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– Vahvimmatkin juuret
kuihtuvat, ellei niitä kastele.

Tämä viisaus tuli 19-vuo-
tiaan ylioppilaan suusta, kun
Tuula Musakka piti nuo-
rison edustajan puheenvuo-
roaan Vpl. Pyhäjärvi-juhlil-
la Huittisissa. Hän kehotti
kaikkia kaivelemaan tietoja
omista sukujuuristaan sekä
karjalaisista perinnetavoista
ja olemaan valmis välittä-
mään niitä eteenpäin.

Juhlapuheen pitänyt Yle:n
uutispäällikkö Jouni
Kemppainen pohti osal-
taan, mitä karjalaisuus mer-
kitsee ”kolmannen polven
evakolle”, ja kuinka karja-
laisten selviytymistarina on
vertaansa vailla niin koti-
maassa kuin maailmanlaa-
juisenakin esimerkkinä.

Kaksipäiväisiin Pyhäjär-
vi-kihuihin kuului monia ta-
pahtumia. Juhlat aloitti Voi-
mistelu- ja Urheiluseura
Kaiun muistoviesti, ja sitä
seurannut sukuseminaari li-
sättynä muutamien sukujen
omilla kokoontumisilla.

Perinteiseen tapaan paik-
kakunnan kirkossa vietet-
tiin Muistojen ilta, nyt pää-

Pyhäjärvi-juhlat kutsui taas satoja karjalaisuuden innoittamia ihmisiä

Karjalaisjuuria
on tarve kastella

aiheena teologian tohtori
Juhani Forsbergin ker-
ronta Pyhäjärven 380-vuo-
tiaasta seurakunnasta ja jo
sitä edeltäneistä uskonnol-
lisista vaiheista Kannaksel-
la.

Iltamat sujuivat leppoi-
sissa merkeissä, mm. Pyhä-
järvi-Säätiön kunniajäsen
Reino Äikiän kirjoittaman
kuvaelman myötä.

Sunnuntain juhlamessu
käynnisti pääjuhlapäivän, ja
monelle tärkeää oli nauttia
ehtoollinen Pyhäjärven kir-
kosta pelastetun alttaritau-
lun alla.

Päiväjuhlan ohjelman lo-
maan oli sopivasti jätetty
aikaa myös tuttujen tapaa-
miseen.

Juhlavieraita Huittisissa
arvioidaan olleen yli tuhat,
kun kaikkiin eri tapahtu-
miin osallistujat summat-
aan yhteen.

Ensi kesän Pyhäjärvi-juh-
lia vietetään Hämeenkyrössä
20.-21.7.2013.

SIVUT 2-9

Juhlapuhuja Jouni Kemppainen oli pitäjätapahtumassa vaimonsa Johannan ja
tyttäriensä, Ronjan (vas.) ja Kiiran kanssa, lisäksi perheeseen kuuluu lapsista
keskimmäinen, Rasmus.

Lippukulkue airueineen pysähtyi ensin Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille, ja siirtyi siitä
Huittisten kirkkomaan sankarihaudoille.

Juhani ja Yrjö Fors-
bergin vuonna 1944
kaatunut isä Reino
Forsberg lepää san-
karihaudassa Huit-
tisissa.

Pastori Harri Kiiski kiitti nuoren puheenvuo-
ron pitänyttä Tuula Musakkaa.

Bondfolkin perheorkesteri tarjoili yleisön ihailemaa musiikkinautin-
toa niin kirkossa kuin pääjuhlassa.
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Juhlien jälkeen
 
Pyhäjärvijuhlat on juhlittu. Huittisten Karjalaseuran
aktiivit, ohjelmansuorittajat, talkooväki ja kaikki
juhlan läpi viemisessä mukana olleet saavat
huokaista pitkän rupeaman jälkeen, mutta myös
myhäillä tyytyväisinä, näin uskon. Juhlat olivat hyvät,
arvokkaat ja ajatellut, läheiset. Läheisyys ja lämpö
tuntui, kuului ja näkyi sekä ohjelmassa että harkitun
väljässä ohjelma-asettelussa niin, että karjalaisella
väellä oli aikaa haastaa!
Tähän antoivat juhlapaikat oivan mahdollisuuden.
Kun säätiön hallituksessa on jo vuosia tavoiteltu
nuoremman polven mukaan saantia toimintaan ja
juhlille, näyttää tuo tavoite olevan hiljalleen toteutu-
massa.
Juhlien lauantain ohjelma kuljetti
kuulijaansa nuoren polven ohjaamana kivikauden
tienoilta tuleviin sukuseurasuunnitelmiin palatak-
seen aiemman sukupolven Pyhäjärven
seurakunnan historian 380-vuotismuisteloihin.
Tuntuu siltä, että vielä keskuudessamme elävien
koettu, eletty ja kerrottu tieto alkaa kutoutua edellä
mainittujen näkökulmien lomaan pitkänä historian
ketjuna, jossa lienee monenkaltaista tallennettavaa,
ja tarkasteltavaa ja vakavasti otettavaa
tutkimustakin meille nyky- ja jälkipolville haasteeksi
asti. Niin rikas ja monitahoinen karjalainen perin-
tömme on.  
 
Nykytilanteeseen Eurooppaa ja koko maailmaa
ajatellen sopiva oli juhlapuhujamme toteamus: jos
ei voi muuttaa vallitsevia olosuhteita, on
sopeuduttava omien mahdollisuuksien ja
voimavarojen mukaan – lisäten, että maailmanlaa-
juisestikin ainutlaatuinen karjalaisten asuttaminen
ja sopeuttaminen muun Suomen alueelle voisi yltää
vientituotteeksi asti. Tehtävää siis riittää, projekteis-
ta piirakoihin.
Arkisessa elämässämme perinteen jatkaminen ja
paikkatiedon kerääminen on yhä edelleen ajankoh-
taista, kaikkea ei ole vielä tallennettu, kerrottu,
opastettu tai neuvottu. Vahvatkin juuret kuihtuvat,
ellei niitä jatkuvasti kastella, totesi nuorin juhlien
puhuja osuvasti.
 
Kiitos Huittinen vielä kerran! Hämeenkyrössä
2013 tavataan!

MARJA HÄRMÄ
Pyhäjärvi-Säätiön
hallituksen jäsen

Nuoren puheenvuoron pi-
täjäjuhlilla käyttänyt Tuula
Musakka sanoi tehtävän
saatuaan todella miettineen-
sä omia sukujuuriaan ja kar-
jalaisuutta.

– Olen niin sanotusti yksi
neljäsosa karjalainen. Kym-
menestä sormestani kah-
dessa ja puolessa sormessa
virtaa karjalainen veri, ja
nämä sormet ovat ehdot-
tomasti ne ahkerimmat ja
työntekoon kykenevät.

Mutta mitä karjalaisuus
merkitsee? Miten karjalai-
suus voi näkyä 19-vuotiaan
huittislaisen nuoren elämäs-
sä?

– Isoisäni, eli pappani
Sulo oli yksi niistä lukuisista
pyhäjärveläisistä, joka jou-
tui vanhempineen ja sisa-
ruksineen jättämään kotin-
sa ja pakenemaan sodan
jaloista. Itse en voisi edes
kuvitella, miltä kotinsa me-
nettäminen tuntui. Piti läh-
teä ja aloittaa alusta täysin
uudessa ympäristössä. Pel-
tojen raivaamisessa ja talon
rakennuksessa riitti varmasti
töitä, mutta vahva karja-
laissielu teki mahdottomas-
ta totta. Ja on suorastaan
uskomatonta ajatella, että
minä asun siinä talossa, juuri
siinä paikalla, jossa Musa-
kan perhe vuonna 1947
aloitti uuden elämänsä, kau-
kana sieltä, missä ennen heil-
lä oli ollut koti, tuumasi
Tuula Musakka.

Suorasukaista
karjalaisuutta
Hän katsoo, että karjalai-
suus näkyi tai näkyy edel-
leenkin perinteinä, luonteen-
piirteinä ja yleisenä elämän-
asenteena.

– Mummuni, joka avioi-
duttuaan pappani kanssa
asui Karjalasta tulleen per-
heen luona. Eikä mennyt
aikaakaan, kun hän jo ry-
pytti karjalanpiirakoita kuin
vanha tekijä. Vuosikymme-
nien ajan hän teki piirakoita
niin viikoittain ruuan kylki-
jäisiksi kuin rotinoiksikin
koko kylän vastasyntyneil-
le. Työntekoon tämä sa-
mainen miniä opetettiin var-
mastikin yhtä nopeaan. Ny-
kypäivänä ahkeruudella on
aivan oma merkityksensä,
kun tiskikoneen tyhjentä-
mistä ja roskien viemistä
kutsutaan jo saavutuksiksi,
Tuula vertasi.

Karjalaisena luonteen-
piirteenä hänen mieleensä
nousee ehdottomasti vilpi-
tön suorasanaisuus.

– Asioista puhutaan niin
kuin ne ovat: oma mielipi-
de on sallittua ilmaista, vaik-
ka haitaksi ei olisikaan, jos
siitä tulisi muidenkin mieli-
pide. Itselleni on jäänyt vah-
vasti muistiin pappani tapa
ilmaista asiat suoraan. Oli
juhlapäivä ja olin kiharta-
nut hiuksiani eli viettänyt
tovin jos toisenkin laittau-

Tuula Musakka kannusti sukupolvien vuoropuheluun:
”Vahvimmatkin juuret kuihtuvat,
ellei niitä kastele”

tuessa. Nähtyään minut
pappa kuitenkin tokaisi:
“Olisit sieki voinu edes
hiukses harjata!”.

– Toinen ikimuistoinen
kommentti papan suusta
oli: “En mie ois tein mum-
muaka hualinu, ellei sillä ois
ollu pitkiä vaaleita hiuksia”.
Eihän pappa tietenkään ol-
lut pinnallinen, ennemmin-
kin “sanon, mitä ajattelen,
enkä ajattele sanottuani-
kaan” -tyyppiä. Mummu
taas kuvaili pappaa jämpti-
nä ja miehekkäänä miehe-
nä. Lujatahtoiselle tanssitai-
turille Karjalasta ei ollut var-
teenotettavaa kilpakosijaa,
kertoili Tuula Musakka iso-
vanhempiensa tarinaa.

Perinnetietoa talteen
ja piirakantekoon
Pitkin lapsuuttaan Tuula
kuin serkkunsakin olivat
saaneet kuulla papan ker-
tomaa omasta lapsuudes-
taan Karjalassa: esimerkiksi
siitä, kuinka hän kalastus-
reissullaan näki venäläisten
lentokoneiden lähestyvän tai
kuuli ilmahälytyksen, josta
seuraavana päivänä alkoi
talvisota.

– Lapselle olohuoneen
pöydällä ollut karkkikippo
kuitenkin oli harmillisen
usein mielenkiintoisempi.
Nyt ei voi muuta kuin to-
deta kaikessa jälkiviisaudes-
saan, että olisipa kuunnellut
enemmän. Olisipa osannut
arvostaa ja kiinnostua. Nyt
kun ei ole pappaa, on vain
lainattuja muistelmia ja va-
javaisia kertomuksia. Liian
vähän niistä arvokkaista
muistoista saavutti seuraa-
van sukupolven, harmitteli
nuori puhuja.

– Valitettava totuushan
on, perinteet katoavat ja
ennen pitkää karjalaisuus-
kin uhkaa kadota. Se mikä
osalle teistä, teidän van-
hemmille tai isovanhem-
millenne oli karua todelli-
suutta, on nykynuorille, ku-
ten tuleville sukupolville-
kin, enää tekstiä oppikir-
joissa ja tarinoita historian-
tunneilla. Muistojen säily-
vyys ja perinteiden jatku-
vuus ovat meidän käsis-
sämme. Tehtävämme on
kuunnella, oppia, vaalia nii-
tä arvokkaita muistoja ja
varmistaa, että Karjalasta
evakkoon lähteneiden jäl-
keläiset tulevat jatkossakin
kuulemaan näistä uskomat-
tomista kokemuksista. Su-
kujuuristaan on syytäkin olla
kiinnostunut, sillä vahvim-
matkin juuret kuihtuvat, el-
lei niitä kastele.

Tuula Musakka kehotti
muitakin karjalaisjuurisia
uppoutumaan tietojenhan-
kintaan ja ajatteluprosessiin
omasta taustastaan.

– Ilman muistojen kai-
vamista tai karjalaisuuden
merkityksen pohtimista, oli-
si asenteeni tätä kaikkea

kohtaan hyvin erilainen. Nyt
voin sanoa ajattelevani su-
kujuurten ja perinteiden säi-
lyvyyden tärkeyttä aivan
uudesta näkökulmasta. Ke-
hotan muitakin läsnäolijoi-
ta kiinnostumaan nyt, en-
nen kuin on liian myöhäis-
tä. Ja jotteivät kunnon pe-
rinteiset karjalanpiirakat
kuole sukupuuttoon, olisi
jo ehkä minunkin korkea
aika opetella tekemään nii-
tä, tai yrittää ainakin. On-
han ne nyt sentään niin
hyviä!

Turun yliopisto
kutsuu nuorta
musikanttia
Kun tämän kevään yliop-
pilas Tuula Musakka oli
Pyhäjärvi-juhlilla pitänyt kii-
tosta saaneen puheenvuo-
ronsa, sai hän juhlien jäl-
keen lisää hyviä uutisia: Tu-
run yliopistosta tuli ilmoi-
tus, että hänet on hyväksyt-
ty sinne opiskelemaan mu-

siikkitieteitä. Musiikki on
ollut 19-vuotiaan Tuulan
harrastuksena jo kymme-
nisen vuotta.

– Kävin musiikkiopistoa,
suoritin huilusta ja musii-
kinteoriasta perustason
päättötutkinnon. Sen lisäk-
si soitan pianoa ja kitaraa.
Musiikkitiede on täysin teo-
reettinen ja humanistinen
aine, mutta silläkin saralla
on monia mahdollisuuksia.
Saa nähdä mitä opinnot
tuovat tullessaan, Tuula tuu-
maa.

Tämä suvi on kulunut
kesätöiden merkeissä R-
Kioskilla, jossa pesti jatkuu
vielä elokuun loppuun.

Tuula Musakan vanhem-
mat ovat Taina, o.s. Toi-
vonen, ja Teuvo Musak-
ka. Isovanhemmat isän
puolelta Laina, o.s. Haka-
nen, ja Sulo Musakka,
Sulo oli kotoisin Pyhäjär-
veltä Salitsarannan kylästä.

- MRT

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallitus oli kokouksessaan 5.6.
myöntänyt apurahat, jotka on ollut tapana jakaa
Pyhäjärvi-juhlien päiväjuhlassa. Tällä kertaa esteistä
johtuen kukaan stipendinsaajista ei  päässyt tulemaan
paikalle.

Arvo Kukon rahastosta apurahan saivat Ilmari
Pirkkamaa, juuret Enkkuassa, ja Anna Virtanen,
juuriltaan Sortanlahden Kurosia.

Perinnerahasto I:stä apurahan sai Ari Lehtonen,
juuriltaan Salitsanrannan Partasia.

Onnittelut – menestystä opinnoissa ja elämässä!
Haluaisimme mielellämme lukea lehdestä kuulumisi-
anne, kirjoittakaa mielellään kuvan kera. Terveisin

PIRJO KIIALA,
asiamies

Stipendejä opiskelijoille

Yrjö S. Kaasalai-
nen ja Pirjo Kii-
ala jakoivat sää-
tiön hallinnoi-
mien rahastojen
stipendit ja ojen-
sivat myös muita
kiitoksia juhliin
osallistuneille.

Kevään ylioppilas Tuula Musakka oli perehtynyt
karjalaisiin juuriinsa. Edessä ovat nyt opinnot
Turun yliopistossa.

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä
kunniaa tekee Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön lippu,
kantaja Kari Äikäs, airueina Marja Härmä ja
Katja Kalliomäki.
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Yle Uutisten uutispäätoi-
mittaja Jouni Kemppai-
nen oli heti vastannut
myöntävästi, kun häntä oli
pyydetty Pyhäjärvi-juhlien
juhlapuhujaksi.

– Olen valtavan ylpeä
sekä karjalaisista juuristani
että siitä satakuntalaisuudes-
ta, johon olen Huittisissa
tottunut ja jota niin ikään
kovasti arvostan. Vielä kun
tähän lisää savolaisen vai-
kutteen, jonka olen saanut
isältäni, yhdistelmä on itse
asiassa hyvin maakunnalli-
nen. Joidenkin mielestä vas-
tuu siirtyy kuulijalle jo vä-
hemmästäkin, huumoroi
Kemppainen puheensa
aluksi – ja karjalaista lup-
sakkuutta oli luvassa jatko-
onkin muiden mietteiden
lomaan.

Esityksessään Kemppai-
nen halusi pohtia sitä, mis-
tä karjalaisuudessa on hä-
nen kaltaisensa henkilön nä-
kökulmasta kyse – kuten
varmasti monen kuulijan-
kin kohdalla.

– Olen jo kolmannen
sukupolven evakko, en ole
käynyt luovutetulla alueel-
la, mutta uskon silti tietä-
väni tästä asiasta paljon.
Uskaltaisin jopa toivoa säi-
lyttäneeni heimohengestä
olennaisen. Käsitystä täh-
dentää äitini suvun, joka
on kotoisin Pyhäjärven
Kaurusta, lisäksi se, että
myös vaimoni äidin suku
on kotoisin Karjalasta, Py-
häjärven Alakylästä. Erityi-
sesti siis karjalaisten naisten
tapa ajatella ja toimia on
tullut minulle tutuksi jo
lähipiirissä...tietysti pelkäs-
tään hyvässä mielessä.

Jouni Kemppainen sa-
noi jo lapsena saaneensa
lämpimästi kokea karjalai-
sen sukuyhteyden.

– Isovanhempani asui-
vat meillä kotona ja minul-
la on ollut sellainen ylelli-
nen tilanne, että perheen
suvun tuki on muutenkin
ollut monissa perheemme
ja oman elämäni vaiheissa
vahvasti läsnä. Ja kyse on
erityisesti tuesta, empatias-
ta ja myötäelämisestä, jot-
ka liitän erittäin vahvasti
nimenomaan karjalaisuu-
teen.

Sujuvakielinen
elviytyjien heimo
Karjalaisuuden Kemppai-
nen sanoo näkevänsä suu-
rena suomalaisena selviyty-
mistarinana, jolla on paljon
annettavaa kaikille suoma-
laisille.

– Tähän tarinaan on aina
kuulunut terveen itseluot-
tamuksen tunteminen ja sen
vahvistaminen kaikissa
oloissa. Silloinkin, kun maa-
ilma koettelee, ja tuntuu,
että oikeudenmukaisuus ei
ole juuri missään kurssissa.
Usko siihen, että asiat
muuttuvat paremmiksi ja

Juhlapuhuja, uutispäällikkö Jouni Kemppainen:
Karjalaisten selviytymistarina kelpaa nykypäivän opeiksi –
heimoyhteyden ylläpito on tärkeää ilman omaa maakuntaa

tulevaisuutta on mahdolli-
suus muuttaa paremmaksi,
on osa tätä. Kun ottaa huo-
mioon sen tilanteen ja ne
olot, joihin karjalaiset eva-
kot joutuivat sopeutumaan
sotien aikaan, osa jopa kah-
teen otteeseen, selittää tätä.
Jos ei noissa oloissa itseen-
sä usko, ei kerta kaikkiaan
selviä.

– Ja kun integroituminen
suomalaiseen yhteiskuntaan
uusilla asuinpaikoilla alkoi
hiljalleen helpottua ja elä-
mä muutenkin alkoi sujua,
tärkeää oli, että tästä jo itse
asiassa menneiden vuosisa-
tojen aikana hankitusta it-
sepäisestä ja itsenäisestä ajat-
telutavasta on opittu pitä-
mään kiinni.

– Jos ollaan aivan rehelli-
siä, niin joissakin tilanteissa
tämä vaatii kanssaihmisiltä
vähän totuttelua, sen ver-
ran hauskalla tavalla tämä
ominaisuus joskus ilmenee.
Väärässä oleminen ei tie-
tysti kenenkään mielestä ole
erityisen mukavaa, mutta
karjalaisille tämän tunteen
välttämisestä on tullut oi-
kein tavaramerkki. Useam-
min kuin sata kertaa olen
kohdannut tilanteen, jossa
karjalaista suvunperintöä
vahvasti kantava henkilö on
tiukasti inttänyt asiansa puo-
lesta, ja kun hänelle selviää,
että omassa argumentaati-
ossa on valitettavasti paho-
ja aukkoja, hän sujuvasti
vaihtaa keskustelun kulues-
sa puolta ennen kuin pa-
haa-aavistamaton, sanotaan
nyt vaikka pohjalainen, edes
huomaa. Muutaman mi-
nuutin kuluttua karjalaisem-
me on vahvasti voittajan
puolella ja on sitä mieltä,
ettei ole koskaan mitään
muuta mieltä ollutkaan.
 Voimme varmaan kutsua
tätä vaikka luovuudeksi,
juhlapuhuja muotoili.

Myönteisyydestä
voimaa
– Toinen karjalaisen selviy-
tymistarinan suuri anti on
myönteisyys, iloisuus, seu-
rallisuus ja synnynnäinen tai-
to ottaa muut ihmiset luon-
tevalla tavalla huomioon.
Sitä on kuvailtu esimerkiksi
sanonnoin ”hauskaa pittää
olla, vaikka syvän märkä-
nis”, tai muilla tämänkaltai-
silla. Suuresti arvostamani
jäyhät satakuntalaisetkin
ovat havainneet tämän
luonnehtimalla kenties osu-
vasti karjalaisia hautajaisia
hauskemmiksi kuin sata-
kuntalaisia häitä. Voiko tä-
män suurempaa tunnustusta
tämän maakunnan asukkail-
ta enää saada?

– Myönteisyys on arvo,
jonka karjalaiset ovat ym-
märtäneet kenties jo satoja
vuosia ennen muita suo-
malaisia. Sen oivaltaminen,
että synkkyydessä, mureh-
timisessa ja kielteisyydessä

ei taida sittenkään olla mi-
tään erityisen kiehtovaa tai
kannatettavaa, on taannut
meille mahdollisuuden sel-
vitä vaikeista koettelemuk-
sista oman arvon tunne
säilyttäen ja olosuhteisiin
nähden parhaalla mahdol-
lisella mielellä. Ennenkaik-
kea se on elämisen taitoa,
kykyä tavoitella sitä mikä
on elämässä tavoittelemi-
sen arvoista.

– Tässä takana on vahva
uskonnollinen, luterilainen
perinne, jossa on mukana
myös itäistä ortodoksista
hengellisyyttä ja sellaista loh-
dullista henkisyyttä, jonka
ortodoksinen kirkko täällä
Suomessakin on muita pa-
remmin osannut itselleen
omia.  Tajua siitä, että elä-
mä on mysteeri, ja että
suhtautuminen elämään si-
nänsä on tärkeää. Olosuh-
teita emme voi aina muut-
taa, mutta voimme aina
valita sen tavan, jolla niihin
suhtaudutaan, Kemppainen
muistutti.

– Tätä vanhaa karjalaista
perinnetaitoa markkinoi-
daan nykyään liike-elämän
johtamisen kursseilla ko-
vaan hintaan uusilla nimillä,
mutta asia on aivan sama.
Elämä on kaiken kaikkiaan
antoisaa, ja jos ei aina siltä
tunnu, kannattaa suhtautua
asiaan niin, että näkee asioi-
den valoisat puolet ja en-
nenkaikkea niin, että pitää
näitä arvossa. Kaikissa
oloissa tämä ei tietenkään
ole mahdollista, mutta yl-
lättävän usein on.

Kulttuurieroista
yhteistyöhön
Jouni Kemppainen totesi,
että sen verran erilainen kar-
jalainen sielunmaisema hä-
nenkin sukupolvensa edus-

tajalle on verrattuna mui-
den suomalaisheimojen
kulttuuriin, että aivan ilman
yhteentörmäyksiä sovittau-
tuminen evakkotaipaleen
jälkeen muualle Suomeen
ei sujunut.

– Esimerkiksi Satakun-
nassa kesti oman aikansa
ennen kuin juurevat, va-
kaat, pidättyvät ja kaikissa
oloissa vastuullisesti tule-
vaisuuteen suhtautuvat ih-
miset oppivat arvioimaan,
mistä karjalaisen välittö-
mässä, vilkkaassa ja puheli-
aassa tavassa käyttäytyä on
perimmältään kyse.

Kun aikaa on kulunut
riittävästi, molemmat osa-
puolet voivat omista läh-
tökohdistaan pohtia, mitkä
asiat toisten kulttuurissa
ovat itselle omaksumisen
arvoisia.

– Aivan varmaa on kui-
tenkin se, että kulttuurien
kohtaaminen on tuottanut
paljon uutta, hyvää, elin-
voimaista ja innovatiivista
pohjaa sille, josta elintasoa
ja elämisen tasoa on läh-
detty sotien jälkeen kohen-
tamaan.

Kemppainen kehottikin
pitämään kiinni niistä asi-
oista, jotka ilmiselvästi ovat
sen arvoisia, ja antamaan
arvoa sellaisille piirteille, jot-
ka voisivat kaikkien kan-
nalta edelleen kohentaa olo-
ja ja elämisen edellytyksiä.

– Tämä kuulostaa itses-
täänselvyydeltä, mutta muu-
alla Euroopassa tai laajem-
minkin tarkasteltuna, tämä
ei ole itsestäänselvyys. Kar-
jalaisten sujuva integroitu-
minen kanta-Suomeen on
monessa mielessä häm-
mästyttävä suoritus, jonka
jälkipolvetkin voivat selvästi
havaita.

– Vaikka siirtolaisuuteen

on varmasti liittynyt mo-
nenlaisia käytännön hanka-
luuksia ja riidanaiheita aina
maanluovutuksesta, siitä
saatavasta hinnasta ja muis-
ta tämänkaltaisista konflik-
teista moneen muuhun käy-
tännön asiaan asti, itse en
ole kertaakaan kohdannut
minkäänlaista katkeruutta
tai torjuntaa enkä muista,
että lapsuudessanikaan niis-
tä olisi koskaan puhuttu.
Silti tiedän, että evakot ovat
näitä kohdanneet. Tämän
tunteen hoitaminen, ym-
märryksen molemminpuo-
linen lisääminen nopealla
aikataululla on kuitenkin
näyttävän hatunnoston ar-
voinen suoritus –maail-
manluokan temppu.

Karjalaisuus säilyy,
muuttuu ja kehittyy
– Erittäin tärkeä karjalai-
suuden annin hyödyntämi-
nen on myös siinä kansain-
välistymiskehityksessä, jota
Suomessa tällä hetkellä
elämme. Karjalaiset tietä-
vät muita paremmin sen,
kuinka suhtautua maahan-
muuttajiin. Kuinka heille
kannattaa antaa mahdolli-
suus tuoda oma lisänsä sii-
hen suomalaisuuteen, jolla
tulevaisuudessa menesty-
tään tiukassa kansainväli-
sessä kilpailussa. Avoin suh-
tautuminen muihin kulttuu-
reihin on voimavara, joka
kannattaa hyödyntää. Tämä
ei tarkoita kritiikittömyyttä
tai omista arvoista tinki-
mistä, vaan ennakkoluulo-
tonta asennoitumista siihen,
mitä kulttuurien kohtaami-
nen voi tuottaa, Kemppai-
nen painotti.

Hän näki karjalaisuuden
lähes vientituotteeksi, ja
päätti puheensa arvioilla sii-
tä, millä tavalla nämä omat

erityispiirteemme voimme
säilyttää.

– Pyhäjärvi-juhlat ja sen
oheistapahtumat, sitkeästi
julkaistu oma lehti ja elävän
perinteen ylläpitäminen ovat
kaikki ainutlaatuisia saavu-
tuksia. Myös se, että omien
sukujemme nuorten etene-
mistä, kouluttautumista sekä
ammatillisiin että yhteiskun-
nallisiin tehtäviin on karja-
laisessa perinteessä aina hie-
nosti seurattu ja tuettu. Se
on aivan erityinen hieno
piirre omassa kulttuuris-
samme, Kemppainen kiit-
teli.

– Me tiedämme kaikki,
että erityispiirteemme on
se, että tulemme alueelta,
joka ei ole enää osa Suo-
mea. Tiedämme myös, että
karjalaisuus siinä mielessä,
kun se ennen sotaa oli, ei
tule vahvistumaan.  Siitä
huolimatta karjalaisuus säi-
lyy, muuttuu ajan myötä,
kehittyykin ja ennen kaik-
kea se antaa meille ne juu-
ret ja vahvan omanarvon-
tunteen, jolle voimme
oman elämämme tältä osin
perustaa. Karjalaisten omi-
naispiirteiden tunnistaminen
on myös meille kolman-
nenkin sukupolven evakoil-
le tärkeää juuri sillä samalla
tavalla kuin historian tunte-
minen on kaikille muillekin
välttämätöntä. Mikään ei
ole sattumalta niin kuin se
on. Kaikki on seurausta
jostain. Historia eräällä ta-
valla perustelee sen, millä
tavalla me elämäämme täl-
lä hetkellä elämme. Erityi-
sen tärkeää tämän heimo-
yhteyden pitäminen on
meille, joilla omaa maa-
kuntaa ei enää ole tuke-
namme samalla tavalla kuin
muilla suomalaisilla.

-MRT

Juhlan loppupuolella jaettiin kiitoksia ja muistamisia. Vasemmalta nuoren puheenvuoron pitänyt Tuula
Musakka, kirkossa saarnannut Harri Kiiski, Huittisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aimo
Lepistö, juhlapuhuja Jouni Kemppainen ja piirakkamestari Merja Inkinen.
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Kirkonsanoma
Elokuun Kirkonsanoma-
palstalla saamme lukea
Huittisten kirkossa Vpl. Py-
häjärvijuhlilla 15.7.2012 pi-
detyn saarnan.

Päivän (15.7.) evankelimi
on kirjoitettuna Luukkan
evankeliumin kuudennessa
luvussa.

”Teille, jotka minua kuu-
lette, minä sanon: Rakasta-
kaa vihamiehiänne, tehkää
hyvää niille, jotka teitä vi-
haavat. Siunatkaa niitä, jot-
ka teitä kiroavat, rukoilkaa
niiden puolesta, jotka par-
jaavat teitä. Jos joku lyö
sinua poskelle, tarjoa toi-
nenkin poski. Jos joku vie
sinulta viitan, anna hänen
ottaa paitasikin. Anna jo-
kaiselle, joka sinulta pyytää,
äläkä vaadi takaisin siltä,
joka sinulta jotakin vie. Niin
kuin te tahdotte ihmisten
tekevän teille, niin tehkää te
heille.”

Meidän Herramme Jee-
suksen Kristuksen armo ja
rauha teille!

”Äläkä vaadi takaisin sil-
tä, joka sinulta jotakin vie”.
Minua vähän hymyilytti
huomatessani, että juuri
tämä evankeliumikohta tuli
saarnattavakseni täällä kar-
jalaisen kansan keskellä.
Miten voisin saarnata tästä
evankeliuminkohdasta teil-
le, pyhäjärveläisille?  Teille,
joille ei jäänyt juuri muuta
jäljelle kotipitäjästä kuin tuo
kotikirkon rakas alttaritau-
lu täällä minun kotikirkko-
ni saarnatuolin vastaisella
seinällä. Muistoksi omasta
kodista jäivät ne muuta-
mat tavarat, mitä nyt evak-
komatkoille mukaan saat-
toi ottaa. Kuha nyt lapset
ja lehmät saatiin mukaan.
Teiltä vietiin ihmisen kal-
lein asia: koti -ja vieläpä
kaksi kertaa. Mutta muis-
toa kauniista Pyhäjärvestä
ei viety. Kodin ja kotipitä-
jän muisto on säilynyt vuo-
sikymmenten ajan sukupol-
velta toiselle. Tämän muis-
ton vaaliminen on koon-
nut meidät Pyhäjärven ys-
tävät 66. kerran yhteen tän-
ne Huittisiin, jonne moni
pyhäjärveläinen asutettiin
aikanaan. Siksi minäkin olen
tässä kauniissa kaupungissa
saanut varttua.

Moni teistä pyhäjärveläi-

sistä ja yleensäkin karjalai-
sista on tottunut kääntä-
mään sen toisenkin pos-
ken. Vieraassa ympäristös-
sä on joutunut olemaan
nöyrä, olemaan muukalai-
nen. Yhdessä olette sopeu-
tuneet ja selvinneet ja myös
sulautuneet uusille kotiseu-
duille ja tulleet ystäviksi ja
enemmänkin paikallisten
kanssa. Moni huittislainen-
kin on saanut teistä ukon
tai akan. Vaikka moni meis-
tä nuoremman polven  py-
häjärveläisistä tai karjalai-
sista ei aina edes tiedosta
omaavansa karjalaisia juu-
ria tai välitä niistä, uskon,
että karjalaisuus on sisäl-
lämme. Karjalaisuus ei hä-
viä, mutta se muuttaa muo-
toaan. Meille nuoremmille
polville se on henkistä rik-
kautta, teille edellisille pol-
ville se on kaikki, se on
koti. Paljon teiltä vietiin,
paljon olette saaneet antaa
anteeksi ja unohtaa, mutta
tiedän, että aina olette us-
koneet, toivoneet ja ru-
koilleet. Luottaneet siihen,
että Taivaan Isä vie teitä
parempaan huomiseen.
Vaikka koti teiltä vietiin,
uskonto ja isänmaa sen-
tään jäivät. Tänä päivänä
niidenkin oikeutus ja ole-
massaolo ovat koetuksella.
Onneksi niitä, kuten ei ko-
tiakaan, voi viedä sydä-
mestä.

Lukemassani evanke-
liumikohdassa Jeesus pu-
huu opetuslapsilleen ja kau-
empana olevalle kansalle.
Vihamiehen rakastaminen
ja heille hyvää tekeminen ja
heidän puolestaan rukoile-
minen oli kova ja radikaali
vaatimus Jeesukselta häntä
kuuleville opetuslapsille ja
kansalle. Aivan yhtä kova
vaatimus se on meillekin
tänään. Ihmisluonnolle on
tyypillistä, että mielelläm-
me vietämme aikaa ja ko-
koonnumme samanmielis-
ten tai samankaltaisten ar-
vojen omaavien kesken ja
suhtaudumme epäluuloi-
sesti muihin kansoihin tai
eri uskonnon omaaviin.
Epäluulo ja vallanhalu ai-
heuttavat sotia ja konflik-
teja, joita on tälläkin het-
kellä käynnissä eri puolilla
maailmaa. Miksi on niin

vaikea nähdä, että eri ryh-
mään kuuluva on myös
ihminen, hänellä on saman-
kaltaisia toiveita tulevaisuu-
desta kuin itsellämme? So-
dista päättävät valtioiden
johtajat, eivät kansa. Kansa
joutuu taistelemaan ja en-
nen muuta kärsimään so-
dasta.

Ihmisluonto on sellainen,
että se muistaa erittäin hy-
vin itseensä kohdistuneet
loukkaukset. Jos taas itse
olemme sanoneet tai teh-
neet toiselle pahasti, niin
sitä emme enää hetken
päästä muista. Vuosikym-
meniä sitten kuullut pahat
sanat saattavat satuttaa vie-
läkin. Viha kasvaa ja mo-
nissa perheissä alkuaan pieni
riita tai erimielisyys on joh-
tanut vuosikymmeniä kes-
tävään riidanpitoon. Miksi
on niin vaikea antaa an-
teeksi ja tehdä sovinto? Sen
estää ihmisen ylpeys ja it-
sekkyys. Ei riita ollut mi-
nun aloittamani. Mutta mitä
riidanpidosta jää lopulta
käteen? Tekeekö se iloisek-
si ja onnelliseksi? Ei, se
tekee katkeraksi ja se pai-
naa aina mieltä.

Millainen maailma olisi-
kaan, jos pystyisimme nou-
dattamaan Jeesuksen käs-
kyä: Siunatkaa niitä, jotka
teitä kiroavat, rukoilkaa nii-
den puolesta, jotka parjaa-
vat teitä. Pystyisikö ruko-
uksen voima muuttamaan
vihamiesten sydämiä tai lii-
kuttamaan jotakin sisälläsi?
Olisiko rukous tehok-
kaampi ase kuin käydä so-
taan vihamiestä vastaan?
Uskon, että se on. Kokeile
ja aloita rukoilemaan jon-
kin sellaisen henkilön puo-
lesta jonka kanssa et ole
väleissä. Vihamiehen puo-
lesta rukoileminen tuntuu
aluksi erittäin hankalalta,
jopa vastenmieliseltä. Jos
kuitenkin pystyt aloittamaan
rukoilemisen, saatat hetken
päästä pettyä ja luovuttaa,
kun huomaat, että hän tai
teidän välinne eivät muutu.
Mutta jos siitä huolimatta
jaksat jatkaa rukoilemista,
saat huomata, että sinä muu-
tut. Viha sinun sisälläsi saa
murtua. Saat vapautua vi-
hasta. Saat kokea rukouk-
sen voiman ja ihmeen.

Kultainen sääntö: ”Niin
kuin te tahdotte ihmisten
tekevän teille niin tehkää te
heille”, on Raamatun par-
haiten tunnettuja ja muis-
tettuja opetuksia. Tämä
opetus on tuttu myös mui-
den uskontojen ja kulttuu-
rien keskuudessa. Se on
yleismaailmallinen ohje hy-
vään ja toimivaan elämään
ihmisten ja kansojen kes-
ken. Vaikka lähes jokainen
tuntee sen, on sitä äärettö-
män vaikea noudattaa. Vai-
keaa kultaisessa säännössä
on toiminnan suunta, “niin
tehkää te heille”, hyvän te-
keminen tai sanominen toi-
selle. Jumalan tahdon mu-
kaisessa elämässä ensimmäi-
senä tulee nähdä toisen
hyvä, ei oma hyvä. Juma-
lan tahdon mukainen elä-
mä suuntautuu itsestä ulos-
päin. Jeesus itse antoi elä-
mällään tästä kalleimman
esimerkin. Hän antoi hen-
kensä meidän puolestam-
me ja sovitti syntimme, pa-
hat sanamme ja rikkomuk-
semme toisiamme ja Ju-
malaa kohtaan ristinpuulla.
Jeesus teki sen mitä suu-
rimmasta rakkaudesta si-
nua ja minua kohtaan. Hän
teki sen, jotta meillä olisi
mahdollisimman suuri
hyvä, elämä Jumalan lapsi-
na. Jeesuksen tähden Ju-
mala antaa meille tänäkin
päivänä anteeksi. Hän tah-
too armahtaa meitä. Hä-
nen rakkautensa ei erottele,
hän on hyvä jopa kiittä-
mättömille ja pahoille.

Rakkaat huittislaiset ja
pyhäjärveläiset. Hyvä Ju-
mala on johtanut meitä ar-
mossaan monien vaiheiden
ja vaikeiden vuosien kautta
tähän päivään. Hän kuuli
Suomen kansan rukoukset
vaikeina aikoina ja antoi
pitää rakkaan isänmaam-
me, vaikkakin kalliilla hin-
nalla. Suomen kansa on
saanut elää rauhan vuosia
jo 67 vuoden ajan. Rauha
on kansallemme suuri siu-
naus, mutta osaammeko
arvostaa sitä tarpeeksi?
Osaammeko kiittää siitä,
että meillä on maa, jossa
on sanan, ajatuksen ja us-
konnonkin vapaus? Vapa-
us on suurin lahja ihmiselle.
Sen arvon huomaa vasta
kun sen menettää. Vapau-
desta syntyy myös usko ja
luottamus Jumalaan. Usko
sinänsä on Jumalan lahja.
Saamme valita tahdomme-
ko rakastaa Jumalaa ja olla
hänelle kuuliaisia vai halu-
ammeko kulkea omia tei-
tämme. Mutta omillakin
teillä Jumala rakastaa meitä
sekä kaipaa meitä yhtey-
teensä.

Älkäämme siis kääntäkö
selkäämme hyvälle Juma-
lalle. Heprealaiskirjeestä lu-
ettiin: ”Me saamme valta-
kunnan, joka ei järky. Ol-
kaamme sen vuoksi kiitol-
lisia, kiittäkäämme Jumalaa
ja palvelkaamme häntä hä-
nen tahtonsa mukaisesti.”
Jumalan valtakunta on jo
tässä maailmassa se on täs-
sä kirkossa, Jumalan huo-
neessa, se on Jumalan sa-
nassa ja ehtoollisen sakra-
mentissa, jota tänäänkin jae-

taan. Jumalan valtakunta on
tullut lähelle. Se on tullut
sydämeemme. Siksi ystä-
vät yhdessä päivittäin ru-
koilkaamme, että hyvä Ju-
mala saisi olla rakas myös
tulevaisuudessa ja suoma-
laisille ja koko maailmalle.
Vain hänessä on aito rak-

kaus, ilo, rauha ja vapaus.
Armollinen Jumala teitä jo-
kaista suuresti siunatkoon.

HARRI RUSKEEPÄÄ
vs. kappalainen

Turun tuomiokirkko-
seurakunta

Pastori Harri Kiiski Huittisten kirkon näyttävässä,
sinivihertävässä, kultakoristeissa saarnastuolissa.

Juhani ja Silja Forsberg valmiina antamaan ehtool-
lista Pyhäjärven kirkon alttaritaulun alla.

Ristisaatto kirkkoon avasi juhlajumalanpalveluksen. Kuvat: Marjo Ristilä-
Toikka.
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Äitini Maria Siukola, o.s.
Savolainen, oli kotoisin
Vpl. Pyhäjärveltä, pienestä
Jaaman kylästä. Hän muutti
pois Karjalasta ennen talvi-
sotaa ja meni Ikaalisissa
naimisiin maanviljelijä Ed-
vard Siukolan kanssa. Äi-
tini eli 97-vuotiaaksi. Vasta
hänen kuolemansa jälkeen
kiinnostuin kunnolla Kar-
jalasta ja Pyhäjärvestä. Hai-
kein mielin olen todennut,
että enemmän olisi pitänyt
kuunnella ja kysellä ja pai-
naa mieleen äidin lapsuus-
ja nuoruusmuistoja. Ker-
ran olen ollut kotiseutu-
matkalla Pyhäjärvellä ja
muutamia kertoja osallis-
tunut Pyhäjärvi-juhlille.

Tämän kesän juhlille
Huittisiin minua veti eri-
koisesti se tieto, että sodan
jaloista pelastettu Pyhäjär-
ven kirkon alttaritaulu on
Huittisten kirkossa. Taulun
näkeminen oli minulle juh-
lan kohokohta. Kiitos Sal-
me Rintala, kun esittelit
minulle taulua. Aikaisem-
min olen nähnyt sen vain
kuvissa. Nyt katselin taulua
hyvin tarkasti.

Aleksandra Såltin, alttari-
taulun maalaaja, on maa-
lannut valoisan ja lempeän
Jeesuksen. Lapsi nojaa luot-
tavaisesti Jeesukseen. Hän
kokee, että Jeesus on lasten
ystävä. Jeesuksen toisella
puolella on tummiin pu-
keutunut, keppiinsä nojaa-
va nainen. Kuin särkynyt
ruoko. Jeesuksen luota hän
on tullut apua ja lohdutus-
ta etsimään. Taulun valko-
tukkainen ja pitkäpartainen
mies katsoo kiinteästi Jee-
sukseen. Mies on jo vanha,
mutta hänellä on elinvoi-
mia jäljellä. Ehkä hän on
elänyt koko elämänsä Jee-
susta lähellä. Såltin on maa-
lannut tauluunsa toisenkin
lapsen. Hänet äiti on tuo-
nut Jeesuksen luo. Lapsi
on varmaankin sairas, kos-
ka hän makaa vuoteellaan
ja äiti katsoo hätääntynee-
nä Jeesukseen osoittaen sa-
malla lastaan. Lapsen kä-
det ovat ristissä, hän luot-
taa, että Jeesus voi ja tah-
too auttaa. Mutta mikä on
tuonut taulun pitkähiuksi-
sen, nuoren naisen Jeesuk-

Alttaritaulun äärellä
hartain mielin

Lahja Siuko-
lan äiti, 97-
vuotiaaksi elä-
nyt Maria Siu-
kola, o.s. Sa-
volainen Pyhä-
järven Jaamas-
ta.

sen luo? Hyvin syvään ja
kunnioittavasti hän on ku-
martanut päänsä Jeesuksen
edessä. Taulun henkilöt ovat
erilaisia, mutta kaikki he
ovat kuulleet Jeesuksen kut-
sun: ”Tulkaa minun tyköni
kaikki”.

Juhlamessussa jaettiin
Herran pyhää ehtoollista
kolmen alttaritaulun edes-
sä. Minä menin Pyhäjärvi-
alttarille. Itketti. Äidin muis-
to tuli niin lähelle ja ennen
kaikkea Vapahtajan. To-
deksi koin ehtoollisvirren
sanat: ”Tässä näyttää tah-
raiselta/ saastaiselta/ kaik-
ki oma hurskaus./ Kris-
tuksessa loistaa vastaan /
ainoastaan / Isän suuri rak-
kaus”.

Muistojen illassa teologi-
an tohtori Juhani Forsberg
kertoi, että evankelisuus oli
se herätysliike, joka voi-
makkaimmin vaikutti Py-
häjärvellä. Se oli äitini hen-
gellinen koti. Paljon opin
häneltä lapsena evankelisen
liikkeen laulukirjan, Siionin
Kanteleen, lauluja. Tuttu oli
sekin laulu, joka muistojen
illassa laulettiin: ”Oi minkä
onnen, autuuden / nyt usko
myötään tuo…”.

Juhlilla ei ollut kuin muu-
tama minulle ennestään tut-
tu ihminen. Mutta karja-
laisten kanssa tutustutaan
helposti. Niinpä eräs huit-
tislainen kutsui minut muis-
tojen illan jälkeen kotiinsa
kahville. Ja toinen, ennes-
tään outo ihminen, tarjosi
kyydin Kuninkaisten kou-
lutus- ja kulttuurikeskuk-
seen ja toi minut juhlan
jälkeen linja-autoasemalle.
Kiitos Teille ystävällisyydes-
tänne. Kiitos kaikille, jotka
näitte vaivaa juhlien onnis-
tumiseksi. Ne olivat hyvät
juhlat.

Kiitos Sinulle, joka olit
kerännyt luonnonkukista
kauniin kimpun Pyhäjärven
alttaritaulun eteen. Kukat
ovat vielä aivan tuoreita
sieluni silmien edessä. Kii-
tos Vapahtajalle. Hänen kä-
tensä ojentuvat kutsuvina
tänäänkin: ”Tulkaa minun
tyköni kaikki”.

LAHJA SIUKOLA
Ikaalinen

Sankarihaudoilla
kiittäen ja kunnioittaen
Huittisten kirkkomaan san-
karihaudalla juhlamessun
jälkeen puheen piti Juhani
Forsberg, jonka oma isä
lepää Huittisten sankarihau-
dan mullassa.

– Seisomme sodissa kaa-
tuneiden hautojen äärellä,
joka on kyynelten, surun ja
murheen paikka. Jo yli puo-
li vuosisataa sitten tänne
haudattiin monen huittis-
laisen ja muualtakin kotoi-
sin olevien perheiden isä
tai poika. Kuka voi laskea
sen kyynelten määrän, jon-
ka sotalesket, sotaorvot ja
muut omaiset ovat tällä
hautausmaalla vuosikym-
menten aikana vuodatta-
neet?

– Vuosien myötä suru
on saanut hillitymmät kas-
vot, mutta joka kerta, vielä
tänäänkin, kun näille hau-
doille lasketaan kukat tai
sytytetään kynttilät, suru
tunkeutuu muiden tuntei-
den alta esiin. Vuosien mit-
taan sureminen on kuiten-
kin hiljalleen saanut toiset
kasvot. Se on muuttunut
ikäväksi ja kaipaukseksi.

– Seisomme tänään pai-
kalla, joka ansaitsee kaiken
kunnian. Suotta ei ohjel-
maamme ole merkitty ot-
sikko ”Kunniakäynti san-
karihaudalla”.  Tämä paik-
ka on kunnian miesten hau-
tausmaa. Olivatko he san-
kareita sanan tavanomai-
sessa merkityksessä, on si-
vuseikka, mutta täyttämäl-
lä kutsumuksensa kuole-
maan saakka he ovat an-
sainneet jälkipolvien täyden
kunnioituksen. Samalla he

vielä haudan takaa haasta-
vat meidät myöhemmät
sukupolvet: olemmeko me
valmiit asettamaan elä-
mämme alttiiksi jonkin
muun kuin vain oman it-
sekkään etumme hyväksi.

– Seisomme paikalla, jos-
sa tunnemme syvää kiitolli-
suutta heitä kohtaan, joi-
den uhrin ansiosta olemme
saaneet elää itsenäisessä
isänmaassa. Juuri heidän
ansiostaan olemme saaneet
kokea Suomessa valtavan
hyvinvoinnin lisääntymisen.
Juuri heidän ansiostaan
olemme saaneet elää pi-
demmän ajan ilman sotaa
kuin koskaan aikaisemmin
tässä maassa on eletty.

– Seisomme paikalla, jo-
hon on kokoontunut kris-
tillinen seurakunta. Sen täh-
den emme tunne lohdu-
tonta surua. Sen tähden me
emme voi koskaan antaa
suurinta kunnioitustamme
ihmiselle, olkoon hän kuin-
ka suuri sankari tahansa.
Sen tähden kiitoksemme ei
kohdistu lopulta vain ihmi-
siin.  Kristillisenä seurakun-
tana me vuodatamme su-
run kyyneleet Jumalalle, niin
että hän pyyhkisi ne pois,
kuten hän on luvannut. Sa-
malla rukoilemme, ettem-
me itse toimillamme tukisi
kehitystä, joka johtaa so-
taan kansojen ja valtioiden
välillä. Kun kunnioitamme
tätä paikkaa, ja tänne hau-
dattujen sotilaiden muistoa,
emme palvo kuolleita, vaan
osoitamme kunnioituksem-
me Jumalalle, jolla on kaik-
ki valta taivaassa ja maan

päällä. Kun tunnemme kii-
tollisuutta sankarivainajiam-
me kohtaan, ylistämme vie-
lä voimallisemmin Juma-
laa. Kun rakastamme isän-
maatamme, katsomme

eteen- ja ylöspäin. Odo-
tamme vielä parempaa: tai-
vaallista isänmaata (Hepr
11:16).

JUHANI FORSBERG

Sankarihautojen äärellä puhui teologian tohtori
Juhani Forsberg, jonka oma isä lepää Huittisten
sankarihaudassa. Airueina mm. Marja Härmä (se-
lin) ja Erja Kiiski.

Vpl. Pyhäjärven seurakun-
nan 380-vuotista taivalta
teologian tohtori Juhani
Forberg valotti Muistojen
illan esityksessään. Seura-
kunnan syntyä taustoitti hä-
nen tarkka historiallinen ker-
ronta Suomen tulosta kris-
tillisen uskon vaikutuspii-
riin yli 1000 vuotta sitten.

– Vpl Pyhäjärven evan-
kelis-luterilaisen seurakun-
nan synty liittyy elimellisesti
Ruotsin vallan laajenemi-
seen itään päin. Vpl Pyhä-
järven seurakunnan synty-
mävuotena pidetään vuot-
ta 1632. Vuosiluku perus-
tuu pappisluettelon mai-
nintaan, että vuosina1632-
1642 Pyhäjärvellä oli ollut
oma kirkkoherra, Lauren-
tius Sigfridi Bjur. Sen jäl-
keen Pyhäjärvellä ja Käki-
salmella oli viisi yhteistä
kirkkoherraa aina vuoteen
1735 asti, jonka jälkeen Vpl.
Pyhäjärven seurakunta toi-
mi itsenäisenä lakkauttami-
seensa 1949 saakka.

Seurakunnan olemassa-
olon aikana Pyhäjärvellä oli
15 kirkkoherraa. Seurakun-
nan toisen vakinaisen pa-
pin eli kappalaisen viran-
haltijoita on Pyhäjärvellä
ollut 22, ylimääräisiä pap-
peja, kirkkoherran apulai-
sia ja ns. armovuoden saar-
naajia oli 46; useimmat heis-

Pyhäjärven seurakunta on 380-vuotias
tä palvelivat kerrallaan vain
lyhyehkön ajan.

– Vpl. Pyhäjärven vii-
meinen kirkkoherra oli Karl
Adolf  Wiika (ent. Wik-
man), jonka vanhimmat
meistä ovat tavanneet elä-
vänä jo Pyhäjärvellä ja sen
jälkeen Mouhijärven kirk-
koherrana sekä pyhäjärve-
läisten kokoontumisissa.
Hän oli meidän pyhäjärve-
läisten sielunhoitajan silloin
kun meillä oli kaikkein vai-
keinta.

Pappien lisäksi seurakun-
nassa toimi myös lukkari,
jolla oli veisuunjohtamisen
lisäksi monia muita tehtä-
viä. 1800-luvun jälkipuolis-
kolla alettiin kouluttaa dia-
konissoja.

– Seurakuntaelämä Vpl.
Pyhäjärvellä rakentui sa-
mankaltaisten toimintojen
varaan kuin muuallakin
Suomessa. Tärkein tapah-
tuma oli luonnollisesti sun-
nuntainen jumalanpalvelus,
sen lisäksi kehittyivät kin-
kerit ja kyläluvut sekä muuta
hartaushetket. Jokainen seu-
rakuntalainen tuli kohtaa-
maan kristillisen sanoman
kirkollisten toimitusten, kas-
teen, ripillepääsyn, avioliit-
toon vihkimisen ja hauta-
jaisten yhteydessä. Vanhem-
pina aikoina toimitettiin li-
säksi vasta synnyttäneiden

äitien “kirkottaminen”. Rip-
pikoululaitos toteutettiin
Karjalassa 1700-luvun puo-
lesta välistä alkaen hyvinkin
samaan tahtiin kuin muual-
la Suomessa.

”Virallisen” kirkollisen
elämän lisäksi alkoivat
1800-luvulla Karjalassa vai-
kuttaa myös herätysliikkeet.
Kirkon sisällä pysyneistä
herätysliikkeistä Pyhäjärvel-
lä vaikutti erityisesti evan-
kelinen liike ja sen Evanke-
linen Nuorisoliitto. Myös
NMKY ja NNKY ja nuo-
ret miehet ja naiset yhteen
koonnut NKY saivat mer-
kittävän jalansijan Pyhäjär-
vellä 1900-luvun alusta al-
kaen. Lestadiolaisuutta
esiintyi myös jonkin ver-
ran. Uskonnonvapauslain
tultua voimaan 1923 alkoi-
vat  myös ns. vapaakirkot
saada Karjalassa sijaa. Ai-
nakin helluntailiikkeen saar-
naajia pitäjässä oli tai vie-
raili.

Vpl. Pyhäjärven evanke-
lis-luterilainen seurakunta
lakkautettiin siirtokarjalais-
ten seurakuntana 1949.
Mutta millaista kristillistä
elämää on tänään Pyhäjär-
vellä eli Plodovojessa?

Neuvostoliiton romah-
dettua Karjalassa alkoi or-
todoksisen kirkon rinnalla
elpyä luterilainen usko In-

kerin ev.-lut. kirkon hah-
mossa. Tällä hetkellä Inke-
rin kirkolla on yli 70 pientä
seurakuntaa ympäri Venä-
jää. Inkerin kirkolla ei ole
Plodovojessa seurakuntaa,
lähin  niistä on Kaukolassa,
jolla on kappeliseurakunta
Käkisalmessa.

– Oman synnyinkyläni
Konnitsan keskustaan on
noussut pieni ortodoksi-
kirkko, jonka liturgiassa kai-
kuu lakkaamaton rukous
Kolmiyhteisen  Jumalan
puoleen, totesi Forsberg.

Lisäksi Pyhäjärvelle Tau-
bilaan on noussut hirsinen,
Valamon luostarin alaisuu-
dessa toimiva ortodoksi-
kirkko. Yläjärvelläkin on
pieni tsasouna. Lisäksi tie-
tysti uudelleen kirkolliseen
käyttöön kunnostettu Ko-
nevitsan luostari kirkkora-
kennuksineen.

Forsbergin esityksen lo-
massa laulettiin virsi ”Mä
kauniin tiedän kukkasen”
Pyhäjärvellä veisatulla sä-
velmällä sekä Pyhäjärvellä-
kin lyhyen aikaa toimineen
pappi Kleofas Immanuel
Nordlundin laulu ”Oi min-
kä onnen autuuden”.

Laajempi artikkeli Fors-
bergin esitelmästä on jul-
kaistu lehdessä 3/2012.
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Pyhäjärvijuhlat Kuninkais-
ten koulutus- ja kulttuuri-
keskuksessa lauantaina
aloittaneeseen Uot sie miul
sukkuu -sukuseminaariin
ennätti mukaan runsaasti
niitäkin, joilta Kaiun muis-
toviesti jäi väliin.

Tämänvuotisia erinomai-
sia esityksiä seurasi ennä-
tysmäärä, puolentoistasataa
aktiivista kuulijaa, joukossa
monia sellaisiakin, jotka oli-
vat tulleet juhlille juuri ja
vain tätä seminaaria varten.
Juhlien järjestäjiä rohkaista-
koon siis jatkossakin vas-
taavaan. Asiantuntevia, ylei-
sönsä ottavia alustajia su-
kututkimuksen alueelta  löy-
tyy kyllä.

Asutusta jo
vuosituhansia sitten
Arkeologisia tutkimuksia
pitkään Kannaksella ja pal-
jon myös entisen Vpl.  Py-
häjärven alueella tehneen
tutkimusryhmän jäsen
Kerkko Nordqvist valot-

Taas löyty uusii sukulaisii
Sukuseminaarissa ennätysmäärä osallistujia

ti selkeän kuvamateriaalin
kera, mitä kaikkea ennen
täysin pimennossa tietoa on
saatu kaivetuksi esiin sen
jälkeen, kun arkeologiset
tutkimukset 2000-luvulla
vähitellen uudelleen käyn-
nistyivät.

Pietarin yliopiston tutki-
jat ovat työskennelleet alu-
eella jo pidempään ja tutki-
musaineistoja on runsaasti
Pietarissa. Suomalaisia ar-
keologeja ei 1930-luvun jäl-
keen ei ole päässyt teke-
mään kenttätutkimuksia
alueella ennen vuotta 2005.
Nodqvistin ja Oula Seit-
sosen kirjoituksia arkelo-
gisista kaivauksista on saa-
tu aiemmin lukea Pyhäjär-
vi-lehdestä.

– Pyhäjärvellä on tutki-
musten mukaan asuttu jo
noin 10 000 vuotta sitten,
totesi Nordqvist.

Seminaaria vetäneen Kal-
le Pakarisen havainnolli-
nen alustus aiheesta Karja-
lan kartat 1938 ja niiden

käyttömahdollisuudet päät-
ti seminaarin. Karttoja pää-
see selaamaan ja niitä saa
vapaasti ei-kaupalliseen
käyttöön osoitteesta
www.karjalankartat.fi.

Kaukaisia vieraita
Sukuseuroista esiteltiin tällä
kertaa Ukkosten sukuseu-
ra. Sen teki seuran entinen
puheenjohtaja ja nykyinen
hallituksen jäsen Raimo
Honkasalo Porista.

Kun Ukkoset seminaa-
riin jälkeen kokoontuivat,
heitä kertyi paikalle kolmi-
senkymmentä. Kaukaisin
Suomesta tullut Ukkosiin
kuuluva taisi heistä olla
enontekiöläinen Ulla-Mai-
ja Syväjärvi, joka Sipoos-
sa asuvan sisarensa Marja-
Riitta Hakalan kanssa oli
juhlilla ensikertalaisia.

Kaukaisia vieraita semi-
naariin ja sen jälkeiseen su-
kutapaamiseen tuli Pärssis-
tenkin suvun joukosta, kun
Mirjam Erkintytär Col-

legeman o.s. Pärssinen,
Ballwin, Missouri USA, ehti
tilaisuuksiin lyhyellä Suomen
vierailullaan yhdessä sisa-
russarjansa kanssa.

Lapsena Mirjam sisaruk-
sineen kyllä kulki juhlilla
isänsä Erkin matkassa muu-
taman kerran. Pärssisiä ko-
koontui sukuseuran lyhy-

een  tiedotustilaisuuteen pa-
rikymmentä.

Juhlilla huomattiin, että
monet meistä pyhäjärve-
läisjuurisista olisivat voineet
osallistua samanaikaisesti
useamman suvun kokoon-
tumiseen, kun omien van-
hempien tai isovanhempi-
en jne. kautta kuuluvat yhtä

aikaa koolla olleisiin Kaa-
salaisiin, Luukkasiin, Paka-
risiin ja Pärssisiin tahi Uk-
kosiin.

Siinäpä haastetta piisaa
ratkaista jatkossa juhlilla
tämä asia jollain tavoin.

KAARINA
PÄRSSINEN

Sukuseminaarissa Huittisis-
sa 14.7. vuorossa oli Uk-
kosen Sukuseuran esittely,
jonka suoritti entinen pu-
heenjohtaja ja nykyinen hal-
lituksen jäsen Raimo Hon-
kasalo Porista.

Sukuseura on perustettu
6.3.1993 ja sukuseuran tar-
koituksena on selvittää su-
vun vaiheita ja historiaa,
vaalia suvun perinteitä ja
edistää yhteen kuuluvuu-
den tunnetta jäsentensä kes-
kuudessa.

Sukuseura on kokoon-
tunut vuosikokoukseensa
kerran vuodessa ja lisäksi
on järjestetty kotiseutu- ym.
matkoja. Helena Kovero
on julkaissut sukukirjan
”Ukkosen sukua Koukun-
niemestä Lohijoelle”.

Ukkosen suvun esivan-
hemmista on mainittava
mm. Brusius Olavinpoi-
ka Ukkonen, talollinen
Sakkolan Koukunniemes-
tä, syntynyt todennäköises-
ti 1692 ja kuollut 1770.

Sukuseuran jäsenistö on
Pyhäjärven Lohijoelta ja
Sakkolan Koukunniemestä
lähtöisin.

Ukkosen Sukuseura;
Koukunniemi-Lohijoki r.y

Sukuseuran nykyisenä
puheenjohtajana toimii Tui-
ja Ukkonen Ikaalisista, va-
rapuheenjohtajana Eeva
Jylhä-Ollila Harjavallasta
ja sihteerinä Marja-Leena
Juhola Porista. Hän pitää
myös sukuseuran kotisivu-

Sisarukset Ulla-Maija Syväjärvi ja Marja-Riitta Hakala olivat juhlien ensiker-
talaisia. Kuva: Kaarina Pärssinen.

Sukuseminaarissa oli ennätysmäärä yleisöä, lähes puolitoistasataa. Kuvat:
Yrjö S. Kaasalainen.

Kerkko Nordqvist ja Kalle Pa-
karinen antoivat tietoa niin Py-
häjärven argeologisista kaiva-
uksista kuin internetistä löyty-
vistä kartoista.

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

ja. Sukuseuralla on oma
viiri.

Sukuseminaarin jälkeiseen
sukukokoukseen osallistui
24 henkilöä.

REINO ÄIKIÄ

Raimo Honkasalo esitteli Ukkosia. Kuva: Reino
Äikiä.

Ukkosilla on oma viiri.
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Suomenruotsalaisesta Kemiönsaaren Västanfjär-
distä olivat Pyhäjärvi-juhliin tulleet Alfred ja Lau-
ra Börman. Laura o.s. Luukkasen toive oli saada
tietoja Luukkasen sukuseuran yhteystiedoista ja
toiminnasta. Valitettavasti tuttuja Luukkasia ei sun-
nuntain yleisön joukosta näkynyt, joten Laura
toivoo, että tulevissa Pyhäjärvi-lehdissä olisi tietoja
sukuseuran yhteystiedoista.

Lauran vanhemmat olivat Armas ja Siiri Luuk-
kanen Konnitsasta. Äiti Siiri o.s. Honkanen oli
syntynyt Raudussa. Monien evakkoetappien jäl-
keen perhe rakensi  kodin Hämeenkyröön, josta
muutaman vuoden jälkeen siirryttiin pysyvästi Mou-
hijärvelle.

Laura kävi kokkikoulun Kotkassa ja sai valmis-
tumisen jälkeen parina kesänä keittäjän sijaisuuden
laivalla. Samalla Helny -laivalla toimi myös Alf
Börman ja niin siinä kävi, että nuoret rakastuivat ja
häitä vietettiin 1967. Yhteinen koti perustettiin
Helsinkiin. Alfin, niin kuin Alfrediä kutsuttiin,
lapsuudenkoti sekä äiti ja sukulaiset asuivat Västan-
fjärdissä. Ja siellä vietettiinkin kaikki vapaa-ajat ja
lomat ja sieltä myös hankittiin kesäpaikka. Perhee-
seen syntyi yksi poika. Laura teki elämäntyönsä
lastentarhan keittäjänä.

Lauran elämä suomenruotsalaisten parissa on
sujunut vaikeuksitta. Hän kertoo nauraen: ”Ei ole
ollut mitään kieliriitoja eikä suomenkielisen syrjin-
tää”. Tähän Alf lisää pikantisti suomenkieltä ko-
rostaen, ”Ei tavallisten ihmisten arkielämässä ole
mitään riitaa ja epäsopua. Omaa tärkeyttään ko-
rostavat poliitikot ja lehdet tekevät ongelmia asi-
oista, joita ei todellisuudessa ole. Minäkin tulen
aina mielelläni vaimoni mukana tänne Pyhäjärvi-
juhlille, vaikken kaikkea teidän murteesta ymmär-
räkään”.

Laura kertoi, että Västanfjärdissä ei ole karjalai-
sia, mutta naapurikunnassa Perniössä on Koivis-
tolta kotoisin oleva Jouko Pukki -niminen puu-
tarhuri, jota Laura käy joka kesä tapaamassa.
Puurhurilla on harrastuksena pelargoniat ja niitä
hänellä jo onkin 500 kappaletta ja se on todella
nähtävyys. Lisäksi puutarhuri on erikoistunut van-
hoihin karjalaisiin kasveihin ja kertoo niistä hyvin
mielenkiintoisesti

Näin siis Laura ja Alf  Kemiönsaarelta. Toivotta-
vasti Luukkasen sukuseuran osoitteet selviävät.
Nyt kun sukututkimus on lisääntynyt kovasti, niin
muutkin pyhäjärveläiset sukuseurat voisivat ilmoi-
tella silloin tällöin lehdessä osoitetietojaan. Sehän
on tapahtumakalenterissa maksutonta. Kaikki ei-
vät käytä internetiä, mutta posti ja lehti kulkee
sinnekin, missä ympärillä ei ole muita karjalaisia.

SALME RINTALA

Juhlissa tavattuja

Alfred ja Laura Börman, omaasukua Luukka-
nen, viihtyivät pijäjäjuhlilla. Kuva: Marjo Risti-
lä-Toikka.

Pyhäjärvijuhlassa kuultiin
huittislaisten nuorten esit-
täminä moni-ilmeistä, sy-
dämeen asti soivaa musiik-
kia juhlien joka tilaisuudes-
sa. Muistojen illassa Miia
Paasikivi (sukujuuret Sak-
kolan Kuparisia) esitti Aili
Runnen ”Laps olen köy-
hän kauniin Karjalan...”,
säestäjänä Petri Bondfolk.
Tämä karjalaisten rakasta-
ma laulu loi välittömästi
illan teeman mukaisen tun-
nelman, olimme muistojen
Karjalassa

Ja kauniisti soi Miian ääni
myös iltamatilaisuuden kai-
hoisassa Onni Laitasen vals-
sissa ”Rantakoivun” alla ja
muissa lauluissa. Hän toi-
mi myös yhteislaulujen esi-
laulajana, säestäjänä Petri
Kiiski, joka huolehti vielä
iltamien tanssimusiikista.

Sunnuntain juhlamessus-
sa tekstinlukujen jälkeen
kuului urkuparvelta iloista
mukaansatempaavaa soit-
toa ja laulua. Se kyllä selvi-
si, ettei kyseessä ollut pe-
rinteinen kirkkokuoro. Ar-
veltiin, että onkohan siellä
gospel-kuoro. Ohjelmaleh-
tisestä sitten selvisi, että
messua avustaa Petri
Bondfolkin perheorkeste-
ri. Ja iloisesti perheorkes-
teri soitti ja lauloi Pekka

Musiikkiesitykset loivat herkkiä
hetkiä Pyhäjärven pitäjäjuhlille

Simojoen ”Laulu jakami-
sesta”, ”Kantakaa kuormat
heikkojen, antakaa aina iloi-
ten, lahjaksi saitte kaiken
sen”… Laulussa ja musii-
kissa soi todella antamisen
iloa.

Perheorkesteri säesti ur-
kujen lisäksi myös yhteises-
ti laulettuja virsiä. Eri soitti-
mien säestys kuului Hans
Pulsin virressä ”Herra elä-
määni”, jonka koskettavat
suomalaiset sanat on teh-
nyt Juhani Forsberg “Her-
ra auta aina, etten ketään
paina, etten toisten taakkaa,
suuremmaksi tee.”

Ehtoollisen aikana soite-
tun, Robert Stampsin
”Herra kohtaa täällä ihmi-
sen”, viulun ääni erottui
kauniina. Kurkotellessa ur-
kuparvelle, siellä urkurin
vieressä nuoren miehen pää
heilui musiikin tahdissa ja
kädet soittivat viulun kieliä.
“Nyt pöydän luokse astukaa
ja lahjoistanne kaikki iloit-
kaa.” Musiikkia kuunnel-
lessa jäi miettimään, ketä
kaikkia siellä urkuparvella
oikein mahtaa olla? Se on
selvää, että perheorkesterin
myötä juhlamessumme sai
poikkeuksellisen hienon
musiikillisen lisän.

Jumalanpalveluksen lo-
puksi luetaan Herran siu-

naus, joka on yksi raama-
tun kauneimpia tekstejä.
Tällä kertaa Richard Falti-
nin säveltämän ”Herran siu-
nauksen” esitti laulaen pas-
tori Harri Ruskeepää.
Harrin ääni soi lämpimästi,
koskettavasti sydämeen asti.
Siunauksen loputtua silmät
olivat itsestään täyttyneet
kyynelistä.

Päiväjuhlassa selvisi sit-
ten kirkossa musisoineen
perheorkesterin salaisuus,
kun ryhmä marssi esiinty-
mislavalle. Vieressäni istu-
nut huittislainen juhlavieras
kertoi, että aviopari Hen-
rietta ja Petri Bondfolk
ovat musiikinopettajia, jot-
ka esiintyvät usein kuuden
musikaalisesti lahjakkaan
lapsensa kanssa. Petri-isä
hoitaa myös aina tarvitta-
essa kanttorin sijaisuutta.

Perhe esitti Olli Nykäsen
sanoittaman ja säveltämän
laulun ”Karjala”. Oletetta-
vasti perheen nuorin tai ai-
nakin kooltaan pienin aloitti
laulun “Te luulette meidän
unohtaneen, miten kaunis Kar-
jala on...” Hyvin yksinker-
tainen, lähes mollisävelmä
nuoren miehen esityksessä
sai aivan käsin kosketelta-
van haikean kaihon. Ja pia-
non tuskin kuultava loppu-
soinnahdus oli kuin piste

iin päälle. Ja toki kaikki
muutkin perheorkesterin
soittamat kappaleet ja lau-
lut olivat hienoa kuultavaa.
Laulujen vaihtuessa vaih-
dettiin myös välillä soitti-
mia ja musiikki pelasi. Kun
lopuksi esiintyjät esittivät
laulettavaksi yhdessä  ylei-
sön kanssa Suvivirren, niin
yleisöhän oli aivan myyty.
Ja tapahtui sellainenkin
ihme ensi kertaa Pyhäjärvi-
juhlassa, että yleisö seisaal-
leen nousten esitti aplodit
orkesterille.

Musiikkiesityksen jälkeen
lavalle astui nuori Tuula
Musakka (Laina ja Sulo
Musakan lapsenlapsi) esit-
tämään nuoren puheenvuo-
ron. Tuula ei musisoinut,
mutta hyviä ja herkkiä het-
kiä hän jätti puheessaan kuu-
lijoille. Hänen jälkeensä la-
valle noussut juhlan pääpu-
huja totesikin aivan oikeu-
tetusti: ”Vielä kerran aplo-
dit nuorelle puhujalle”.

Huittisissa nuoret olivat
hienolla tavalla mukana juh-
laohjelmistossa, unohta-
matta myöskään Hupakat
kansantanssijoita. He kaik-
ki yhdessä muiden esiintyji-
en kanssa aikaansaivat ta-
sokkaat Pyhäjärvijuhlat.

SALME RINTALA

Muistojen illan tunnelmaa virittivät Petri Bondfolk
ja Miia Paasikivi.

Iltamissa tanssitti taidolla yhden miehen orkesteri
Petri Kiiski.

Bondfolkin perheorkesteri sai suuret suosionosoitukset. Kuvat: Marjo Ristilä-Toikka.
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Pyhäjärvi-juhlilla koettiin
karjalaista iloa ja haikeutta
Pyhäjärvi-juhlille saapunut
ei varmasti joutunut tänä-
kään vuonna pettymään, sil-
lä tarjolla oli monipuolista
ohjelmaa ja taidokkaita
esiintyjiä.

Aiemmilla sivuilla on jo
ollut luettavissa nuoren pu-
heenvuoro, juhlapuhujan
ajatukset karjalaisuudesta,
sekä saarna ja puheenvuo-
rot sankarihaudalla ja muis-
tojen illassa – samoin ker-
rontaa yleisömenestyksen
saaneesta sukuseminaarista
ja muita tunnelmia juhlilta.
Takasivulta löytyvät Kaiun
muistoviestin tulokset.

Juhlatoimikunnan pu-
heenjohtaja Heikki Kiiski
totesikin jo muistojen iltaa
avatessaan, että juhlatunnel-
maa ei tarvinnut väkisin
kaivaa esiin – juhlaväki kan-
sallispukuineen ja iloisine
tervehdyksineen, halauksi-
neen ja kyyneleidenkin kera
saivat sydämet sykkimään.

Seurakunnan tervehdyk-
sen tuonut kirkkoherra
Simo Laitila puhui kotin-
sa jättämään joutuneista
karjalaisista suurella läm-
möllä. Sunnuntain Pyhäjär-
vi-juhlamessun takia hän oli
myös siirtänyt rippikoulu-
laisten konfirmaatiota
myöhemmälle kellonlyö-
mälle.

Muistojen illan päätök-
sen ”siunatuksi lopuksi”
puhui rovasti Mirja Ten-
kanen.

Huittisten Karjalaseuran
kuin myös Pyhäjärvi-Sääti-
ön kunniajäsen Reino Äi-
kiä oli kirjoittanut iltamiin
kuvaelman, joka toi lupsa-
kasti esiin kulttuurin ja ta-

pojen törmäyksiä, mitä
evakkojen saapuessa Sata-
kuntaan oli sattunut. Pel-
kästään murre toi väärin-
käsityksiä, hupaisia ja har-
millisia. Kuvaelmassa kiel-
tään laulattivat ”Ne Akat”,
Eila Heinilä ja Tuula
Rantala.

Sanataituri Eeva Kaplas
nauratti jutuillaan yleisöä, ja
sutjakkaasti illan juonsi Pek-
ka Lehtinen, satakuntalai-
nen juuriltaan.

– Haittaaks se? kysäisi
Lehtinen illan alkajaisiksi.

Hän kertoili omia muka-
via muistojaan naapurus-
toon muuttaneista karjalai-
sista, joihin oli saanut jo
lapsuudessaan tutustua:
Kuisman perheen pojalla
oli mm. pieniä rattaita pe-
rässään vetänyt pässi. Leik-
ki loppui, kun pässi kärryi-
neen pelästyi traktoria. Sa-
litsanrannan Marttojen ala-
osasto, Kikkakerho, tarpoi
toistensa luokse vaikka lu-
mikinosten läpi – yhteisiä
tapahtumia haluttiin viet-
tää.

Kunnon iltamien tapaan
yleisökin pääsi mukaan yh-
teislauluihin ja lopuksi tans-
saamaan. Arpajaislippuja
kannatti ostaa, palkinnot
olivat hyviä ja arvokkaita.

Päiväjuhlan alussa, jälleen
runsaan yleisön edessä,
Heikki Kiiski sai todeta,
että Karjalan heimo arvos-
taa juuriaan. Mukana juhlil-
la oltiin monen sukupol-
ven voimalla.

Huittisten tervehdyksen
juhlaan toi kaupunginhalli-
tuksen pj. Aimo Lepistö.

Hän esitteli Huittisten pitä-
jää ja kiitti karjalaisia siitä
panoksesta, minkä he ovat
kuntaan tuoneet.

Nuorten iloa juhlaan kan-
santanssiensa kera toivat
Karjalaseuran sihteeri Nina
Naatulan ohjaamat Hu-
pukat.

Sen lisäksi juhlan suurim-
pia suosionosoituksia sai
Bondfolkin perheorkeste-
rin musisointi.

Kun stipendit oli jaettu ja
muistamiset ja tervehdyk-
set kerrottu, kuultiin terve-
tulotoivotus jo seuraaviin
kesäkihuihin; sen esittivät
Hämeenkyrön Karjalaseu-
ran edustajat Risto Toivi-
ainen ja Sari Hirvonen.

– Ensi vuonna on myös
Nobel-kirjailija Frans Emil
Sillanpään 125-vuotisjuhla-
vuosi, ehkä sekin näkyy juh-
lilla, Hirvonen vinkkasi.

Päiväjuhla päättyi Pyhä-
järvi-Säätiön hallintoneu-
voston puheenjohtaja Es-
ko Pulakan terveisiin. Hän
muistutti, että vaikka Suo-
men suvi on täynnä monia
tapahtumia, Pyhäjärvi-juh-
lille kannattaa aina tulla.

– On etuoikeus vaalia
tätä ihmeellistä historiaam-
me: nähdä, kuinka se pysyy
ja kestää.

Juhlakooste:
MARJO

RISTILÄ-TOIKKA

Hupukat esiintyivät ohjaajansa, myös juhlan juontaneen Nina Naatulan
johdolla. Mukana piirileikeissä Judith Virta, Riia Naatula ja Riina Halkilahti.

Lauluosuuksia taidolla hoitanut Miia Paasikivi tanssitti pikkutyttöään ilta-
missa, ja muitakin ilonpitäjiä lähti tanssiin mukaan.

Kuvaelmakaksikko Ne Akat antoi aikamoista kyytiä iltamajuhlien yleisölle;
aiheena satakuntalaisten ja Karjalasta tulleiden evakkojen kohtaaminen.
Piirakat toki maistuivat kaikille.

Arpajaisissa oli monia voittoja käsitöistä nykypäivän elektroniikkaan. Merja
Inkisen kutoma matto oli yksi arvovoitoista.
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Juhlamessuun menossa sisarukset Meeri Kuusisto
ja Kirsti Jääskeläinen.

Ehtoollista jaettiin kolmella alttarilla, ja moni halusi nimenomaan saapua Pyhäjärven kirkon alkuperäi-
sen alttaritaulun tykö.

Juhlien naistoimikunnan ja ruokahuollon veturi
Merja Inkinen sai Karjalan Liiton myöntämän
piirakkamestarin tittelin. Kunniataulua luovutta-
massa juhlatoimikunnan ja Huittisten Karjalaseu-
ran puheenjohtaja Heikki Kiiski.

Risto Ryti-salissa oli runsaslukuinen yleisö niin sukuseminaarissa, iltamissa kuin pääjuhlassakin, josta
tämä kuva.

Hämeenkyrön Karjalaseuran puheenjohtaja Risto
Toiviainen ja tyttärensä Sari Hirvelä toivottivat
väen ensi kesän juhlille Hämeenkyröön. - Valmis-
telut ovat jo käynnissä.

Toivo Hinkkanen (vas.) esitteli uusimman kirja-
projektin tuloksia Pirjo ja Kari Äikkäälle. Kaupat-
kin syntyivät teoksesta Elämää edestakaisin, joka
kertoo Maria ja Pekka Ihalaisen suvun vaiheista.

Iltamiin huumoria toi yksi Huittisten hullu mies-
tittelin kantajista, Eeva Kaplas. Sutjakkaasti iltaa
luotsasi myös juontajana toiminut Pekka Lehti-
nen.

Vuoden 2013
Vpl. Pyhäjärvi-juhlat

Hämeenkyrössä
20.-21.7.
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Edellisessä Pyhäjärvi-leh-
dessä oli Kaarina Pärssi-
sen tekemä juttu Kannak-
sen juhlista Pyhäjärven
Kokkolinnassa 6.8.1939.
Hän kyseli, löytyykö vielä
juhlilla mukana olleita hen-
kilöitä ja heidän muistiku-
viaan tilaisuudesta. Lehteen
tulikin asian tiimoilta pari
yhteydenottoa, Paula Hoi-
kalta ja Toini Pelkosel-
ta.

Paula Hoikka Sastama-
lasta kertoo olleensa juhlis-
sa veljensä Paul Hanskin
ja naapurin pojan, Emil
Hinkkasen, kanssa.

– Matkan teimme pol-
kupyörillä. Päivä oli todel-
la kaunis ja lämmin kesä-
päivä. Juhlaväkeä oli saa-
punut runsaasti. Sotilassoit-
tokunta huolehti musiikis-
ta. Jalmari Pusa puhui toi-
vorikkaasti ja sytyttävästi
maamme nuoresta itsenäi-
syydestä.

– Mukana oleva valoku-
va pojista on otettu suoje-
luskuntatalon, Kokkolinnan
portailla suojeluskuntapu-
vuissa. Se oli viimeinen rau-
hanajan kesä.

Kuvan otti Paula Hoik-
ka. Hänen veljensä kaatui
12.8.1941 Aunuksessa.

Kokkolinnan juhlamuistoja löytyi vielä elokuulta 1939

Juhlat olivat kesän arvok-
kaimmat isänmaalliset ko-
tiseutujuhlat. En tiedä, kuin-
ka monta vuotta juhlia on
pidetty, mutta parhaimmat
ohjelman suorittajat ja pu-
hujat sinne on saatu. Ylei-
sömenestys oli hyvä.

Pyhäjärvi, joka vuonna
1939 oli järjestelyvuorossa,
oli Kannaksen keskeisim-
piä pitäjiä. Juhlat olivat
6.8.1939 Kokkolinnassa,
varauduttu ulkoilmajuhlaan
eikä ilmojen haltija pettänyt-
kään. Kaunis oli juhlapaik-
ka Suojeluskuntatalon mai-
semissa.

Hyvissä ajoin aloitimme
tyttöystäväni kanssa suun-
nitella polkupyörämatkaa
Käkisalmesta. Käkisalmeen
oli kodistani matkaa 43 ki-
lometriä, Kokkolinna oli
ehkä 15 kilometriä lähem-
pänä. Matka oli minulle
tuttu, olin lähes kahden
vuoden ajan viikonloppui-

Emil Hinkkanen ja Paul Hanski Kokkolinnassa
Kannaksen juhlilla elokuussa 1939. Kuvan ottaneen
Paulin sisko Paulan varjo näkyy kuvan alareunassa.

”Kesän arvokkaimmat
isänmaalliset juhlat”

sin tehnyt tuon matkan. Juh-
la-aamuna klo 7 aloitimme
matkan, ystäväni kävi su-
kuloimassa, minä ajelin suo-
raan kotikylääni ja uima-
rantaan. Olimme sopineet
aloittavamme juhlimiset
päiväjuhlassa. En muista
juuri mitään arvokkaasta
ohjelmasta, muistan pitkät
penkkirivit ja 2000 innos-
tunutta juhlijaa. Viikan si-
saruksilla ja Kaasalaisen
Annikilla oli Pyhäjärven
uutukaiset kansallispuvut,
väriläikkänä muutama Ete-
lä-Pohjanmaan puku.

Paljon näimme sinä päi-
vänä. Ehkä monella oli jo
pelkoa mielessä, mitä seu-
raa? Päivälleen kaksi kuu-
kautta tästä päivästä saivat
juhlijat käskyn tositoimiin,
niin kuin minäkin.

Uusi vuorokausi oli jo
alkanut, kun käänsimme
pyörät kohti Käkisalmea.
Ajelimme rauhassa ja pu-

huimme. Ystävälleni oli uut-
ta ropotit ja hoviherrojen
valta. Mainitsin säkeen kar-
jalaisesta runosta; ”Se orja-
na ollut on ounaan herran,
se vaivaa nähnyt on toisen
verran, enemmän kuin Suo-
mi muu”. Ei auttanut kuin
pysäyttää pyörät ja kertoa
hänelle lisää.

En muista mitä oli kello,
kun haikein mielin erosim-
me. Minun oli ajettava asun-
nolleni läpi kaupungin,
muutama mies oli liikkeel-
lä, kukaan ei matkaani häi-
rinnyt. Käkisalmi näytti kau-
niit, turvalliset kasvonsa.

Kello oli varmaan neljän
maissa, kun pääsin asun-
nolleni, mielessä kaikuivat
sanat:

”Maailman tieni, jos min-
ne mun viekin, kotoisia
kunnaita unhoita en”.

TOINI
PELKONEN

Jo Pyhäjärvijuhlien alusta
alkaen ovat nuoret olleet
mukana kaikissa käytännön
toimissa. Ikaalisten ensim-
mäiset Pyhäjärvijuhlat pi-
dettiin 1958. Me silloiset
Ikaalisissa asuneet pyhäjär-
veläisnuoret autoimme
myös kykyjemme mukaan.

Juhlatoimikunnan jäsen
Erkki Immonen ilmoitti
sitten kesken järjestelyiden,
että hän tarvitsee kahdek-
san nuorta juhla-airueiksi
päiväjuhlaan. Heidän teh-
tävänä oli olla juhlaväen
apuna. Opastaa ja antaa
juhliin liittyviä tarpeellisia
tietoja ja ennen kaikkea
huomioida apua tarvitse-
vat vanhukset. Ensimmäi-
seksi piti kiinnittää kutsu-
vieraiden rintaan nuppineu-
lalla sinivalkoinen nauha-
ruusuke.

Minun tehtäväkseni tuli
kiinnittää tämä ruusuke juh-
lien pääpuhuja Johannes
Virolaisen rintaan. Epä-
onnistuin tehtävässäni. Vi-
rolaisen takinkauluksen vä-
livuori oli varmasti peltiä.
Nuppineula ei kerta kaik-
kiaan mennyt kankaan läpi,
vaan vääntyi. Virolainen to-
tesi nauraen, ”älä hättäile,
mie laitan tämän nauhan
tuoho rintataskuun ja kyl
jokkaine varmast tietää, että

Nuoret ovat aina
olleet mukana
Pyhäjärvijuhlien
järjestelyissä

mie uon kutsuvieras ko mie
piän tääl puhheen”. Katsoi
sen jälkeen kauniisti silmiin,
loi sen tutuksi tulleen aseis-
tariisuvan  hymynsä, sekä
siirtyi etupenkkiin.

Ja ne olikin todelliset juh-
lapenkit. Kajanderin Kal-
le oli tuonut pukit, joiden
päälle laitettiin tukevat lau-
dat ja hetkessä kasvoi kat-
somo yhteiskoulun pihalle.
Yleisöä oli paljon, liki 1000
henkeä. Puheen sorina oli
valtava. Tuntui, ettei juhla-
ohjelma häirinnyt keskinäis-
tä seurustelua.

Minä lausuin siellä sisare-
ni Aili Lappalaisen kir-
joittaman juhlarunon. Ky-
syin isältä iltasella, kuulit sie
ko mie luvin Ailin runon.
Isä totesi: ”Kylhä sie var-
mast hyväst luvit, mut enhä
mie ehtint kuunnella”. Ja
sitten seurasi pitkä litania,
ketä oli tavannut, ”Ko en
sitä enkä sitä olt näht sova
jälkeen ja ol nii paljo haas-
tamista ja kuulumissii vaih-
tamista. Kyl ol hyvät juh-
lat”.

Sortanlahden ja Vernit-
san Martat huolehtivat ruo-
katarjoilusta. Aira Inkinen
oli vuokrannut Niinisalon
varuskunnan kenttäkeitti-
met ja ulkosalla syöty rok-
ka maistui todella hyvältä.

Yleisimmin kuullut lau-
sahdukset ja asiat olivat.
Katsaa, vielhä siekii elät.
Mis päi Suomii työ uotta?
Joks uotta kaik suojat saant
rakennettuu? Uot sie kuult
siint ja siint ihmisest, mis
päi hyö assuut? Oli niin
paljon tuttujen kyläläisten
ja sukulaisten kanssa tapaa-
misten iloa, että juhlien oh-
jelma oli todella toissijai-
nen.

Tämän totesi myöhem-
min Hämeenkyrön juhlien
puheenjohtajakin, Eino
Kukko tervehdyspuhees-
saan. ”Ei löydy Suomesta
sellaista musiikkiyhtyettä,

eikä loistavintakaan juhla-
puhujaa, jonka vuoksi tul-
laan Pyhäjärvijuhlille. Syy
tuloomme on toinen tois-
temme tapaaminen. Muis-
tella yhdessä elettyä elämää
Pyhäjärvellä ja valaa toisil-
lemme jaksamista uusissa
oloissa”.

Nokian ensimmäisissä
Pyhäjärvijuhlissa muualta
Nokialle siirtynyt kaupun-
ginjohtajan vaimo totesi:
”Teillä karjalaiset oli suun-
naton rikkaus tullessanne,
teillä oli toinen toisenne”.

Se aikoinaan juhlia häirit-
sevä puheensorina oli ollut
mitä parhainta terapiaa vai-

keiden kokemusten jälkeen.
Vuosien myötä nämä en-

simmäisten juhlien vastuu-
henkilöt ovat suurelta osin
siirtyneet jo tuon’ilmaisiin,
mutta Pyhäjärvijuhlat jat-
kuvat ja ohjelmia todella
kuunnellaan.

Viime juhlissa saimme
kutsun ensi vuoden juhliin
Hämeenkyröön. Kutsujana
Hämeenkyrön karjalaisten
puheenjohtaja Risto Toi-
viainen, joka kapaloissa
siirrettiin sodan jaloista Hä-
meenkyröön. Risto on työ-
elämässä toiminut Tampe-
reen Suojelupoliisin pääl-
likkönä. Kutsujana oli myös

Riston tytär Sari Hirvelä.
Erittäin kielitaitoinen Sari
kuuluu Nokian Renkaiden
johtoryhmään ja Rakel-tä-
din mielestä Sari on aidosti
karjalainen. Hän kävi taan-
noin Toiviaisten matkassa
Karjalassa ja kirjoitti nuo-
ren näkökulmasta matkas-
taan Pyhäjärvi-lehteen.

Pyhäjärvijuhlien valmis-
telut ovat todella turvalli-
sissa käsissä. Tavataan siis
ensi vuonna Hämeenkyrös-
sä.

SALME RINTALA

Ikaalisten Pyhäjärvijuhlien juhla-airuet 1958 vasemmalta Pentti Kaasalainen, Aira Kaasalainen (Viitasa-
lo), Kaarina Tukiainen (Vuorenhela), Seppo Tukiainen, Pekka Lappalainen, Salme Lappalainen
(Rintala), Kirsti Hinkkanen, Pertti Hämäläinen. Edessä kyyryssä Erkki Immonen.
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Sortavala tarkoittaa jatku-
vassa kaskivuoroviljelyssä
olevaa aluetta, sortavien eli
kaskea kaatavien maata.
1200-luvulla alueella syntyi
ensimmäinen korkeakult-
tuuri. Kalevalainen laulu- ja
soittoperinne eli aikoinaan
seudulla vahvana. Sortava-
lassa oli talvisodan alkaessa
asukaslukuunsa suhteutettu-
na maan vilkkain musiik-
kielämä. Suomen koului-
hin valmistui Sortavalan se-
minaarista opettajia ja He-
lylästä kuusi kilometriä kau-
pungin keskustasta pohjoi-
seen sijainneesta kouluka-
lustetehtaasta pulpetteja ja
muuta kalustoa.

Ensi kerran Vakkosal-
messa oli valtakunnalliset
laulujuhlat 1896. Mukana
olivat myös runonlaulajat
ja kanteleensoittajat. Laulu-
lavan piirsi tuolloin arkki-
tehti Aulis Blomstedt.
Toiset laulujuhlat pidettiin
1906. Vuoden 1926 laulu-
juhlia varten Jean Sibelius
sävelsi sekakuorolle ja or-
kesterille kantaatin ”Väinön
virsi”. Kalevalan riemu-
vuonna 1935 olivat laulu-
juhlat, jotka kokosivat yli
20000 henkilöä. Tuolloin
Sortavalan väkiluku viisin-
kertaistui. Moni juhlavieras
halusi palata entiseen kou-

Laulujuhlilla
Sortavalassa
Kalevalan
laulumailla

lukaupunkiinsa tai vierailla
Valamossa. Alueen asuk-
kaat olivat varmasti kaikki
mahdollisuuksiensa mu-
kaan järjestelyissä mukana.
Juhlien yhteydessä paljas-
tettiin kuvanveistäjä Alpo
Sailon Runonlaulajapatsas
Kolmikulmapuistossa Suo-
men Pankin edustalla. Pat-
sas kuvaa tunnettua karja-
laista runonlaulajaa Pedri
Shemeikkaa. Patsas on
edelleen hyväkuntoisena
paikallaan ja alue yhä puis-
tona.

Vakkosalmi on hyvä
paikka pitää laulujuhlat.
Alue on kävelymatkan
päässä keskustasta, katso-
mo laskeutuu esiintymisla-
vaa kohti loivan mäen
myötä, suurten kuusten
ympäröimänä. Lapsiper-
heetkin voivat vapaasti liik-
kua alueella juhlan aikana.

Sortavalassa järjestettiin
7.-8.7.2012 viidennet lau-
lujuhlat. Järjestelyihin osal-
listuivat Laatokankarjalais-
ten liitto ry., yhdessä suo-
malaisten karjalaisjärjestö-
jen, sekä Sortavalan kau-
pungin, Sortavalan piirin ja
Karjalan tasavallan kulttuu-
riministeriön, että eri kult-
tuuriorganisaatioiden kans-
sa. Mukana oli laulajia myös
Virosta.

Puoli vuotta talvisodan
päättymisen jälkeen Tam-
pereella perustettu Karja-
lan Kaiku lähti myös mu-
kaan. Niiralasta saimme
matkaseuraksi Ylen A-stu-
dion toimittajan ja kuvaa-
jan. He olivat julistaneet
Suomi-Venäjä -kuoroso-
dan, jolle arvuuttelivat voit-
tajaa. Jätimme pasilalaiset
Sortavalan Seurahuoneen
eteen, hotelli on 1909 val-
mistunut ja nyttemmin kun-
nostettu. Matkamme jatkui
Hotelli Piipun pihaan, joka
on entisen Kiviniemen sa-
han tiloihin rakennettu. Joi-
denkin matkalaistemme su-
kulaisia oli ollut sahalla töis-
sä. Majapaikkaamme Lam-
bergin lomakylään Riekka-
lansaareen johtava maan-
tiesilta ei automme painoa
sallinut, joten linja-auton jä-
timme Piipun pihaan. Jat-
koimme matkaa paikalli-
sella, pienemmällä linja-au-

tolla. Sillalle tultuamme
nousimme autosta ja jat-
koimme kävellen yli. Mu-
kanamme olleet entiset sor-
tavalalaiset tiesivät kertoa,
että paikalla oli aikoinaan
ollut lossi. Sakea pölypilvi
perässämme ajoimme Sor-
tavalasta neljä kilometriä
majapaikkaamme. Hirsi-
mökkikylä on nykyajan
vaatimukset hyvin täyttävä.

Tältä suunnalta katsottu-
na Laatokka poikkeaa täy-
sin siitä aavasta ulapasta,
jonka Pyhäjärven suunnal-
ta olemme nähneet. Kau-
nis saaristo suojaisine pou-
kamineen oli elämys. Ui-
mavesikin oli lämmintä.

Sortavalan kaupungin
perustamisen 380-vuotis-
juhlaa vietettiin kaupungis-
sa lauantaina samanaikai-
sesti laulujuhlien kanssa.
Nyky-Sortavalassa on vie-
lä suomalaisaikaisia raken-

nuksia melko paljon. Kau-
pungin satamasta voi yhä
lähteä vierailulle Valamoon,
jonne matkaa on 40 kilo-
metriä. Tutustumisen ar-
voinen on lähellä satamaa
sijaitsevan Kronid Gogo-
levin taidegalleria. Puu
muotoutuu taitavan veistä-
jän käsissä uskomattomas-
ti. Ihmisten ilmeetkin on
saatu reliefeissä näkyviin –
äänet on helppo kuvitella.
Näyttelytilassa on myös pie-
ni osasto Suomen ajan pu-
vuista ja käyttöesineistä.

Sortavalan laulujuhlat –
karjalainen praasniekka ei
ollut tietysti sitä mitä 77
vuotta sitten, jollaiseksi pe-
rinteet sen aikojen kuluessa
olivat tehneet. Juhlat kan-
natti kuitenkin herättää ruu-
susen unestaan. Ilma oli
kesäisen lämmin, lähes hel-
teinen. Juhla kesti melko
pitkään, koska juonnotkin

olivat kolmella kielellä; ve-
näjäksi, suomeksi ja karja-
laksi. Jokainen esiintyjäryh-
mä lauloi vuorollaan. Vii-
meisenä ohjelmanumerona
esiintyjät ja yleisö yhdessä
lauloi Sortavalassa synty-
neen professori Reijo Pa-
jamon johdolla ”Jo Karja-
lan kunnailla lehtii puu”,
kukin omalla kielellään.

Yhdessä venäläisten ja vi-
rolaisten kanssa laulaessa
tuntui, että meillä Kalevan
kansalla on perintönä yh-
teistä, säilyttämisen arvois-
ta historiaa.

Tämänkertaisen ”kuoro-
sodan” voittajaksi julistet-
tiin sitten Suomessa näh-
dyssä TV-ohjelmassakin
itse laulujuhlat. Jatkoakin on
jo suunnitteilla.

Mahdollisesti jo ensi
vuonna juhlat järjestetään
Petroskoissa.

PIRJO KIIALA

Karjalan Kaiun laulajia,takarivissä keskellä pyhäjärveläinen Pirjo Kiiala. Kuva: Väinö Valtonen.

Elokuisesta leppoisanhen-
kisestä saunaillasta Karja-
laisten kesäkodilla Jollak-
sessa on tullut traditio py-
häjärviseuralaisille. Koolla
oltiin jo neljäntenä peräk-
käisenä kesänä. Uutta tä-
män kesäisessä kokoontu-
misessa oli tilaisuuden yh-
distäminen Pääsky ry:n jär-
jestämään lauluiltaan, jon-
ne väkeä alkoi virrata,  kun
olimme kuulumiset pyhä-
järveläisten kesken vaihta-
neet ja tarjoilut nautiskel-
leet.

Turhaan ei tilaisuutta jär-
jestetty. Paikalle ennätti nyt-
kin 17 Vpl. Pyhäjärvi-seu-
ran jäsentä ja ystävää ta-
paamaan rennon yhdessä-
olon merkeissä toisiaan ja
ihailemaan suunnattoman
upeita maisemia Kesäko-
din kallioilta. Kun ilta eteni
ja ehdittiin yhteislauluiltaan,
oli kesäkodille kertynyt
kaikkiaan jo 41 osallistujaa,
Osa jäi nauttimaan makoi-
sista löylyistä ja +16 astei-
sessa merivedessä uinnista

Karjalaisten kunnon ke-
säkekkereiden tapaan nau-
tittiin talkoovoimin valmis-

Pyhäjärveläisten saunaillassa laulut raikuivat
hirssipuuron ja piirakoiden voimalla

tetuista runsaista pöydän
antimista, joka ruokalista
julkistetaan nyt. Erikoisuu-
tena tarjottiin jälleen hirssi-
puuroa, uunissa paistettua
ihanaa perinneruokaa. Täl-
lä kertaa sen oli kotonaan
Vihdin Nummelassa val-
mistanut Mirja Näriäinen,
jonka puolison, vahvasti
pyhäjärveläisjuurisen  Mart-
ti Toivonpoika Näriäisen
poimimista runsaista mus-
tikkasaaliista tehtyä mustik-
kasoppaa nautittiin puuron
kyytipoikana. Jos oikein,
oikein perinteisiä maku-
muistoja elvyttää halusi, niin
teki kuten silloin lapsena
ennen. Siemaili mustikka-
soppaa lasista ja haukkasi
munavoilla voideltua tuo-
retta perunakakkaraa  pääl-
le. Mallia tähän näytti Anja
Pärssinen.

Hirssipuuron ja mustik-
kasopan lisäksi nautittiin
munavoin kera Anja Pärs-
sisen suussasulavista riisi-
piirakoista ja kielen men-
nessään niin ikään vievistä
Maija Luukkasen peruna-
kakkaroista. Omenapiirak-
kaa vaniljakastikkeella oli

valmistanut Raili Huovila
ja yllätykseksi vielä mansik-
kakakunkin taikonut Mirja
Näriäinen.

Saunaillan järjestämisestä
lauluillan yhteyteen saatiin
nyt hyviä kokemuksia.
Moni kotiinlähtijä toivoi
vastaavan, rennon tilaisuu-
den järjestämistä Kesäko-
dilla vastekin.

KAARINA
PÄRSSINEN

Kesäkodin historiaa ja toiminnan tätä päivää esitteli Anja Lehtinen (vas.).
Kuulijoina Maila Hallikas, Kaarina Halonen, Kaarina Pärssinen, Maija
Luukkanen sekä kuvassa selin  Aili Huovila ja Martti Näriäinen. Kuvat: Merja
Kalenius.

Karjalaisten kesäkodin
päärakennus  Villa Berg-
sund toimii Karjalaisten
kesäkodin päärakennuk-
sena. Erikseen ovat sau-
narakennus rantaviivan
tuntumassa ja keittoka-
tos kalliotasanteella.
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Osallistuin nyt kesäkuussa
ryhmämatkaan, joka suun-
tautui Vpl. Pyhäjärven alu-
eelle. Halusin vierailla myös
äitini synnyinkodissa.

Äitini Hilja Lehtonen,
o.s. Partanen oli 12-vuoti-
as joutuessaan ensimmäi-
sen kerran lähtemään ko-
distaan Vpl. Pyhäjärven Sa-
litsanrannalta. Lähtiessään
juhannuksen alla 1944 toi-
sen kerran evakkoon hä-
nen piti vielä kiivetä katolle
irrottamaan radioantenni.

”En ikinä enää muuta
tänne asumaan, kun täältä
aina täytyy lähteä pois”, hän
muistaa huutaneensa katol-
ta.

Äitini isän Heikki Par-
tasen omistama talo Salit-
sanrannalla säilyi sodan tu-
hoilta ja sai uudet neuvos-
toasukkaat.

Uudet asukkaat ja
talon laajennus
Nykyään talon omistaa pie-
tarilainen perhe, joka pitää
sitä kesäasuntonaan. Perhe
ei kuitenkaan ole talon en-
simmäinen neuvosto-omis-
taja. Tähän sukuun talo on
tullut vuonna 1961.

Äidin lapsuuden kotitalo Pyhäjärven Salitsanrannalla:
Pietarilaisen perheen kesäasunto kotiseutumatkan kohteena

Tulkkinamme toiminut
Musakan lomakylän
omistaja Antti Musakka
osoittaa kaivoa, josta jo
äitini lapsena nosti vet-
tä.

Talossa on vuosien mit-
taan tehty runsaasti raken-
nustöitä. Jo äitini käydessä
talossa vuonna 1990 taloa
oli laajennettu rakentamalla
siihen katettu terassi, jolta
avautuu upea näköala Py-
häjärvelle. Muutama vuosi
sitten entisen navetan sijoil-
le oli rakennettu sauna, ja
nyt vieraillessamme koko
talon mittainen etuterassi
oli viimeistelyä vailla.

Saunaa voisi hyvinkin pi-
tää suomalaistyylisenä, lu-
kuun ottamatta sitä venä-
läiselle saunalle tyypillistä
piirrettä, että kiukaan tuli-
pesä aukeaa saunan eteisen
puolelle.

Pihassa on säilynyt sotia
edeltävältä ajalta muun mu-
assa edelleen toimiva kai-
vo, johon omistaja on ai-
noastaan lisännyt renkaat.

Talo synnyttää
muistoja ja luo siteitä
Kävellessäni nyt talon pi-
hamaalla muistelen äidiltä
kuulemiani tarinoita talosta
ja niistä tunnelmista, mitä
kodin jättäminen synnyt-
tää. Ajatukset herättävät tun-
teita myös itsessäni.

”Talvisodan sytyttyä
evakkoon lähtö tapahtui
nopeasti. Lähtökäsky tuli
myöhään illalla. Lehmätkin
oli jätettävä navettaan”,
Huittisissa asuva äitini ker-
too ensimmäisestä evak-
koon lähdöstään.

Vuonna 1990 äitini teki
matkan Vpl. Pyhäjärvelle
ja vieraili silloin myös ta-
lossa, jossa oli viettänyt lap-
suutensa. Vastaanotto ta-

Äitini lapsuuden kodin pihamaalla kulkeminen oli tunteita herättävää.

lossa oli ystävällinen ja ta-
paaminen lämminhenkinen.

Saman ystävällisyyden
sain kokea itsekin käydes-
säni nyt ensimmäistä kertaa
äitini entisessä kodissa.

Sodan muistoista huoli-
matta suomalaisten ja ve-
näläisten ihmisten välillä voi

olla lämmin side. Tällaisen
syntymiseen voi olla vai-
kuttamassa esimerkiksi talo,
joka toiselle osapuolelle tuo
mieleen kipeitäkin muisto-
ja – joko omakohtaisia tai
vanhemmilta kuultuja – ja
toiselle on osa tämän päi-
vän elämää.

Tapaamisten yhteydessä
voidaan pistää pöytä kore-
aksi ja nostaa molemmin-
puolisen ystävyyden malja.

HANNU
LEHTONEN

Mouhijärven Karjalaseuran
perinteinen kesäretki jär-
jestettiin aurinkoisena sun-
nuntaina 22.7 suuntautuen
naapuripitäjän, Hämeenky-
rön, maisemiin. Matka al-
koi puolilta päivin Mouhi-
järven Uotsolasta Jouko
Tyyskän bussikuljetuksel-
la kohti Nokian Siuroa ja
M/S Purimon laituria.

Meitä matkalaisia oli il-
moittautunut mukaan kaik-
kiaan 26 henkeä. Ennen
M/S Purimo-laivan kan-
nelle astumista puheenjoh-
tajamme Kari Äikästoi-
votti meidät kaikki terve-
tulleiksi perinteiselle retkel-
lemme nauttimaan luon-
nosta ja kulttuurista. Laiva-
matkalla Hämeenkyröön
saimmekin ihastella kauniis-
ta Jumesniemen ja Mah-
nalan maisemista laivan hen-
kilökunnan kertoessa niin
historiankuin nykypäivän-
kin tarinoitavesireitin var-
relta. Laitilan sillanpielen lai-
turi oli meidän ”päätesata-
ma”, kun itse M/S Puri-
mo jatkoi seilaamista koti-
laituriinsa Pappilanjoelle,
Frantsilan Kehäkukan vie-
reen.

Laivasta bussiin ja mat-
kammejatkui Laitilan sillal-
ta kohti Myllykolun Kesä-
teatteria. Näin Frans Ee-
mil Sillanpäänsynnyinmai-
semissa kun olimme, niin
mikäs sen paremmin olisi
voinut päiväämme sopia
kuin Myllykolun Eemeli-
teatteriesitys. Saimmehan jo
laivamatkalla kuulla koko
Suomen taatan ja arvoste-
tun nobelistikirjailijamme
viihtyneen lapsuusmaise-
missaan ja huvilassaan ni-

Mouhijärven Karjalaseura antoisalla kesäretkellä lähimaisemissa

Idylliä parhaimmillaan. Kauniisti harmaantuneet
hirret ja punainen pelargonia ikkunalla. Museona
toimiva F.E. Sillanpään synnyinkoti Hämeenkyrön
Myllykolussa.

meltä ”Saavutus”, joka on
edelleen Sillanpään suvun
käytössä.

Itse kesäteatteri ja Mylly-
kolun museoalue oli koke-
nut ison perusteellisen re-
montin, joten nykyiset puit-
teet antoivathienon mah-
dollisuuden meidän katso-
jien nauttia näytelmästä täy-
sin siemauksin.

Panu Rajalankäsikirjoit-
tama näytelmäkappale ker-
too F.E. Sillanpään lapsuu-
desta. Näytelmä oli ensim-
mäinen Myllykolussa esi-
tetty näytelmä vuonna
1972, joten kesäteatteri juhlii
tänä kesänä myös 40-vuo-
tista taivaltaan. Näytelmä
kertoo vaatimattomista
oloista lähtöisin olevasta
erikoisesta pikkupojasta,
josta tulee Suomen ensim-
mäinen Nobel-palkittu.

Näytelmän oli ohjannut
Vilma Tala ja tämä nuo-
rekas musiikkivoittoinen
esitys sopi loistavasti Myl-
lykolun uudistettuun amfi-
teatteriin.

Aurinkoisen sään jatku-
essa matkamme jatkui Hei-
nijärven idyllisen kyläraitin
kautta Sastamalan Häijääs-
sä sijaitsevaan Koiviston
Kestikievariin. Hämäläisen
pitopöydän antimien ja li-
haisten ruokapatojen ääres-
sä oli hyvä vaihtaa kuulu-
misetsekä summata ret-
kemme tapahtumat. Kii-
tokset matkatoimikunnalle
– Tuula Pensasmaa, Rau-
no Savia ja Hely Musak-
ka – retken järjestelyistä.
Retki onnistui täydellisesti
sääoloja myöten.

Helppo oli päivän päät-
teeksi todeta, ettei aina tar-

vitse lähteä merta edem-
mäs kalaan, sillä ihan lähi-
maastossakin löytyy mie-
lenkiintoisia kesätapahtu-
mia, on kaunista luontoa ja
maisemia katseltavaksi.

Hämeenkyrön retkemme
teeman mukaisesti ja F. E.
Sillanpäänsanoja lainatakse-
ni: ”Järvi on maiseman sil-
mä” .

ASTA
SEPPÄLÄ-PUPUTTI

Mouhijärven Karjalaseu-
ra ryhmäkuvassakesäret-
ken päätteksiKoiviston
Kestikievarin pihassa.

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
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Maria ja Juho Pakarisen
sukuseurasta tuli Pyhäjär-
ven Pakariset. Orivedellä
4.8. vietettiin Pakaristen su-
kuseuran kokousta ja ky-
seinen sukujen toiminnan-
yhtyminen koettiin mielek-
kääksi. Enää ei puhuta ”toi-
senlaisiist Pakarisist”.

Hallitukseen valittiin Ta-
pio Pakarinen Huittisista,
Kari Pakarinen, Jorma
Pakarinen ja Helena Sal-
mi Stormista, Teuvo Huo-
tari ja Seppo Huotari
Tampereelta, Birgit Huo-
tari Lahdesta ja Markku

Nimenmuutos sukuseuralle:
Pyhäjärven Pakariset

Pakarinen pääkaupunki-
seudulta. Sihteerinä jatkaa
Mari Pakarinen Tampe-
reelta, puheenjohtajana
Olli-Pekka Järvinen
Tyrwäältä ja itseoikeutettu-
na kunniapuheenjohtajana
Esko Pakarinen Somer-
niemeltä.

Erikoishistorioitsijana toi-
mii Kalle Pakarinen Itä-
Suomesta soveltuvin osin
hallituksen pyytäessä.

Kokous meni leppoisis-
sa merkeissä, teemalla ”lau-
antai on piirakkapäivä”.

Oriveden opisto oli pan-
nut parastaan ja piirakoi-
den lisäksi nautimme kar-
jalanpaistia sekä lopuksi
makoisat kakkukohvit.

Sukuyleisöä viihdytti ”Ai-
kapojat” lauluryhmä, joka
suurelta osin koostuu Pa-
karisen heimolaisista.

Seuraava tapahtumamme
on Ripovuoden ruskaretki
30.9. puoliltapäivin Huitti-
sissa. Tervetuloa!

Terveisin
- OKE

Pyhäjärven Pakariset vah-
vistuksineen matkasivat
Viipurin läänin Pyhäjärvel-
le 28.6.-30.6.2012. Muka-
na oli lähes 30 matkaajaa,
osa kokeneempia Pyhäjär-
ven kävijöitä, mutta moni
oli mukana ensimmäistä
kertaa. Retkikunnan ehdo-
ton pää oli Keljan poika
Jouko Pakarinen, jonka
opastus ja tarinat paikoista
olivat omaa luokkaansa,
ilman häntä olisi matkasta
jäänyt puuttumaan paljon.

Yövyimme Musakan lo-
makylässä, virkistäydyim-
me Pyhäjärven viileissä aal-
loissa ja teimme retkiä lä-

Pakariset kävivät
virkistäytymässä Pyhäjärvellä

hiseuduille. Kävimme Pa-
karisen mäellä Keljassa, Sa-
litsanrannan koululla, Sor-
tanlahdessa, Käkisalmessa
ja Pyhäkylän muistomer-
keillä. Osa matkalaisista
kävi tänä aikana Konevit-
sassa ja Kuoppalammella.

Illat vietimme iloisissa
merkeissä tarinoidessa ja
uusia suvun tapahtumia
suunnitellen. Kalle Paka-
rinen oli löytänyt uutta tie-
toa sukumme alkuperään
liittyen ja hänen esitelmänsä
oli illanvieton huippuhetki.

Maisemissa oli vielä jäl-
jellä sitä kauneutta, mistä
me nuorempi polvi olem-

me saaneet kuulla, mutta
valitettavan paljon oli ka-
donnut uusissa käsissä.

Onneksi voimme palata
vanhempiemme ja isovan-
hempiemme tarinoihin ja
kuviin, sillä eri aika ja kult-
tuuri ovat nyt näkyvin osa
Pyhäjärveä ja koko Karja-
laa.

Esivanhempiemme mah-
tava yhteishenki ja toime-
liaisuus tulivat esiin mones-
sa puheessa, tätä perintöä
voimme kaikki jatkaa, mis-
sä ikinä asummekaan.

MARI PAKARINEN

Pakaristen matkalaisia ryhmäkuvassa Musakalla.

Olen nuoresta 52 vuoden
iästäni huolimatta käynyt jo
neljä kertaa Pyhäjärvellä esi-
isiemme entisillä synty- ja
asuinsijoilla. Tätä retkeä
miettiessäni ja suunnitelles-
sani päätin avartaa ja haluta
retkeltä hieman enemmän.

Olin Matti-papalta kuul-
lut useasti kertomuksia,
kuinka hän nuorena sota-
miehenä joutui olemaan
vartiossa Konevitsan luos-
tarisaarella Laatokalla ja
kuinka häntä toiminnan
miehenä tympi olla ikään
kuin tyhjän panttina kaunii-
den hiekkasärkkien keskel-
lä Laatokan saaressa.

Samoin olin sekä kuullut,
että lukenut kirjallisuudesta
siitä, että sukumme mai-
den läheisyydessä, suoraan
ns. Sikovitsan peltojen ja
metsien takana olisi maas-
tollisesti ihastuttava sora-
harju kirkasvetisine lampi-
neen ja järvineen, eli Kuop-
palammin alue. Siellä kuu-
lemma jo ammoisina ai-
koina oli ruotsalainen sota-
herra Jaakko de la Gardie
pitänyt leiriään ja viihtynyt
pidemmänkin tovin.

Näissä mietteissä nojailin

Vilho ja Matti
Pakarisen jälkeläisiä
Konevitsassa ja
Kuoppalammilla

Musakan Antin baaritiskillä
saapumisiltamme hetkinä ja
kuulin Antilta, jotta ryhmä
Viitasaaren ja Keski-Suo-
men karjalaisia olisi seuraa-
vana aamuna lähdössä Ko-
nevitsaan opastetulle
kierrokselle – niinpä toi-
mintasuunitelmani oli sel-
vä.

Pakarisen Kari eli Villen
ja Kertun poika lähti kave-
riksini matkaan ja perjan-
taiaamuna suuntasimme
maasturin keulan kohti Laa-
tokkaa ja Rotjalahden kan-
sainvälistä venesatamaa.
Mikään ei ollut kuuteen
vuoteen muuttunut, ränsis-
tyviä aluksia oli tullut ehkä
pari lisää ja osoituksena yk-
sityisyrittelijäisyydestä ran-
nassa törötti täyden palve-
lun matkamuisto- ja virvo-
kekioski.

Nousimme ruosteiseen,
mutta ehjään laivaan, jossa
merirosvoiksi pukeutuneet
kansipojat ottivat meidät
vastaan ja mukava aurin-
koinen kolmenvarttin ris-
teily kohti Konevitsaa al-
koi. Keski-Suomen Värtti-
nät viritteli kaihoisia laulu-
jaan ja Karin kanssa hyräi-

limme myös mukana. Ka-
rihan kuuluu legendaariseen
Aikamies-pojat orkesteriin,
joten häneltä lauluhommat
kävivät.

Saaressa teimme yli kol-
men tunnin kiertokävelyn
ja perehdyimme saaren ja
luostarin historiaan ja ny-
kypäivään. Isä Arseni on
paikan aikoinaan perusta-
nut ja hevosenpään muo-
toinen iso kivi on ollut
pyhä uhripaikka jo ammoi-
sina aikoina. Uhrina on an-
nettu hevonen pyhille hen-
gille ko. kivellä.

Koni on hevonen ja Ko-
nevitsa – siis sana, on joh-
dannainen hevos-sanasta.

Kuulimme myös slaavi-
laista kirkkolaulua kolmi-
äänisesti ja maistelimme ca-
feen antimia, listalla olisi
ollut jopa blinejä. Ja kahvi
maidon kanssa oli 20 rup-
laa kallimpi kuin ilman mai-
toa.

Saaren ja luostarin nyky-
tila kannattaa itse kunkin
käydä toteamassa. Paljon
on tehty, mutta paljon on
tehtävää jäljellä. Munkkeja
on melko vähän kuulem-
ma 12 kappaletta.

Paluu sujui yhtä aurin-
koisissa merkeissä, ja saim-
me mukavaa opastusta
muilta matkalaisilta, kiitos
heille, jos tätä luette.

Kohtasimme muun ryh-
mämme Pyhäjärven hau-
tuumailla, ja Kuoppalam-
mille mukaamme lähtivät
Sepi ja Tepi Huotari.

Vauhdikkaan jeeppi-safa-
rin päätteeksi veljekset su-
kelsivat kirkkaaseen ja raik-
kaaseen Kuoppalammin
veteen huuhtomaan päivän
pölyt.

Paikallisnimiä: Kakara-
lammi, Tielammi, Kuop-
palammi; ainakin nämä
muistan Antin esitelleen.

Tie-olosuhteet olivat
suht’ haastavat, mutta oli-
pa sinne paikallisten nuor-
ten Lada-autokin päässyt,
ja entiset kujeet tuntui nuo-
risolla olevan mielessä. Ko-
pukka-lauttakin oli käytet-
tävissä ja korkealla mänty-
jen kyljessä uintihyppylava.

Kyllä uni maittoi Musa-
kan hyvässä majoituksessa
vauhdikkaan ja kivan päi-
vän päätteeksi.

Juttelimme porukalla,
että sukuseuramme seuraa-
va matka saattaakin koh-
distua alueen todelliseen
suurkaupunkiin, eli Pieta-
riin, mutta siitä tehdään sit-
ten jo ihan toinen juttu.

OLLI-PEKKA
JÄRVINEN

Kari Pakarinen ja Olli-
Pekka Järvinen kesämat-
kasta nauttimassa.

Konevitsan luostarista.

Kari Pakarinen ja Olli-Pekka Järvinen Laatokan
aalloilla.
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Vuonna 2004 Turussa pi-
detyssä Henttosen sukuseu-
ran kokouksessa päätettiin
Henttosen suvusta tehdä
sukututkimus sekä laatia
sukututkimuksen pohjalta
sukukirja. Vuonna 2005 su-
kuseura teki sopimuksen-
sukutukija Jarmo Paikka-
lan kanssa sukukirjan laati-
misesta. Sopimuksen mu-
kaan sukukirjan piti olla
valmis 2008. Sukukirjan
teko on kuitenkin myö-
hentynyt vuosilla - osin sik-
si, että siitä saataisiin perhe-
taulujen osalta kattavampi.

Kirja julkistettiin viralli-
sesti Aulangolla 4.8.2012
pidetyssä sukukokoukses-
sa.

Sukuseuran kirjatyöryh-
mä päätti v. 2009, että kir-
jasta tulee kovakantinen A-
4 -kokoinen teos. Kirjan
sivumääräksi vahvistettiin
576 sivua. Kirjatyöryhmän
jäsenet (jotka ovat edusta-
neetsuvun asuinpaikkoja
Karjalassa) ja monet muut
laativat kirjaan  runsaasti
sukuun liittyneitä artikkele-
ja. Loppuvaiheessa todet-
tiin, että suurin osa artikke-
leista joudutaan jättämään
pois, koska perhetaulut vei-

Henttosten sukukirja valmistui: mukana 14 500 henkilön tiedot
vät oletettua enemmän ti-
laa. Perhetaulujen ja henki-
löhakemiston lisäksi kirjas-
sa on suvun asuinpitäjien
lyhyet esittelyt, suvun vaa-
kunaa koskeva artikkeli sekä
sukuseuran historiaa käsit-
televä artikkeli. Näiden li-
säksi Sirkka ja Jarmo
Paikkala ovat laatineet kir-
jaan Henttosen nimeä kos-
kevan artikkelin.

Henttosen sukuseuralla
on tarkoitus toimittaa myö-
hemmin toinen sukukirja.
Tämä kirja koostuisi nyt 1.
kirjan ulkopuolelle jäävästä
aineistosta ja myöhemmin
kirjoitettavista artikkeleista.

Henttosen sukua käsitte-
levän kirjan nimi on MYÖ
HENTTOSET KARJA-
LAST.

Pääosa Henttosen suvus-
ta on lähtöisin Länsi-Kan-
nakselta - Antrean, Jääs-
ken, Kirvun, Ruokolahden
sekä  Johanneksen pitäjistä.
Satunnaisesti Henttosia asui
myös Viipurin alueella.

Henttosen suvun alku-
kotina pidetään Antrean
Henttolan kylää, jossa
Henttosia asui jo 1500-lu-

vun puolivälissä. Antrean
1. Henttoset olivat sotilaita,
jotka palvelivat Ruotsi-Suo-
men armeijassa. Suvun vaa-
kunassa on neljä hevosen-
kenkää ja aaltoileva Vuok-
si. Vaakunassa olevat he-
vosenkengät ilmaisevat, että
suvun alkuperäiset edusta-
jat ovat olleet sotilaita ja
talonpoikia. Vuoksi taas
kuvaa suvun jäsenten asu-
ma-alueita Länsi-ja Itä-Kan-
naksella.

Toinen Henttosen asu-
ma-alue sijoittui Laatokan
rantapitäjiin VPL Pyhäjär-
velle ja Sakkolaan. VPL
Pyhäjärvellä ensimmäiset
Henttoset ovat käräjäpöy-
täkirjojen mukaan asuneet
1650-luvun lopussa. Pyhä-
järvellä Henttoset asettui-
vat aluksi asumaan Miissu-
an kylään.  Täältä Adam
Henttonen poikansa Hen-
rikin kanssa muutti 1750-
luvun lopussa Pyhäkylään.

Pyhäkylässä  asui sotiin
asti kaksi sukuhaaraa. Py-
häkylästä suku levittäytyi
1700-luvun lopussa Yläjär-
velle, josta osa suvusta
muutti 1800-luvulla Filiky-
lään. 1854 Kaarle Hentto-

nen muutti Pyhäkylästä ko-
tivävyksi Salitsarannalle
Mulin taloon. Talo sijaitsi
ainakin 1850-luvun puoli-
välissä Laatokan rannalla
Rannansalossa (1900-luvulla
Rantakylässä nimetyssä ky-
lässä). Kaarle Henttosen
perilliset Heikki, Karin ja
Matti Henttonen hankkivat
1900-luvun alussa omistuk-
seensa Rantakylästä entisis-
tä lahjoitusmaista lohkais-
tut tilat.

Mihin VPL Pyhäjärven
Henttoset muuttivat sodan
jälkeen? Pyhäkylän alueelta
muutto pääasiassa suuntau-
tui Etelä-Satakuntaan Sas-
tamalaan ( entiseen Vam-
malaan) ja Kauvatsalle. Ylä-
järveltä lähtöisin olevat aset-
tuivat asumaan Mouhijär-
velle, Forssaan, Jyväskylän
seudulle ym. Rantakylän
Henttoset muuttivat pää-
asiassa Pohjois-Satakuntaan
Jämijärvelle ja Parkanoon.
Nykysin VPl Pyhäjärven
Henttosia asuu ympäri Suo-
mea.

Sakkolaan ensimmäiset
Henttoset tulivat 1670-lu-
vun taitteessa. He asettui-

vat asumaan Lobrolan ky-
lään. Lobrolassa suku asui
aina 1800-luvun alkupuo-
lelle asti. Suku levittäytyi
Sakkolassa mm Vilakka-
laan. Sakkolan haaran suku
oli 1700-luvun puolivälissä
kuolla kokonaan, koska lä-
hes kaikki sukuhaaran lap-
set menehtyivät erilaisiin tau-
teihin. Ainoastaan yksi Sak-
kolan alkuperäinen suku-
haara on säilynyt nykyai-
kaan.

Lisävoimaa Sakkolaan toi
1840-luvulta Pyhäjärveltä
muuttanut Abraham Hent-
tonen (s. 1793), joka avioi-
tui Sakkolan Karholasta ole-
van Valpuri  Tenkasen kans-
sa v.1823. Tämän sukuhaa-
ran jäseniä asuu nykyään
mm. Satakunnassa.

Myö Henttoset Karjalast
-kirjassa on noin 14 500
henkilön tiedot. Osa tie-
doista on päivitetty aina
2000-luvulle asti. VPl Py-
häjärveltä on 260 sekä Sak-
kolasta  yli 100 perhetau-
lua.

Kirjaa voi tilata mm. al-
lekirjoittaneelta puh 040-
753 20 40, s-posti:
teuvo.henttonen@phnet.fi.

Kirjan hinta on jäsen-
maksun maksaneilta jäse-
niltä: 1. kirja 70 euroa, 2
kirjaa 120 euroa, 3 kirjaa ja
useampi 50 euroa/kpl. Ei
jäseniltä kirjan hinta on 10
euroa kalliimpi/ kpl. Kir-
jan voi tilata myös

suoraan sukuseuran ra-
hastonhoitajalta Seija Lai-
neelta. Seija Laineen s-pos-
tiosoite on Jusela@

suomi24.fi. Tilauksen yh-
teydessä on suoritettava
maksu Henttosen sukuseu-
ran tilille Oulun Seudun
OP:hen, tilinumero
045 740 892 013 0843.
Maksajan nimen lisäksi on
oltava tarkat osoitetiedot,
jotta kirjat tulevat oikeaan
osoitteeseen. Viitetietoihin
merkintä kirjatilaus.

Kirjojen hinnan lisäksi
peritään mahdolliset toimi-
tuskulut.

Antoisia tutkimus- ja lu-
kuhetkiä sukukirjamme pa-
rissa.

TEUVO M.
HENTTONEN

Henttosen sukuseuran
pj (VPL Pyhäjärven

Rantakylän haara)
osoite: Syrjätie 2,

15 880 Hollola

Vpl Pyhäjärvi Karilaisten serkut koolle
Serkkutapaaminen Tampereella Museokeskus Vapriikissa
la 15.9.2012 alkaen klo 13 lounaalla Museoravintola Valssissa.
Ruokailun jälkeen kokous auditoriossa sekä
opastettu tutustuminen Vapriikin pysyvään Tampere-näyttelyyn.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut mielellään 10.9.2012 mennessä:
Aune Kari puh. 040 547 9920 aune.kari@sci.fi.
Paikka- ja karttatiedot: www.vapriikki.fi.
Aulassa on käytössämme vastaanottopiste klo 12.30 lähtien.
Museoravintolan ruokalista ja hinnat ovat Vapriikin nettisivuilla.
Maksut maksetaan paikan päällä.   - Tervetuloa Tampereelle.

Mikko ja Anni Karilainen (Vpl Pyhäjärvi) lapsista kuvassa Ville, Helena,
Maikki, Aino (vanhempien välissä) sekä Kaisa

Kun minulla ei ole lapsuu-
denkodista lähdettyäni ol-
lut haloilla lämmitettävää
leivinuunia, olen joutunut
paistamaan piiraat sähkö-
uunissa. Talvella sähköuuni
ei kuumenna keittiötä häi-
ritsevästi, mutta pienessä
kesämökissäni piiraiden
paistaminen kesähelteillä on
aiheuttanut pienen mökin
lämpenemisen sietokyvyn
rajoille. Tänä kesänä on-
gelma on poistunut.

Näin jo viime kesänä ke-
säpitäjäni Laukaan rauta-
kaupan pihassa australialai-
sen Garth-merkkisen puu-
tarhauunin. Se on valmis-
tajan mukaan tarkoitettu
erityisesti pizzan paistami-
seen, mutta soveltuu myös
muunlaisten ruokien val-
mistamiseen. Viime tal-
vena uuni palautui mielee-
ni, ja päättelin, että eiköhän
se paista yhtähyvin myös
meidän  karjalaisia ”pizzo-
ja”. Soitin rautakauppaan
ja varasin edelleen vielä
myymättömän uunin itsel-
leni. Uuni on tehty valu-
raudasta ja teräksestä, ja
sen leivinuuniosasssa on
erillinen kiviarina. Uuni pai-
naa pitkälti toistasataa ki-
loa, mutta sitä voi suhteel-
lisen helposti siirrellä tasai-
sella kovalla alustalla sen
omien pyörien varassa.

Uunissa on tulipesä, jo-
hon mahtuvat pienet kla-
pit, sen yläpuolella on lei-
vinuuni, ja edelleen se ylä-
puolella savustuskammio.
Uuni kuumenee yllättävän
nopeasti pienellä halkomää-
rällä  karjalanpiiraiden vaa-
timaan lämpötilaan, 300 as-

teeseen. Uuni on jatkuva-
lämmitteinen, mutta silti saa
varoa, ettei lämpö nouse
liian korkeaksi.  Uunin jäl-

kilämpö ei tietysti ole ko-
vin pitkä, mutta sekin on
riittävä lyhyempiin tarpei-
siin.

Olen tänä kesänä paista-
nut uunissa muutaman ker-
ran piiraita, ja se toimii
vallan mainiosti. Leivon pii-
raat ulkona kuistilla, jossa
jauhot saavat rauhassa len-
tää leivinlaudan reunojen
yli kuistin lautojen rakoihin.
Enää ei ole vaaraa pienen
kesämökin ylikuumenemi-
sesta!

Uunin hinta on alle 1000
euroa, ei siis ihan halpa,
mutta mielestäni se on hin-
tansa väärti. Siinä voi tie-
tysti valmistaa muitakin ruo-
kia, kuten karjalanpaistia ja-
uuniperunoita,  siinä voi
savustaa kalaa ja hauduttaa
uunipuuroa. Jos haluat tu-
tustua uunin toimintaan,
googlaa netissä ”garthout-
door oven”, niin löydät
uunin esittelyvideon.

JUHANI FORSBERG

Piiraat paistuvat kesällä ulkona

Uuniin menossa Kuusaan koskesta saadut kirjolo-
hi, taimen ja säynävä.

Kotikokin kertomaa

SASTAMALAN SEUDUN MUSEO
on avoinna kesä- ja elokuun ajankeskiviikkoisin
klo 12-18 ja torstaista sunnuntaihin klo 12-16.

 Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Nähtävillä mm. Kädentaidot Vpl. Pyhäjärvellä -näyttely

Tiedustelut:p. (03) 5213 4554
Sastamalan seudun Museo, Jaatsinkatu 2 38210 Sastamala
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Merkkipäiviä Toiminta järjestöissä on ottanut aikaa,
mutta antanut ystäviä ja tietotaitoaKaarina Pärssinen 70 vuotta

Monessa karjalaisessa ja
muussakin vapaaehtois- ja
harrastustoiminnassa mu-
kana oleva Sisko Kaarina
Pärssinen täytti 70 vuotta
elokuun puolivälissä. Hän
on syntynyt jatkosodan ai-
kana 15.8.1942 Vpl. Pyhä-
järven Heinoisissa kymme-
nentenä lapsena Aatami
(Aati) Pärssisen ja Maria
(Mari), o.s. Kaasalainen,
perheeseen.

– Tosin syntyessäni oli
elossa enää kuusi lasta ja
kasvoin seitsenlapsisen per-
heen kuopuksena, Kaarina
toteaa.

Karjalasta lähdettyä hän
asui evakkoperheessään ly-
hyen aikaa ensin Keuruulla
ja Suodenniemellä ja vuo-
det 1946-1960 Kiikassa.
Keskikoulun hän kävi Tyr-
vään yhteislyseossa ja kir-
joitti ylioppilaaksi 1963
Tampereella Sammon yh-
teislyseossa. Opinnot jat-
kuivat Tampereen yliopis-
tossa, josta Kaarina val-
mistui yhteiskuntatieteiden
kandidaatiksi 1968.

Työuransa hän teki pää-
osin työvoimahallinnossa
vuosina 1968-2007 amma-
tinvalintapsykologina, josta
ajasta viisi viimeistä työ-
vuotta päätoimisena osa-
aikaisena tiedottajana. Free-
lancer-toimittajana hän on
kirjoittanut vuodesta 1978
alkaen useisiin päivälehtiin.
Vpl. Pyhäjärvi-lehteen
olemme saaneet Kaarina

Pärssisen kirjoituksia 1980-
luvun alusta lähtien.

Karjalaisuuden kutsu
Kun on syntynyt ja kasva-
nut Vpl. Pyhäjärvellä asu-
neiden sukujen jälkeläisenä,
karjalaisuus on verenperin-
töä. Se on näkynyt mm.
Kaarinan opiskeluvuosina
aktiivisena toimintana Tam-
pereen yliopiston Karjalai-
sissa, joka vastasi osakun-
tatoimintaa. Seuraava aktii-
vivaihe syntyi kotiseutu-
matkoilla Pyhäjärvelle vuo-
desta1991 alkaen.

– Kotiseutumatkoja olen
tehnyt muutaman kymme-
nen verran ja vetänyt joi-
tain matkoja; samasta vuo-
desta alkaen Konevitsan
avauduttua, kertoo mm.
Konevitsassa talkoomat-
koilla käynyt Pärssinen.

Pääkaupunkiseudulla toi-
mivan Vpl. Pyhäjärvi-seu-
ran tilaisuuksissa hän alkoi
käydä muutettuaan Tuusu-
laan 1995, ja liittyi seuran
jäseneksi 2002. Sitä tietä
luottamustoimet ovat laa-
jentuneet Karjalaisten pitä-
jäyhdistysten liiton hallituk-
seen ja Karjalan Liiton liit-
tovaltuustoon.

– Järjestötoiminta on
kiehtonut minua siitä asti,
kun toimin nuoruusvuosi-
na maatalouskerhon kylä-
päällikkönä ja keskikoulun
oppilaskunnassa. Olen toi-
minut elämän varrella lu-
kuisissa järjestöissä. Voi olla,

että aktiiviosallistumisessa
yhdistystoimintaan on mu-
kana sukuvikaa, sisaruksien
antamaa mallia, hän tuu-
maa.

Yhteistyön voimaa
Järjestöissä toimimisen
Kaarina Pärssinen on ko-
kenut hyväksi tavaksi osal-
listua ja vaikuttaa sosiaali-
sessa kentässä.

– Yhteistyö on voimaa!
Olen myös järjestöissä toi-
miessani saanut tutustua
hyvin mielenkiintoisiin ih-
misiin ja laajentaa tietämys-
täni asioista, solminut pit-
käaikaisia ystävyyssuhteita,
tutustunut minua aina kiin-
nostaneeseen – mistä kai
kertoo oma ammatin va-
lintanikin – erilaisten ihmis-
ten elämään, ihmisten käyt-
täytymisen monimuotoi-
suuteen, ja yhteiskunnalli-
siin kysymyksiin.

Toiminta on usein aika
palkitsevaa.

– Sellaiseksi sen kokee
esimerkiksi silloin, kun huo-
maa, että on saanut ajetuk-
si, yhdessä toisten kanssa,
asioita parempaan suun-
taan. Tai kun näkee, miten
on saanut väkeä ensin ve-
detyksi mukaan, ja sitten
ihmiset nauttivat yhdessä
toimimisesta, tukevat ja aut-
tavat toisiaan.

Karjalaisen kulttuuripe-
rinnön myötä Kaarina
Pärssinen on kiinnostunut
myös sukulaiskansojen, eri-

Monen toimen nainen Kaarina Pärssinen täytti
70 vuotta. Kuva: Merja Kalenius.

Kaarina Pärssinen on mukana lukuisissa yhdistyksissä,
joista ohessa poimintoja:
– Karjalan Liitto, Liittovaltuusto; varajäsen 2008-
2010, jäsen 2011- 2013
– Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto; hallitus 2008-
2012
– Vpl. Pyhäjärvi-seura ry, hallitus 2003-2012, sihteeri
2003, puheenjohtaja 2004-2012
– Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö hallintoneuvosto 2011-
– Tampereen Ylipiston Karjalaiset; hallitus, sihteeri
1964-1966
– Pärssisen Sukuseuran hallitus 2008, sihteeri 2011-
– Konevitsa ry:n rivijäsen 1992 alkaen, matkojen
vetämistä Konevitsaan 1990-luvulla, Suomessa va-
rainkeruuta ja Konevitsassa talkootöissä 1993, 2008-
2009.
– Helsingin ort. seurak. diakoniatyön vapaaehtois-
työntekijä 2007-
– Tasa-arvokysymykset ovat vetäneet aktiivitoimin-
taan naisjärjestöissä, alueellisella ja osin valtakunnalli-
sella tasolla (hallituksien jäsenyyksiä, sihteeriyttä) ja
luottamustoimia ammattijärjestössä.
– Kunnallispolitiikka, mm. HUS/Psykiatrisen sai-
raanhoidon lautakunnan vpj. 2009- ja kutsuntalauta-
kunnan jäsen 2011-, aiemmin mm. koulu-, kulttuuri-
sosiaalilautakunnassa.

tyisesti virolaisten, kulttuu-
rista. Kulttuuri kiehtoo
muutenkin:

– Olen harrastanut käsi-
töiden tekemistä perinne-
tekniikoilla, musiikkia, teat-
teria ja aiemmin myös puu-
tarhatöitä, jotka nyt ovat
jääneet vähemmälle fyysis-
ten voimien ehtyessä. Vii-
me vuosina olen sukeltanut
sukututkimusharrastukseen.
Siinä olen kyllä edelleen ai-
van aloittelija.

Tulevana talvikautena hän
odottaa innolla paluuta van-
han rakkaan harrastuksen-
sa, klassisen musiikin pa-
riin.

– Saamillani syntymäpäi-
välahjarahoilla olen voinut
hankkia Radion Sinfonia
Orkesterin (RSO) kausili-
pun Musiikkitaloon, hän
iloitsee.

Tampereen, Hämeenlin-
nan ja Riihimäen asumis-
vuosien jälkeen hän on ko-
tiutunut 1990-luvun puoli-
välistä lähtien Tuusulaan,
jossa asuttaa vanhaa oma-
kotitaloa. Siellä reilut kym-
menen vuotta on kump-
paninaan ollut kurkijoke-
laisjuurinen mies.

Syntymäpäiviään Kaari-
na Pärssinen vietti matkoil-
la rentoutuen virolaisessa
kylpylässä.

Lämpimät onnittelut näin
jälkikäteen!

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Heta Pärssinen kirjoitti 2.6.2012 ylioppilaaksi Väinö
Linnan lukiosta Urjalasta. Hän on Pyhäjärven Tiituan
Juho Pärssisen jälkeläisiä. Juhon poika Eino Pärssi-
nen, Einonpoika Turo, tytär Heta. Kuvassa Antti, Einon
veli, ja Leila Pärssinen ja Heta.

Kerttu Liisa Pärssinen-
Luoti täytti 85 vuotta
27.6.2012. Merkkipäivää
vietettiin läheisten kesken
Sastamalassa. Kerttu on syn-
tyisin Vpl. Pyhäjärveltä
Puikkoisten kylästä.

Merkkipäiviä

Kuolleita
Oili Margit Äijälä, o.s.
Paussu, syntynyt
22.12.1943, kuoli 5.7.2012
Merikarvialla. Vanhemmat
olivat Ikaalisissa Lahja, o.s.
Inkinen ja Viljo Paussu-
Vernitsalta.

Selma Salovaara täytti 90
vuotta 30.6.2012 Tampe-
reella. Merkkipäivää hän
vietti lähipiirissä. Selma on
Pyhäjärven Pölhölän kyläs-
tä Helena ja Yrjö Kaasa-
laisen nuorin lapsi. Suvun
vanhinta onnittelevat sisa-
rusten lapset.

Ylioppilaita

Rakas äitimme
Kirsti Siviä Vesikko
o.s. Orpana

s. 24.7.1930 Vpl. Pyhäjärvellä
k. 24.6.2012 Huittisten terv.keskuksessa

Syvästi kaivaten
Mikko, Ritva
Stephanie, Anastasia ja Uwe
Meeri-sisko
muut sukulaiset ja ystävät

Kuin on monta elontietä
niin on monta kulkijaa.
Eri polkuin kautta kerran
meidät yhteen saatetaan.
Yhtykää siis vielä kerran
eessä Luojan istuimen.

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos Huittisten terveyskeskuksessa
äitiä hoitaneille. Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Martti
MUSAKKA
s. 16.9.1929 Pyhäjärvi VPL
k.  1.7.2012 Melbourne

Syvästi kaivaten
Iris
Seija, Adrian, Kirsti ja Sarah
Leila
Sukulaiset ja ystävät
Suomessa ja Australiassa.

Unen purppurasiltaa pitkin tule,
kun kaipuu on lohduton.
Pidä kädestä kiinni silloin,
kun minun vaikeinta on.
Ja luokses kun tulen – milloin?
Ole vastassa minua silloin.

         Iris
Isää lämmöllä ja rakkaudella muistaen ja kaivaten

                                       Seija ja Leila

Lämmin kiitos osanotosta.

KERRO PERHEUUTISET Pyhäjärvi-lehdessä.
Julkaisemme joka numerossa tietoja perhetapahtumista,

kuten merkkipäivistä, poisnukkuneista, vihityistä ja valmistuneista.
Lähetä tiedot toimitukseen, kerro sukujuuret ja laita mukaan myös valokuva.

Muistathan kysyä asianosaisilta luvan tietojen julkaisuun, kiitos!

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio
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TAPAHTUMAKALENTERI

PYHÄJÄRVI-LEHDEN
seuraavan numeron aineistot toimitukseen

pe 7.9.2012 mennessä, kiitos.

PYHÄJÄRVI-TUOTTEITA LAHJAKSI

JA OMAAN KÄYTTÖÖN
Vaakunapaitoja edullisesti esim. lahjaksi ja asuksesi
yhteisiin tilaisuuksiin  juuristamme kertova
Vpl. Pyhäjärven vaakunapaita!
Tilaukset Kaarina Pärssinen 040-519 3036,
e-mail kaarinaparssinen@gmail.com
ja Kaisa-Liisa Korhonen 050-590 5433,
e-mail kaisaliisa.korhonen@kolumbus.fi.
Aidon värisellä Vpl. Pyhäjärven vaakunan kuvalla ja
tekstillä PYHÄJÄRVI VPL varustettua erittäin
hyvälaatuista T-paitaa löytyy joko valkoisena
tai helmenharmaana, koot  S, M, L, XL, XXL.
Kappalehinta edelleen vain 12 eur/kpl,
jos tilaat 10 kpl saat ne yhteishintaan 100 eur.oa.
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.

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.

* 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.

Tilaa 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  p. 044-2815047 pirjo.kiiala@gmail.com

Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerho kokoontuu
taas kesätauon jälkeen ke. 5.9.2012 klo 13.30 Koulukatu
12 Tampere. Kahvittelun ja arpajaisten lisäksi kerrotaan
kesän kuulumiset. Tervetuloa!

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerho kokoontuu
torstaina 13.09.2012 klo 14 Seija ja Antero Pärssisellä,
Kiviniementie 424, 17120 Paimela. Lähtö Lahdesta
torin kulmalta klo 13.30. Kokouksessa Teuvo Hentto-
nen esittelee uunituoreen Henttosten sukukirjan. Omenia
on! -Tervetuloa toivottavat Seija ja Antero

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
15.9.2012 Karjalatalolla Käpylänkuja 1 Helsingissä, Laa-
tokka salissa. Vetoryhmä kokoontuu klo 12.00. Kello
12.30–14.00 on varattu vapaaseen keskusteluun ja suku-
tietojen vaihtoon. Varsinainen kokous on klo 14.00–
17.00. Kokouksen järjestelyvastuu on Vuokselan edusta-
jilla. Joukolla mukaan – tervetuloa!

Vantaan Maatalousmuseoon vierailu tehdään torstai-
na 11.10.12 klo 17.00. Museo on Vantaanlaakson
alueella osoitteessa Nybackankuja 1, 01670. Tarkemmin
syyskuun lehdessä. Tervetuloa - Vpl. Pyhäjärv-seura ry

Vpl. Pyhäjärvi-seuran syyskokous järjestetään su
25.11.12 klo 13.00 Laatokka-salissa Karjalatalolla. Tar-
kemmin seuraavissa lehdissä ja aikanaan saapuvassa
jäsenkirjeessä.

Matti Sipposen vunukat kirivät
Kaiun muistoviestin voittoon

Ruskamatka Karjalaan 5.-9.9.2012
Viipuri-Pyhäjärvi-Sortavala-Petroskoi-Karhunmäki.

Tiedustelut ja pikaiset ilmoittautumiset:
Heli Salminen, Naskalin Manun tyttö

puh. 0505671586

Pyhäjärven Voimistelu- ja
Urheiluseura ”Kaiun”
muistoviestin tiimellykses-
sä pingottiin Pyhäjärvi-juh-
lien alkajaisiksi Huittisten
keskusurhe i lukentä l l ä
14.7.2012 klo 11.00-11.20.

Kilpailun tulokset:
1. NoiterMoisii, Matti

Sipposen vunukat: Mila-
Mari Uski, Aapo Sippo-
nen, Tiitus Kuukkanen,
Pyry Sipponen ja ankkuri-
na Ilari Uski. Aika: 2,47,06.

2. Joukkue 3, Jari Eno:
Katja Kojo, Jari Eno ja
ankkurina Jari Kaasalainen.
Aika: 3,06,43.

3. Joukkue 2, Lauttaky-
län tytöt: Aino Eno, Anna
Koski ja ankkurina Fanni
Kaasalainen Aika: 3,18,27.

4. Joukkue Lehtinen:
Henrik Lehtinen, Eerik
Lehtinen ja ankkurina Joo-
na Mäntylä. Aika: 3,21,37.

5. Savolaiset Pyhäkylästä:
Pertti Hakanen, Lari Haka-
nen, Lenni Hakanen ja ank-
kurina Pertti Hakanen. Aika:
3,22,95.

6. Vernitsoisten joukkue:
Enni-Lotta Karkiainen,
Inka Harjuntausta ja ank-
kurina Arttu Harjuntausta.
Aika: 3,39,06.

Kilpailun johtajana toimi
Lauttakylän Lujan kunnia-
puheenjohtaja Matti Läh-

teenmäki ja kilpailun or-
ganisaattorina liikunnan-
opettaja Raimo Kiiveri
kumppaneineen.

Vammalan Karjalaseura
ry:n lahjoittaman kiertopal-
kinnon sai vuodeksi hal-
tuunsa voittanut Noiter-
Moisii, Matti Sipposen
joukkue. Kaikki kilpailuun
osallistuneet saivat Vpl. Py-
häjärvi-Säätiön lahjoittamat
Kaiun mitalit. Palkinnot on
jaettu välittömästi kilpailun

Kaikki kilpailuun osallistuneet kuusi joukkuetta
palkittiin. Kuva: Yrjö Inkinen.

Kaiun muistoviestin ko-
mea kiertopalkinto pää-
tyi Matti Sipposen vu-
nukkojen joukkueelle.
Kuva: Katariina Kallio-
mäki.

jälkeen. Viesti kulkee taas!
Liikunnallisin terveisin

YRJÖ S.
KAASALAINEN

JUHLATOIMIKUNTA KIITTÄÄ!
Parhaimmat kiitokset jokaiselle Pyhäjärvijuhlien valmisteluun ja toteutukseen osallistuneille!

Ohjelman suorittajille, naistoimikunnalle, kaikille eri tilaisuuksien vastuuhenkilöille,
talkoolaisille monissa eri tehtävissä, ja kaikille teille, jotka monin tavoin edesautoitte

kesän 2012 juhlien järjestelyissä!  Hyvää vuoden jatkoa kaikille!
Juhlatoimikunnan puolesta

- Heikki Kiiski, Huittisten Karjalaseuran pj.

LÄMMIN KIITOS
HUITTISTEN JUHLISTA

Vpl. Pyhäjärvi-juhlat on vietetty 66. kerran. Haluam-
me kiittää Huittisten kaupunkia, seurakuntaa ja eri
yrityksiä tuestanne onnistuneista juhlista. Tarmokas
juhlatoimikunta Heikki Kiiskin johdolla vastasi, että
kaikki järjestelyt toimivat ja tunsimme olevamme
odotettuja vieraita. Kiitos myös arvoisa juhlayleisö,
ohjelmansuorittajat, toimihenkilöt, juhlatoimikunta
ja talkooväki, Teidän mukana olonne ja työpanok-
senne takasivat hyvät juhlat Huittisissa, nyt jo 8.
kerran.
Päiväjuhlassa Risto Toiviainen Hämeenkyrön Karja-
laseurasta esitti meille kutsun saapua viettämään 67.
Vpl Pyhäjärvi-juhlia Hämeenkyröön.  Tavataan ”ki-
huissa” vuoden päästä.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö
YRJÖ S. KAASALAINEN PIRJO KIIALA
hallituksen puheenjohtaja säätiön asiamies


