu-
koon tapahtuman yhtey-
dessä siteet menetettyyn
Karjalaan ja karjalaiseen ur-
heilukulttuuriin.

   Huittisissa 08.06.2012

Yrjö S. Kaasalainen
pj, Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Heikki Kiiski
pj, Huittisten Karjalaseura

Pyhäjärven Vpl  Voimistelu- ja Urheiluseura ”Kaiun”
muistoviestikilpailun säännöt vuonna 2012

tojen ilta kuuluu perintei-
sesti ohjelmaan. Musiikin ja
laulujen ohella illan aiheena
on Pyhäjärven seurakun-
nan vaiheet, niistä kertoo
teologian tohtori Juhani
Forsberg.

Ja mitäpä olisivat kihut
ilman iltamia. Pekka Lehti-
nen lupaili hauskaa ja huu-
moripitoista iltatilaisuutta,
jonka päätteeksi päästään
tietysti tanssaamaan. Huit-
tisten Karjalaseuran kun-
niajäsen Reino Äikiä on kir-
joittanut sketsejä ”akkojen”
esitettäväksi, Elvis Presle-
ykin kuulemma nähdään
ynnä muuta mukavaa. Ar-
pajaisvoittoja kannattaa ta-
voitella, luvassa on hyviä
palkintoja.

Sunnuntai alkaa juhlames-
suun johdattavalla ristisaat-
olla. Saarnan kirkossa pitää
pastori Harri Ruskeepää,
ja muiden pappishenkilöi-

den avustuksella seurakun-
ta nauttii ehtoollisen. Yksi
ehtoollisenjakopaikoista on
Pyhäjärven kirkon alttari-
taulun alla. Sankarihautojen
äärellä puheen pitää Juhani
Forsberg.

Kirkosta siirrytään pää-
juhlapaikalle Risto Ryti-sa-
liin, jossa on parisen tuntia
aikaa ruokailuun ja haaste-
luun ennen päiväjuhlan oh-
jelman alkua. Juhlapuhu-
jaksi saapuu Jouni Kemp-
painen, pyhäjärvijuurinen
YLE1:n uutispäällikkö. Li-
säksi ohjelmassa on mu-
siikki, laulua, tanssia, nuo-
ren puheenvuoro, stipen-
dienjako, tervehdyksiä ja
tietysti paljastetaan myös se,
missä kesän 2013 Pyhäjär-
vi-juhlat pidetään.

Myyntipöytien ääreltä voi
hankkia mm. Pyhäjärvi-
tuotteita ja kädentaitajien
antimia.

Juhlien emännyydestä
vastaavan Merja Inkisen
johdolla naisväki lupaa kah-
via ja piirakoita tarjolle
koko juhlien ajaksi. Lauan-
taina on mahdollisuus ruo-
kailla ToriPuodissa, sun-
nuntaina ateria on katettu-
na pääjuhlapaikan ravinto-
lassa.

Pyhäjärvi-juhlille odote-
taan runsaasti pyhäjärveläi-
siä jälkipolvineen ja ystävi-
neen. Juhla on avoin kaikil-
le karjalaisuudesta kiinnos-
tuneille.

– Juhlajärjestäjien mot-
tona onkin ollut: pyytäkää
ainakin yksi ei-karjalainen
ystävänne mukaan juhlille,
viestitti Heikki Kiiski.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Huittisissa on jo talkootyöt jaettu Pyhäjärvi-juhlia varten. Toimikuntaan
kuuluvat mm. Pekka Lehtinen, Pauli Paukku ja Markku Evala.
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KirkonsanomaLaina Elvi
HYTÖNEN
o.s. Silvasti

s. 28.01.1931 Pyhäjärvi Vpl
k. 09.05.2012 Helsinki

Kun ilta saapui, niin matka päättyi
ja uneen uuvutti väsyneen.
Ei tunnu tuska, ei vaiva mainen
on rauha saapunut sydämeen.

Kiittäen ja kaivaten
Eino
Arvo
Väinö perheineen
Yrjö ja Eija
Marko, Tuula, Lotta
Jaana perheineen
Ystävät ja sukulaiset

Siunaus toimitettu. Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitos Mariankodin os.5 henkilökunnalle

Lainan hyvästä hoidosta.

Olin vuosia sitten vierailul-
la erään seurakuntalaisen
luona. Kevät oli parhaim-
millaan ja seisoimme kau-
niin ja hyvin hoidetun talon
pihalla. Kaunis kevät ja huo-
lella rakenneltu pihapiiri hil-
jensivät meidät. Huomioni
kiinnittyi puiseen, taitavasti
ja täsmällisesti rakennettuun
aitaan. ”Siinä näkyy isännän
käden jälki”, sanoi talon
asukas vieressäni. Isäntää ei
enää ollut tässä elämässä,
mutta kaunis käden jälki oli
tallella silmiemme edessä.

Nyt keväällä saunavihta
taitellaan keväisessä koivi-
kossa. Läheisessä puussa
laulaa mustarastas kauniita,
melodisia säkeitään. Kun
palautamme tuon keväisen
metsän tuoksut ja äänet
mieliimme, saatamme ym-
märtää, mitä voi olla sielun
lepo. Luonnon kauneudes-
sa näkyy Jumalan käden
jälki. Luoja ei vain saatta-

Käden jälki
nut maailmaa radalleen,
vaan Hän ylläpitää elämää
luomalla jatkuvasti uutta.

Kesäkuun alussa vietim-
me Pyhän Kolminaisuuden
päivää. Isovanhempiemme
sukupolvi piti tätä päivää
suurena kirkollisena juhla-
na. Jumalan olemus on sa-
lattu, mutta Hänen työnsä
tulokset ovat näkyvissä elä-
män säilymisessä keväästä
kevääseen ja sukupolvesta
toiseen.

Jumala, joka joutui kar-
kottamaan ihmisen paratii-
sista, katsoi varmaankin
poiskävelevän ihmisen pe-
rään ja päätti pitää heistä
huolta. Jumalan luomistyö
jatkuu elämän varjelemises-
sa.

Jumala on yksi, mutta
Hän on ilmoittanut meille
itsensä Luojana, Lunastaja-
na ja Pyhittäjänä. Usko ih-
mettelee ja ylistää Jumalan

salattua olemusta ja viisaut-
ta. Ylösnoussut Jeesus il-
mestyi opetuslapsilleen, jot-
ka pelon takia istuivat lu-
kittujen ovien takana. Hän
näytti heille vakuudeksi kä-
tensä, joissa näkyi jälki ris-
tistä.

Kun Jeesus paransi tai
opetti, Hän käytti käsiään.
Hän saattoi koskettaa ih-
mistä tai Hän kohotti kä-
tensä kohti taivasta. Noihin
käsiin tuli sitten merkki ris-
tistä. Herramme käden jäl-
ki muistuttaa meitä siitä,
että Hän oli Lunastaja sitä
varten, että meille avautuisi
tie elämään. Jeesuksen kä-
den jäljessä näkyy merkki
meidän puolestamme an-
netusta uhrista.

Pyhä Henki on Jumala.
Emme ymmärrä järjelläm-
me kolminaisuutta, riittää
kun tiedämme, että myös
Pyhän Hengen työstä jää
jälkiä. Selvin niistä on pe-

lastavan uskon säilyminen.
Pyhä Henki synnyttää us-
kon ja ylläpitää sitä Sanaan
ja sakramentteihin liittyen.
Pyhä Henki saa ylistyksem-
me kohoamaan Jumalan
puoleen: ”Pyhä, pyhä, pyhä
on Herra Sebaot! Hänen
kirkkautensa täyttää kaiken
maan”.

Harras ja kiitollinen tun-
nelma levisi kahden, maa-
laistalon pihalla seisovan ih-
misen mieliin. Vaikka su-
kupolvet vaihtuvat, elä-
mämme on tallessa ja tur-
vassa Jumalan kämmenel-
lä. Pyhä kolminaisuus on
meille hyvä ja armollinen.
Tämä hyvyys synnyttää kii-
tollisuutta, mutta myös pie-
nen kysymyksen, millaisia
jälkiä meidän kätemme jät-
tävät esimerkiksi lähim-
mäistemme elämään.

HEIKKI
PAUKKUNEN

Kuusi Tampereella toimivaa karjalaisseuraa on vuosittain
kokoontunut 4.6. Karjalanpuiston Muisto elää -patsaalle
kunnioittamaan niiden 25000 kotinsa menettäneen, Pir-
kanmaalle sijoittuneen karjalaisen työtä uuden kotiseu-
tunsa hyväksi. Tampereellekin heitä tuli 10 000.

Tänä vuonna järjestelyistä vastasi Tampereen Seudun
Vpl. Pyhäjärvikerho.

PIRJO KIIALA

Lippuvartiossa Veijo Sinkkonen ja Karjalan Kaiku
laulaa Monika Naukkarisen johdolla. Kuva: Seija
Ahomäki.

Kotinsa menettäneiden
evakkojen muisto elää Kaatuneiden muistopäivää kunnioitettiin Karjalassa

Kaatuneiden muistopäi-
vää 2012 kunnioitettiin
Karjalan kannaksella Su-
vannon seudun pitäjä-
yhteisöjen matkalla tou-
kokuussa. Seppele las-
kettiin sodan uhrien
muistopatsaalle Sakko-
lan Keljan Runteenmä-
elle. Seppeleenlaskussa
Erillinen Pataljoona 6:n
per inneyhdis tyksen
edustajat Antti Hynnä
ja Aila Alanen, sekä pat-
saan suunnittelija Eero
Pilviniemi. Mukana
myös pyhähärveläiset
Esko Pulakka ja Pirjo
Kiiala sekä Metsäpirtin
Kalevi Hyytiä.
Kuva: Marjo Ristilä-
Toikka.

Kuka
tunnistaisi?

Karjalan Liiton piirakkamestarin arvon on 20.04.2012
saanut pyhäjärveläinen Leena Kannisto Nokialta.
Leena o.s. Lappalainen on syntynyt Pyhäjärven Ver-
nitsalla. Hän on toiminut monia vuosia Nokian
Karjalaisten naistoimikunnan puheenjohtajana. Hän
toimi vuoden 1994 Tampereella pidettävien Karjalan
Liiton kesäjuhlien pääemäntänä. Samoin hän on
vastannut kolmen Pyhäjärvijuhlan emännyydestä, ker-
ran Nokialla ja kahdesti Tampereella.

Karjalan Liiton hallitus on myöntänyt kultaisen
ansiomerkin pyhäjärveläiselle Laura Orhaselle pit-
käaikaisesta ja merkittävästä seura-, piiri- ja valtakun-
nallisesta työstä karjalaisuuden hyväksi.

Laura o.s. Hiiri on syntynyt Pyhäjärven Konnitsan
kylässä. Hän oli aktiivisesti toimittamassa Kotikyläm-
me Konnitsa -teoksia. Laura kuuluu Kankaanpään
Karjalaseuran hallituksen aktiivijäseniin ja viimeksi
hän oli aikaan saamassa Karjalaista kirkkopyhää
Kankaanpäässä.

Sydämelliset onnittelut Leenalla ja Lauralle!

SALME RINTALA

Karjalan Liiton palkitsemia
pyhäjärveläisiä Ohessa on Somerolta

kotoisin olevan mummo-
ni Esteri Härmän
(1913-1968) albumista
taannoin löytynyt ku-
va. Haluaisin lisätieto-
ja kuvassa olevasta hen-
kilöstä, olisiko vaikka kau-
kaista sukua minulle?

Kuvan alla lukee nimi
Terävä. Olisiko Karjalan
poikii? Jaakkimasta, Pa-
rikkalasta, Simpeleeltä,
Viipurista ja Helsingistä
löytyy sillä sukunimellä
eläneitä ihmisiä 1905-
1925 välisenä aikana. Tuo
kuva lienee otettu joskus
1930-1940-luvulla.

Tällä hetkellä saman su-
kunimen omaa muuta-

mia satoja ihmisiä. Elossa
ei ole vanhempia sukulai-
sia, joilta voisin
asiaa kysellä...

Vastauksia pyydetään
ystävällisesti osoitteeseen
tiivai@gmail.com tai pu-
helin 0503065997.

TIINA
VAINIKAINEN

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio

Taas on tultu odotettua kesää kohti, jäätkin lähtivät
Saimaasta melkein huomaamatta. Ennusteiden mu-
kaan odotettavissa pitäisi olla ihana kesä, sitähän me
kaikki varmaan odotamme. Lappeenrannan Pyhä-
järvi-kerhomme tapahtumista ei ole juurikaan mi-
tään uutta kerrottavaa. Tapahtumien puute johtu-
nee kai kerhomme pienestä jäsenmäärästä, ja jokai-
sen henkilökohtaisista syistä, kuten sairauksista yms.

Mutta silti myös viisi sitkeää kerholaista kokoon-
nuimme 26. päivänä huhtikuuta vuosikokoukseen.
Vaikea on varmasti arvata, missä se kokous pidet-
tiin – missäpä muualla kuin Vanhasen Orvokilla,
jotenka kiitoksen hänelle tarjoilusta. Koska meitä oli
paikalla vain pieni joukko, emme voineet tehdä
mitään tulevaisuuden suunnitelmia. Ainut asia, jon-
ka päätimme, oli entinen hallituksen kokoonpano.
Siinä samalla pohdittiin, onko meillä vielä edellytyk-
siä jatkaa toimintaa. Päätimme jatkaa lopullisen
ratkaisun myöhempään ajankohtaan, kun saadaan
suurempi joukko koolle.

Että tällaisin eväin aiomme vielä jatkaa tätä Vpl.
Pyhäjärvi-kerhon toimintaa.

Hyvää kesää kaikille täältä Lappeenrannasta, toi-
vottelee

RAIMO FEDERLY

Terveiset Lappeenrannan
Pyhäjärvi-kerholta
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Pyhäjärvi-lehti julkaisee
joka numerossaan tietoja

perhetapahtumista, kuten merkkipäivistä,
edesmenneistä ja valmistuneista.
Muistathan kuitenkin aina kysyä

asianosaisilta  luvan tietojen julkaisuun. Tilaa oma

Pyhäjärvi-lehti
tai anna ystävälle ja sukulaiselle lahjaksi!

Tilaushinta edelleen vain
30 euroa/vuosikerta,

lehti ilmestyy kerran kuukaudessa.
Huom! Saatavilla vielä myös kaikki

alkuvuoden numerot.
 Soita p. 040 730 2622

Kerromme
Vpl. Pyhäjärvi-lehdessä

vuosien saatossa

STIPENDIN
SAANEIDEN

KUULUMISIA,

opintojen keskeltä tai
valmistumisen jälkeen.

Ota yhteyttä
toimitukseen!

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

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön puheenjohtajat
Hallituksen
varapuheenjohtaja
Juhani Forsberg
Helsinki,
Ryytimaantie 19 A 8 00320
Helsinki,
puh. 050-511 2899,
juhaniforsberg
@gmail.com

Hallintoneuvoston
puheenjohtaja
Esko Pulakka
Nokia,
Kuljunperäntie 189
37200 Siuro
puh. 044 383 0867
esko.pulakka
@gmail.com

Naapuripitäjän Sakkola-Seuralla
50-vuotisjuhlien pidot

Kauvatsalla paikallinen
huoltamoyrittäjä ”Gulffin
Vesku” on useana kesänä
järjestänyt erilaisia aktiviteet-
tejä paikallisille nuorille ja
myös varttuneille. On pe-
lattu lentopalloa, heitetty
keihästä ja tehty pyöräret-
kiä.

Tänä kesänä tarjoutui
mahdollisuus tutustua van-

Hutunkeittoa ”opettajien”, Heikki Reikkon ja Eero Pruukin välillä. Taustalla
katselevat Gulffin Vesku eli Vesa Rantanen ja Hannu Pruuki.

Kauvatsan Karjalaiset hankki
kyykkäpelin kyläläisille

han karjalaisen seurapelin
kyykän hienouksiin. Kau-
vatsan Karjalaiset hankki
huittilaisen Inkisen Kotite-
ollisuuden tekemän kyyk-
käpelin kauvatsalaisten käyt-
töön.

Ensimmäisen kerran pe-
liä pelattiin helatorstai-ilta-
na pienen vesisateen säes-
tämänä. Pelin sääntöjä oli-

vat opettamassa Tampe-
reen Teknillisen Yliopiston
opiskelijat Eero Pruuki ja
Heikki Reikko, jotka
molemmat ovat kauvatsa-
laisia. Eeron isoäiti on ko-
toisin Pyhäjärveltä, Lahna-
valkamasta.

HANNU PRUUKI

Ylioppilaita
Hyvinkään Yhteiskoulus-

ta kirjoittivat tänä keväänä
ylioppilaiksi serkukset Tuu-
li ja Juuso Uusitalo. Juu-
son isoveljet Iiro ja Tee-
mu Uusitalo pääsivät yli-
oppilaiksi samasta koulus-
ta keväällä 2009 ja 2010.
Kahdeksanpäisen serkus-
sarjan neljä nuorinta ovat
vielä lukiolaisia ja suoritta-
nevat ylioppilastutkinnon
vuosina 2013-2015. Ser-
kusten isoisä on Kari Uu-
sitalo.

Ronja Kemppainen on
suorittanut ylioppilastutkin-
non Sibelius-lukiossa Hel-
singissä. Vanhemmat Jo-
hanna ja Jouni Kemppai-
nen. Isovanhemmat Eila
ja Rauno Savia sekä Irma
ja Ismo Kemppainen. Ei-
lan vanhemmat Elina o.s.
Pärssinen ja Emil Nas-
kali Pyhäjärven Alakylästä.
Irman vanhemmat Helmi
o.s. Kaasalainen ja Albert
Kaasalainen Pyhäjärven
Kaurusta.

Ronjan serkku Heppu
Simola on suorittanut yli-
oppilastutkinnon Kyrklätts
Gymnasiumissa Kirkko-
nummella. Vanhemmat

Sammon keskuslukiosta
kirjoitti ylioppilaaksi Tam-
pereelta Juho Petteri Pe-
sonen. Petterin vanhem-
mat ovat Juha ja Leena
Pesonen, o.s. Pärssinen.
Isovanhemmat Seija ja
Antero Pärssinen Hollo-
lasta.

Tuula Musakka kirjoitti
2.6.2012 ylioppilaaksi Laut-
takylän lukiosta. Isovan-
hemmat ovat Sulo ja Lai-
na Musakka. Sulo Mus-
akka (s. 27.11.1927) oli ko-
toisin Pyhäjärveltä, Salitsan-
rannan kylästä.

Joonas Juvonen on val-
mistunut kauppatieteiden
maisteriksi Helsingin
Kauppakorkeakoulusta
25.05.2012.Vanhemmat
Raimo ja Liisa Juvonen
Helsingistä. Raimon isä on
Osmo Juvonen Pyhäjär-
ven Enkkuasta.

Media-assintentiksi val-
mistui 31.1.2012 Paasikivi-
opistosta Turusta Jasmii-
na Tiia Karoliina Servo
Sastamalan Mouhijärveltä.
Jasmiinan vanhemmat Nii-
na Naskali ja Pasi Servo,
Niinan vanhemmat Aar-
ne ja Marja-Liisa Nas-
kali. Aarnen vanhemmat
Ilmari ja Martta Naska-
li, Ilmari oli kotoisin Vpl.
Pyhäjärven Musakanlah-
desta.

Valmistuneita

Merkkipäiviä

Heidi Savia ja Juha Si-
mola. Isovanhemmat Eila
ja Rauno Savia sekä Lilli-
an ja Erkki Simola. Eilan
vanhemmat Elina o.s.
Pärssinen ja Emil Nas-
kali Pyhäjärven Alakylästä.

Kirsti Svansjö, o.s. Karp-
panen, täyttää 90 vuotta
Nokialla 14.7.2012. Hän on
kotoisin Pyhäjärven Alaky-
lästä.

- Onnea toivottavat
sisarukset perheineen.

Pyhäjärven naapuripitäjästä Sakkola-Seura vietti 50-vuo-
tisjuhliaan 25. toukokuuta Karjala-talolla Helsingissä.
Kulttuuri- ja musiikkipitoisilla juhlilla esiintyi mm. Wiipu-
rin Soitannollinen kerho, maanpuolustuskorkeakoulusta
Kadettikvartetti, pianisti Max Jakobsson sekä Liisa
Antila kanteleineen.

Juhlilla julkistettiin myös Teuvo Kuparisen ja Hellevi
Kuupon laatima Sakkola-Seuran 50-vuotishistoriikki.
Juhlaohjelman lomassa nautittiin Karelia-ravintolan isän-
nän, keittiömestari Pekka Pärssinen kokkaamat mait-
tavan pitopöydän antimet. Pyhäjärvi-seuran puolesta
naapuripitäjäläisiä oli onnittelemassa seuran pj, Pyhäjär-
vi-Säätiön hallintoneuvoston jäsen Kaarina Pärssinen.

Juhlapuheen piti sakkolalaisjuurien rovasti Simo Repo,
ja juhlaa johdatteli seuran puheenjohtaja Väinö Meska-
nen (kuvassa oik.) -MRT

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.

Vaakunan selitys: Punaisessa kentässä kultainen
lipuke, jossa musta, kulmikas tylppäkärkinen
ankkuriristi; ristin alin sakara muita pitempi.
Lipukkeen yläpuolella kaksi irtonaista, toisiaan
vastaan iskevää käsivartta, joista oikea pitelee
miekkaa, vasen käyrää sapelia; kaikki hopeaa.

Tiesitkö tämän
Pyhäjärven vaakunasta?
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Isäni Rauni Jalo on mer-
kinnyt sukutietoihinsa Hen-
rik Jalon osallistuneen Tur-
kin sotaan 1877 – 1878.
Henrik oli hänen isänsä Eri-
kin isä. Henrik on syntynyt
Ruotsinpyhtäällä Vastilan
kylässä Jaakkolan talossa
1831. Hän jäi isästään Matt-
sista orvoksi 13 vuotiaana.
Hänen isänsä hukkui Ky-
mijokeen.

Henrik lähti nuorukaise-
na Kymijoen vartta alas-
päin, päätyen Kymiin, jos-
sa hän oli Sutelassa sepän
renkinä. Henrik värväytyi
sotapalvelukseen, jossa hä-
nelle annettiin komentokie-
leen sopiva nimi “Jalo”.
Kirkonkirjoissa hänen am-
matikseen merkittiin ruo-
tusotilas. Henrik avioitui ja
sai perillisiä. Isoisäni syntyi
1876. Seuraavana vuonna
syyskuun 6. Pnä Helsingistä
lähti juna kohti Romaniaa,
Tonavan rannalle asti.

Balkanilla asuvat slaavit
olivat jo pitkän aikaa vas-
tustaneet turkkilaisia. Venä-
jä oli julistanut huhtikuussa
1877 sodan Turkkia vas-
taan. Tähän sotaan Alek-
santeri II lähetti siis suoma-
laista sotaväkeä noin patal-
joonan verran. Mukana oli
myöskin soittokunta, lää-
kintähenkilökuntaa, kaksi
lääkäriä, välskäreitä, sairaan-
hoitajia ja sanitäärejä.

Matka Tonavalle kesti lä-
hes kuukauden. Joki ylitet-
tiin ponttoonisiltaa pitkin
Svistovissa. Ensimmäinen
taistelu, johon suomalaiset
joutuivat nykyisessä Bulga-
riassa, oli kuuluisa Gorni
Dupnikin taistelu. Se alkoi
24. päivä lokakuuta. Suo-
malaiset olivat mukana pää-
joukossa, joka valloitti turk-
kilaisten linnakkeen. Suo-
malaisten tappiot tässä tais-
telussa olivat 22 kaatunutta
ja noin sata haavoittunutta.
Kaatuneet suomalaiset hau-
dattiin seuraavana päivänä
yhteishautaan. Haudalle lai-
tettiin puinen risti. Myö-
hemmin kaatuneitten suo-
malaisten muistoksi on pys-
tytetty kivinen muistomerk-
ki Gorni Dupnikin vallille.

Sukututkimusteni yhtey-
dessä sain sotaretken vai-
heista tietoa Sarenin suku-
seuran kautta. Sieltä sain
kuvan ja tiedon muisto-
merkin olemassaolosta.

Katsellessani kuvaa muis-
tomerkistä Bulgarian maa-

Karjalan pojat vanhan tiedon perässä...

perällä, ajatuksissani koetin
elää niitä  tapahtumia, joi-
hin isäni isoisä Henrik Jalo
oli joutunut tuolla sotaret-
kellä. Ajatus alkoi elää omaa
elämäänsä ja minusta tun-
tui, että on lähdettävä kat-
somaan kyseinen muisto-
paasi, joka muistutti Henri-
kin sotakokemuksista ja
sotatovereiden kohtalosta.
Koska matka oli ollut pit-
kä ja vaivalloinen sen aikui-
silla kulkuvälineillä, etupääs-
sä jalan, niin päätin suorit-
taa oman matkani myös-
kin hiukan vaikeamman
kautta. Ainakin olin säiden
armoilla. Päätin suorittaa
matkan moottoripyörällä.

Matkatoverikseni sain
vanhan armeijakaverini Rai-
mo Inkiläisen, joka on syn-
tynyt välirauhan aikana
Valkjärvellä Karjalassa. Sep-
pä Arvi Inkiläisen poika.
Rami, kutsun häntä Ramik-
si, oli jättänyt moottori-
pyöränsä talveksi Malagaan,
Espanjaan ja hän oli hake-
massa sitä kesäksi Suomeen.
Sovimme, että ajamme
moot tor ipyör i l l ämme
Ljublijanaan Sloveniaan,
Rami Espanjasta ja minä
Suomesta. Siis varsinainen
kokoontumisajo. Ramille
tuli 2500 km ja minulle

1500 km. Ljublijanasta sit-
ten lähdimme yhdessä aja-
maan kohti Gorni Dup-
niakia.

Ensimmäinen majapaik-
kamme oli Kroatiassa Ku-
tinan kaupungissa Hotelli
Kutina, kolmen tähden ho-
telli. Sieltä jatkoimme Ser-
bian kautta Bulgariaan, jos-
sa yövyimme Montana ni-
misessä kaupungissa. Siitä
olikin lyhyt matka määrän-
päähämme. Saavuttuamme
Gorni Dupnikiin tapasim-
me pariskunnan, joka oli
juuri lähdössä autollaan.
Kysyimme heiltä patsaan
sijaintia, näyttäen muisto-
merkin kuvaa heille. Yh-
teistä kieltä meillä ei valitet-
tavasti ollut. Rouva “Lili”
viittasi meitä seuraamaan ja
niin ajoimme hieman tä-
män pikkukaupungin ul-
kopuolelle, vähän kor-
keammalle maastokohdal-
le. Siellä oli Lavrov Park
niminen sotamuistolehto,
jossa oli erittäin paljon so-
tilaita esittäviä patsaita, eri-
laisia suurehkoja muisto-
merkkejä ja valtavan iso
toisen maailmansodan
muistorakennelma, jossa oli
paljon nimiä ja venäjänkie-
listä tekstiä, sekä erilaisia
muistomerkkejä. Siellä oli

myöskin puiston henkilö-
kunnan huoltorakennus,
mutta ei ollut ketään pai-
kalla. Emme löytäneet op-
paittemme avulla juuri sitä
muistomerkkiä, jota olim-
me etsimässä. He olivat
kyllä hyvin avuliaita, eivät-
kä tahtoneet rahaa palve-
luksistaan, vaikka yritimme
antaa. Kiitos heille! Jäimme
kiertelemään ja etsimään.
Oli kuuma päivä, 30 läm-
mintä ja ajovarusteet pääl-
lä. Rami keksi, että ajeli-
simme puistossa käytäviä
pitkin, niin että saimme hel-
pommin etsittyä. Ei kai tu-
lisi turhaa reissua? Erään
kivetyn käytävän päässä oli
suuri kivipaasi, jossa oli pal-
jon venäjänkielistä tekstiä.
Sen takaa lähti pieni polku,
josta pääsi vähän ylemmäs.
Kävelimme pensaikon lä-
vitse ja siinä se oli. Patsas,
jota olimme tulleet etsi-
mään. Otimme siitä kuvia,
niin kuin muualtakin puis-
tosta ja ajattelimme aikaa
134 vuotta aiemmin, loka-
kuun 24:ttä päivää 1877,
jolloin siellä oli sodittu. His-
torian tietoa: “Silloin en-
simmäisessä taistelussa kaa-
tui 22 suomalaista .Taiste-
lut jatkuivat kylmän ja lu-
misen talven ajan. Tykkejä

(Obuhov 87K67, paino
338,6kg) oli vedetty vuo-
rilla miesvoimin paikkoi-
hin, mihin hevosilla ei pääs-
syt. Paljon oli tullut paleltu-
mia ja sairautta sodan aihe-
uttamien haavoittumisten ja
kaatumisten lisäksi. 23. hel-
mikuuta 1878 joukot saa-
puivat Konstantinopoliin,
Marmarameren rannalle.
Kaartilaiset rakensivat sau-
nan maakuoppaan ja sau-
noivat ahkerasti. Ruokaa oli
kylliksi, mutta suomalaista
ruisleipää ei.

Eräs itkevä pikkupoika
tuli kaartilaisten luokse pol-
tetusta kylästä. Turkkilaiset
olivat tappaneet hänen
kreikkalaiset vanhempansa.
Kapteeni Ramsay otti po-
jan suojelukseensa ja poika
pääsi sotaväen mukana
Suomeen. Hän pääsi Kaar-
tin soittokuntaan. Myöhem-
min hänestä tuli soittokun-
nan kapellimestari. Hän oli
Aleksei Apostol ja hän sai
tehtäväkseen järjestää itse-
näisen Suomen puolustus-
laitoksen soittokunnat
1918.

Huhtikuun 23. Päivänä
alkoi kotimatka. Ensin lai-
valla Odessaan ja sieltä ju-
nalla Helsinkiin. Paluumat-
kalla Aleksanteri II tapasi
kaartilaiset Pietarissa. Tou-
kokuun 5. päivänä 1878
juna saapui viimein Helsin-
kiin”.

Se sotaretki oli päättynyt.
Toukokuun 6. päivänä
2012 otimme valokuvia
Gorni Dupnikissa . Siellä
olimme: Paavo Jalo ja Rai-
mo Inkiläinen. Balkanin
vuorilla Henrik Jalokin oli
vaaroja uhmaten ajanut
“vääräuskoisia” pois Bal-
kanilta. Hänen matkansa ei
ollut taloudellisestikaan tur-
ha, hän sai rahaa sotaret-
kestään niin, että kotiin pa-
lattuaan hän osti Kymin
Korkeakoskelta perheelleen
oman talon.

Matkan tarkoitus oli siis

saavutettu. Olimme olleet
historiallisilla paikoilla. Täs-
sä tapauksessa tämä oli
myöskin osa Jalon perheen
historiaa. Tuntui kummalli-
selta, että näin kaukana Hen-
rik ja muu sotaväki oli ta-
vallaan komennushommis-
sa ja he jatkoivat aina Istan-
buliin asti omaa retkeään.
Me halusimme myös näh-
dä Mustan Meren, ei tosin
menty Turkin rajoille, vaan
jatkoimme matkaa Var-
naan. Se olikin sitten kään-
töpaikka, josta lähdimme
kotimatkalle. Tulimme Ro-
manian, Unkarin, Slovaki-
an, Puolan, Liettuan ja Lat-
vian kautta Tallinnaan ja
sieltä laivalla Suomen puo-
lelle. Minun Bemariini tuli
yli 6000 km ja Ramin tuhat
enemmän.

Matka oli onnistunut ja
siitä jäi hyvät muistot sekä
valokuvia. Valokuvat ovat-
kin olleet minulle sellainen
kannustava tekijä juurieni
etsimisessä. Vanhoista su-
vussa kulkeneista kuvista
yritän selvittää oman suku-
ni elämän vaiheita. Se on
mielenkiintoista ja haasta-
vaa. Mitään ei saavuta, jos
ei ole haasteita. Tämän “so-
tilastehtävän” haasteet oli
hyvä ottaa vastaan vanhan
armeijakaverini Ramin
kanssa. Kiitokseni hänelle
matkaseurasta.

PAAVO JALO

Aseveljien patsas.

Hevosvetoinen kulkuneuvo Romaniassa. Iloista iltapalaa matkamiehille. Yöpyä voi vaikka hotelli Kutinassa.
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Pyhäjärven Vernitsalla on
ollut tapana pitää yhteiset
äitienpäivät. Kertoman mu-
kaan kylän nuoret vastasi-
vat järjestelyistä. Taloissa pi-
dettiin kunnia-asiana lah-
joittaa leipojille voita, mu-
nia, sokeria, maitoa, ker-
maa, ryynejä ja jauhoja.
Nuoret leipoivat maittavia
taidokkaita leipomuksia,
toimintaa arvostettiin suu-
resti.

Marttayhdistystoiminta
oli vireää, se edisti tietoja ja
taitoja, joita päästiin yhtei-
sissä tilaisuuksissa tuomaan
esille. Amalia Tukiainen
on kertonut, kuinka aina
jokin  tarjottava nousi
enemmän esille, ja tämän
tekijä pyydettiin keittiöstä
kaikkien kiiteltäväksi. Äi-
tienpäiviä vietettiin ensin
Hovimäellä, Humalan isos-
sa tuvassa. Kansakoulun
valmistuttua 1931 äitienpäi-
vien vietto siirtyi koululle.

Vanhan tavan siivittämä-
nä järjestimme Lappalai-
sen ja Humalan sukuta-
paamisen ja äitienpäivät
13.5.2012 Ikaalisissa. Kut-
suja lähetettiin ja viestiä pyy-
dettiin jatkamaan eteenpäin.

Iloksemme suvun ko-
koontumisviesti oli hyvin
vastaanotettu. Meitä oli
koolla liki sata henkilöä.
Meiltä yhdistävänä tekijänä
on myös Vernitsan kylä.
Joukossa oli syntyperäisiä
vernitsoisia, sukuun synty-
neitä ja sukuun avioitumi-
sen myötä liittyneitä. Mu-
kana oli väkeä Anttoselta,
Lappalaiselta, Hämäläisel-
tä, Humalalta ja Pitkäseltä.

Iäkkäin oli virkeä, 92-
vuotias Else Virtanen o.s.
Lappalainen ja nuorin kol-
men kuukauden ikäinen
Netta Heino, (Osmo
Lappalaisen tyttären tyttä-
ren tytär). Ikäjakauma oli
tasaisesti kaikkea tästä välil-
tä.

Tämä mahdollistikin iloi-
sen vilkkaan puheensori-
nan koko juhlan ajaksi. Kat-
soessa 1928 otettua äitien-
päiväkuvaa, sielläkin oli ta-
saisesti kaiken ikäisiä ih-
misiä. Tämän kaltaisen ter-
veen voimaannuttavan yh-
teisöllisyyden toivoisi viriä-
vän nyky-yhteiskuntaankin.

Tilaisuus aloitettiin lipun
nostolla, Karjalaisten lau-
lun siivittämänä. Tämän jäl-
keen siirryimme juhlalou-
naalle Kauppilan matkai-
lutilan pytinkiin. Isäntäpari
Minna ja Kalle olivat val-
mistaneet maittavan juhla-
lounaan.

Kalle jatkaa sukutilan vii-
dentenä isäntänä, vaimo
Minna o.s. Kansikas. Iso-
vanhemmat Laina ja Onni

Vernitsoisten äitienpäiviä muistaen:
Lappalaisten ja Humalan
suvut tapasivat Ikaalisissa

Kansikas  (Laina Yläjär-
veltä ja Onni Terijoelta) sekä
Toini ja Aarne Lappalai-
nen (Vernitsalta)

Ohjelma oli vapaamuo-
toista. Muisteltiin pois nuk-
kuneita sukulaisiamme, va-
lokuvista tunnistettiin tut-
tuja kasvoja, joita yhdessä
miettien tarinoitiin.

Heli Hiltusella oli usei-
ta valokuvia mummonsa
Tyynen ja vaarinsa Reino
Hiltusen albumista. Nii-
hin ei ole kirjoitettu henki-
löiden ja paikkojen nimiä.
Näihin tuli jonkin verran
päivitystä. Totesimme taas
kerran, kuinka tärkeää on
kuvan taakse kirjoittaa ni-
met, paikat ja päiväykset.

Pentti Lappalaisella oli
Kilvakkalan uusi kyläkirja,
jota innokkaasti myös tut-
kittiin. Kirjassa tuodaan hy-
vin esille siirtolaisten evak-
komatkan päättyminen,
uudisrakentaminen ja pel-
tojen raivaaminen.

Vernitsan kyläläisiltä on
koottu tarinoita kylän elä-
mästä heidän muistikuvien-
sa mukaan. Näin kylä tulee
eläväksi niillekin, jotka nä-
kevät paikan vain kauniina
maisemana Laatokan ran-
nalla.

Luin Hämäläisen Vie-
non, Hiltusen Tyynen,
Humalan Einarin, Ant-
tosen Reinon ja Lappa-
laisen Päiviön tarinointia.
Tarinoista välittyy vireä, iloi-
nen, yhteisöllinen voimak-
kaasti tulevaisuuteen usko-
va elämänasenne. Tarinan
kertojia on enemmänkin,
tarkoitus on joskus saada
ne yksiin kansiin.

Toini Lappalainen on
muistellut talo talolta kylän
raitin, tämä on ollut apuna
monelle kotiseutumatkaa-
jalle hahmottaessaan omi-
en vanhempiensa tai iso-
vanhempiensa kotipaikkaa.
Tiethän siellä ovat vielä hy-
vin hahmoteltavissa, vaik-
ka taloja ei olekaan.

Kyykkääkin pelasimme,
Kanniston Aarne opetti
kuinka karttua heitetään ja
mikä on akka, pappi,  nurk-
kapappi tai kuokkavieras.
Näin peli tuli mukavasti
tutuksi. Ehkä joskus pe-
laamme ihan tosissaankin.

Valitettavasti tilaisuudes-
ta jäi virallinen yhteiskuva
ottamatta. Yksittäisiä kuvia
kuitenkin otettiin.

Päivästä jäi kaunis muis-
to elämän muistokirjaan.
Joskus taas kokoonnum-
me tarinoimaan äitienpäi-
vän tai jonkun muun tee-
man merkeissä.

LEA JOKINEN

Oikealla:
Heikki ja Anni Kuronen
Arvi ja Amalia Tukiainen

Noustaan Mennunmäkeä ylös, edelleen oikealla:
Olli ja Anna-Liisa Tukiainen
Vasemmalla:
Tuomas ja Mari Soikkeli
Tuomas ja Kaisa Lappalainen
Matti ja Iina Musakka
Lauri ja Olga Anttonen
Oikealla:
Matti ja Mari Humala
Heikki Kuronen (taloa aiemmin asunut Tuomas Rampa)
Anni Pesonen
Tuomas ja Selma Rasilainen
Vasemmalla:
Jussi Lappalainen (kutsutttiin Paussu-Lappalaiseksi)
Matti ja Anni Paussu
Oikealla:
Helena Javanainen
Juho ja Iida Talja

Palataan Mennunmäkeä alas oikealle ja
jatketaan tietä kansakoulun suuntaan.
Oikealla:
Aarne ja Toini Lappalainen
Onni ja Hilja Lundeen (taloa aiemmin asunut
Klaara ja Herman Tallus)
Vasemmalla:
Edvart ja Kaisa Multanen
Pekka ja Aino Eeva
Oikealla:
Ville ja Hilja Vuohelainen (entinen Anni Kurosen mökki)
Aarne  ja Hilma Lagström ( aiemmin taloa asuneet Simo
Tihveräinen, Otto Karkiainen, Juho Javanainen)
Vasemmalla:
Hovimäen talot:
Lauri ja Selma Kuivalainen
Heikki ja Mari Inkinen
Kalle ja Iida Theman
Juho ja Hilma Humala
Ville ja Anni Dahl
Juho ja Hilma Lappalainen

Majaharjun taloja, vasemmalla:
Juho ja Anni Kymäläinen
Aleksi ja Anni Tihveräinen

Kansakoulu, koululla asuivat :
Opettaja Ilmari Kouvo ,vaimonsa Kaisa ja heidän
lapsensa
Opettaja Kerttu Puustinen äitinsä kanssa

Vernitsan talot Sortanlahdesta tultaessa
Toini Lappalaisen muistamana

Matti ja Mari  Tihveräinen
Aukusti Paaso sisaruksineen

Oikealla:
Anna-Mari Kuronen ja tytär Liinu Satama asui
talossa tullivartija miehensä kanssa
Tuomas ja Martta Tenkanen
Aapro ja Tyyne Kaasalainen
Anna Törrönen (veljensä kanssa)

Oikealla Suoperän talot:
Matti ja Impi Lappalaisen kaksi taloa
Heikki ja Anni Tukiainen
Anni Javanainen
Matti Javanainen
Pekka  ja Agneetta Javanainen

Majaharju päättyy, mutta edelleen oikealla:
Janne ja Anni Pitkänen
Juho ja Katri Tenkanen
Pekka ja Riitta Tenkanen
Topias ja Loviisa Tenkanen
Riikka Kettunen poikansa kanssa
Tuomas ja Mari Hiiri
Matti ja Iida Pärssinen
Juho ja Aliina Ukkonen
Juho ja Helena Koiranen
Alpo Stop
Liisa Rastas
Antti ja Katri Hämäläinen. Tie jatkuu Ylläppäähän

Palaamme Mukkelinmäelle ja jatkamme
Janne Pitkäsen kohdalta:
Oikealla:
Emil ja Mari Lukkarila
Vasemmalla:
Matti ja Anna Pitkänen
Kiuru; talo oli jaettu ja veljeksillä oli itsenäiset taloudet
omissa päädyissään
Tauno ja Anna Kiuru
Vilho ja Inkeri Kiuru
Viljam ja Mari Lappalainen

Palaamme takaisin Emil Lukkarilan kohdalle josta, tie
kääntyy Piskasenmäelle:
Antti ja Josefiina Äijö
Simo ja Helena Pärssinen
Tuomas ja Liisa Vesikko
Juho ja Anna-Mari Kovero
Aati ja Varpu Hutri
Juho ja Amalia Nolo
Tuomas ja  Anna Kaasalainen
Heikki ja Liisa Kuronen
Antti ja Katri Kuronen
Heikki ja Liisa Tenkanen

Äitienpäivät 1928 Vernitsan Hovimäellä Humalan pihassa.

Vernitsalaisia koolla 2012; edessä Anna Lappalai-
nen ja Pentti Lappalainen, keskellä Else Virtanen,
Salme Lappalainen, Esa Virrankilpi, Tellervo Bran-
der, Eva Virrankilpi, takana Lea Jokien ja Seija
Kujala.
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Pyhäjärven kyläretki osa XI: Kahvenitsan ympäristö
Jatkettaessa Kiimajärven
rantaa Hassinmäeltä eteen-
päin tultiin vuonna 1769
jo Väärälahden pohjukas-
sa Kahvenitsan maille. Ky-
lien välinen raja kulki lah-
delta Äijönlammelle ja lam-
men toisesta päästä kohti
pohjoista pitäjän rajalle.
Kiimajärven rantaviivasta
vain puolisen kilometriä oli
kahvenitsalaisilla, lahden
suulla alkoivat Alakylän
rantamaat. Noin kahden
kilometrin jälkeen tultiin
Kalamajan kylään.

Kylien rajat muuttuivat
isojaossa kovasti, joten
ohessa on kuva tilanteesta
1770-luvulla. Ne kylät, jois-
sa talot olivat Käkisalmi -
Kiviniemi -tien itäpuolella,
kuuluivat Soltikoffille eli
Taubilan donaatioon ja
muut Trubetskoin donaa-
tioon. Kuvaan on merkit-
ty talojen ja taloryhmien
sijainti täplällä.

Kahvenitsan ja Alakylän
välinen raja noudatteli pää-
osin Konnitsan tietä, joka
kulki nykyistä reittiä. Jos-
kus aiemmin tie oli saatta-
nut kulkea osan matkaa
hieman etelämpänä, kun
raja teki pienen poikkea-
man. Alakylän koulun paik-
keilta kyläraja vei Kahve-
nitsanjärven rantaan ja Hie-
tasenlahti Sirkanmäelle asti
oli Alakylää. Tästä eteen-
päin raja noudatteli vasta
paljon myöhemmin tehtyä
tietä osuuskaupalle ja sieltä
edelleen notkossa puron
vartta.

Vuonna 1769 Kahvenit-
sanjärvi oli huomattavasti
nykyistä laajempi, suunnil-
leen nykykartan kosteik-
koalueen kokoinen ja jär-
vessä oli pieni Mertasaari.
Lintujärveksi se muuttui
vasta Freederickszin aika-
na tapahtuneen pinnanlas-
kun jälkeen. Oheiseen kart-
taan on merkitty rantavii-
va v. 1769 ja isojaon ai-
kaan v. 1879, kaikki vedel-
tä vallattu maa kuului Tau-
bilalle.

Pärssisten
Kahvenitsa
Kahvenitsanjärven rannoil-
la asui pääasiassa Pärssis-
ten sukua. Itärannan tila A
oli verokartan tilastossa ni-
metty Heikille, vaikka isä
Yrjö Heikinpoika (s. 1697)
oli vielä elossa. Vuoden
1754 veroluettelossa tämä
tila muodosti Passin ky-
län, nimi tuli uudestaan
käyttöön isojaossa. Perhee-
seen kuului 12 henkilöä,
heillä oli 13 lehmää ja 16
nuorta nautaa. Hevosia oli
neljä ja lampaita oli 23.
Mikko Ijäs tuli myöhem-
min vävyksi.

B-tila oli merkitty Mi-
kolle ja C-tila Juholle.
Ketä Mikkoa ja Juhoa on
tarkoitettu, siitä ehkä Pärs-
siset itse saavan selon. Ta-
lot olivat samassa pihapii-
rissä, lisäksi järven luoteis-
rannalla oli tilojen erillista-
loja, joista yksi kuului B-

tilaan, kaksi C-tilaan ja yksi
E-tilaan, toisessa C:n eril-
listalossa asui ilmeisesti
Martti, kun Martinpellot
ympäröivät sitä. Pärssilän
pihapiirissä oli pakko viih-
tyä vilskeessä ja sovussa,
asukkaita oli noin 120 ja
aviopareja 22, muutama
toki järven vastarannalla.
Hevosia oli 29, nautakarjaa
110 ja lampaita 170.

Matin tila D ei ollut
rannassa. Tälle tilalle oli kir-
jattu 38 asukasta, 9 hevos-
ta, 42 nautaa ja 15 lammas-
ta. Toisen Juhon E-tilalla
oli kaksi pihapiiriä, pää-
paikka oli Anttilanmäellä,
asukkaita E:n taloissa oli
yhteensä 64 ja eläimiä ta-
vanomaiset määrät: 7 he-
vosta, nautakarjaa 27 ja lam-
paita 47.

Vanhoja Kahvenitsan su-
kuja olivat myös Orpana
ja Brusius, heidän asuin-
paikkansa olivat jossain
edellä mainituista tiloista, ja
Haikosia oli Pärssisten vä-
vynä tullut paikalla ennen
vuotta 1769.

Puikkoisten kylä
Kahvenitsan verokartan H-
tila oli merkitty Puikkoisiin,
jossa oli kolme talon paik-
kaa. Peltojen lisäksi metsä-
maat oli erotettu Kahve-
nitsasta ja oheiseen kylära-
jakarttaan piirretyn lisäksi
järven luoteispuolella oli
metsä- ja niittyalue. Kylässä
asuivat Antti Juhonpoika ja
Juho Antinpoika Oronen
sekä torppari. Heitä oli yh-
teensä 28, kuusi hevosta, yli
30 nautaa sekä 40 lammasta.

Vuoden 1754 veroluet-
telossa oli kolme Puikkois-
ten tilaa, joista ainakin yh-
den asukkaat olivat vuo-
den 1769 luettelossa Kah-
venitsassa, luultavasti E-ti-

lalla. Ehkä maanmittari oli
vain erottanut Oroisten ja
Pärssisten maat toisistaan.

Kiiverinnotko
Järven lounaisreunalla oli
kaksi Kahvenitsan kylän ti-

laa,  Mikko Kaasalaisen
F-tila sekä Juho Kiiverin,
G-tila. Kiiverinnotkossa
asui myös Näriäisiä, joista
ensimmäinen tuli paikalle
Salitsanrannasta v. 1728
erään Kiiverin lesken uu-

deksi puolisoksi. Kiiverin
tilalla asui 37 henkeä ja
Kaasalaisia oli 15. Heillä oli
yhteensä 18 hevosta, 35
lehmää, 25 nuorta nautaa
ja 100 lammasta.

Alakylä eli
Ryhmänkylä
Verokartassa vuonna 1769
käytettiin akueesta nimeä
Ryhmänkylä eli Alakylä.
Näistä Ryhmäkylä tuntuu
luontevalta, talot olivat ryh-
mänä, ehkä aiemmin vielä
tiiviimpänä. Mutta miksi
aika korkealla mäenrinteel-
lä olevat talot olivat Alaky-
lää? Toki myöhemmin pel-
toja oli alhaalla notkossa,
mutta ei vielä v. 1769.

Alakylässä oli yhteensä
168 asukasta ja heillä oli 41
hevosta, 92 lehmää, 55
nuorta nautaa ja 127 lam-
masta. Kylän päätilat olivat
kahdessa ryhmässä. Tilat A
(nimetty Anna Arponen)
ja B (Tuomas Kaasalai-
nen) olivat mäen rinteessä
tien varressa. B-tilalla oli
lisäksi toinen talo lounais-
puolella, jossa asui ilmei-
sesti Haikonen. Tilat C
(Yrjö Ahvonen) ja D
(Lauri Määttänen) oli
edellisistä muutama sata
metriä koilliseen, joka oli
nykykartassa Tepponotko.
Kylään kuului vielä tila E
(Anna Arponen) Hietasen-
lahden rannassa, kartassa
Hetainlax. Tilojen A, B ja

E metsät olivat yhteiset,
samoin tilojen C ja D.

Tie kohti Konnitsaa ei
kivunnut Sirkanmäelle, vaan
taloryhmien luota mäen
eteläpuolelta. Notkossa ole-
va Piikalampi oli ennen ni-
meltään Likolampi. Myrk-
kylampi, myöhemmin Ala-
kylänlampi oli kuivattu il-
meisesti 1920-luvulla. Suun-
nilleen kaikki ennen sotia
olleet pellot olivat jo vuon-
na 1769 käytössä, osa vielä
niittynä.

Kuka oli Anna
Arponen?
Verokartan selityksissä kah-
den tilan kohdalla oli mai-
nittu Anna Arponen, mis-
sään muussa Pyhäjärven
kartassa naista ei ollut vas-
taavassa asemassa. Kuka
hän oli ja ketä ylipäänsä
asui Alakylässä siihen ai-
kaan? Kirkonkirjojen sekä
muiden vanhojen doku-
menttien penkominen toi
selvyyttä asiaan.

1720-luvulla kylän tilalli-
sia näyttivät olleen Karilai-
nen, Vanhanen, Hietanen,
Haikonen, Hiiri ja Määttä-
nen. Vuonna 1769 talossa
A asuivat Karilaiset. Anna
Arponen oli Juho Karilai-
sen v. 1761 avioitunut puo-
liso, hän menehtyi jo kartan
tekoa seuraavana vuonna
30-vuotiaana. Maanmittari
Almgren ilmeisesti merkit-

Kylärajat 1770-luvulla.

Kahvenitsanjärvi.
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si tilan haltijaksi sen, jonka
kanssa hän asiaansa toimit-
ti. Matti Kykkänen tuli
Karilaisen vävyksi v. 1748.
A-tilalla asui v. 1769 33
henkeä, 8 avioparia, 10 he-
vosta, 30 nautaa ja 28 lam-
masta.

Talon B Kaasalaiset oli-
vat tulokkaita, varhaisempi
tilallinen oli Simo Vanha-
nen, jonka vävyksi Lauri
Heikin Kaasalainen oli tul-

Heinosenkylä.

lut Sakkolasta v. 1734. Ti-
lastossa mainittu Laurin
poika Tuomas oli vasta
noin 20-vuotias. Tilalla asui-
vat myös Musakat, var-
haisin Matti Musakka oli
luultavasti Vanhasen Musa-
kanlahdesta v. 1724 hake-
man uuden puolison Hele-
na Karosen poika. Vanhat
kyläläiset Hietaset ja Hai-
koset olivat myös B-tilan
piirissä. Vuonna 1769 asuk-
kaita oli yhteensä 56, 9

avioparia, 11 hevosta, 30
nautaa, 37 lammasta.

Tila C oli alkujaan Simo
Hiiren, mutta vuoteen
1769 mennessä se oli siirty-
nyt vävyille. V. 1730 tuli
Matti Arponen Kiimajär-
veltä Maria Hiiren puoli-
soksi. Leskeksi jäätyään hän
avioitui Valborg Vartian
kanssa ja matkassa tulivat
Porsaanmäeltä Matikaisen
kanssa saadut lapset. Mari-

an sisko Anna Hiiri toi v.
1734 kylään Matti Monto-
sen. Kun tämä kuoli, Yrjö
Ahvonen tuli Yläjärveltä
Annan uudeksi puolisoksi
v. 1754. Aivan ilmeisesti
Yläjärven ja Alakylän Hii-
ret olivat samaa sukua, kos-
ka Ahvosten Yläjärven
asuinpaikka oli Hiirten ti-
lalla. Ahvosia ja Arposia oli
24 henkeä, 5 avioparia sekä
5 hevosta, 25 nautaa ja 13
lammasta.

Tila D oli koko ajan
Määttäsillä. Vuonna 1769
talossa oli 29 henkeä, 8
avioparia ja hevosia 10,
nautoja ja lampaita mo-
lempia noin 30.

Tila E sijaitsi Hetaisen-
lahden pohjukassa ja Anna
Arponen oli sama henkilö,
jota käsittelin aiemmin. Hie-
tasia ei täällä enää asunut,
ehkä joskus aiemmin oli
ollut, myöhemmissä kir-
konkirjoissa esiintyy He-
taisautio joskus asuinpaik-
kana. Vuoden 1769 asuk-
kaita olivat veljekset Juho
ja Tahvo (Mikon) Pärssi-
nen sekä Brusius Äijö per-
heineen. Paikalla asui myös
Heikki (Yrjön) Pärssisen les-
ki uuden puolisonsa Juho
Häyryn kanssa.

Aiemmassa kirjoitukses-
sa mainittu Konnitsaan
noin v. 1765 muuttanut
Yrjö Yrjön Pärssinen oli
lähtöisin täältä ja yksi Kii-
majärven Hatakoista tuli
Hetaisautiolle jonkin vuo-
den kuluttua. E-tilalla oli
26 asukasta, 4 paria, 5 he-
vosta, 32 nautaa ja 21 lam-
masta.

Heinosenkylän
historiaa
Kahvenitsan kylään kuulu-
neesta Heinosenkylästä ke-
hittyi ennen sotia viljava
uusi asutusalue. Verokartta
antoi historiaan lisää valoa.
Jo vuonna 1769 suuri osa
myöhemmistä pelloista oli
käytössä niittyinä. Pohjois-
osassa oli Saunapeltoja,
nämä olivat Kahvenitsan
tilojen B ja C peltoja, lisäksi
tilalla A oli pieni tilkku.
Paikalle oli merkitty kaksi
asumusta, ilmeisesti ne oli-
vat 1770-luvulla vain kesä-
käytössä, mutta arvelen siel-

lä olleen pysyviä asukkaita
joskus aiemmin. Paikka si-
jaitsi vain parin kolmen ki-
lometrin päässä Vuoksesta.

Vuonna 1769 kaikki niit-
tylohkot oli nimetty tietyille
tiloille. Esimerkiksi Mar-
tinniitty oli C-tilan, Selkä-
niityt B-, C- ja D-tiloilla ja
Aapronniitty C- ja E-tiloil-
la. Valtaosa Heinosen alu-
een niityistä oli Pärssisillä.
Kaasalaisilla ja Kiivereillä
oli vain pieniä reuna-aluei-
ta. Selkäniitystä länteen ole-
van peltoalueen takareunas-
sa oli Kaasalaisten niitty (ei
merkitty kuvaan), muu osa
oli vielä suota.

Missä käytössä ja kun-
nossa niityt olivat 1800-
luvulla ja milloin asutusta
alkoi siirtyä sinne? Isojaon
kartoista tietoa löytyisi,
mutta en niihin perehtynyt,
joka tapauksessa Pyhäky-
lälle annettiin pohjoisosa.
Vuoden 1913 taloudellinen
kartta kertoi, että Sauna-
pelloilla oli talo ja toinen
lähistöllä. Lisäksi Kiiverillä
ja Hietasella olivat talot pel-
lon eteläreunassa. Selkänii-
tyn reunassa oli pieni tila
(mitä kylää?) ja Aapronnii-
tyn pohjoispuolella Puik-
koisille jaetun alueen nur-
kassa toinen.

Alakylän
taloudellinen kuvaus
Maanmittari Carl Chydé-
nin laatima Kahvenitsan
kylän taloudellinen kuvaus
oli samantyylinen kuin Kon-
nitsassa, uutena poimin
maininnan siitä, että vehnää
ei viljelty tällä seudulla ol-
lenkaan, ja että kyläläisillä
oli kolme jauhomyllyä. Ne
kaikki olivat peräkkäin
Mustaojan varrella. Rahaa
mainittiin saatavan tarvitta-
essa myös rahdin ajosta
läheiselle sahalle (ilmeisesti
Lohijoelle).

Alakylän kuvauksessa oli
paljon erilaista. Muutamia
maanmittari Paul Almgre-
nin huomioita:

“Kaikki suot, joita voi-
taisiin viljellä, on asukkai-
den ahkeruudella jo otettu
käyttöön, ja osa on jätetty
kasvamaan metsää, jota
kasketaan. Siksi ovat pako-

tettuja maksua vastaan
hankkimaan (lisämaata)
naapureilta sekä Sakkolas-
ta, joka sijaitsee noin 25
virstaa täältä. Rakennus-
puuta, tuohta ja niintä ei
ole, vaan niitä on hankitta-
va naapureilta. Humalaa on
tuskin kotitarpeiksi. Poltto-
puita saadaan osin kasken
yhteydessä, muuten turvau-
duttava naapureihin. Ka-
lastusta on Kiimajärvessä.
Myllyä ei ole, vaan asuk-
kaat ovat osakkaana Pi-
konmyllyssä. Tuulimylly oli-
si mahdollista rakentaa,
mutta sellaiseen eivät katso
olevan tarvetta.”

“Eläinten kesäruokintaan
eivät kylän maat riitä, vaan
joudutaan käyttämään
myös Montruan ja Kahve-
nitsan maita. Tervanpolt-
toa sekä saviastioiden ja
tiilen valmistusta ei ole. Ka-
tovuosina asukkaat joutu-
vat myymään karjaansa sekä
hankkimaan lisäelantoa rah-
tityöllä läheiselle sahalle.”

Siis Alakylän omavarai-
suus oli todettu heikoksi,
vaikka laskeskelin kylän
maiden pinta-alaksi noin
600 ha. Viittaus Sakkolaan
oli hämmentävä. ehkä tar-
koitettiin Kiviniemeä ja Pe-
täjärveä, jonne Kaasalaisilla
oli kytkös.

Vuonna 1769 Alakylässä,
Kahvenitsassa sekä Puik-
koisissa oli 476 asukasta
(1929 685), heillä oli 114
(100) hevosta, 452 (433)
nautaa sekä 562 (159) lam-
masta. Vuonna 1929 tilas-
toitiin lisäksi 87 sikaa ja 341
kanaa. Hevosia oli v. 1769
yksi jokaista aikuista miestä
kohti, joka oli hieman Py-
häjärven keskimääräistä al-
haisempi luku. Nautoja oli
suunnilleen neljä aikuista
naista kohden, tämä tun-
nusluku oli vähän keski-
määräistä korkeampi.

Kyläkierros saadaan ensi
kerralla päätökseen Pyhä-
järven länsirannan pikku-
kylissä.

ESKO SIMONEN

Lisätietoja:
esko.simonen@dlc.fi,

puh. 050-369 5066Alakylä, Kahvenitsa ja Pattoinen.

Kahvenitsan luoteisosa.
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Aiemmin Helsingissä, Sas-
tamalan Kiikassa ja Fors-
sassa kokoontunut, vuon-
na 2008 perustettu Pärssi-
sen sukuseura sai liikkeelle
useita uusia, suvun vaiheis-
ta ja sukututkimuksesta kiin-
nostuneita sukukokoukseen
ja -tapaamiseen kesäkuun
toisena lauantaina. Punka-
laitumen Koulutinttiin ker-
tyi osallistujia   60 henkeä
aina vuoden ikäisestä Vee-
ra Pärssisestä  Arvo
Pärssiseen, 84 v., jotka
molemmat ovat pyhäjär-
veläisjuurisia.

Sukukokous valitsi seu-
ran puheenjohtajana jatka-
maan hollolalaisen Antero
Pärssisen, joka edustaa
Pärssisen suvun runsaslu-
kuisinta ryhmittymää, Vpl.
Pyhäjärvellä Kahvenitsan-
järven rannalla 1600-luvul-
ta lähtien asuneita Pärssisiä.
Varapuheenjohtajana jatkaa
heinolalainen Marja Huo-
vila, joka omaa äitinsä puo-
leisen suvun juuret Käkisal-
men maalaiskunnassa.
Muista hallituksessa olevis-
ta sukuhaarojen edustajista
vaihtui neljä.

Hallitus käynnistää
sukukirjan tekoa

Kaudella  2012-2013 seu-
ran  hallituksen kokoonpa-
no ja työnjako on e.m.
puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan lisäksi: varsi-
naiset jäsenet taloutta ja jä-
senasioita hoitava salolai-
nen Timo Pohjola (Pyhä-
järvi/Kahvenitsa), kärkölä-
läinen Ilmo Pärssinen
(Pyhäjärvi ja Kirvu), hel-
sinkiläinen Kyösti Pärssi-
nen (Pyhäjärvi/Tiitua), hei-
nolalainen Seija Pärssinen
(Käkisalmen mlk) ja sihtee-
rinä tuusulalainen Kaarina
Pärssinen (Pyhäjärvi/Kah-
venitsa). Varajäseninä toi-
mivat espoolainen Taisto
Helle (Viipuri/Porlammi,
Samola), sastamalalainen
Marja Koukku (Pyhäjär-
vi/Kahvenitsa), vantaalai-
nen Maija Luukkanen
(Pyhäjärvi/Konnitsa), nas-
tolalainen  Erkki Pärssi-
nen (Käkisalmen mlk) ja
punkalaitumelainen Sakari
Pärssinen (Sakkola/La-
pinlahti).

Varsinaisista jäsenistä
Ilmo Pärssinen ja Kyösti
Pärssinen sekä varajäse-
nistä Maija Luukkanen
ja Sakari Pärssinen tulivat
valituiksi kokonaan uusina
hallituksen toimintaan.
   Kokouksen hyväksymän
toimintasuunnitelman mer-
kittävin asia lienee jo suku-
seuraa perustettaessa tavoit-
teeksi asetetun sukukirjan
kokoamistyön käynnistä-
minen. Jäsenten kutsumi-
nen sukukirjatoimikuntaan
on uuden hallituksen en-
simmäisiä tehtäviä. Haas-
teellista tulee olemaan se,
minkä tyyppiseen sukukir-

Merkittäviä hetkiä: taiteilijan tukijan poika ja taiteen tutkija kohtasivat

Pärssisten sukutapaamisessa esillä
myös evakkotiedettä ja taiteentutkimusta

jaan päädytään. Esimerkiksi
kertooko se kaikista suku-
haaroista vai vain osasta,
mihin asti kohti nykypäivää
se ulotetaan, kootaanko kir-
jaan myös tarinoita ja ker-
tomuksia ja kenelle varsi-
nainen kirjoitustyön koko-
aminen uskotaan.

Toiminnasta lähemmin
internetsivuilla:

www.kar jalanliitto.fi/
parssisensuku, jotka sivut
päivitetään kesän aikana.

Sosiaaliantropologi
tutki ja kirjoitti kirjan
Pärssisistä
Suomeen ensimmäistä ker-
taa 1987 Fullbright -sti-
pendiaattina saapunut ja
tänne asettunut,  sosiaali-
antropologian professori-
na Helsingin yliopistossa jo
pitkään työskennellyt Ka-
ren Amstrong oli kutsut-
tu esiintyjäksi sukutapaami-
seen. Samanaikainen kong-
ressi Lontoossa esti nyt
meitä tapaamasta hänet
Pärssisten perheen histori-
aan paneutuvasta Karen
Amstrongin tutkimuksesta
ja hänen kirjastaan Remem-
bering Karelia, A Family
Story of Displacement
kertoi sen sukuhaaran jäsen
ja Karenin ystävä Ilmo
Pärssinen.

Amstrong kiinnostui
Pärssisten perheen ja mui-
den evakoiden pakkoläh-
döstä kotiseudultaan tutus-
tuttuaan yliopistolla tutkija-
pariskunta Pertti ja Maa-
rit Alasuutariin o.s. Pärs-
siseen. Siitä kehkeytyi ys-
tävyys myös Maaritin van-
hempien ja lisäksi Maaritin
Rauno-isän sisarussarjan
kanssa. Rauno Pärssinen
on koonnut sukunsa histo-
riaa ja kirjoittanut siitä usei-
ta omakustanteina julkais-
tuja kirjoja. Raunon 8-jäse-
nisestä sisarussarjasta suku-
tapaamiseen osallistuivat
veljekset Ilmo ja Kari Pärs-
sinen.

Monien pyhäjärveläisten
hyvin muistaman pappi
Arvi ja Helena (o.s. Kuis-
ma) Pärssisen perheen-
jäsenten kirjeenvaihdosta
sukulaistensa kanssa on tal-
tioituna n. 3000 kirjettä.
Paitsi näitä kirjallisia aineis-
toja Karen Amstrong tu-
tustui myös henkilökohtai-
sesti Karjalaan matkallaan
Kirvun Inkilään 1994. Op-
paanaan hänellä oli Kari
Pärssinen.

Ilmo Pärssinen on koon-
nut ja kirjoittanut laajan
koosteen omasta, sisarus-
tensa ja sukulaistensa,  Kuis-
man-Pärssisen suvun vai-
heista  CD-rompulle. Se
sisältää myös nuo n. 3000
sukulaisten kesken lähetet-
tyä kirjettä. Useimmilla su-
kukokoukseen osallistuneil-
la pyhäjärveläisillä Pärssisil-
lä on jäljitettävissä yhteiset
juuret Ilmon ja Karin sisa-

russarjan isoisän, 1873 Kah-
venitsassa syntyneen Simo
Tahvonpoika Pärssisen ja
häntä varhaisempien esipol-
vien kautta. Ja myös hyvin
samankaltainen, syvälle vai-
kuttanut  elämänhistorialli-
nen kokemuspohja Karja-
lasta lähdöstä kuin Karen
Amstrongin ”evakkotie-
teelliseksi” luonnehditussa
tutkimuksessa.

Kari Pärssinen jatkoi vel-
jensä Ilmon esittelemästä
aiheesta kertoen omakoh-
taisia muisteluja lapsen sil-
min ja mielin koetusta per-
heen evakkoon lähtemises-
tä ja suvun historiasta. Ka-
rin poimimat koskettavat
näytteet omista kirjeistään
sodassa n.s. ruumispappi-
na toimineelle isälle sisälty-
vät myös Kuisman-Pärssi-
sen perheen historiakoos-
teeseen.

Taiteilija Nikolai
Tscherbakoff
Kohtaamiset päivän aikana
niin uusien kuin entuudes-
taan tuttujen sukutapaami-
seen tulleiden kanssa olivat
puheensorinan kiihkeydes-
tä ja runsaudesta päätellen
antoisia. Moni kertoi saa-
neensa uusia tietoja ja itses-
sään syttyneen kipinää jat-
kaa sukunsa historiaan pa-
neutumista.

Yksi tällainen merkittävä
kohtaaminen tapahtui,  kun
Nikolai Tscherbakoffin,
myöh. Tervakorpi,  tai-
teesta ja elämästä kuvanäyt-
tein esitelmöinyt Maj-Lis
Tykkyläinen tapasi 1905
syntyneen Viljo Pärssisen
pojan Pauli Pärssisen.
Tiedossa oli ollut, että tai-
teilijan tukijana tunnetulla

Viljo Pärssisellä oli kolme
Tscherbakoffin teosta. Vil-
jo on kirjoittanut taiteilijas-
ta ja heidän ystävyydestään
mm. lokakuun 1986 leh-
dessämme samoihin aikoi-
hin, kun taiteilijan synty-
män 100-vuotisnäyttely
nähtiin Hyvinkäällä.

– Tuntui kuin olisin ta-
vannut Pauli Pärssisen ase-
masta hänen isänsä Viljon
ja jotain olennaista ja mer-
kittävää nytkähti taas eteen-
päin tutkimuksissani, Maj-
Lis Tykkyläinen iloitsi  Hä-
nen Tscherbakoff  -tutki-
muksistaan, joista kerrotaan
tulevissä numeroissa enem-
män Pyhäjärvi-lehdessä.

Sukuseuran toiminnan ja
suunnitelmien lisäksi osal-
listujilla oli mahdollisuus
tutustua pienoisnäyttelyssä
sukuselvitysaineistoihin ja
alan kirjallisuuteen. Esillä oli
myös karttoja ja sukutaulu-
ja.

KAARINA
PÄRSSINEN

Sukukokoukseemme osallistuneita Pärssisiä kerääntyi ryhmäkuvaan tilaisuuden lopulla. Kotimatkalle jo
lähteneet jäivät kuvasta pois. Eturivissä vasemmalta Sakari Pärssinen, Arvo Pärssinen, Erkki Juhani
Pärssinen, Hanna-Riitta Pärssinen, Aimo Pärssinen, Leo Pärssinen, Pirkko Pärssinen, Aimo Pärssinen,
Leo Pärssinen, Pirkko Noeskoski, Ilkka Sakarinveli Pärssinen, Kaarina Pärssinen, Antero Pärssinen,
Seija Pärssinen, Timo Pohjola, Eila Pärssinen, Kyösti Pärssinen, Viivi Pärssinen ja Ilmo Pärssinen. Kuva:
Seija Pärssinen.

Paikalla olleista Pyhäjärven Kahvenitsan Pärssisis-
tä vanhin Arvo Pärssinen (s. 1928) on osallistunut
joka kerta sukuseuran tapaamisiin. Nyt mukana
oli myös Eila-puoliso sekä kuvassa mukana oleva
lapsenlapsi Viivi Timontytär Pärssinen.

Jäsenasioita ja taloutta
sukuseurassa hoitelee
Timo Pohjola Salosta.

Pyhäjärven Tiituan Juho
Pärssisen jälkeläisiin lu-
keutuva Kyösti (vas.) tun-
netaan toimittajana , ny-
kyisin Mikro-Bitti-lehdes-
tä, ja kirvulaistaustainen
Kyösti toimi päällikkönä
Keskon henkilöstöhallin-
nossa ja Pihasoittajien pe-
limannina.

Veljekset Ilmo ja Kari Pärssinen.

Eila Savia, o.s. Naskali Mouhijärveltä, Kyösti
Pärssinen Helsingistä, Petri Pärssinen ja isänsä
Pauli Pärssinen sekä Anja Pärssinen. Savian Eila
on Mouhijärvellä syntyneen ja lapsuudessa asu-
neen Kyöstin entinen opettaja.
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Emilia Pärssisen evakkoonlähdöstä Pyhäjärven rakkailta rannoilta
Lähtö Pyhäjärven rak-

kailta rannoilta, emäntä
Emilia Pärssisen kerto-
maa, julkaistu aiemmin Py-
häjärvi-lehdessä 1957

Mei karjalaisii ajatukset
tahtuot hyvi ussei männä
sin raja taaks, entisil kot
tantereil. Ja etenki niihe läh-
tö hetkii, ko pit jättää oma
kotj. Niihä siel elettii kö
kulla kukkaros, kiirettä ja
touhuu olj mone laista. Tie-
täähä sen, ko nuoremmat
miehet olliit sovas, ni toisil
se paikas sen kiireemmäks.
Ainaine jyske ja pauke kai-
ku korvii. Jos outo tulj sin,
sano koht, jot mittää ei tule
olemisest. Mut siihe ko tot-
tu, nii hyvähä siel oll olla.

Ja ko miust tuntu, jot
pittäähä mei tehhä voita-
vaamma tääl, kerra mie-
hetki tekkyöt siel, mist tuo
jyske kuuluu. Elettii kau-
neemma kesä kynnyksell.
Ruis alko heilimöijä, kevät
touvot olliit orraal. Koivut
viherijöivät, ja siren pehot
noutkuit kukkasii paljou-
vest. Jokahine valmistautu
ankara kevät raatamise jäl-
kie viettämää juhannusjuh-
laa. Mut se muuttuki meijä
heimo kohalt ankaraks
areks. Taas rupesiit Karjala
koit palamaa vaino val-
kein, ja rajapitäjäläiset kul-
kii koht tuntematonta tule-
vaisuutta. Sillo se jo riipas
ilkijäst meiki syväntä. Myö
näät asuttii Suvanno täll

Sain viime syksynä tilai-
suuden selailla kesän 1957
Vpl. Pyhäjärvi-lehtiä, jotka
Timo Lappalainen ystä-
vällisesti lainasi minulle. Sii-
tä vieläkin lehden kaikki
vuosikerrat keränneelle
Timolle suuret kiitokset!

Jäljittäessäni sukuseuram-
me sivuille tallennettavaksi
(www.karjalanliitto.fi/pärs-
sisensukuseura)  Arvo
Pärssisen matkakertomus-
ta  ensimmäisestä käynnis-
tään Pyhäjärvellä sotien jäl-
keen, löysin samalla lehden
8/1957 numerosta  Emi-
lia Pärssisen murteella kir-
joittaman, koskettavan ku-
vauksen viimeisestä evak-
koon lähtemisestä juhan-
nuksen alla 1944. Se jul-
kaistaan nyt lehdessämme
uudelleen.

Muistoissa usealla meistä
evakkoon lähteneistä on
kirpaisevia, iäksi arvet sy-
dämiin jättäneitä kokemuk-
sia evakkomatkasta sotaa
pakoon. Minun ikäiselleni,
silloin vähän vajaa kaksi-
vuotiaalle, muistot tallen-
tuivat vanhempien ja sisa-
rusten kertomina. Mutta
jäljet jäivät myös lapsen
sisimpään. Emilian kerto-
mukseen on helppo sa-
maistua.

Kuka oli Emilia Pärssi-
nen, sitä selvittelin niin sa-
lolaisen sukututkija Timo
Pohjolan kuin kiikkalaisen
lapsuuteni naapurin ja su-
kulaiseni Arvo Pärssisen
kanssa.

Emilia Pärssinen: Evakkoonlähtö 1944 juhannuksen alla
Emilia on Mikko Mi-

konpoika Pärssisen suku-
haaraa Vpl Pyhäjärven
Kahvenitsasta alunperin.
Emilia perheineen asettui
evakkomatkan jälkeen La-
viaan. Hän kirjoitteli ahke-
rasti runoja ja pikkukerto-
muksia, joita myöhemmin
on julkaistu niitä tallenta-
neen Emilian pojan, lavi-
alaisen Matti Pärssisen toi-
mesta mm. Laviaa- koti-
seutulehdessä.

Laviassa,  Pohjolan ta-
lossa syntynyt  Timo An-
tinpoika Pohjola toteaa
edelleen:  “Mielenkiintoista
on myös se, että Juho ja
Emilia Pärssinen ostivat isä-
ni serkun omistaman tilan
osan, jonne rakensivat uu-
den talonsa. Juhon ja Emi-
lian jo 1938 Karjalassa syn-
tyneen pojan Matin poika
Seppo Pärssinen jatkaa ti-
lanpitoa Lavian Mustajoen
kylässä. Sinne evakkoon-
lähtöä kirjoituksessa muis-
televa Emilia ja Juho ra-
kensivat evakkoina oman
tupansa, jossa siis karjalai-
suus jatkuu edelleen.  Tuon
tilan entinen emäntä oli su-
kua minulle sekä mamma-
ni että taatani puolelta ja
uudet asukkaat siis sukua
äitini puolelta.”

Timon isä Antti Pohjola
toi sotatuliaisina v. 1942
Lavian vanhimpaan su-
kuun, Pohjolan taloon mi-
niäksi Sylvi Maria Matin-
tytär Pärssisen Vpl. Pyhä-
järven Pyhäkylästä. Nyt

nuorimmat Pohjolat, Ti-
mon pojanpoika  ja tyttä-
rentytär edustavat 17:tta
sukupolvea Pohjoloita.

. Emilian isä oli Tobias
Pärssinen Montruasta. Hän
asui  Keikyässä myöhem-
min. Tobiaan puoliso, Emi-
lian äiti, oli Katri Tuomaan-
tytär Paajanen. Samaa su-
kua kuin mm. forssalainen
Viljo Paajanen ja vantaalai-
nen Juhani Paajanenkin.
Muita Tobiaan  lapsia,
Emilian sisaruksia  olivat
Liisa Maria myöh. Naskali
(Keikyä) ja Juho Pärssinen
(Kiikka). Juholla olivat lap-
set Irma, Jorma, Valma ja
Hely Unelma ja Aino
(myöh.Pohjalainen, Pohja-
laisen Matin puoliso). Sa-
maa sukua oli myös Kii-
kassa asunut Helmi Pärssi-
nen.

Emilia mainitsee kirjoi-
tuksensa lopulla puolison-
sa nimen Juho. Tämä Juho
eli Johannes Matinpoika
Pärssinen oli Arvo Matti
Pärssisen pikkuserkku.  Ju-
hon isä oli Matti Juhonpoi-
ka Pärssinen ja äiti Katri
Mikontytär Pärssinen. Emi-
lian ja Juhon poika, e.m.
Matti on Laviassa asuva
innokas pyhäjärveläisyyden
harrastaja.. Samaa voi sa-
noa hänen Tampereella asu-
vasta sisarestaan Helvi Ju-
hontytär Kalttilasta os. Pärs-
sinen.

Juho Matinpoika Pärssi-
sen, Emilian puolison,  ja
Arvo Matti Pärssisen isoisä

oli Matti Aapronpoika
Pärssinen ja isoäiti Maria
Heikintytär Pärssinen, Ant-
tilanmäen Pärssisiä Puikkoi-
sista Kahvenitsanjärven ran-
nalta.

Ja kun Arvo Matti Ma-
tinpoika Pärssisen isä, Kii-
kan Ruotsilankylällä asunut
ja 92 vuotiaaksi elänyt Matti
Matinpoika Pärssinen oli
minun pikkuserkkuni, niin
aika selvä sukulaisuuslinkki
minullakin on tähän maini-
oon kirjoittajaan Emilia
Pärssiseen, vai kuinka?

Putositko kärryiltä? Myös
tätä kaikkea on sukututki-
mus. Paitsi sukupuita ja kol-
mansien tai vaikkapa kuu-

densien serkkujen löytämis-
tä, myös tarinoiden kerää-
mistä suvun elämän varrel-
ta. Arvo Matti Pärssisellä,
Timo Pohjolalla sekä niin
Emilia Pärssisellä kuin hä-
nen puolisollaan Juholla  ja
minulla löytyy yhteiset su-
kujuuret Pyhäjärveltä, tar-
kemmin Kahvenitsanjärven
rannalta Anttilanmäeltä
(Anttilasbacka)..

Ja miust tuntuu usjast, ett
kaikk myö pyhäjärvöiset,
ainakii Pärssiset, ollaa suk-
kuu keskenää. Tuntuuks
Siust samalaiselt?

KAARINA
PÄRSSINEN

puolel ja luultii, jot eihä mei
huoli mihikää kotontaa läh-
tii. Mut työ ei käynt ennää
laatuu.

Se olj 10 aika lauantai
aamupäiväl, ko Pusa Toini
tul sanomaa, jot ens yön,
kello 3 aikan, pitää kaikk
olla karjonie ja tavaroinee
Saapru osuuskaupal. Mie
leviti sillo pyykkii kuivu-
maa. Kyl ne jäivät sinä lau-
vantain kakkarat paistamat-
ta, tuski muulo jäivätkää.

Sen arvaa jokahine, jot
sei uo mikkää ilosanoma,
ko sanotaa, jot lähes omast
rakkaast kotontais (mitä uot
ikkäis hoitant ja vaalint) kul-
kemaa uusii tuntematomii
ololoihe, ja ko niistäki olj
jo makkuu päästy ensim-
mäisel evakkoreisul. Mut ei
siint auttant käyvä itkemää’
eikä valittammaa, muuta-
ko kylmäverisest iskemää
kamppeita läijää minkä ker-
kes. Mie uon monta kertaa
näi jälest päi ihmetelt, jot
mist se voima ja tarmo
tulj, mitä sillo siin lähtiis
tarvittii, ja tult tähä tulok-
sie: Jumala ei anna sen ras-
kaampaa kuormaa, minkä
jaksaa kantaa.

Jos heä anto millo suure
kuorma, ni heä anto voi-
manki sen kantamissie. Siin
se män päivä iltaa, ja lyh-
veks käiki. Iltalypsyl mie
sanoi lapsil, jot nyt katso-
kaa ympärillie ja painakaa
sieluihienna neä kotoist ku-
vat, et viel suurenki muista-

sitte. Puoleyö aikan isä läks
lapsii viemää Enkkua tie
vartie autol. Kovast ne pa-
rahtiit itkemää, ko kärrit
alkoit vierii pois suure pi-
hakoivu juurelt, mut ei sa-
nallakkaa valittaniet, vaik-
kei äiti ja isä lähteneet muk-
kaa, tyytyit kohtalohhie. Mei
toisest kotont olliit jo ke-
renneet lähtemää. Siint lap-
set alkoit evakkomatka hy-
vvii naapurloi turvis. Mie
pisti siin kiiries viel sauna
lämmitä, kutsui naapurei-
taki, mut heil ei olt aikaa
tulla. Tavallisest ko mie huu-
si vaa, jot Helena ja Paavo,
tulkaa saunaa, nii koht olliit
meil. No, ko mie kerra
saunan lämmiti, niin kylvin
vaik yksinnäi. Mut ei löyly
olt sitä makkuu eikä puku-
huone nii lämmin ko enne.
Se vissii johtu siint ko mie
aatteli: tää taitaa olla viimi-
ne kerta.

Isä tul lapsii saattamast,
laitto omat sija ja vasika,
naapuri sija sekä lampaan,
kanat, eväät ja lypsyastiat
kärrii. Muuta siihe ei sopin-
tkaa. Mie juoksi vielä tuval
ja kurkisti joka huoneehe ja
sanoi, jot hyväst nyt, rakas
kot. Sillo minnuu rupes it-
kettämmää. Juho tulj ja
sano: “Älä itke. Vielhä myö
tullaa takasii”. Yhes myös
sulettii kaik uuvet ovet ja
alettii evakkotaival. Samas
alko aamuaurinko heittää
ensimmäisii sätteitää Rah-
kajärve pinnal. Se anto meil

uutta uskuo ja uutta voi-
maa.

Kyl siel oll toisiiki mat-
kal, ihmisii, lehmii, hevosii
niin pitkält ko silmä kanto.
Ensimmäine pysähdyspaik-
ka olj Juka Marti pelto
Jaamas, siin järve ranta
kumpariel. Siint mei Juho
läks takasii, ajelemmaa syr-
jäisemmist taloist tavaroi ja
konneita suure tie vartie,
mist siirrettii asemil auto-
loil. Mie pistäisi viel rannas
pesseimäs. Voit sitä vie kirk-
kautta! Mie join ja maiskut-
teli. Sen maku o vieläki
suus. Hei jäähyväst vastak-
kaisel kirkkotarhal, omal
äitil ja kaikil siel nukkuvil.

Ensittäi olj puhe, jot leh-
mät saahaa Noitermaast
junnaa, mut niitä pitkii tuu-
va 450 km jalkasii. Myö
tultii Montruva tiehaaraa.
Siin olj hyvi järetö polissi.
Hää rupes kepill hakkaa-
maa lehmii, ko ne ei osan-
niet häne mieliksie kääntyy.
Tiuskasuo vielä: “Että saa
männä tätä oikea puoleista,
se o puolustusvoimii käy-
tös”. Mie sanoi, jot ehä
myö männäkää. Ensittäi
männää tätä Montruva sit
Kalamaja ja vast sen jälkie
poiketaa Herrantielle. Kyl
mie nää tiije. Uon täs kyläs
syntynt ja kasvant. Sivu
männe sain hyvästellä lap-
suuen kotijai ja sen leikki-
paikkoi ja kotiperettä. Heil
ei olt viel lähtömääräystä
tult, mut niis puuhis olliit,

kovast säälittelliit meitä.
Mut meil ol jo kaikkei vaiki-
ja hetk ohi, kotiovet kii
painettu.

Siint lähettii taivaltammaa
ettiepäi, sivutettii kotpitäjä
raja. Kyl siin kävelles tulliit
väkisenki kyyneleet silmii.
Sai nähhä nälkää, kylmää,
ja jos jottai. Välist sai nuk-
kuu ihmisasuntolois, toinaa
pit maata metsis. Pyrk tule-
maa kylmä, kun ei olt vaat-
teita muutako pääl. Tehtii
nuotio ja ympäril nukutti.
Kostermaa Leppäse mum-
mo meinas pallaa, hääkö
olj vanha ihmine ja matkast
lope väsynt, ei jaksant he-
rätä, vaik vähä polttiki. Mutt
Paavo Helena ko sano:
“Hei ämmä! Kaks karvaa
o tules ja kolmas koht kär-
ventyy”, samas olj mum-
mo yllääl. Käi sil mummo
paral toineki vahinko. Hä-
nel aijoit kärriepyöril var-
paihe päälitse.

Se tuntu nii ikävält, ko ei
tietänt ommaisist mittää,
onko hyö elävii vai kuollei-
ta, sen ko pit taivaltaa ettie
päi. Meitä kulk koko mat-
ka yhes 9 naapuri ihmistä,
kaikki meil eläimet ja viel
sukulaisiiki elläimii. Tultii
Saimaal, siint pit kahest ko-
hast männä lautal ylitse.
Ensimmäine yl mänö suju
hyvi, mut toista kohtaako
lähettii ylittämmää, meilt
putos 12 lehmää Saimaa
altoloihe. Ne uivat lautan
peräst kilometri, ja olliit

rannal sillo ko myöki!
Hyvä, jottei vieniet min-
nuuki puotessaa. Eihä siin
muuta vahinkuo oist käynt,
mut mist hää Juho ois saant
näi kipaka euko? Ei mistää.

Kel ol mikä rakas elläi-
mistki, se koiteltii tuuva tul-
les. Paavo Heli hauvotti ha-
rakapesäs kanapoja. Se ol
just munast kuorittu. Ei se
olt helppuo sellase elävä
tuominekkaa. Tän hää vaan
sen toi, ja toi 4 lehmäjää,
eikä olt askeltakkaa kärris,
vaik oljki 60-vuotine. Hyö
joutuit asumaa Koskepääl
Isomäe talluo, ja tää Iso-
mäe kissa söi sen Helena
kanapoja, eikä hänel sen
peräst olt enää kannaa. Nyt
Helena ja Paavo leposijat o
Suoteniemen kirkkotarhas.

Ja myö eleteä Lavias ja
ussei muistelloa, jot kyl sitä
on soant ihmine jo nähhä
toist ja molluot. Uot soant
nauraa, uot soant itkii. Uot
soant olla komijaski kois.
A välil ei ei olt koist mitteä
tietuo. Uot voa elänt päivä
kerralloa ja ajatelt, et mikä-
hä täst tulluo lopuks? A nyt
o mieleis toas hyvä. Nyt o
jo meilki teäl sorja kot.
Pienhä teä o, mut lämmi.
Ja nii soat toas saunast hy-
vvii löylylöi ja uunist mak-
keita piirakkoi, jot oikei o
hyvä miel. Mut se Pyhäjärv
ja ne evakkoreisut, ne voa
ei jeä pois mielest, vaik
saisit teäl mitä syyväkseis.

EMILIA PÄRSSINEN

Emilia ja Juho Pärssinen sekä lapset Helvi Katri, s. -34 ja Ilkka Matti, s. -38.

Emilia ja Juho kihlaku-
vassaan.
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TAPAHTUMAKALENTERI

Pyhäjärvi-lehden seuraavan numeron aineistot
toimitukseen ke 27.6.2012 mennessä, kiitos.

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:

taubila@pp.inet.fi tai 044 564 1040
Noudettavissa myös johtokunnan jäseniltä ilman läh. kuluja.

Sekä http://vpl-pyhajarvi.fi/kirjapuoti

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@gmail.com

Toimitusneuvosto:
Juhani Forsberg, Marja
Härmä, Yrjö S. Kaasalai-
nen, Pirjo Kiiala, Esko Pu-
lakka, Markku Pärssinen ja
Marjo Ristilä-Toikka. Sivunvalmistus:

Marjo Ristilä-Toikka

Toimituksella on oikeus
lyhentää ja muokata
lehteen lähetettyä aineistoa.

Montruan, Pölhölän ja Kalamajan jakokunnan vuo-
sikokous pidetään Hotelli Ellivuoren kokoustiloissa Sas-
tamalassa la 4.elokuuta 2012. Kokoonnumme yhteiseen
keittoruokailuun klo 12.00, jonka jälkeen pidämme
jakokunnan kokouksen klo 13.00. Tämän jälkeen on
ohjelmallinen tuokio ja kakkukahvitarjoilu. Ajo-ohje:
Ellivuorentie 131, 38130 Ellivuori Sastamala puh.
0108351900. Katso myös www.ellivuori.fi. Ilmoittautu-
miset viimeistään heinäkuun aikana mieluimmin iltaisin
Eeva Hannus puh. 0505439685 tai Yrjö S. Kaasalainen
puh. 0400626770. Tervetuloa!  -Toimikunta

Saunailta Karjalaisten kesäkodilla Jollaksessa Helsin-
gin Laajasalossa to 9.8.12 klo 16.30 alkaen. Laita nyt jo
kalenteriisi! Aluksi me pyhäjärveläiset vierainemme paki-
semme ja nautimme pöydän antimista keskenämme ja
ajaksi klo 18-19 liitymme mukaan yhteislauluiltaan (järj.
Pääsky ry) huvilan kallioilla. Kokoontumisen päätteeksi
klo 19 alkaen saunotaan (uimapukusauna) kesäkodin
makeissa löylyissä. Ota mukaan omat saunomisvälineet,
uimapuku ja makkarat.  Tarjolla pientä korvausta vas-
taan kevyttä purtavaa kahvin ja teen kera. Voit ottaa
halutessasi mukaan myös omat evääsi ja juomasi. Kesä-
koti löytyy kartoista osoitteessa Meri Perttilänpolku  8,
Villingin saarta vastapäätä. Julkisilla kulkuneuvoilla sinne
pääsee reittiä metrolla Herttoniemen asemalle ja sieltä
Jollakseen lähtevällä bussilla nro 85. Bussista jäädään
pois Villingin tiehaarassa, missä on viitta Karjalaisten
kesäkodille ja  -kahvilaan. Kävelymatkaa  Jollaksentietä
pitkin on 1,2 km.  Tiedustelut  Kaarina Pärssinen 040-
519 3036, e-mail kaarinaparssinen@gmail.com tai  Kai-
sa-Liisa Korhonen 050-590 5433,  e-mail
kaisaliisa.korhonen@kolumbus.fi. Tervetuloa, myös vaik-
ka päättäisit asiasta vasta samana päivänä!  - Vpl.
Pyhäjärvi-seura ry

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio

* Vpl. Pyhäjärvi-Sää-
tiön 60-vuotishistoriik-
ki. 136 sivua, runsaasti
valokuvia ja muisteluita
niin säätiön alkuajoilta
kuin eri paikkakunnilla
pidetyistä juhlista ja muis-
ta pyhäjärveläisten tapah-
tumista. 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. Hinta
25 euroa + postikulut.

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

Uusi sukukirja yllättää runsaudellaan:
Ihalaisten elämää Pyhäjärvellä,
Metsäpirtissä ja Sakkolassa

– Tässä me nyt sitten
olemme. Tarkoitus oli saa-
da kirja Ihalaisen suvun vai-
heista, kiikkalaisella paikal-
listiedolla täydennettynä.
Ensin oli puute tiedosta.
Nyt olisi aineistoa vaikka
neljään kirjaan. Miten osai-
sin valita oikeita otteita
useista sadoista mielenkiin-
toisista kirjeistä. Kuinka elä-
mä onkaan joskus niin vai-
keaa?, myhäilee Toivo
Hinkkanen, toinen vasta-
valmistuneen sukukirjan te-
kijöistä. Parina työssä hä-
nellä oli Esko Simonen.

Lähes 350-sivuiseksi pai-
suneessa, komeassa kova-
kantisessa kirjassa  ”Elä-
mää edestakaisin” kerro-
taan  Maria ja Pekka Ihalai-
sen suvun ja heidän kah-
deksan lapsensa elämästä
Sakkolassa, Pyhäjärvellä ja
Metsäpirtissä vuosina 1700-
1939.

Esillä ovat myös talvi- ja
jatkosodan aiheuttamat
evakkomatkat vuosina
1939-1945 sekä Ihalaisen
suvun elämää Kiikan Kata-
ralla.  Kerrontaa on myös
useiden suvun jäsenten uu-
sista asuinpaikoista vuosina

1945 - 2011 eri puolilla
Suomea ja aina Kanadaan
asti. Samoin Kataran tilan
ja ympäristön historiasta
vuosina 1500 - 2012.

Urakkaansa Toivo Hink-
kanen ja Esko Simonen
ovat nähneet paljon vaivaa.
Suvun menneiden vaihei-
den ohella esiin on kaivettu
nuoremman polven suku-
tiedot aivan viime päiviin
ja tuoreisiin vauvavaloku-
viin asti. Myös kartat ja
piirrokset valottavat Iha-
laisten suvun elämää ja vai-
heita. -MRT

Pohjatietoa
Elämää edestakaisin -kirjasta
Kirjan nimi: Elämää edestakaisin
Sivuja 336 + kovat kannet, koko A4
Karttoja ja kuvia lähes 500,
joista värillisinä n. 50.

Kirjan aineisto:
Suvun jäsenten muistitietoa
Tarkempaa tietoa on löydetty kirjeistä, päiväkir-
joista, muistiinpanoista ja virallisista lähteistä

Kirjan aineiston kokoajat:
Toivo Hinkkanen ja Esko Simonen
Kartta-aineiston kokooja: Esko Simonen
Taitto: Toivo Hinkkanen
Kuvankäsittely: Pertti Locberg
Painopaikka: Vammalan Kirjapaino.
Kirja valmistui 5.6. 2012.

Kirjan hinta: 40 euroa + mahdolliset toimituskulut.
Kirjaa voi tiedustella kirjoittajilta:
Toivo Hinkkanen. P. 050 3425 027. 
larjava@gmail.com
Esko Simonen. P. 050-369 5066. 
esko.simonen@dlc.fi

Myös Huittisten Pyhäjärvi-juhlilla  14.-15.7. kirjan
myyntipaikka. Sieltä saa kirjoja edullisesti, käteis-
maksulla, lähetyskuluitta.

VPL. PYHÄJÄRVI-TUOTTEITA

LAHJAKSI JA OMAAN KÄYTTÖÖN

Hanki vaakunapaita, saatavana myös uutuus-
väri musta ja uutuusmalli V-aukko.  Edullisesti
esim. lahjaksi ja asuksesi kotiseutumatkoille, vaikka
koko ryhmälle, juuristamme kertova Vpl. Pyhäjär-
ven vaakunapaita.
Aidon värisellä Vpl. Pyhäjärven vaakunan kuvalla ja
tekstillä PYHÄJÄRVI VPL varustettua erittäin hyvä-
laatuista T-paitaa löytyy sekä pyöreällä kaula-aukolla
että uutuutena myös V-kaula-aukolla. T-paitaa
on nyt myös mustana ja edelleen valkoisena ja
helmenharmaana. Koot  S, M, L, XL, XXL ja
XXXL. Hinta 15 euroa/kpl.
Dokumenttielokuva Muistojen järvi vuosilta 1939-
44 Pyhäjärvellä, jälleen saatavana, mukana liuskan
seloste elokuvasta, DVD:n hinta 20 euroa/kpl
 Seuran 50-vuotishistoriikki (2007) tarjoushintaan
10 eur/kpl. Postitettaessa lähetyksiin lisätään posti-
tuskulut, myös Karjalatalolta noutamisesta voitte
sopia. Tilaukset Kaarina Pärssinen 040-519 3036, e-
mail kaarinaparssinen@gmail.com ja Kaisa-Liisa Kor-
honen 050-590 5433,  e-mail
kaisaliisa.korhonen@kolumbus.fi.

 Vpl. Pyhäjärvi-seura ry.

Ukkosen sukuseura ry
(Sakkolan Koukunniemi, Pyhäjärven ja

Sakkolan Lohijoki)

Sukukokous ja sukujuhla on Kuninkaisten Koulutus-
ja kulttuurikeskuksessa(Risto Rytin katu 70, 32700
HUITTINEN ) 14.7.12 alkaen klo 15.00. Juhlapaikal-
la mahdollisuus kahviin ja karjalanpiirakoihin. Halu-
tessasi voit ruokailla ennen kokouksen alkua Toripuo-
din kahviossa lähellä kirkkoa. Kokouksen yhteydessä
voit osallistua myös Pyhäjärvi-juhlien tilaisuuksiin.
Kokouksessa ovat esillä sääntömääräiset asiat.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 7.7.12
Raimo Honkasalolle ( 040-7208732 )
tai Tuija Ukkoselle( 040-7534241) tai
Marja-Leena Juholalle marja-leena.juhola@luukku.com

Tervetuloa sukulaisia tapaamaan!
Sukuseuran hallitus

Vpl. Pyhäjärvi-juhlat
Huittisissa

14.-15.7.2012
Lisää informaatiota kesän pitäjäjuhlista

seuraavassa, heinäkuun alussa ilmestyvässä
numerossa ja Huittisten Karjalaisten sivuilla.
Aineistot juhlalehteen tarvitaan viimeistään

juhannuksen jälkeen ke 27.6. mennessä.
Ole mukana juhlalehdessä,

lisäjakelua noin 2000 kpl Huittisten seudulle!


