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Jouluisissa tunnelmissa pyhien
ja uuden vuoden odotukseen

Aira Mäkelän Kurosen kotitalon pihapiiriin istutta-
ma tammi, johon kiipeämässä neljännen sukupol-
ven edustajat Sofia ja Laura Helansuo. SIVU 7.

Sukupuihin
tutustumassa

Tampereen seudun Pyhäjärvi-kerho
juhlisti 25 vuottaan

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö
ja Pyhäjärvi-lehti
toivottavat hyvää joulua

Tampereen seudun Vpl.
Pyhäjärvi-kerho toiminut
25 vuotta. Juhlaa vietettiin
joulutunnelmissa karjalai-
sesta kulttuuriperinnöstä
iloiten. Merkkipäiviä vie-
tettiin Tampereella Vaski-
tähdessä 8.12., samalla ti-
laisuus oli seuran perintei-
nen pikkujoulu.

Halu pitää yhteyttä yllä
pyhäjärveläisjuuristen kes-
ken, vaalia karjalaista kult-
tuuria ja siirtää perinnetie-
toa seuraaville sukupolville
– siinä hyviä syitä, minkä
takia Tampereen seudun
Vpl. Pyhäjärvi-kerho on
perustettu neljännesvuosi-
sata sitten, ja miksi toimin-
taa on edelleen kuukausit-
tain.

Tilaisuus avattiin yhtei-
sesti lauletulla Karjalaisten
laululla, ja sittemmin lau-
leskeltiin yhdessä monia tut-
tuja joululauluja haitarisäes-
tyksellä. Kerhon puheen-
johtaja Laila Innanen toi-
votti väen tervetulleeksi ja
totesi olevansa iloinen siitä,
että kerho toimii edelleen
omana itsenäisenä seura-
naan.

–Vaikka vuosien varrella
on kerhon jäseniä edes-

mennyt, on uusiakin jäseniä
saatu mukaan
toimintaan.Karjalaisuus ja
pyhäjärveläisyys on meille
kunnia-asia.

Puheenjohtaja lauloi
myös Pyhäjärven valssin, ja
sen jälkeen kerhon sihteeri
Pirjo Kiiala esitti joulu-
evankeliumin karjalanmur-
teella. ”Käännös” on Lau-
ri Kanteen tekemä ja jul-
kaistu Karjala-lehdessä

vuonna 1998. Evanke-
liumin jälkeen sopi laulaa
harras ”Maa on niin kau-
nis”.

Tampereen seudun Vpl.
Pyhäjärvi-kerho kiitti kahta
jäsentään Karjalaisen siirto-
väen muistomitalilla, jotka
oli Karjalan Liitto myöntä-
nyt. Muistomitalin saivat
perustajajäsen, kunniapu-
heenjohtaja Matti Mati-

kainen ja perustajajäsen,
nyt kunniajäseneksi kutsut-
tuHelvi Kalttila.

Perustajajäseniä on vielä
mukana toiminnassa kuusi
henkeä: Matikaisen ja Kalt-
tilan lisäksi Irja Siirtonen,
Eila Matikainen, Kalevi
Luukkanen ja Pentti Päi-
väläinen.

SIVU 6

...ja onnea vuodelle 2013

Kiitosten aika.
Pyhäjärvi-Sääti-
ön hallintoneu-
voston pj. Esko
Pulakka ja Tam-
pereen kerhon
pj. Laila Inna-
nen ojensivat
Siirtoväen muis-
tomitalit Helvi
Kalttilalle ja
Matti Matikai-
selle.

Vuodentaitteen juhlapyhiin
ovat pyhäjärveläisetkin val-
mistautuneet monilla paik-
kakunnilla viettämällä har-
taushetkiä, sodan alkami-
sen muistotilaisuuksia, itse-
näisyysjuhlallisuuksia, pikku-
jouluja, vuosikokouksia ja
muita vuoden kiertoon pe-
rinteisesti kuuluvia tapah-
tumia.

Kuvassa joulupukki vie-
railulla Huittisten Karjala-
seuran pikkujoulujuhlassa.

Pyhäjärvi-lehti jatkaa tu-
levana vuonna 2013 ilmes-
tymistään entiseen tapaan
joka kuukausi. Pidetään yh-
dessä yllä karjalaista kult-
tuuria ja siirretään lehden-
kin välityksellä muistoja, tie-
toja ja taitoja edelleen tule-
ville sukupolville!

Joulujuhlia
SIVUILLA 6-7
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Ei syrjäyttämiselle
Talvisodan syttymistä muisteltiin Tampereella 30.11.
Mieleeni jäi erityisesti piispa emeritus Juha Pihkalan
huoli nuorten syrjäytymisestä, tai niin kuin hän
täsmensi, syrjäyttämisestä. Aiheeseen on tarttunut
myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kuulun suurista ikäluokista suurimpaan vuosikertaan.
Syksyllä koulun alkaessa kannettiin pulpetteja luok-
kaan lisää. Mikäli joku lapsi rikkoi rajoja, puuttui
opettaja asiaan välittömästi ja se oli sillä hoidettu.
Opettaja voi keskittyä opettamiseen. Koulutaipaleeni
alussa vanhassa kyläkoulussa luokkia oli yhdistetty
kolme, yhtä luokkaa opettaja opetti ja toiset tekivät
kirjallisia tehtäviä. Tunsimme toisemme, opettajan
taholta tulimme kuunnelluiksi, arvostetuiksi ja kunni-
oitetuiksi. Koulussa syötiin emalikulhosta puuroa,
velliä, perunoita ja ruskeaa kastiketta, sekä herne- ja
lihakeittoa. Pulpetin päälle, ruokakulhon alle otettiin
pulpetista ruokaliina, voileivät ja maito tuotiin kotoa.
Syksyllä tuotiin myös puolukoita koulukeittolan
tarpeisiin. Ruoka maistui kaikille hyvin. Keittäjää
arvostettiin. Kotona opittiin rajat käyttäytymiselle,
vanhempia kunnioitettiin ja heihin voitiin turvautua
kaikissa tilanteissa. Pienestä pitäen opittiin ahkeruut-
ta, kurinalaisuutta ja vastuuntuntoa – ja odottamaan
omaa vuoroa. Kun nämä asiat tulevat ”selkäytimestä”,
on niiden avulla ollut hyvä elää.

Kuluneena vuonna tulin siihen ikään, jolloin kotikunta-
ni lähestyi minua oppaalla ”ikäihmisille”. Siispä
katsonkin voivani vapaasti paheksua erinäisiä käyttäy-
tymisen ilmiöitä, joihin osallistuvat myös aikuiset.
Graffiteja nimittäisin töhryiksi, joilla voi sutata ympä-
ristön vapaat pinnat. Roskaaminen on meillä päin
riistäytynyt hallinnasta. Aurausmerkit eli viehkat
heitellään pois. Julkisten tilojen ikkunoita rikotaan.
Luetteloa voisi jatkaa. Elämisen säännöt ovat jääneet
oppimatta, tai sitten vain on niin paha olla.

Olen seurannut sivusta nykykoululaisia. Koulussa on
erittäin paljon hyvää ja paljonhan se on muuttunut
1950-luvun ajoista. Oppimistavoitteet ovat lisäänty-
neet ja opetusvälineet ovat teknistyneet. Oppilas ei
kuitenkaan ole muuttunut. Luomme yhteiskuntaa,
jossa pakotetaan lapsi pärjäämään yksin. Kaikki eivät
pärjää. Lapsi tarvitsee aikaa kasvaa, erehtyä, oppia
elämään ihmisenä, tarvitaan aikuisen tukea. Opettaja
ei aina voi toimia vastuullisen aikuisen tavoin, laki
estää. Vanhempien vastuu on tärkein ja heidän pitää
toimia myös opettajan kanssa tiiminä lapsen par-
haaksi. Vanhemmatkin saattavat tarvita apua syrjäyty-
misessään. Hyvä että tärkeä asia on nostettu esille,
sen jälkeen on mahdollista saada parannustakin
aikaan.

Lopuksi palaan vielä talvisodan tapahtumaan 73
vuoden taakse. Vpl. Pyhäjärvi lehdessä 3/1985 oli
kirjoitus otsikolla: ”Viimeinen jumalanpalvelus
Pyhäjärven kirkossa.”  Kirjoittaja on Olavi Tukiainen.
”Kesken jumalanpalveluksen meille tuotiin sana, että
viimeinen evakkojuna lähtee muutaman tunnin
kuluttua Pyhäjärven asemalta. Silloin pitää kaikkien
paikkakuntalaisten olla lähtövalmiina asemalla.
Kirkkokansa istui hetken aivan hiljaa. Sitten pitkäpar-
tainen mies kirkkokansan keskeltä nousi ylös ja
sanoi hiljaisella äänellä: Emmekö sentään veisaisi
vielä yhden virren ennen kuin lähdemme? Hän
ehdotti virttä numero 408, vastikään ensimmäisenä
adventtina käyttöön otetusta uudesta virsikirjasta.
Nykyisessä virsikirjassa numero on 332. Kirkkokansa
nousi seisomaan. Oli mieltä järkyttävää kuulla
kotinsa, kotiseutunsa ja kotikirkkonsa jättävän
kansan veisaavan: ”Herraa hyvää kiittäkää…

Rauhallista joulua ja
hyvää uutta vuotta 2013.

Tampereella
7.12.2012

PIRJO KIIALA
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
asiamies

Ahvosten sukuseuran pe-
rustamista on valmisteltu
jo parin viime vuoden pie-
nellä perusryhmällä, jossa
vetäjinä on ollut joka suku-
haarasta yksi edustaja.

Ahvosten sukuhaaroja on
tällä hetkellä tiedossa neljä
eri sukuhaaraa. Kolme su-
kuhaaroista on Jääsken alu-
eelta evakkoon lähteneitä
ja yksi Pyhäjärveltä, josta
allekirjoittanutkin on. Ah-
vosta nimenä käyttää tällä
hetkellä Suomessa 352 hen-
keä. Lisäksi Ahvosia on 21
ulkomailla (Viipurin ja Pie-
tarin alueella sekä EU:n alu-
eella ja kauempana).

Sukukokouksen perusta-
va kokous oli kutsuttu

Ahvosten sukuseura on perustettu

Kokousedustajat yhteiskuvassa.

koolle Karjalatalon Laatok-
ka saliin 27.10.2012.

Kokouksen tarkoitukse-
na ja tavoitteena on yhdis-
tää eri sukuhaarat perustet-
tavaan yhteiseen sukuseu-
raan. Jatkossa nimi suoja-
taan ja yhdistys rekisteröi-
dään. Jatketaan sukututki-
musta ja sukutietojen yhte-
näistämistä. Sukukokouk-
sia pidetään 3-5 vuoden
välein. Tehdään yhteisiä su-
kumatkoja Karjalaan. Ta-
voitteena on myös suku-
kirjan laatiminen sukuhaa-
roineen ja sukutauluineen.

Kokouksen avasi Jyrki
Ahvonen ja hänet valittiin
myös puheenjohtajaksi. Sih-

teeriksi valittiin Katja Man-
nerström, molemmat Hel-
singin seudulta.

Sukukokoukseen oli saa-
punut edustajia kaikista su-
kuhaaroista yhteensä 49
henkilöä.

Kokouksessa esiteltiin
kaikki sukuhaarat ja allekir-
joittanut esitti Pyhäjärvi-
haaran suvun vaiheita. Py-
häjärvihaaran Ahvosia oli
kokoukseen saapunutyh-
teensä kuusi henkilöä.

Kokouksessa päätettiin
perustaa Ahvosten suku-
seura ja tehdä ensimmäi-
nen sukuhaarojen yhteinen
sukumatka entisille asuin-
paikoille Kannakselle 23.-

25.8.2013 Jääskeen ja Py-
häjärvelle.

Perustettavan sukuseuran
hallitukseen valittiinpuheen-
johtajaksi Jyrki Ahvonen ja
jäseniksi Ahti Ahvonen
(Ahvolan Peltoperän Ahv),
Hannu Ahvonen, Kaler-
vo Ahvonen (Pyhäjärven
Ahv), Matti Ahvonen
(Penttilän Ahv), Terhi Ah-
vonen (Hännikkälännie-
men Ahv).

Sukuseuraan liittymisestä
tiedotetaan erikseen varsi-
naisen toiminnan käynnis-
tymisen jälkeen.

KALERVO
AHVONEN

Täsmennän vielä mikä oli
ihmetykseni aihe, ollessani
Pyhäjärven puvun manne-
kiinina pukuesittelyssä. Olin
seurannut Vpl. Pyhäjärvi -
lehdestä 1980-luvulla, mi-
ten kotiteollisuusopettaja
Merja Kasanen teki Kuo-
pion Koti- ja taideteolli-
suusoppilaitoksessa viimei-
senä opiskeluvuotenaan
erittäin  tarkan ja laajan
selvityksen Pyhäjärven kan-
sallispuvusta, sen valmis-
tuksesta ja historiasta. Näi-
den tietojen mukaan hän
myös valmisti mallipuvun,
joka lehdessä 2/1985 esi-
teltiin. Säätiö oli rahoitta-
nut puvun tutkimista. Puku
oli myös annettu kansallis-
pukuneuvoston raadin tut-
kittavaksi.

Kansallispukuihin liittyviä
asioita hoitaa nykyisin Suo-
men kansallispukukeskus
Jyväskylässä.

Ennen pukuesittelyä sain
luettelon tarkistetuista 10

Karjalaiset kansallispuvut ja kansanpuvut
Karjalatalolla 29.9.2012

puvusta, sekä muista 22
kansallispuvuista Pyhäjär-
ven puku mukaan lukien.
Muutama puku lisäksi
puuttui näytöksestä ja tästä
luettelosta, joka siis käsitti
vain karjalaiset kansallispu-
vut.

Miksi Pyhäjärven puku
ei kuulu tarkistettuihin pu-
kuihin?

Säätiön hallitus päätti ko-
kouksessaan 18.11.2012,
että selvitetään mistä sei-
koista tarkistus jäi puuttu-
maan ja palataan asiaan
tammikuun kokouksessa.

PIRJO KIIALA
asiamies

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio

Kansallispuvun piirros
lehdestä 2/1985. Silloi-
sen kirjoituksen mukaan
puvusta tutkimatta ovat
huntu, viitta, sukat ja
käsineet. Pyhäjärvi-Sää-
tiö selvittää asiaa.
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Suvannon seudun sukutut-
kimuspiirin marraskuun
kokouksessa teemana oli
sukukirjojen erilaisuus.

Perinteisissä sukukirjois-
sa olemme tottuneet näke-
mään sukutiedot muodos-
sa, jossa sukutaulut seuraa-
vat toisiaan. Nyt oli esillä
Ihalaisen suvusta kertova
teos ”Elämää edestakai-
sin”. Esko Simonen aset-
ti esityksessään kysymyk-
sen: Miksi se on enemmän
kuin Ihalaisen sukukirja?

Historiakirjojen lisäksi
sukututkijaa on kiinnosta-
nut vuosien 1939-1945 ai-
kaiset ja niiden jälkeiset ta-
pahtumat. Mitä suvulle on
tapahtunut ja miten he ovat
sijoittuneet uusille asuinsi-
joille. Miten siirrämme van-
hempiemme ja esivanhem-
piemme tiedot jälkipolvil-
le?

Evakkomatka käsitteenä
ei avaudu nuorelle suku-
polvelle pelkän sanan avul-
la. Asian sisäistämiseksi tar-
vitaan karttatietoja. Mistä
on lähdetty ja milloin, mi-

Sukuteoksen erilaisuus
hin on palattu? Karttojen
avulla hahmottuu matka-
reitti ja paikkakunnat joihin
on siirrytty. Jo muutamasta
kartasta havaitaan, että
evakkomatkaa on tehty
edestakaisin.

Karttanäkymään liittyy
myös muuta pohdintaa.
Kuinka monta kertaa tava-
rat on pitänyt pakata ennen
lopullista sijaintipaikkakun-
taa? Usealla perheellä oli
lisäksi maataloustyökalut ja
karja mukana.

Ihalaisen suvun tarina ra-
kentuu suvun jäsenten kir-
jeenvaihtoon, jolla on suuri
merkitys tuossa ajassa sel-
viytymiseen. Tämän päivän
traumoihin löytyy auttajia
– henkisen tuen antajia.
Tuolloin heitä ei ollut, oli
selvittävä omin voimin. Lie-
kö ollut tiedostettu tai tie-
dostamaton ajatus ryhtyä
sisarusten kanssa keskinäi-
seen kirjeenvaihtoon.

Vaikeita asioita ei pääs-
tetty koteloitumaan omiin
ajatuksiin. Purkukanava löy-
tyi lähipiiristä. Tarvittiin vain
ajatusten vaihtoa arkisista

Kuva kirjasta ”Elämää edestakaisin”, Marian reitti. Mitä ajatuksia tämä kuva
tuo mieleen omalta elämäntaipaleeltasi?

asioista.
Lukossa olevilla usko-

muksilla on rajoittava vai-
kutus elämäämme. ”Me
emme selviä tästä.” Näin ei
tapahtunut Ihalaisen sisa-
rusten kohdalla. Keskinäi-
sellä kirjeenvaihdollaan he
vapauttivat sekä itseltään
että toisiltaan energiaa koh-
data tulevaisuus uudella ta-
valla. Sotavuodet olivat
meille kaikille kriisivuosia,
mutta niiden kautta opim-
me uusia asioita – uusia
selviytymiskeinoja.

Toisena esittäjänä oli Kari
Kuisma, joka kertoi omis-
ta kokemuksistaan suku-
kirjan laadinnassa. Hän ku-
vasi tutkimuksessaan elä-
mää edestakaisin ammatti-
kunnan kautta. Kivitöiden
ammattilainen – sillanraken-
taja – kulki radanrakentaji-
en mukana idästä länteen.
Tämä, jos mikä, tekee su-
kututkimuksesta mielen-
kiintoisen.

Yhden pitäjän, edes naa-
puripitäjien, historiakirjat
eivät riitä selvittämään su-

vun vaiheita vuosisatojen
saatossa.

Edellä olevat esimerkit
kuvaavat, että mentäessä
sukututkimuksessa pintaa
syvemmälle on avuksi otet-
tava historiakirjojen ja vi-

rallisten asiakirjojen ohella
kartat, kirjeet, valokuvat ja
päiväkirjat. Mitä kaikkea
sieltä kotiarkistojen kätköis-
tä löytyykään?

Suvannon seudun suku-

tutkimuspiirin vetoryhmän
jäseninä jatkavat vuonna
2013 Kauko Hinkkanen
ja Eija Savolainen.

KAUKO
HINKKANEN

Artikkeli perustuu ylioppi-
laiden Reino O. Kukon ja
Martti Toiviaisen teke-
mään haastatteluun Viipu-
rilaisen Osakunnan stipen-
diaatteina vuonna 1937.
Heidän tavoitteenaan oli
ensisijaisesti kerätä talon-
poikaisesineistöä Kuusaan
lahjoitusmaamuseolle. Sii-
nä ohessa he päättivät suo-
rittaa myös haastatteluja lah-
joitusmaa-ajoilta. Haastatel-
tavina oli 20 pyhäjärveläis-
tä.

Haastateltavista vanhin oli
88-vuotias Mikko Pusa
Rotjanlahdesta. Kokemuk-
sia tälle vanhukselle oli ker-
tynyt kosolti sekä lahjoitus-
maakaudelta että Pietarin
matkoilta. Hän oli käynyt
Pietarissa 33 vuotena ”maa-
litsanajossa”. Pusa ei ollut
mikään heikkohermoinen
isäntä hoviherrojen edessä.
Oheisena on otteita hänen
kertomuksistaan.

Taubilassa piti käydä ro-
potissa (päivätöissä) sekä
kesällä että talvella. Kesäi-
sin oltiin kyntämässä, astu-
voimassa (äestämässä) ja
lannanajossa. Kyntäminen
ja äestäminen eivät olleet
urakkatyötä. Lannanajossa
oli urakkana karjapihalta
maantien laitaan neljä kuor-
maa ruokavälissä. Talven
aikana ajettiin puuta Hepo-
harjusta ja keväällä, usein jo
rospuuttoaikaan, käytiin ot-
tamassa Tielammin salolta
astuvatarpeita (risuäestar-
peita).

Miehet menivät iltaisin kir-
joittamoon (toimisto). Her-
ra pöydän takana sanoi:
”Teille ei merkitä päivää.”
Mikko tuohtui ja tokaisi
vastaan: ”Sehä on ihme jot ei
tehhä päivää, vaik myö koko
päivä oltii astuvoimas.” Tem-
pasin puukon tupest ja piirsin
pöytää ja sanoin; yks päivä,
toine päivä!”

Herra sanoi apurilleen
Kuokkaselle: ”Soata ulos!”

”Puukko löysässä tupessa”

Tämä vastasi: ”Soata itse!”
Itsepäinen herra piti sanan-
sa ja ilmaisi tahtonsa, ettei
kyseistä päivää merkitä kui-
tenkaan kirjaan.  Viimeinen
sana jäi kuitenkin Mikolle:
”Se onki er asja, jot merki-
tääk se kirjoa vai ei, mut
kylhä myö päivä tehtii.”

Mikko Pusa, Juho Päi-
väläinen ja Jaakko Kä-
hönen olivat äestämässä
maantien laidassa. Oli jo
illansuu eikä hevosia oltu
lepuutettu päivän aikana.
Mikko ehdotti, että ajetaan
hevoset läheisen mäen pääl-
le ”vähä puhalaimoa, koi ei uo
koko päiväs soaneet puhalai-
ja.” Kun miehet hevosi-
neen pääsivät mäen päälle,
niin silloin Pipinä hyökkäsi
”pettäiköst” (männiköstä)
ratsun selässä. Hän oli ollut
siellä ”kavattamas” (pitää
silmällä).

Pipinä sanoi Häsälle: ”Rii-
su hevoset pois, menkööt kotei-
hinsa! Ei merkitä päivää. Mitä
he täällä tekevät, kun he kui-
tenkin vain seisovat!” Mikon

pinna kiristyi: ”Miu hevostai
ainakoa ei riisu Häsä etkä
sie.” – ”No etkö sinä meinaa
antaa riisua?” ja alkoi tulla
pätkä kädessä kohti Mik-
koa, joka tempasi puukon
tupesta ja alkoi juosta her-
raa kohti. Silloin tämä ”olo-
tais” (lähti) karkuun ja sa-
noi paetessaan, että olkoot
hevoset valjaissa, mutta työ-
päivää ei merkitä. Mikko
tokaisi vastaan: ”Sehä on
ihme, jot valla herraks uot
peäst ja sanot jot ei tehhä
päiveä vaik on illasuu.”

Mikko oli ostanut ”vie-
terastuvan” (jousiäkeen).
Eräänä päivänä Torlster-
niemestä Ylli, jonka suku-
nimeä Mikko ei muistanut,
tuli käymään kylässä. Ihas-
tellessaan Mikon vieteras-
tuvaa Ylli osti samanlaisen.
Keväällä kylvettiin kaura
maahan, mutta kesästä tuli
huono kasvukausi. Kaura
ei tuottanutkaan sinä vuon-
na hyvää satoa. Epäonnes-
ta tuohtuneena Ylli sanoi
Mikolle: ”Teä ei toista kertoa

miu peltojai pilloa.” Mies nosti
jousiäkeen veneeseen, souti
järvelle ja upotti äkeen jär-
ven pohjaan.

Killper oli vähän ”järe-
tö” (tottelematon, tuhma)
vallesmanni, joka asui Sort-
talassa (Sortanlahdessa).
Lappalainen meni pyytä-
mään häneltä passia Venä-
jän matkaa varten.  Vastaus
oli kielteinen. Lappalainen
meni uudelleen. Tällä ker-
taa vallesmanni ei päästä-
nyt häntä edes sisään. Lap-
palainen särki oven, meni
sisään ja sanoi, “jot miu on
soatava passi“.

Vallesmanni Forss asui
Larjavan kylässä. Kerran
hänelle ilmiannettiin, että
Juho T. Salitsanrannan ky-
lässä pitää viinakauppaa.
Forss lähetti sanan Juholle,
että jos hänellä on viinaa,
niin hävittäköön ne, koska
hän tulee myöhemmin tar-
kastamaan. Forss kehotti
kuitenkin säästämään ”yhe
puteli, jot soahoa puolkupit”.

Vallesmanni meni tarkas-
tamaan. ”No mitäs valles-
mannil on asjoa?” – “Sanoi-
vat, että sinulla on viinoja.
Onko sinulla?” – ”Oha miul
yks putel, mut mieko uon kivu-
loine mies ni mie uon pitänt
varal jot jos millo sattuu kopris-
tammoa (tuntea kipua).”

”24-vuotisen oti muijan.
30-vuotisen osti ensimmäi-
se luukan (auran). Mie oli
ensimmäine mei kyläst
mikä ost luuka. Toin Käki-
salmest ja makso 55 mark-
koa. Vuohelaisel ol luukka
yht aikoa ko hovis.”

Luukka tul talluo. En-
simmäise kynnökse hienon-
si omatekosel puisel piikki-
astuval (ei sama kuin risu-
astuva). Ko ei olt viel luuk-
koa ni ei muutako, koivi-
kostaki ko tein peltuo, ensi
voa ajeli viilvoarnoal ristii
rastii ja sit toki juurii välist
atral niiko varis sittakok-
kuo (lantaläjä).

Sit hanki rautase piikki-
astuva. Käkisalmest toin
piikit, maksoit markan kap-
pale. 20 piikkii, 20 mark-
koa. Itse tein selkäimet
puust.

 Puita sai ko käi herralt
kysymäs. Kasakat olliit Tie-
lammil metsävahis. Ko pan
ryypyt, ni kasakat sannoit
”horossoo” eikä katsoneet
metsä peällekeä. Ken ei pant
ryyppylöi, sil hyö koukkui-
liit.

Samper ol ensimäine
metsäherra Suome valtio
aikan. Kasakat olliit voa
metsävahis. Pehtoorit olliit
perreäkatsomas ropotis.”

KAUKO
HINKKANEN

Lähde:
Reino O. Kukko; Muis-

titietoja entisajan elämästä
Vpl. Pyhäjärvellä,  erityi-
sesti lahjoitusmaaoloja sil-
mälläpitäen. Museovirasto.

Reino O. Kukko haastattelee Mikko Pusaa Rotjanlahdella kesällä 1937.

Lapsuuden
joulupulla
Harmaa mökki se oli
Pyhäjärven rannalla,
minun äitini lapsuuskoti.

Kalastuksella elettiin,
eikä leipä leveä ollut,
mutta riittävä kuitenkin.
Jouluksi leivottiin pullaa
ja laitettiin siirappia päälle.
Yhdessä veisattiin
Enkeli taivaan.

Lyhyeksi vain jäi
äitini lapsuus.
Tie vei vieraaseen taloon
lapsenlikaksi ja paimentytöksi.
Sydämessä ikävä kotiin.

Elämän ehtoossa,
vanhuuden valoisina päivinä
äiti muisteli lapsuuttaan,
lapsuuskodin joulupullaa.
Keinotuoli pysähtyi,
vanhus kuunteli kauan.

Pyhäjärven aaltojen
kohinanko kuuli,
vai soivatko jälleen
Konevitsan luostarin kellot.

           LAHJA SIUKOLA

Tilaa nyt oma

Pyhäjärvi-lehti
tai anna ystävälle ja
sukulaiselle lahjaksi.
Joulunumero 2012
sisältyy hintaan!

Tilausmaksu
vain 30 euroa
vuosikerta,

lehti ilmestyy kerran
kuukaudessa.

 Soita samantien
p. 040 730 2622
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Kirkonsanoma

Kerro perheen ja
suvun uutiset lehdessä

Pyhäjärvi-lehti julkaisee joka numerossa
tietoja perhetapahtumista,  kuten merkkipäivistä,

edesmenneistä ja valmistuneista.

Muistathan kuitenkin aina kysyä asianosaisilta
luvan tietojen julkaisuun.

OIKAISU: viime leh-
dessä olleessa Daisyn
tarinassa oli kuvateks-
tivirhe. Tässä oikea:
Aunen vanhemmat
Daisy ja Ville Karilai-
nen.

”Jumalan on kunnia kor-
keuksissa, maan päällä rau-
ha ihmisillä, joita hän ra-
kastaa.” (Luuk. 2: 14)

”Sen sijaan, että puhum-
me ihmisen jumalasuhtees-
ta, meidän tulisi puhua Ju-
malan ihmissuhteesta”,
saarnaaja sanoi. ”Tärkeäm-
pää kuin mitä me ajatte-
lemme Jumalasta on se mitä
Hän ajattelee meistä”, lau-
sui toinen puhuja. Juuri täs-
tä on kysymys joulun sano-
massa, jonka enkelit toivat
paimenille. Mitä Jumala
ajattelee meistä?

Enkeleiden ylistyslaulu on
kaksiosainen. Se alkaa sa-
noilla ”Jumalan on kunnia
korkeuksissa.” Lause ei ole
toivotus vaan toteamus.

Enkeleiden  ylistyslaulu
Koko pelastushistorian
tausta on tämä:  Alun perin
Jumalaa ympäröi kunnia ja
kirkkaus. Ihmisen lankee-
mus loukkasi sitä. Jeesuk-
sessa Kristuksessa Jumala
itse sovitti ihmisen lankee-
muksen. Jumalan hyvyys ja
ihmisrakkaus tuli näkyviin
kaikessa, mitä Jeesus oli,
puhui ja teki. Hän oli täyn-
nä armoa ja totuutta.

Enkeleiden ylistyslaulun
toinen osa kertoo maan
päällä toteutuvasta rauhas-
ta: ”…maan päällä rauha
ihmisillä, joita hän rakas-
taa”. Jumalan ja ihmisen
välillä vallitsee rauha Jee-
suksen sovitusuhrin tähden.
Paitsi Jumalan ja ihmisten
välillä rauha vallitsee myös

ihmisten kesken. Kaiken tä-
män luo Jumala, joka ra-
kastaa ihmisiä. Jumalan rak-
kaus ihmisiin ilmaistiin edel-
lisessä raamatunkäännök-
sessämme sanoin ”joita
kohtaan hänellä on hyvä
tahto”. Edesmennyt pyhä-
järveläinen rovasti Kaarle
Viika sanoi: ”Kaikki järjes-
tyy, kun on hyvää tahtoa.”
Kokeneena perheneuvoja-
na hän oli nähnyt tämän.

Rauhamme Jumalan
kanssa perustuu Jumalan
hyvään tahtoon ihmistä
kohtaan. Myös rauha ih-
misten ja kansojen välillä
lähtee hyvästä tahdosta.
Messias, Jeesus Kristus, on
Rauhanruhtinas. Hänen vai-
kutuksensa saa aikaan rau-

haa, onnea ja sopusointua
siellä missä kunnioitetaan
Häntä ja turvaudutaan Hä-
neen. Jumalan valtakunnan
tuleminen aikojen lopulla
merkitsee Jumalan kunni-
an, rauhan ja rakkauden
toteutumista täydellisesti.
Sitä odottaessamme rukoi-
lemme:

Suo, Herra, toivon kynt-
tilöiden loistaa, tyyneksi,
lämpimäksi liekki luo. Va-
laiset pimeän, voit pelot
poistaa. Jää keskellemme,
Kristus, rauha tuo. (Vk
600:3)

Rauhallista ja siunattua
joulua Pyhäjärvi-lehden lu-
kijoille!

MIRJA TENKANEN

Kuolleita
Käsityönopettaja Irma Karilainen nukkui pois 7.päivä-
nä joulukuuta 2012 Hyvinkäällä. Tammikuun alussa
Hyvinkäällä pidettävästä siunaustilaisuudesta antavat lisä-
tietoja Aune Kari ja Urpo Karilainen. Irman elämäntyös-
tä kerromme tämän lehden tammikuun numerossa.
- Lähiomaiset

Everstiluutnantti Seth J.
Wahl täyttää 85 vuotta
8.1.2013 Vantaan Tikkuri-
lassa. Merkkipäivänään hän
on matkoilla.

Seth on Vpl. Pyhäjärven
seurakunnan entisen kap-
palaisen, edesmenneen
Sem. J. Wahl’n poika.

Merkkipäiviä

Jäätävä tuuli tuntui luissa ja
ytimissä edetessäni kohti
Vanhaa kirkkoa. Kirkon
vieressä seisova joulukuusi
uhmasi myrskyä koko ko-
meudessaan. Tuntui kuin
säätilakin olisi muistuttanut
siitä ankaruudesta, mikä
kohtasi Suomea talvisodas-
sa.

Sisällä kirkossa oli tyyntä,
lämmintä, ja valoisaa. Tam-
pereen vanha kirkko on
vuodelta 1825, joten se on
seissyt paikallaan useita Suo-
men historian kovia aikoja
todistamassa.

Tilaisuuden järjestivät
Karjalan Liitto, Karjalais-
seurojen Tampereen piiri,
Tampereen tuomiokirkko-
seurakunta ja Tampereen
ortodoksinen seurakunta.
Urkumusiikista vastasi di-
rector cantus Tuomas
Laatu.

Veisattiin virsi 580   Oi
kuningasten kuningas…
Tuomiokirkkoseurakunnan
tervehdyksen esitti tuomio-
rovasti Olli Hallikainen
muistuttaen mieleemme tal-
visodan ankarista, jopa 42
asteen pakkasista. Suoritus-
kyky joutui äärimmäiseen
koetukseen – pehmeät suk-
ka- ja lapaspaketit kotirin-
tamalta olivat toivottuja.

Karjalan Liiton terveh-
dyksen toi hallituksen jäsen
Eija Hatakka-Peltonen,
muistellen tuolloin 9-vuo-
tiaan isänsä kertomia tun-
nelmia Metsäpirtin Hatak-
kalassa sodan syttyessä. Po-
jan isä kaatui vajaa kuukau-
si sodan syttymisestä.

Eija toimi myös tilaisuu-
den juontajana. Kuoromu-
siikkia esitti kansallispukui-
hin pukeutuneena Karjalan
Kaiku, joka perustettiin
Tampereelle syksyllä 1940
koti-ikävää karkottamaan.
Kuoro lauloi Olli Nykä-
sen Karjalan, Juha Lanun
Äiti Karjalan ja ukrainalai-

Talvisodan syttymisen valtakunnallinen
muistotilaisuus vietettiin Antin päivän
2012 myrskyssä Tampereella

sen kansanlaulun Krinitsa.
Kuorolaiset toimivat ti-

laisuudessa myös kolehdin-
kantajina. Kolehtivirtenä oli
581 Kiitos, Jumalamme,
kun annoit kauniin maan…

Inkeriläisjuurinen Tampe-
reen entinen piispa Juha
Pihkala kertasi historiam-
me kriisejä. Suomesta tuli
osa Ruotsia, joka taisteli
Novgorodia vastaan, sit-
ten Suomi halusi autono-
mian ajalta itsenäiseksi. Suu-
ri kriisi oli Tamperettakin
kovasti ravistellut vuoden
1917 kansalaissota. Neljäs
kriisi oli talvisota. Nyt ele-
tään 1990-luvulla koettua
lamakautta, josta alkoi vii-
des kriisikausi ja se kosket-

taa varsinkin nuorta suku-
polvea. Monet ovat syr-
jäytetty yhteiskuntamme ul-
kopuolelle, tarvitaan apua
näiden ongelmien korjaa-
miseen.

Lopuksi veisattiin virsi
170 Jumala ompi linnam-
me, joka on ollut esivan-
hemmillemme tärkeä us-
koa ja voimaa antava. Vir-
rellä saateltiin mm. presi-
dentti J. K. Paasikivi syk-
syllä 1939 Helsingin rauta-
tieasemalta neuvottelumat-
kalle Moskovaan.

Kynttilät kädessä, myrs-
kytuulta uhmaten siirryttiin
kulkueena Vanhasta kirkos-
ta ortodoksikirkkoon. Mat-
kamme turvallisuudesta

huolehti kaksi poliisipartiota
autoineen. Kynttilät jätet-
tiin kirkon portaille, mistä
ne myöhemmin vietiin Ka-
levankankaan sankariristille
ja Karjalaan jääneiden vai-
najien muistomerkille.

Kirkkoherra Markku
Toivanen kätteli meidät kir-
kon ovella ja piti ortodok-
sisen rukouspalvelun kirk-
kokuoron avustamana. Ti-
laisuuden lopuksi nautim-
me iltateen viereisessä Ni-
kolainsalissa.

Kiitollisena itsenäisestä
Suomesta sen puolustajille
– sotatoimissa ja kotirinta-
malla!

PIRJO KIIALA

Kynttiläkulkue Hämeensillalla. Kuva: Kauko Äikäs.

Martti Turusen säveltämän,
A. Kiven Sunnuntai-runon
poljentoon mukaillut Pekka Laulajainen

Mä muistan sen marraskuun aamun, ainiaan muistan sen,
kun seisoi ikkunan eessä viis’vuotias poikanen,
ja punersi taivanhan ranta oudosti leimuten.

Mä kuulin myös tykkien jylyn, takaa järven seljänteen,
ja tiesin, on syttynyt sota, josta puhuttiin kuiskaillen –
on isäkin jossain tuolla, joella Taipaleen.

Ei mennyt kuin muutama päivä, käsky ankara annettiin:
Nyt lähdettiin – matkalle mukaan vain evästä ja vaatenyytti
illaksi asemalle,  juna jo odottaa.

Kuin karjaa tai muuta kamaa meitä nyt lastattiin:
äidit, lapset ja mummot vaan mukaan härkävaunuun avaraan.
Ja vihelsi veturin pilli – evakkojunan pilli.

Mihin mennään, sitä kyseltiin – vastausta saatu ei.
Turva varmempi kun tiedettiin, Taivaan Isä luo rukous vei –
ja virisi evakkovaunuun virrenveisuu harras!

PEKKA LAULAJAINEN

Marraskuinen muisto

Sanovat,
lumeton talvi
tai lupaavat 

lauhaa.
Antaa sanoa,
antaa luvata,

luonto näyttää
luontonsa

ja viimeksi 
nauraa.

Terveisin
HANNU

MUSAKKA

Tilaa Pyhäjärvi-
lehti omaksi,

ystävälle tai
sukulaiselle

lahjaksi
p. 040 730 2622
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Äitini Emma Johanna
Welling syntyi  15.12.1912
Räisälässä kirkonkirjojen
mukaan Makkolan kylässä.
Kuitenkin hänen syntymä-
paikkansa oli Kirvussa In-
kilän asemalla, jossa hänen
perheensä asui  isä Mau-
non ollessa  ratapölkkyjä
veistämässä valmistuvaa ra-
taa varten. Äiti Matildalla
oli kaksi lasta Emman syn-
tyessä, tytär Vendla ja poi-
ka  Arvo. Aino-tytär oli
kuollut kaksivuotiaana.

Perhe muutti kuitenkin
Pyhäjärvelle pian Emman
syntymän jälkeen. Äitini oli
kolmen kuukauden ikäinen,
muuttokuorma pysähtyi
matkalla Pikon myllylle le-
vähtämään, kun  pikku vau-
vaa piti imettää. Tästä py-
sähdyksestä Matilda-äiti
kiusoitteli myöhemmin
Emmaa hänen mentyään
sodan aikana naimisiin Pi-
kon myllärin Rauni Jalon
kanssa. Hän sanoi ”Em-
man ensimmäiseksi hakeu-
tuneen myllylle Pyhäjärvel-
le saavuttuaan”.

Emma Jalon, o.s.Welling,
syntymästä 100 vuotta

Wellingin perhe asettui
asumaan Enkkuaan  Juho
Hohtarin taloon, johon
muutamaa vuotta aikaisem-
min Mauno Wellingin veli
Juho oli muuttanut Räisä-
lästä ja mennyt naimisiin
Hohtarin lesken kanssa. Pari
vuotta myöhemmin Hoh-
tarit myivät pienen maatil-
kun Mauno Wellingin per-
heelle. Tilan nimi oli Lehto.

Sinne rakennettiin pieni
mökki, johon sitten syntyi
lisää lapsia. Pyhäjärvellä syn-
tyi viisi lasta. Vanhin lapsis-
ta Venla oli Helsingissä
opiskelemassa ompelijatta-
reksi, mutta hän sairastui
siellä keuhkotautiin ja kuoli
sitten kotonaan ja haudat-
tiin Pyhäjärven kirkkomaa-
han. Emma hoiti Venlaa
kotona hänen kuolemaan-
sa asti. Emman rippikou-
lunkäyntikin siirtyi vuodella
sisarta hoitaessa.

Pienestä maatilkusta ei
kovin paljon riittänyt ison
perheen elämiseen, vaikka
oli lehmäkin ja muuta kar-
jaa. Isä Mauno teki suuta-

rintöitä ja rakennushom-
mia. Lasten kasvaessa hei-
dän piti alkaa etsiä ansio-
työtä ja suuntaa elämäänsä.

Emma oli ensin Enkku-
an kylässä piikomassa eri
taloissa ja sitten hän oli jo
karjapiikana Hiitolassa kol-
me vuotta, joka vuosi eri
talossa. Sitten konstaapeli
Rautiainen Enkkuasta
suositteli nimismies Aatto-
sen rouvalle, joka etsi koti-
apulaista, Emmaa, jonka
tiesi osaavan kaikenlaista
kotiin liittyvää. Niinpä
Emma Wellingistä tuli ni-
mismiehen perheen koti-
apulainen. Siinä työssä äiti-
ni oppi herrasväen tavoille
siinä mielessä, että oppi lait-
tamaan erilaisia ruokia, huo-
lehtimaan lapsista, pukeu-
tumaan tyylikkäästi  jne.
Nimismies Aattonen sai
siirron Äyräpäähän ja koti-
apulainen seurasi tietenkin
mukana.

Nimismiehellä ollessaan
Emma kuitenkin oli näh-
nyt Pikon myllyllä komean
myllärin. Emma oli Kaa-
salaisen Tyynen kanssa
kerran Kaiun urheilukilpai-
luissa. Se oli oikeastaan en-
simmäinen tapaaminen
Rauni Jalon kanssa. Siitä
sitten alkoi seurustelu, joka
jatkui  siihen asti, että ennen

sodan syttymistä Viipurissa
ostettiin kihlat ja käytiin kih-
lakuvassa sekä suunniteltiin
yhteistä elämää. Sota kui-
tenkin muutti suunnitelmat.

Mauno Wellingin perhe
joutui evakkotaipaleelle,
Emma koki evakkotaipa-
leen kirjaimellisesti kuljetta-
essaan karjaa junakyydillä
aina Kruunupyyhyn asti si-
sartensa Vienon ja Bertan
kanssa. Talvisodan aikana
Emma oli jonkin aikaa töis-
sä  Viipurissa upseeriper-
heessä, johon nimismies
Aattonen oli häntä suosi-
tellut joutuessaan itse vir-
kamiehenä Helsinkiin.

Talvisodan jälkeen myl-
lärin pariskunta vihittiin Sa-
vitaipaleen kirkossa. Rau-
nin ollessa sodassa,Emma
asui Lappeenrannassa
anoppinsa kanssa. Jalon
perheeseen syntyi sodan ai-
kana kaksi poikaa, Pertti
ja Paavo. Sodan jälkeen
Luumäellä syntyi tytär, Riit-
ta-Sisko. Tässä yhteydessä
Emma sairastui polioon.
Se tiesi todella vaikeita ai-
koja perheelle. Äiti sai hoi-
toa Helsingissä Invalidisää-
tiöllä ja isä Rauni hoiti hän-
tä kotona savikääreillä ja
kylvettämällä Kuhnen luon-
nonparantolan ohjeiden
mukaan. Äiti parani niin

paljon, että hän pystyi jopa
polkupyörällä ajamaan,
vaikka nilkka jouduttiinkin
jäykistämään. Kävellessä
hän turvautui kävelykep-
piin.

Sitten perheen muutto
Vehkalahdelle, jossa oli oi-
keastaan ensimmäinen
pysyvämpi yhteinen koti.
Lapset kävivät koulua, isäl-
lä oli työtä yllin kyllin ja äiti
sai toteuttaa oppimiaan tai-
toja perheen hyvinvoinnis-
ta huolehtiessaan. Hänelle
muodostui hyvä ystäväpii-
ri, joiden kanssa hän nautti
elämästään. Hänen harras-
tuksiinsa kuului puutarhan
hoito, käsityöt, sekä myös
perheensä kanssa uskon-
nolliset tilaisuudet ja mu-
siikki. Olihan hän nuoruu-
dessaan osallistunut Pyhä-
järven kirkkokuoron har-
joituksiin ja esiintymisiin.
Hänellä oli hyvin kaunis
lauluääni. Hän oli myös hy-
vin taitava käsitöiden teki-
jä. Hän valmisti paljon per-
heen vaatteita ja erityisesti
itselleen hän ompeli lähes
kaikki vaatteet. Lisäksi mat-
toja ja pellavapyyhkeitä sekä
ryijyjä valmistui kodinhoi-
don ohella. Villapaidoista,
sukista ja lapasista puhu-
mattakaan.

Mylläri Rauni Jalon jää-

dessä eläkkeelle pariskunta
muutti Myllykylästä Husu-
laan, jossa oli palvelut lä-
hellä. Siellä he elivät rau-
hallista, mutta harrastusten
täyttämää elämäänsä, kun-
nes siirtyivät ikuisuuteen.
Isä ensin, niin kuin äiti oli
toivonut ja sitten kolme
vuotta myöhemmin oli hä-
nen vuoronsa. Heidät hau-
dattiin Vehkalahden Myl-
lykylän hautausmaalle. Mei-
dän jälkeenjäävien oli help-
poa järjestää hautajaiset,
koska äiti tiesi aina miten
pitää menetellä ja hän hoiti
kaikki asiat loppuun asti.
Omat hautajaisensakin hän
suunnitteli etukäteen. Hän
oli laatinut listan; kuka toi-
mittaa siunauksen, keitä kut-
sutaan hautajaisiin, missä
pidetään muistotilaisuus,
mitkä virret veisataan, mil-
lainen arkku hankitaan.
Näin hän halusi pitää ohjat
käsissään loppuun asti, niin
kuin todellisen perheenäi-
din tuleekin tehdä.

Me, heidän lapsensa ja
lapsenlapsensa,  jäimme to-
della kaipaamaan ja ikä-
vöimään Isäämme ja Äi-
tiämme, joiden syntymästä
nyt tänä vuonna on kulu-
nut 100 vuotta.

PAAVO JALOEmma ja Rauni kihlakuvassaan 29.9.1939.

Myllärin perhe 1949, vasemmalla Matilda Welling.

Tohtori Arajärvi aloitti
Huittisten-Keikyän kunnan-
lääkärinä v. 1934 ja hänen
ansiokas uransa päättyi v.
1967, jolloin hän  jäi eläk-
keelle ja siirtyi Tampereelle
pitäen siellä vielä jonkin ai-
kaa yksityisvastaanottoa.
Arajärvi kuoli v. 1973 ja
hänet on haudattu Ikaali-
siin.

Tohtori Arajärvi toimi
koululääkärinä ja myös
Huittisten Varavankilan lää-
kärinä vankilan perustami-
sesta vuodesta 1935 lähtien
eläkkeelle jäämiseensä asti.
Sodan aikana tohtori Ara-
järvi oli kenttäsairaalan ja
sotasairaalan lääkärinä.

Huittisissa on nyt käyn-
nistetty LC-Lauttakylän  toi-
mesta perinnehanke, jossa
toimeliaan ja arvostetun

Kunnanlääkäri H. E. Arajärveä muistellaan Huittisissa
kunnanlääkärin elämäntyö-
tä halutaan muistella. Paik-
kakunnalla on vielä elossa
runsaasti entisiä työtoverei-
ta ja ennen kaikkea potilai-
ta, joille tohtori suoritti usein
kiireellisiä, leikkaustakin vaa-
tivia hoitotoimenpiteitä.

Sodan jälkeen vielä usei-
ta vuosia Arajärvi oli Huit-
tisten-Keikyän ainoa kun-
nanlääkäri. Jatkosodan jäl-
keen Huittisiin muutti py-
syvästi pitkälti toistatuhatta
Vpl. Pyhäjärveltä ja Sakko-
lasta kotoisin olevaa karja-
laisväestöä. 1940-1950-lu-
kujen vaihteessa karjalais-
väestöä asui tilapäisesti huo-
mattavasti suurempi jouk-
ko.

Vpl. Pyhärvi-lehden lu-
kijoilla saattaa olla oma-
kohtaisia muistikuvia toh-

tori Arajärven persoonasta
kuin myös hoitotoimenpi-
teistä. Näitä tietoja ollaan
mielellään taltioimassa. To-
dettakoon, että tohtorin
yhtenä pitkäaikaisena apu-
laisena oli sairaanhoitaja
Anna Ojanen, joka saatu-
jen tietojen mukaan oli ni-
menomaan leikkaussalissa
suurena apuna.

Kiireinen kunnanlääkäri
Arajärvi vietti kesälomiaan
Ikaalisissa  Kauppilan tilal-
la, josta hänen vaimonsa
Elli Kauppila oli kotoisin.

Tietoja tohtori Arajärven
toiminnasta niin työssään
kuin vapaa-aikana ottaa vas-
taa Reino Äikiä puh. 040-
769 5775 sähköposti
reino.aikia@netti.fi ja pos-
tiosoite Nokkamäentie 256
32700 Huittinen.

Kunnanlääkäri Arajärven asunto- ja vastaanottotilat sijaitsivat torin lähellä
olleessa, nyt jo puretussa talossa. Kuva: Junno Välimaa.
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Huoltoasemalla synnytetty Pyhäjärvi-kerho voi hyvin

Huittisten Karjalaseuran
joulujuhlaa vietettiin sun-
nuntaina 9.12. seurakunta-
keskuksessa. Varapuheen-
johtaja Markku Evalan
tervetulotoivotuksen ja yh-
teislaulun jälkeen Nina Naa-
tulan ohjaamana tanssiryh-
mä ”Hupukat” esitti useita
tansseja. Jenni Taalikka
esitti huilulla useita tuttuja
joululauluja ja seurakunnan
tervehdyksen juhlaan toi
pastori Rauno Herranen.

Väliajalla nautittiin nais-
toimikunnan tarjoama jou-
lupuuro ja arpakauppa niin
piirin kuin seuran hyväksi
aiheutti iloista puheensori-
naan yleisön keskuudessa.
Aino Salonen ja Melina
Salonen soittivat pianolla
useita jouluaiheisia kappa-

Huittisten Karjala-
seuran joulujuhlaa

Jenni Taalikka ja Hupukat vauhdissa.
Alla juhlaväkeä ja arpajaiset, palkintoa vastaanottamassa Sirkka Isokyykkö.

leita ja sitten olikin vuoros-
sa arpajaispalkintojen ar-
vonta. Piirin sika-arvoista
saadaan tulokset vasta lä-
hempänä joulua.

Ja totta kai joulujuhlassa
kun oltiin myös pukki vie-
raili ja tontut jakoivat pu-
kin kontin tyhjäksi. Seuran
puheenjohtaja Heikki
Kiiski käytti loppupuheen-
vuoron kiittäen kaikkia pai-
kalla olleita onnistuneista
Vpl. Pyhäjärvi-juhlista sekä
osallistumisesta seuran muu-
hunkin toimintaan kuluneen
vuoden aikana.

Yhteislaulut säesti Petri
Kiiski ja tilaisuus päättyi
yhteisesti esitettyyn ”Maa
on niin kaunis” lauluun.

YRJÖ INKINEN

JATKOA etusivulta

Pyhäjärvi-Säätiön puolesta
juhlivaa Tampereen Pyhä-
järvi-kerhoa tervehti sääti-
ön hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja Esko Pulak-
ka. Hän kiitteli, että kerho
osaltaan täydentää ja tukee
säätiön toiminta-ajatuksia
pyhäjärveläisyyden ja kar-
jalaisuuden vaalimisessa,
mutta kerho toimii itsenäi-
sesti ja aktiivisesti omilla
ehdoillaan tehden näin tär-
keää työtä.

– Kun osallistuu näihin
erilaisiin karjalaisiin juhliin,
on niissä ihmeellinen yhte-
näisyyden henki. Samoin
kotiseuduilla Karjalassa

matkatessa kokee elämyk-
siä kotipaikoilla, kirkkojen
paikoilla ja pystytettyjen
muistomerkkien äärellä.
Uskon, että niitä myös ve-
näläiset arvostavat, tuuma-
si Pulakka.

Hän uskoo karjalaisuu-
den aatteen säilyvän. Oma-
kohtaisesti hän on vakuut-
tunut siitä mm. siksi, että
molemmat pojanpoikansa
ovat kasteessa saaneet iso-
äijänsä, veteraani Veikko
Johannes Pulakan nimen;
esikoinen etunimeksi, kuo-
pus toiseksi nimekseen.

Joulupöydän maittavien
antimien lisäksi tarjolla oli
vielä runonlausuntaa, run-

saat arpajaiset ja paketti jou-
lupukin pussista.

Tampereen kerho aloit-
taa vuoden 2013 toimin-
tansa tarinatuokiolla keski-
viikkona 2. tammikuuta.

Huoltoasemalla
synnytetty seura
Kerhon kunniapuheenjoh-
taja Matti Matikainenja
sihteeri Pirjo Kiiala esitte-
livät seuran historiikkia ja
toimintaa.

– Vaikka useita vuosi-
kymmeniä oli kulunut Py-
häjärven kotiseudun jättä-
misestä, oli yrittämisen halu
ja iloinen luonteenlaatu pi-
tänyt karjalaiset elämänsyr-
jässä kiinni eri puolilla Suo-

mea, ja heimoylpeyttä tun-
tien. Tampereen seudulla
virisi sitten vuonna 1987
ajatus oman Pyhäjärvi-ker-
hon perustamisesta alueel-
le. Ensitapaaminen pidet-
tiin huoltoaseman kahvios-
sa, ja kun halukkuutta ilme-
ni, perustava kokous osuus-
pankin tiloissa, summasi
Matikainen.

Tampereen Vpl. Pyhä-
järvi-kerhon ensimmäisek-
si puheenjohtajaksi valittiin
hankkeen puuhamies,
Eudo Leppänen. Kerho
kokoontui kuukausittain eri
paikoissa.

Toiminta on ollut ker-
hon tavoitteiden mukaista,
Karjalapainotteista kulttuu-
riperinnön vaalimista. Sen
puitteissa on tehty vierailu-
ja muihin karjalaiskerhoi-
hin, järjestetty kotiseutu-
matkoja ja laivaristeilyitä,
kuukausikokouksia ja juh-
lia.

– Esiintyjät ovat tarjoil-
leet monipuolista ohjelmaa,
kuten kanttori ja kuoron-
johtaja Tynkkynen, mu-
siikin tuntija Kaino Rastas
ja koskettavia puheita pitä-
nyt Viljo Pärssinen. Ker-
hossamme toimi myös

oma laulukuoro ja näytel-
mäkerhokin. Emännyyttä
on hoidellut Seija Lintu-
la.

– Kerhomme on tehnyt
arvokasta kulttuurityötä.
Toivomme, että lapsem-
me ja lapsenlapsemme ovat
tietoisia juuristaan, ja kes-
kittyvät juuriensa etsimiseen.
Jos näin tapahtuu, olemme
täyttäneet tehtävämme, kiit-
teli Matikainen.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Tampereen seudun Pyhäjärvi-kerhon toiminta jatkuu heti tammikuun alkajai-
siksi. Pikkujouluihin ja 25-vuotisjuhlaan osallistuttiin myös aktiivisesti.
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Heinäkuun 17. päivänä lähti
26 hengen seurue Huittisis-
ta Vihdin kautta Karjalan-
kannakselle. Matkan taka-
na oli äitini Arja Merisalo,
joka houkutteli enonsa Jor-
ma Kurosen järjestämään
matkan. Jormalle matka oli
järjestyksessään kuudestois-
ta, ja omien sanojensa mu-
kaan samalla viimeinen.

Matkalle asetettuja tavoit-
teita ja merkityksiä oli yhtä
monta kuin matkalaisia.
Omani liittyivät pääasiassa
tietojeni täydentämiseen äi-
tini äidin Tuulikki Kuro-
sen synnyinpaikasta ja nuo-
ruusvuosien elämänvaiheis-
ta Viipurin läänin Pyhäjär-
vellä. Tuulikki kuoli Vih-
dissä 17.12.1979 vaikeaan
sairauteen, kolme vuotta
ennen syntymääni.

Matka osoittautui odot-
tamaani merkityksellisem-
mäksi. Juurieni etsimisen ja
Tuulikin tarinaan tutustu-
misen lisäksi sain tavata ar-
kielämästäni hieman kau-
empana olevia sukulaisia
sekä tavata ja kuunnella hei-
dän ja muiden seurueen
jäsenten kokemuksia kar-
jalaisesta taustastaan ja suh-
teestaan Karjalaan. Kieh-
tovaa oli myös pohtia mai-

seman muutokseen liittyen
alueen historiallista ja kult-
tuurista muutosta, mikä on
vuosien saatossa tapahtu-
nut vallitsevan valtakunnan
vaihtuessa kannaksella.
Näistä on maisemaan jää-
nyt omat kerroksensa.

Tuulikki Kuronen syntyi
21.9.1926 Viipurin läänin
Pyhäjärvellä Kiimajärven
kylässä Juho ja Anna-Ali-
na Kurosen esikoiseksi.
Myöhemmin perheeseen
syntyi 28.5.1930 toinen ty-
tär Aira ja kuopukseksi
6.3.1941 Jorma. Juho ja
Anna-Alina olivat naimisiin
mentyään asettuneet jatka-
maan maanviljelystä Alinan
synnyinkotiin, joka oli loh-
kottu Hovimäen kartanon
maista 1900-luvun alku-
puolella. Samoin oli muo-
dostunut lähellä sijaitseva
Kurosen tila, johon Juhon
vanhemmat, Aune ja Juho
Kuronen, olivat muutta-
neet kuuden kilometrin
päästä Pyhäjärven rannalta
Pyhäkylästä, jossa olivat ol-
leet pappilan torppareina.

Kiimajärven kylä oli tii-
vis, talot sijaitsivat vieri vie-
ren. Samassa kylässä asui-
vat isovanhemmat ja muita

lapsia, ystäviä, kuten Sanni
Lamppu ja Aino Tauti,
joiden kanssa Tuulikki ja
Aira kulkivat koulumatkan-
sa Noitermaan koululle,
Koulun lähellä asui Tuuli-
kin, Airan ja Jorman serk-
ku Teuvo Musakka, jon-
ka arvokasta perimätietoa
sukuni vaiheista sain kuun-
nella heinäkuisessa Karja-
lassa.

Noitermaan kansakoulun
rakennus oli vielä olemas-
sa, tosin nyt asuintalona.
Koulua lähellä oli tanssila-
va, jossa nuoriso tapasi toi-
siaan. Ehkäpä sinne Tuu-
likki, Aira ja ystävykset kä-
velivät pitkin sitä samaa
kapeaa kahden pienen jär-
ven erottamaa kannasta,
jota kävimme ihailemassa.
Koululta lähdimme kulke-
maan tyttöjen koulutietä
kohti Kiimajärven kylää.
Koulutietä pitkin kulkemi-
nen oli kiehtovaa. Sitä sa-
maista mäntymetsän läpi
kulkevaa polkua oli kulke-
nut lapsena mummoni, jota
en koskaan ole tavannut.
Sen jälkeen, kun hän ei
enää polkua käynyt, oli po-
lun viereen kaivettu tankki-
esteiden linja. Syvä oja ja

kulmikkaita kiviä rivissä sa-
tojen metrien matkalta.
Näky oli vaikuttava ja vei
ajatukset siihen, miksi nyt
vieraina kuljimme polulla.

Kylän paikalla oli pelto-
aukea. Talot olivat kadon-
neet. Ehkä tuhottu, ehkä
siirretty. Tuulikin synnyin-
kodin paikan kuitenkin löy-
simme Kiimajärven ran-
nalle jyrkästi laskevan har-
janteen reunalta. Paikalla oli
vanha tammi, jonka Aira
oli istuttanut ennen lähtöä
evakkomatkalle. Neljännen
sukupolven edustajat, sis-
kon tyttäreni, Laura ja So-
fia Helansuo kiipesivät
tammen oksille, ja mietin,
miten paljon yksi puu ehtii
kasvunsa aikana todista-
maan. Ja miten paljon lisää
vielä. Tosin Airan poika
Ari-Pekka Mäkelä,
maanviljelijä Huittisista, oli
pahoillaan siitä, että viljava
maa oli nyt hyödyntämät-
tä. Ennen viljava ja väkiri-
kas oli muuttunut silmin-
nähden syrjäiseksi periferi-
aksi.

Tuulikki ehti elellä karja-
laisissa maisemissa teini-ikäi-
seksi saakka. Sitten lähdet-
tiin, Noitermaan asemalta.

Noitermaan
vanha
kansakoulu.

Matkaseurueeseen kuuluivat Leena Haukioja, Sofia Helansuo, Laura Helansuo, Minna Helansuo,
Hilkka Hiiri, Lea Ilola, Ossi Kaitaranta, Jorma Kuronen, Liisa Kuronen, Pekka Liiri, Pirjo Liiri-Majava,
Sirkka Lundgren, Kauko Lundgren, Arja Merisalo, Kari Merisalo, Maria Merisalo, Teuvo Musakka, Ari-
Pekka Mäkelä, Pia Mäkelä, Anne Mäkelä, Jouko Närvä, Leila Närvä, Markku Ojala, Pirkko Ojala, Eila
Satomaa sekä Auli Vitikka.

Kolmannen sukupolven kokemuksia
Karjalankannakselta

Ensimmäinen evakkomat-
ka vei Kuroset Kuorta-
neen kautta Somerolle, jos-
sa 11 perhettä osti yhdessä
Kurin kartanon.

Takaisin Karjalaan saa-
vuttiin 1942. Talot olivat
paikoillaan ja tallella. Vuon-
na 1944 lähdettiin taas.  Nyt
ajettiin karja maita pitkin
pitkälle ennen kuin päästiin
junaan. Tuulikki oli yksi kar-
janajoon osallistuneista, ja
lähti matkaan jalkaisin leh-
mien kanssa. Nyt hänen
matkansa vei Riihimäen
kautta setänsä luota Lopel-
le karjakkokouluun, jossa
hän tapasi toisen karjalai-
sen, Nuijamaalta kotoisin
olevan Toivo Liirin. Tuu-
likki ja Toivo asettuivat en-
sin Lopelle ja 60-luvun alus-
sa Vihtiin. Jorma ja Aira
asettuivat Huittisiin.

Oman suvun historian
tutustumisen lisäksi Karja-
lankannas oli mielenkiintoi-
nen matkakohdehistoriaan,
aikaan ja maisemaan ja näi-
den muutokseen liittyen.
Yhteen kietoutuivat oman
suvun historia ja yhteiskun-
nallisesti merkittävä sota-
historia osana Suomen his-
torian kulkua. Kiinnosta-
vaa oli myös havainnoida
tämän maantieteellisen alu-
een muutosta ja sitä miten
maisema on konkreettises-
ti muuttunut suomalaisesta
venäläiseksi neuvostoaikaa
unohtamatta, ja kulttuuri
alueella vaihtunut.

Kun tarkkaan katsoi ym-
pärilleen, ja kuunteli heitä,
jotka alueella olivat synty-
neet ja joiden mielessä vielä
oli kuva vanhasta suomen-
aikaisesta maisemasta, näki
ajan kerroksia samassa pai-
kassa yli 70 vuoden ajalta.
Pelloilla kulkiessa omien su-

kulaisten kanssa suvun van-
hoja talon paikkoja etsies-
sä, silloin kun mitään ra-
kennettua ei ollut näkyvis-
sä, kuvittelin hetken oleva-
ni Suomessa. Historian ku-
lun ja vaihtuneen vallan
merkit olivat kuitenkin mai-
semassa.

Yksi mielenkiintoisista
kohteista oli Pyhäkylän van-
ha hautausmaa, jonka pai-
kalla oli nyt venäläinen hau-
tausmaa. Se erosi visuaali-
sesti hyvin paljon suoma-
laisesta: kasvillisuudeltaan
luonnontilaisen hautaus-
maan vainajan valokuvin
kuvitetut hautakivet, niiden
vieressä olevat pöytä ja
penkki ja siniset aidoilla
rajatut viestivät voimak-
kaasti venäläisestä kulttuu-
rista.

Hautojen seassa toisesta
ajasta ja menneestä maail-
masta muistuttivat harvat
jäljelle jääneet kumossa ole-
vat suomenaikaiset ja -kie-
liset hautakivet sekä muu-
tama Pyhäjärven kirkon
perustuskivi. Muut suo-
menaikaiset vanhat hauta-
kivet olivat uusiokäytetty
joko hautauskivinä tai ra-
kennusmateriaalina, ja van-
ha suomalainen hautaus-
maa oli maisemallisesti ka-
donnut venäläisen tieltä.

Tieto siitä, että kyseiseen
maahan on haudattu myös
omia sukulaisia vuosikym-
meniä sitten, oli kiehtova.
Niin selvästi oltiin vieraas-
sa kulttuurissa ja kuitenkin
paikassa, joka joskus oli
olennainen osa Pyhäjärven
kirkonkylää.

Matkasta kiittäen ja hy-
vää joulua matkaseurueelle
toivottaen,

MARIA MERISALO

Perinteinen pikkujoulujuh-
la vietettiin 2.12. Kauvat-
salla Tiinan Pitokahvilassa,
jonne kokoontui 28 karja-
laisuuden ystävää nautti-
maan seuran tarjoamasta ja
Tiinan valmistamasta mait-
tavasta jouluateriasta.

Hengellisestä annista vas-
tasivat kirkkoherra Han-
nu Tomperi sekä pastori
Tauno Wikström. Han-

Kauvatsan Karjalaisten pikkujouluissa
suunniteltiin jo kesän kotiseutumatkaa

nu Pruuki säesti yhteisesti
laulettuja joululauluja kita-
ralla.  Joulupukkikin vierai-
li luonamme jaellen lahjoja
kaikille kilteille lapsille ja
aikuisillekin.

Lopuksi keskusteltiin ensi
kesänä toteutettavasta ko-
tiseuturetkestä Pyhäjärvelle
14.-16.6.2013. Kuljetus ja
majoitus on jo varattu. En-
nakkoilmoittautumisia on

runsaasti, joten näyttää sil-
le, että matkalle saadaan
bussin täydeltä lähtijöitä.
Tulevana vuonna käynnis-
tellään myös uudelleen ta-
rinailtaperinnettä.

Rauhaisaa joulun
odotusta toivottaen

TUOMO
HINKKANEN
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Kiviniemen lukko piti
pintansa talvisodassa

Elettiin 1950-luvun alku-
puolta. Joulu oli tulossa
kovaa vauhtia ja kaikki te-
kemiset tähtäsivät tuon ta-
pahtuman toteuttamiseen ja
onnistumiseen. Kouluissa
olivat juhlaohjelmat muok-
kautumassa, kotona suun-
niteltiin joululahjoja niukis-
ta rahavaroista ja muista
tarvikkeista.

Äidilläni oli jo ajatuksis-
saan valmistunut jouluate-
rian perinteiseen karjalai-
seen tapaan. Kaikki olivat
vähän hökötyksissään. Mi-
tähän se joulupukki toisi
tänä vuonna? Suuria toivo-
muslistoja ei voitu tehdä.
Perheeseemme kuului ni-
mittäin seitsemän ihmistä:
Vanhemmat, nuorin ja van-
hin sisko ja kolme veljestä.
Jotain pientä sitä voisi toi-
voa. Tärkeintähän eivät ol-
leet ne lahjat, vaan yhdessä-
olo ja joulukirkko. Lahjo-
jen merkitystä ei kuiten-
kaan voinut vähätellä. Jo-
kaiselle riitti muutama ko-
likko ja niillä käytiin osta-
massa jotain, joko Lap-
peenrannan kirjakaupasta,
Pyhäjärven kaupasta tai Su-
kesta, urheiluliikkeestä.

Lappeenrannassa oli sil-
loin jääpallo ja Veiterä vah-
vassa menossa. Kaikki pik-
kupojat halusivat olla jää-
palloilijoita, Kekoloita, Se-
reniuksia, Raitavuota, jne.
Mikä ilo olikaan, kun jos-
kus saimme jääpallomailat,
Klubbanit ja heti jouluaa-
muna ennen aikaista kirk-
koonlähtöä pelattiin pihalla
ensimmäiset ottelut neljän

Jouluista muistelua 1950-luvulta: Naamarinveto paljasti pukin
ja viiden välillä. Eihän sitä
jaksanut odottaa koko päi-
vää ja ennen kirkkoon läh-
töä piti päästä jo kokeile-
maan. Oikeat jääpalloilijat
käyttivät Siriusklubbaneita,
ruotsalaisia, mutta pikku-
pojille riittivät perusmailat.
Ertsaa eli eristys-nauhaa
ensin kieputeltiin lavan ym-
pärille mailan kulumisen
estämiseksi. Joku naapurin
pojista ylpeili saatuaan tuon
paremman ja kestävämmän
Siriuksen, mutta samaa pe-
liä pihalla ilman luistimia
voitiin pelata. Töppöset
vain vilkkuivat ja ääntä riit-
ti, vaikka olikin jouluaamu
ja naapurissa vielä nukkui-
vat täyttä päätä. Äitin piti
käydä välillä hillitsemässä.

Jos joululahjapaketissa
olivat pelikortit, lähinnä
Musta-Pekka, niin hetihän
niillä piti päästä pelaamaan.
Äiti joutui kuitenkin lopet-
tamaan pelin lyhyeen, kun
jollekin jäi Musta-Pekka kä-
teen ja siitähän seurasi tie-
tenkin suuttumus. Hävin-
nyt yleensä suuttui. Kortit
laitettiin talteen siksi aikaa,
kunnes mieli oli rauhoittu-
nut.

Isä yleensä toi kuusen.
Pääsimme kaikki sitä ko-
ristelemaan. Suomenlippu-
ja ja maailmanlippuja, pa-
perilenkeistä liimattuja ket-
juja, kuusenkarkkeja. Nämä
eivät luonnollisestikaan ol-
leet oikeita, vaan täynnä
jotain selluloosaa. Latvassa
tähti ja oikeat steariinikynt-
tilät oksilla toivat joulun
tunnelman ja tuoksun.

No niin. Sitä en muista,
uskoinko joulupukkiin.
Ehkä en, vaan jostain sen
tiesin olevan satua! Pukke-
jahan vilisteli joka joulu pot-
kukelkkoineen pitkin kau-
punkia, yksi sieltä, toinen
täältä. Välillä kopsauttivat
ajaa kolarin Hietalan- ja Sa-
vonkadun risteyksessä.
Joku oli saanut käyntipai-
kassaan glögiä vähän liikaa,
toinen oli varmistanut juh-
lamielensä jo kotoa läh-
tiessään.

Kerran yksi pukki sam-
mui hankeen, potkuri hyp-
päsi lumipenkalle ja töp-
pöset vain heilahtivat. Sii-
hen jäi liikkumattomana
makaamaan. Horjuen ja
mutkillahan tuo oli ajanut
ennen sammumistaan Hie-
tamiehen kaupan ohi tul-
lessaan.  Näin sen ikkunas-
ta. ”Hei, nyt yks män nuri-
te”, hihkaisin ja toisetkin
syöksyivät ikkunaan ja tii-
rasivat tuota näkyä nenät
lasia vasten painettuina. Isä
soitti poliisilaitokselle. Kä-
vivät hakemassa lämpi-
mään selviämään. Aika vil-
liä menoa silloin Lappeen-
rannassa. Hauskaa silti.

Pukit olivat pukeutuneet
nurinpäin käännettyihin
turkkeihin ja karvareuhka
takaperin päässä. Monesti
isot koirannahkarukkaset
kädessä. Joillakin oli ostet-
tuna naamari. Kova ja pe-
rusilmeinen varustettuna sil-
mä- ja suuaukoilla. Hyvän-
tahtoisen näköisiä naama-
reita, ettei olisi pelottanut.
Pumpulia vähän viiksinä ja

pienenä leukapartana.
Yhtenä jouluna sitten yksi

asia selvisi. Tosin en itse
siitä päässyt ilman mitään,
mutta oli se sen arvoista.
Kävi kerran nimittäin niin,
että eteisestä kuului kolku-
tusta ja kun äiti ehätti avaa-
maan oven, niin sisään as-
teli joulupukki nurinpäin
käännetyssä turkissaan. Hän
ehätti kysymään: ”Onkos
tääll kilttei lapsii?” Kaikki
kuorossa ja luonnollisesti
yhtäaikaa: ”On täällä, kaik-
kiha myö ollaa oltu kiltte-
jä!”

”Entäpä jos vähä laula-
sitte pukill?, kysyi tuttu ääni
naamarin takaa. Jäin miet-
timään sitä ääntä ja että
kuka kumma tuo on. Sa-
massa äiti aloitti laulun, jo-
hon kaikki yhdyimme:
”Joulupuu on rakennettu,
joulu ...!”

Pukki ei vieläkään, ihan
kuin kiusallaan, aloittanut
lahjojen jakoa, vaan ehdot-
ti vielä toista laulua. ”Entäs
jos laulasitte viel jottai?!”
Mie ehdotin Joulupukki,
joulupukki -laulua ja aloi-
tin. Kaikki toisetkin yhtyi-
vät siihen. Pukki vain istui,
sanoi välillä äidille ja isälle
jotain, muttei tehnyt elettä-
kään jakaakseen lahjat. La-
pikkaat hänellä oli jalassa,
tutun näköiset nekin. Vä-
hän rytmiä tapaillen, ei sen
kummemmin. Osasi kui-
tenkin ”ne omat” säkeis-
tönsä.

Katselimme toisiamme.
Eikös se meinaa lahjoja ja-
kaakaan? Kovin oli tutun

oloinen. En vain saanut lap-
senpäähäni vieläkään, kuka
kumma. Kiire ei sillä tuntu-
nut olevan, joten tuskin ko-
vin moneen paikkaan kii-
rehtisi ja kauemmas. Aikui-
nen mies, naamarin takana.
Naureksi. Viiruaukoista kat-
selevat silmät eivät näky-
neet kunnolla. Miun pääs-
säni vain pyöri ajatus, että
kuinka mie tuon arvoituk-
sen ratkaisisin. Mie olin jo
varma, että hyvin tuttu ja
hyvin läheltä. En niinkään
ollut kiinnostunut lahjoista,
vaikka tärkeitähän nekin oli-
vat.

Joulupukki istui, jutteli äi-
tini kanssa aivan kuin naa-
purit. Taisi kysyäkin, että
”jokos lahjat voitaisiin ja-
kaa?” Äitini vielä ehdotti
meille lapsille: ”Eikös teill
ois jottai sellast tonttuleik-
kii, jota ootte leikkikoulus
ja tavalliseskii koulus leik-
kint?” Ei oikein enää jaksa-
nut odottaa. Olimme jo
aika kärsimättömiä. Lahja-
säkki oli keittiössä, oven
takana, joten emme näh-
neet, mitä siellä oli. Tosin
tiesimmehän, mitä toisil-
lemme olimme ostaneet,
muttei sitä, mitä itsekukin
saisi.

Samassa miulla välähti.
Mie haluan paljastaa kaikil-
le, kuka tämä pukki on.
Hivuttauduin muka pukin
syliin ja jotain siinä juttelin
hänelle, kun ykskaks tartuin
naamarista kiinni ja nykäi-
sin. En ollut varma, ehti-
vätkö muut näkemään naa-
marin taakse kätkeytyvän

kasvot, kun hän salaman-
nopeasti nykäisi ne takaisin.
Mie näin ja sanoin: ”Parta-
sen Ami!” Ilmankos oli tut-
tu, kun asui samassa piha-
piirissä.

Samalla Amin rukkanen
lävähti miuta poskelle. Se
oli niin nopea liike, etten
mitenkään osannut ja ehti-
nyt sitä väistämään. Muut-
kaan eivät ehtineet siihen
reagoimaan, kun pukki
nousi samantien. Vetäisi
rukkaset käsiin ja sanoi äi-
dille: ”Taidanpa lähteä toi-
seen paikkaan, saatte var-
maan lahjapaketit jaettua?!”

Äiti vastasi siihen, että
”kyllä saadaan”. Ja pukki
lähti, mutta tärkeintä oli
miulle se, että näin pukin
kasvot. Miulle tuo pukki-
juttu oli paljastumisestaan
huolimatta mukava satu,
näytteli pukkia kuka tahan-
sa.

Lahjoista paljastui sukkia
ja lapasia. Tarpeen, sillä tal-
vi ja pakkasta oli sinä vuon-
na reilusti. Isäni oli istunut
kaikessa rauhassa ja huo-
mannut, mitä ehti tapahtu-
maan, muttei puhunut mi-
tään. Naureksi vain. Äiti
koetti olla vihainen, muttei
pystynyt siihen.

Joulu oli saanut arvoi-
sensa alun, kun pukki pal-
jastui ja päästiin syömään
jouluateriaa ja aamulla sit-
ten joulukirkkoon laula-
maan Enkelitaivaata.

HANNU MUSAKKA
Kaavi

Riiskan kylä sijaitsi Karja-
lan kannaksella Viipurin lää-
nin Pyhäjärvellä, kolmen
tien risteyksessä. Yksi tie
vei Käkisalmeen, toinen Py-
häjärven kirkolle ja kolmas
Sortanlahden kautta Tai-
paleenjoelle.

Kylä oli lähellä Laatok-

Jouluisin ajatuksin Riiskan kylästä
kaa ja useat kyläläiset kalas-
tivat Laatokalla ammatik-
seen. Näin myös Kukon,
Kailaston ja Hopian vel-
jekset sekä Jermalaisen
Pekko. Pekko toi joka jou-
luksi kummilleni Kiiverin
Marille joulukalan, usein
lohen tai nieriän.

Joulukala kypsennettiin
leivinuunissa piirakoiden
jälkilämmössä, ohuen tai-
kinakuoren sisällä, itseteh-
dyn voin ja kerman kans-
sa. Tämä ruoka jos mikä
oli ”luomua”.

”Ken lapsena Laatokan
laineilla souti, ja ulapan

riemuja rintaansa joi, hän
ainiaan kaihoten kaipaapi
sinne, missä laineiden laule-
lut sielussa soi”. (Ilmari Tuo-
hino)

Hyvää joulua ja onnellis-
ta uutta vuotta, toivottaa

LILJA JUHOLA

Maisteri Kimmo Sorko
työryhmineen on saanut
valmiiksi uuden, sotahisto-
riaa käsittelevän kirjan ”Ki-
viniemen lukko”. Kirjan on
julkaissut Alavuden vete-
raanien perinnetoimikunta
yhdessä tekijöiden kanssa.

Talvisodassa 1939-1940
Sakkolan pitäjän Kivinie-
men lohkon puolustukses-
ta vastasivat Jalkaväkiryk-
mentti 24:ssä sekä Kenttä-
tykistörykmentti 8:n I ja II
Patteristossa palvelleet Kes-
ki- ja Etelä-Pohjanmaan
miehet.

Sodan alkua lukuun ot-
tamatta taistelu oli asema-
sotaa. Kun Tikanlahteen las-

kevan kosken ylittäneet
maantie- ja rautatiesilta oli
itsenäisyyspäivänä 1939 rä-
jäytetty ja asetuttu päättä-
väiseen puolustukseen ve-
sistölinjan pohjoisrannalla
kulkeneelle Mannerheim-
linjalle, oli Kiviniemen luk-
ko pantu kiinni. Suljettuna
se pysyi koko sodan. Vasta
Moskovan rauha sai luk-
komiehet poistumaan ase-
mistaan uudelle valtakun-
nanrajalle lähes 100 kilo-
metrin päähän.

Sodan lopulla JR24:n III
Pataljoona joutui Vuosal-
men katkeriin taisteluihin,
joissa punnittiin inhimilli-
sen kestokyvyn rajat.

Kartan ovat laatineet
Lilja Juhola ja
Kaija Inkinen.

Kirjan hinta on
35 euroa plus

postituskulut.
Kirjaa voi tilata:
Mikko Strang

Karjatie 1,
41800 Korpilahti

puh. 050-
5399507

mikkostrang
@gmail.com
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Tämän vuoden lokakuussa julkistettiin Rovaniemellä
Markku Heikkilän ja Antti Tenetzin kirja Merkintöjä
OB-joelta.  Heikkilä on Lapin yliopiston Arktisen keskuk-
sen tiedeviestinnän päällikkö ja Tenetz valokuvaaja ja
mediataiteilija.

Syntynyt teos on matkakirja, päiväkirja, dokumentti-
kirja, historiankirja, ajankuva, katsaus Venäjän historiaan,
matka sukulaiskansojen arkeen. Kaunokirjallisuutta, tie-
tokirjallisuutta, runoutta. Kaikista näistä aineksista Heik-
kilä nitoo uudenlaisen kertojaäänen ja jäljittelemättömän
tyylin, joka koukuttaa hetkessä. Kirjaa ei malta jättää
kesken.

Merkintöjä Ob-joelta -kirjan lähtökohtana on kuusi-
henkinen retkikunta, joka matkusti elokuussa 2011 Ob-
joelle etsimään tietoja suomensukuisten hantien ja mansi-
en karhunpeijaisrituaaleista. Heikkilän päiväkirjamerkin-
nöistä ja Tenetzin valokuvista syntynyt teos etenee matka-
kuvauksen rytmissä läntisessä Siperiassa, mutta doku-
mentaarirunous nousee Ob-joen varsilta avaamaan his-
toriaa ja nykyaikaa. Kaikki kirjan merkinnät on tehty
paikan päällä, junassa, jokilaivoissa, hotellihuoneissa, asu-
musten lattioilla. Kirja toimii modernina ajankuvauksena
nyky-Venäjästä ja suomensukuisten kansojen tilanteesta.
Samalla se dokumentoi tekstin ja kuvan voimin pohjoista
aluetta, jossa Arktisen keskuksen tutkijat ovat tehneet
kenttätyötä.

Pitkän junamatkan Moskovasta Labytnangiin lukemis-
tona on aikaisemmin samoilla seuduilla matkanneen
M.A. Castrenin matkakertomukset, jotka yllättävät
edelleen.
”Olen lukenut M.A. Castrenia, Kai Donneria, K.F Karjalaista
kuinka he kulkivat täällä ja Uralin takana 1800-luvulla
uskomattomia juttuja
vuosikaupalla liikenteessä ties missä oloissa
jäisiä jokia, yksin
kaikkialla aivan pöpelikköä
ja tuntuu kuin koko Siperia olisi ollut ympäripäissään
millaista menoa

Ne olivat sankaritekoja
uskomattomia retkiä hengen, terveyden
ja perheen kaupalla
kielitiede ja kansantiede
vakaumuksen palo
yksin täällä kuukausitolkulla

Mennä nyt Arkangelista Ob-joelle
tai Jeniseltä Obille
siihen aikaan, siten”

Vastoinkäymisiä on tämänkin päivän matkaajilla, mutta
ne ovat pieniä ja niihin voi suhtautua huumorilla. Pääasia,
että matka jatkuu.
”Labytnangiin juna tuli aikataulussa minuutilleen
niin kuin junat Venäjällä kulkevat
matkatoimiston partnerin piti olla vastassa antamassa luvat
sillä Salehardiin pitää olla lupa, herra ties miksi
naapureihin tuhansia kilometrejä eikä tämä ole sotilasaluetta

Eihän siellä tietenkään ketään ollut
puhelinnumerokin väärin
sen sijaan asemalla oli
nahkatakkinen taksikuski
ja jos on nahkatakkinen taksikuski
ei tarvita mitään lupia.”

Retkikunnan tarkoitus oli siis etsiä tietoja hantien ja
mansien karhunpeijaisrituaaleista. Karhu yhdistää ugrilai-
sia kulttuureita ja on elävä myytti alueella olevien suoma-
lais-ugrilaisten kansojen arvokkaasta perinteestä. Karhu-
rituaalilla on ollut ikiaikainen ja tärkeä asema monen
pohjoisen kansan kulttuurissa ja uskomuksissa. Tarkkaan
säädelty rituaali kestää useita päiviä. Se on  säilynyt
nykypäivään asti Siperian pienten kansojen, kuten hantien
ja mansien keskuudessa, mutta sielläkin täysimittaiset
rituaalit ovat hyvin harvinaisia ja niiden taitajat vähissä.

Retkikunnalle löytyi Hanti-Manstjskin kaupungin lai-
dalta vanhasta puutalosta ukko, joka taisi karhun rituaali-
lauluja. Naisten ei sallita laulaa karhulauluja.
”Ukko istuutuu sohvalle ja siinä hän selittää karhuista
 pani pötkölleen ja alkoi laulaa
 karhun herätyslaulua.

 Tämä saa väreet selkään
 kuka on päässyt kuulemaan
 mansinkielistä karhulaulua kamerat, nauhurit
 mutta ehkä niitä tärkeämpää
 kymmenvuotias lapsenlapsi, poika on polvillaan lattialla
 ja tapittaa ukkoa hievahtamatta.
 Se oli peijaisten ensimmäisen päivän lauluja,
 joka täytyy laulaa makuuasennossa.”

Ob-joen retkestä syntyi moderni Venäjä -kirja
Kirjoittajalla on hyvin lempeä ja humaani suhtautumi-

nen haastattelemiinsa kansanihmisiin. Toista on men-
neen ajan politrukkeihin, joista kertoessa kynä on terä-
vimmillään. Siperia oli vankileirien luvattu maa, jonka
museoissa asiasta ei mainita sanallakaan. Tsaari karkotti
aikoinaan huippuälykkään juutalaisen Trotskin  Obdors-
kiin Ob-joen varrelle. Trotski loi siellä tuottavan omai-
suuden ja nousi politiikassa hyvin korkealle. Hänestä
veikattiin Leninin vallanperijää. Valta oli tarjottimella,
jota ei pystynyt ottamaan.
”Vimmainen mies mutta silti eri luonne kuin Gruusian
kovanaamalla
kierolla katujen kasvatilla
miehellä joka inhosi kaikkea mitä Trotski edusti
kielitaitoa älykkyyttä teoriaa

Stalin otti vallan
ja päätti että muut eivät sitä ota
Siperiaan lähti taas vankeja
nyt aivan eri tahtiin ja erilaisia kuin tsaarin aikaan
Siinä vaiheessa Trotski oli työnnetty etelään
ja Stalin oli päässyt murhan makuun.”

Matka Ob-joella Meteor laivalla kestää 21tuntia. Joki
esittäytyy moni-ilmeisenä.
”Loputon kauneus, rauha, avaruus
tilaa määrättömiin
tilaa, jolla on joen muoto ja joka vain levenee,
sana ”joki” tarkoittaa aivan muuta
kuin tätä äärettömyyttä
tätä jokea tulee ikävä”

 Venäjän  asiantuntijana Heikkilä liikkuu paljon Venä-
jällä ja myös viihtyy siellä.
”Mietin miksi usein viihdyn Venäjällä
yksi syy on tila
maa on tyhjä, tila ei lopu koskaan
sitä riittää ja riittää
Tämä maisema on ylellinen
kun kaikki on yleensä niin täyttä
Kuuluu hajaviestejä siitä
että Euroopassa asiat eivät ole hyvin
euro horjuu, talouksia syöksyy
jotenkin niin kaukaista.”

Merkintöjä Ob-joelta sisältää myös tiivistetysti tietois-
kuna  suomensukuisten kansojen lukumäärät ja asuin-
paikat. Ilmaston muutoksen vaikutukset alkuperäiskan-
sojen elinkeinoihin ja paljon paljon muuta, niin men-
neestä kuin nykyisyydestä. Persoonallisen moderni tieto-
kirja laatuvalokuvineen.

SALME RINTALA

Markku Heikkilä, syntynyt 1961 Nokialla, on
Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikkö (La-
pin yliopisto, Rovaniemi). Hän on kokenut jour-
nalisti, toimi aiemmin pitkään sanomalehti Kale-
van pääkirjoitustoimittajana ja politiikan toimi-
tuksen esimiehenä.

Heikkilä on koulutukseltaan yhteiskuntatietei-
den maisteri ja opiskellut tiedotusoppia Tampe-
reen yliopistossa. Hän on saanut valtion tiedonjul-
kistamispalkinnon 1997 ja julkaissut viisi kirjaa
pohjoisten alueiden yhteistyöstä, Laatokan seu-
dusta ja EU:n ja Suomen ilmastopolitiikasta.

Hän asuu Oulussa, puoliso ja kolme aikuistuvaa
lasta. Vanhemmat Anna-Liisa Heikkilä o.s.
Pulakka Vpl Pyhäjärven Noitermaasta ja Helge
Heikkilä.

Hylkeenharmaat
puhuvat murteella
Pyhäjärven Vernitsan kylästä evakkoon lähteneen isän
poika Matti Kouvo kertoo, että hänellä on ollut ilo
julkaista marraskuussa 2012 Suomen ensimmäinen hylje-
seikkailuromaani, jossa päähenkilöt haastavat itämurteil-
la.  Kirjasta ”Hylkeenharmaa haukijahti” juonenkääntei-
den ohesta lukija voi löytää pilkesilmäisiä havaintoja
ajastamme sekä ihmisten että eläinten näkökulmasta
katsottuna. Teos limittää perinteistä eläinsatua nykyaikai-
sen seikkailu- ja murrekirjallisuuden kanssa.

”Kun saimaalaisen norpan ja itäsuomenlahtelaisen hal-
lin itsenäinen ja aktiivinen kuuttikatras lähtee liettualaisen
lamantiiniystävänsä kanssa tutustumaan hylkeiden laajaan
elinpiiriin, on seurauksena toisiaan seuraavien seikkailujen
ketju. Pian käy ilmi, että hylje- ja ihmiskunnan kohtalot
eivät kulje toisistaan erillään – ja että kuutit ystävineen
ovat onnistuneet toimillaan herättämään Ajan, tuon
ihmis- ja eläinkunnan ikiaikaisen vihollisen”.

Hylkeenharmaa haukijahti on Kuutti-trilogian ensim-
mäinen osa, eli jatkoa on luvassa. Ja mitäpä kirjailija
haluaa kertoa itsestään, vanhempansa Reijo Kouvo
(1931-2010) ja Marja Kouvo, o.s. Lehtonen (1941-):

– Pyhäjärvi-juureni keskittyvät melkein pelkästään Ver-
nitsan kansakouluun, jossa isäni isä opetti aikanaan. Itse
kylästähän ei ole säilynyt kuin kylätie, kaikki talot kivijal-
koineen on työnnetty katerpillarivoimin eräänlaiseksi
multakasabulevardiksi; luultavasti 1950-luvulla. Koulun
pihasaarni on säilynyt enemmän kuin ihmeen kaupalla.

– Pyhäjärvellä olen käynyt 1995, 1999 ja viimeksi 2007.
Itse asiassa 1999 reissusta, jolloin tein Konevitsan ympäri
pienen luontoretken, julkaistiin Pyhäjärvi-lehdessä lyhyt
kertomukseni aiheesta samaisena vuonna.

– Lyhyesti sanoen sitä tuntee itsensä enemmän karjalai-
seksi kuin nykysuomalaiseksi, vähän samaan tapaan kuin
Italiassa elämä on osa jalkapalloa eikä missään nimessä
päinvastoin. Kasvibiologin ominaisuudessa olen kiinnos-
tunut enemmän nykyitärajan takaisista alueista, viisivuo-
tissuunnitelmassani kaavailen aiheesta pientä tietokirjaa. 
Suunnitteilla on myös ensi kesänä matka vuorostaan
Kurkijoelle, jossa vaimolla on sukujuuria, Matti Kouvo
kertoo.

MARJO RISTILÄ-TOIKKA

Tietoa kirjailijasta
– Synnyin 1963 Helsingis-
sä, mutta en edusta millään
muotoa ”stadilaisuutta” tai
”hesalaisuutta”. Aiemmin
Helsinki oli rosoisine sata-
mineen, ratapihoineen ja
vaikkapa Hämeentien var-
ren pölyn harmaantamien
punatiilirakennusten ansios-
ta hersyvän mielenmaise-
man tuottava ympäristö.
Koska nuo maamerkit on
korvattu pääosin lasikoi-
rankoppiarkkitehtuurilla, on
aika etsiä uusia inspiraation
lähteitä.

– Mietin aikanaan, josko
opettajan ura urkenisi, kos-
ka kolme sukupolvea mi-
nua aiemmin oli kyntänyt
palkkansa sillä saralla. 1980-
luvulla liian monet oppilaat
olivat jo ehtineet nauttia
liikaa vapaan kasvatuksen
nektaria, mutta havainto ja
johtopäätökset tulivat sen-

tään tehtyä ajoissa. Kokei-
lin myös biologin uraa,
mutta kun alan virkojen
lakkautukset alkoivat, oli
helppo ratkaisu luovuttaa
työkenttä rynnistävälle toh-
toriarmadalle.

– Ennen ensimmäisen
kirjani julkaisua olen kir-
joittanut lähinnä luonto- ja
puutarha-alan artikkeleita
sekä harrastaja- että am-
mattijulkaisuihin. Teokses-
ta: kaupunki ja maaseutu,
osaltaan niiden vastakoh-
taisuudesta kumpuaa Hyl-
keenharmaan haukijahdin ja
koko Kuutti-trilogian maa-
ilma. Yleisemmin kyse on
sekä vertauskuvallisesti että
konkreettisesti aikojen lo-
pusta ja uuden alusta: kos-
ka ihmiskunta on hukannut
mahdollisuutensa ja peli-
merkkinsä, eläinkunnan on
aika jatkaa siitä mihin ihmi-
sen kyvyt päättyivät.

Kirjaan
Hylkeen-
harmaa hauki-
jahti kuuluvat
myös lupsak-
kaat piirrokset.
Lienevätkö hyl-
keet tässä jou-
lusaunassa...
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Vpl. Pyhäjärvi-tuotteita lahjaksi
ja omaan käyttöön, nopea toimitus!

Hanki vaakunapaita, jälleen saatavana myös
paljon kysyttyä uutuusväriä mustaa sekä pyö-
reällä että  V-aukolla.  Edullisesti esim. lahjaksi ja
asuksesi tuleville kotiseutumatkoille, vaikka koko
ryhmälle, juuristamme kertova Vpl. Pyhäjärven vaa-
kunapaita. Lähetykset ehtivät myös jouluksi, jos tilaat
heti.
Aidon värisellä Vpl. Pyhäjärven vaakunan kuvalla ja
tekstillä PYHÄJÄRVI VPL varustettua erittäin hyvä-
laatuista T-paitaa löytyy edelleen valkoisena ja hel-
menharmaana sekä nyt myös mustana. Valkoisissa ja
mustissa sekä V- että pyöreällä kaula-aukolla, hel-
menharmaissa vain pyöreällä.  Koot  S, M, L, XL,
XXL ja XXXL. Hinta 15 €/kpl.
Dokumenttielokuva Muistojen järvi vuosilta 1939-
44 Pyhäjärvellä, jälleen saatavana, mukana liuskan
seloste elokuvasta, DVD:n hinta 20 €/kpl.  Seuran
50-vuotishistoriikki (2007) tarjoushintaan 10 eur/
kpl.
Postitettaessa lähetyksiin lisätään postituskulut, myös
Karjalatalolta noutamisesta voitte sopia.
Tilaukset Kaarina Pärssinen 040-519 3036,
e-mail kaarinaparssinen@gmail.com ja
Kaisa-Liisa Korhonen 050-590 5433,
e-mail kaisaliisa.korhonen@kolumbus.fi.

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry

Syyskokous päätti kolmen
uuden jäsenen valinnasta
erovuoroisten tilalle halli-
tukseen, vahvisti kokoon-
tumisia ja toimintaa entis-
täkin vilkkaammin tarjo-
avan toimintasuunnitelman
ja päätti pyörittää Vpl. Py-
häjärvi-seuran taloutta en-
tisen kokoisen jäsenmak-
sun turvin. Valinnat mer-
kitsivät hallituksen nuoren-
tumista, sen jäsenten keski-
ikä  laski 69,7 vuodesta nyt
63 vuoteen.

Kokoukseen osallistui 32
henkeä,  joukossa muuta-
ma ei-jäsen, mutta kaiken
kaikkiaan noin kolmannes
seuran maksavista jäsenistä
oli paikalla. Sitä voidaan
pitää hyvänä osallistumis-
prosenttina. Puhetta syys-
kokouksessa johti Kauko
Hinkkanen ja sihteerinä
toimi Eeva-Liisa Miik-
kola.

Seuran sääntöjen mukaan
vuodeksi kerrallaan valitta-
vana puheenjohtajana jat-
kaa vuoden  2013 Kaarina
Pärssinen. Varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Juhani Paa-
janen Teuvo Leinosen
jätettyä tehtävän ja hallituk-
sen jäsenyyden perhesyiden
takia. Paajanen aloitti 2-
vuotiskauden hallituksen jä-
senenä tämän vuoden alus-
sa, joten häneltä varapu-
heenjohtajaksi siirtymisen
jälkeen jäljelle jääväksi yh-
deksi vuodeksi valittiin ero-
vuoroisista  hallituksen jä-
senistä Paavo J. Paavola.

Hallituksen erovuorois-
ten jäsenten, Inkeri Hii-
ren ja  Eeva-Liisa Miikko-
lan ilmoitettua, etteivät olisi
enää käytettävissä vuosiko-
kous valitsi e.m. ajaksi hei-
dän ja Paavolan tilalle kau-
delle vv. 2013- 2014  ko-
konaan uudet jäsenet: Kir-
si Hedenstam, Silvo
Kaasalainen ja Heli Ny-
känen. Entisinä jäseninä
hallituksessa jatkavat kau-

Vpl. Pyhäjärvi-seuran uusi hallitus aiempaa nuorempi
Vuonna 2013 tarjolla toimintaa entistäkin monipuolisemmin

Syyskokouksessa puhetta johti
Kauko Hinkkanen ja sihteerinä
toimi Eeva-Liisa Miikkola.

delle 2012-2013 valitut Rai-
li Huovila,  Kaisa-Liisa
Korhonen ja Ari Pusa.
Toiminnantarkastajiksi va-
littiin Johannes Ijas ja Jaa-
na Vanhanen sekä vara-
toiminnantarkastajiksi Sei-
ja Tiikkaja ja Veikko
Miikkola.

Tilaisuuksien järjestelyis-
sä olennaisesta osasta vas-
taa seuran emännistö, jota
aina ei muisteta riittävästi
kiitellä osallistujien hyvin-
voinniksi ja virkistykseksi
järjestetystä tarjoilusta ja
kauniista kattauksesta. Täs-
sä tärkeässä tehtävässä va-
littiin jatkamaan Inkeri Hii-
ri, Kaarin Halonen, Raili
Huovila, Maija Luukka-
nen,  Marketta Mattila,
Eeva-Liisa Miikkola ja
Anna-Kaarina Mäkelä
sekä uutena Saara Nissi-
nen. Niinikään tärkeään
isännistöön valittiin Johan-
nes Ijas, Toivo Nokelai-
nen, Ari Pusa, Veijo Sa-
volainen, Keijo Tikka
sekä uutena Timo Auvi-
nen. Seuraa edustamaan
Karjalan Liiton kokouksis-
sa valittiin Kaarina Pärssi-
nen, varalle Kaisa-Liisa
Korhonen. Karjalaisten Pi-
täjäyhdistysten Liitto ko-
kousedustajaksi valittiin
Kauko Hinkkanen, varalle
Ari Pusa. Pääsky ry:n ko-
kousedustajiksi valittiin Teu-
vo Leinonen ja Saara Nis-
sinen.

Toimintasuunnitelman
mukaan seura jatkaa jäsen-
hankinnan tehostamista.
Uusia jäseniä kuluvan vuo-
den aikana seuraan on saa-
tu kaikkiaan 16 henkeä, jois-
ta kaikki eivät esteiden
vuoksi päässet mukaan nyt,
mutta muutamat ovat jo
osallistuneet aiempiin seu-
ran muihin tilaisuuksiin.

Toiminnan painopiste on
edelleen Vpl. Pyhäjärveen
liittyvissä asioissa ja paikal-
lishistoriassa. Myös Karja-

lan Liiton ensi vuodelle
määrittämä teema, musiik-
ki, huomioidaan toiminta-
sisällöissä. Seura tarjoaa jä-
senistölleen osallistumis-
mahdollisuuden loka-huh-
tikuussa johonkin tilaisuu-
teen keskimäärin kerran
kuussa ja touko-syyskuussa
vähintään yhteen retkeen ja
saunailtaan Karjalaisella ke-
säkodilla. Retkikohteena
keväällä on kurkijokelais-
ten aloitteesta todennäköi-
sesti Kemiön saari kulttuu-
rinähtävyyksineen.

Jo syyskokouksessa ryh-
dyttiin toimiin  jäsenistön
aktivoimiseksi antamaan
resurssejaan toimintaan al-
kaen tilaisuuksien suunnit-
telusta ja tietysti toteutus-
vaiheessa. Kokouksen osal-
listujat saivat täytettäväk-
seen kyselylomakkeen, mis-
sä kysyttiin mm. toiveita
tilaisuuksien sisällöstä. Sa-
mantyyppinen kysely lähti
kokouksen osallistujien
mukana  uusille, ei vielä
seuran jäseninä oleville hen-
kilöille. Toimintasuunnitel-

maan ja syyskokouksessa
tehtyjen  kyselyiden tulok-
siin palataan seuraavissa leh-
dissä, kunhan ne on ehditty
käsitellä ja valmistella toi-
meenpanoa  seuran halli-
tuksessa. Ensimmäinen ti-
laisuus alkuvuotena pyri-
tään järjestämään sunnun-
taina 5.2.2012.

Karjalaisten laulu päätti yyskokouksen virallisen osuuden.

Maj-Lis Tykkyläisellä ja Liisa Leinistöllä riitti keskusteltavaa taiteilija
Nikolai Tscherbakoffista.

Aikalaismuistikuvat
tarkentavat kuvaa taiteilija
Nikolai Tscherbakoffista
Syyskokouksen ja kahvittelun jälkeen kuultiin Maj-
Lis Tykkyläisen esitelmä taiteilija Nikolai Tscher-
bakoffin (myöhemmin Tervakorpi)  elämästä ja
taiteesta.

Tämän Novgorodissa syntyneen ja maailmanso-
tien välillä Vpl. Pyhäjärvellä eläneen taiteilijan teoksi-
en laaja näyttely on valmisteilla Kouvolan taidemu-
seoon 2014.  Tykkyläinen on hänen taiteeseensa
perehtyneenä kutsuttu tekemään näyttelyluettelona
julkaistava teos, jota varten hän jatkaa tietojen
kokoamista edelleen.

Sekä syyskokouksen osanottajien että Maj-Tykky-
läisen kannalta monta tärkeää ja yllättävääkin asiaa
nousi esiin esitelmästä ja sen jälkeisen vilkkaan
keskustelun käynnistyttyä. Muutamilla osallistujista
oli kerrottavanaan Tscherbakoffin ja pyhäjärveläis-
ten kohtaamisista tärkeitä, aikalaisten kertomuksiin
perustuvia  yksityiskohtia.

Määrällisesti paljon teoksia maalanneen Tscher-
bakoffin teoksista on runsas määrä tuntemattomis-
sa paikoissa,  hautautuneina kotien seinille ja yksi-
tyiskokoelmiin. Niinpä kaikki tiedot, jotka eivät
vielä ole päätyneet häntä ja hänen teoksiaan tutkivan
Maj-Lis Tykkyläisen tietoon, ovat tervetulleita.

Yhteyttä voi ottaa vaikka sähköpostilla maj-
lis.tykkylainen@kymp.net, puhelimitse 040-8451569
.

KAARINA PÄRSSINEN
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Syyskauden tai ainakin mar-
raskuun viikonloppujen ta-
pahtumarikkain kohokoh-
ta Karjalatalolla koettiin lau-
antaina 17.11. Silloin oli
koolla ylintä päätösvaltaa
liittokokousten välillä käyt-
tävä Karjalan Liiton liitto-
valtuusto, viisastuttiin  jär-
jestöseminaarissa  ja nautit-
tiin päivän päätteeksi Pää-
kaupungin karjalaisten
nuorten suurenmoisesta
Evakon laulu -kansantans-
si- ja musiikkiteoksesta. Sen
esittäneeseen ryhmään kuu-
luu noin 100 kansantanssi-
jaa, joista nuorimmat ovat
puolivuotiaita.

Kokousta johti liittoval-
tuuston puheenjohtaja
Matti Puhakka. Iltapäi-
vällä valtuutetuille ja vara-
valtuutetuille suunnattua
järjestöseminaaria veti Lii-
ton toinen varapuheenjoh-
taja, kansanedustaja Antti
Kaikkonen.

Liittovaltuusto kunnioitti
kokouksen alussa muisto-
sanoin ja hiljaisella hetkellä
edellispäivänä haudan le-
poon saatettua Liiton kun-
niapuheenjohtaja Pertti Vii-
nasta (9.4.1937-31.10.2012).

Valtuusto mm. hyväksyi
Karjalan Liitolle toiminta-
suunnitelman ja talousarvi-
on vuodelle 2013. Liitto-
hallitukseen tehtiin muuta-
mia valintoja erovuorois-
ten tilalle. Ensi vuotta vie-
tetään musiikin teemavuo-
tena. Erityisesti se tulee nä-
kymään Porissa vietettävi-
en Karjalaisten kesäjuhlien
ohjelmatarjonnassa. Liiton
kesäjuhlat vuonna 2014 on
päätetty järjestää Lappeen-
rannassa. Ensi kesänähän
juhlat vietetään  Porissa 14.
-16.6.13 Liiton ja Karjala-
seurojen Satakunnan piirin
yhteistyössä organisoimina.

Pyhäjärveläisjuurisia liitto-
valtuuston kokouksessa ja
muissa päivän  tilaisuuksis-
sa  oli mukana kaksi Tuu-
sulassa asuvaa: Liiton val-
tuuston varapuheenjohtajan
Antti Kaikkosen lisäksi Kaa-
rina Pärssinen, joka toi-
mii valtuustossa Karjalais-
ten Pitäjäyhdistysten Liiton
kiintiössä. Kolmantena py-
häjärveläisjuurisena koko-
ukseen ja päivän tapahtu-
miin osallistui Karjalaseu-
rojen Satakunnan piiriä
Pekka Salosen varamie-
henä edustanut Yrjö S.
Kaasalainen Harjavallasta.
Hänen ja toisen satakunta-
laisedustajan,  hiitolalaisjuu-
risen Jouko Hämäläisen
puheenvuoroissa kokous-
väelle kerrottiin Porissa pi-
dettävien kesäjuhlien järjes-
telyiden tilanteesta.

Karjalan Liitto on käyn-
nistänyt Evakkoäiti -muis-
tomerkkihankkeen. Liitto
kehottaa kaikkia jäsenseu-
roja ja asian omakseen tun-
tevia yksityishenkilöitä osal-
listumaan yhdessä hankkee-
seen, jolla kunnioitetaan
evakkoajan kokeneita äite-

Kansantanssi- ja musiikkiteoksen Evakon laulu lopuksi nähtiin lavalla yhtä
aikaa  kaikki esiintyjät, liki 100 lasta ja nuorta, myös oikealla etualalla
pikkuruisten 0,5-3-vuotiaitten hellyttävä ryhmä tanssipareina toimineine
vanhempineen.

Tapahtumarikas marraslauantai Karjalatalolla

Liittovaltuusto, järjestöseminaari
ja tanssitapahtuma

jä. Hankkeen rahankeruu-
aika on 2.11.2012-
31.10.2014. Muistomerkki-
asiaa valmistelee toimikun-
ta, joka tekee myöhemmin
ehdotuksen muistomerkin
sijaintipaikasta. Yhtenä
vaihtoehtona on nostettu
esiin Karjatalon edessä ole-
va Käpylässä oleva, nyt
luonnonvaraisena rehotta-
va puistikko.

Päivän aikana myös  jul-
kistettiin Vuoden karjalai-
nen pitäjäkirja, jonka valin-
ta oli uskottu kunniapu-
heenjohtaja Pertti Viinasel-
le. Vakavasti sairastuttuaan
hän siirsi tehtävän Liiton
puheenjohtaja Marjo Mati-
kainen-Kallströmille. Palkit-
seminen osui tällä kertaa
kaksiosaiseen tietokirjaan
Suojärven pitäjähistoria,
Omal mual – vierahal mual
(III) ja Vierahal mual –
omal mual (IV).  Rajakar-
jalaisen ja suojärveläisen elä-
mäntavan ja sen nyky-Suo-
meen siirtymisen kuvaus on
erinomaista. Erityisen kiin-
nostavaksi  ja harvinaiseksi
teosparin tekee, että toises-
sa niistä kerrotaan, mitä on
tapahtunut Suojärvellä tal-
vi- ja jatkosodan jälkeen.
Miten alue asutettiin, kol-
hoosit rakennettiin ja mil-
laista elämä ”uudella suo-
järveläisellä” väestöllä oli.

Järjestöseminaarin keskei-
sin aihe oli Karjalaisen Hei-
motalo -säätiön taloudelli-
sen tilanteen selvittäminen
liittovaltuutetuille. Karjalan
Liitto on Säätiön pääomis-
taja noin 40 prosentin osa-
kekannalla. Karjalatalon
välttämättömiksi käyneiden
korjaustöiden rahoittamis-
kysymysten ratkaisemiseksi
ollaan harkitsemassa mm.
uutta osakeantia.

KAARINA
PÄRSSINEN

Karjalaisen Nuorisoliiton edustaja Satu Stirkkinen
(vas.) ja KPYL:n edustaja Viipurista Eero Kunttu
kuuntelevat Kesäjuhlien 2013 valmisteluista kerto-
vaa juhlatoimikunnan vpj.  Yrjö S. Kaasalaista.

KL:n liittovaltuuston kokoukseen osallistuneista
toiminnanjohtaja Satu Hallenberg Karjalan Liitto
ja liittovaltuuston vpj., kansanedustaja Antti Kaik-
konen.

Kotikokin kertomaa

Kaali on kuulunut tärkeänä
osana karjalaisen keittiön
vihanneksiin. Valkokaali on
ollut pitkään kaalien yksin-
valtias, mutta vuosien myö-
tä moni muukin kaaliper-
heen jäsen on vallannut it-
selleen tilaa. Näin on teh-
nyt ennen muuta kukka-
kaali, sitten myös parsa-
kaali eli broccoli ja puna-
kaali.

Punakaali on mielestäni
kaaliperheen kaunein kas-
vis ja maultaan ainutlaatui-
nen. Seuraavassa esittelen
kaksi punakaalireseptiä, joi-
ta suosittelen tarjottavaksi
varsinkin suurien juhlien,
kuten joulun ja pääsiäisen
aikaan.

Punakaaliraaste
(4-6 hengelle)
Tarvikkeet: punakaali,

maustekurkku, sipuli, mus-
tapippuri, rypsiöljy (tai joku
muu neutraali öljy).

Ota keskikokoinen pu-
nakaali (1 kg), halkaise se ja
tee puolikkaasta raaste.
Raasta kaali – minulla on
käsinveivattava Moulinex-
raastin, jolla saa nopeasti
raastetta isollekin joukolle
– ja hakkaa se niin pieneksi
silpuksi kuin jaksat raskaal-
la veitsellä. Koko työn voi
tietysti tehdä pelkällä veit-
sellä. Tee samoin 3-4 maus-
tekurkulle, ja vajaalle puo-
likkaalle kelta- tai punasi-
pulia. Jos sisuskalusi ei sie-
dä raakaa sipulia, sen voi
jättää poiskin. Pane ainek-
set kulhoon, rouhi musta-
pippuria ja lorauta desin
verran rypsiöljyä päälle ja
sekoita hyvin. Raaste on
heti syötävää, mutta se vain
paranee, jos sen antaa ve-
täytyä yön yli jääkaapissa.
Raaste sopii mainiosti jou-
lukinkun ja karjalanpaistin
seuraksi, mutta se maistuu
oikein hyvältä myös kanan,
kalkkunan tai hanhen kans-
sa.

Punakaali on hyvää
raakana ja kypsänä

Tähän raasteeseen tutus-
tuin jo kauan sitten Helsin-
gin Mikonkadulla sijain-
neessa pienessä ravintolas-
sa ”Chez Marius”, josta
enää on vain miellyttävä
muisto jäljellä.

Punakaali-
omenapata
(4-6 hengelle)
Tarvikkeet: punakaali,

muutama hapahko ome-
na, rypsiöljyä, voita, siirap-
pia, timjamia, inkivääriä,
vettä, suolaa.

Ota punakaalin toinen
puolikas ja pilko se aika
pieniksi lohkoiksi. Kaada
rautapataan tai teräskatti-
laan puoli desiä rypsiöljyä,
pyörittele kaalia miedolla
lämmöllä kymmenkunta
minuuttia ja pilko jouk-
koon 3-4 hapahkoa ome-
naa (kuorittuina ja siemen-
kodat poistettuina). Lisää
mausteet (timjamia kohtuul-
lisesti, inkivääriä varovai-
sesti), siirappia vajaa desi-
litra, saman verran vettä,
50 gr voita ja ripaus (puoli
teelusikallista) suolaa. Hau-
duta seosta ainakin niin kau-
an, että omena on soseutu-
nut kaalin sekaan. On sitten
makuasia, kuinka pehme-
äksi kaalin haluaa haudut-
taa (30-90 min). Itse pidän
punakaalista ”al dente” eli
hieman ”nartsakkana”, ku-
ten äitini asian ilmaisi.

Punakaalipadasta on lu-
kemattomia muunnoksia,
joita internetin ruokaohjeet
tarjoilevat. En ole kokeillut
niistä läheskään kaikkia,
mutta tämä ohje tuottaa
oikein hyvän tuloksen.

JUHANI FORSBERG

Karjalan Liiton naistoimikunta on valinnut vuoden
2013 ruuaksi Sakkolan täytetyt porsaat ja leivon-
naiseksi mustikkapullat. Vuoden ruoan ja leivon-
naisen valinnan perusteina on tänä vuonna mm. se,
että ruoka soveltuu hyvin tarjottavaksi isollekin
ruokailijajoukolle. Se sopii vaikkapa seurojen tilai-
suuksiin ja pitäjäjuhliin. Mutta Sakkolan täytetyistä
porsaista saa myös maistuvan aterian kotoiseen
ruokapöytään. Mustikkapulla on helppo tarjottava
monenlaisiin kahvituksiin. Reseptit julkaisemme
ensi vuoden alussa Pyhäjärvi-lehdessä ja ne löyty-
vät myös Karjalan Liiton internetsivuilta.

Karjalan Liiton naistoimikunta tekee valinnan
vuosittain. Valinnalla halutaan tuoda esille karjalais-
ta ruokaperinnettä ja kannustaa tämän päivän
kotikokkeja tutustumaan karjalaisen keittiön moni-
puolisuuteen.

Karjalan Liiton Vuoden
ruoka ja leivonnainen

Punakaali kahtia, ja
siitä saat kaksi maitta-

vaa ruoanlisuketta.
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TAPAHTUMAKALENTERI

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.

PYHÄJÄRVI-LEHDEN
seuraavan numeron aineistot toimitukseen

pe 11.01.2013 mennessä, kiitos.

* 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

Pyhäjärvi-juhlat
Hämeenkyrössä
20.-21.7.2013

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.

HHHHHyvää jyvää jyvää jyvää jyvää jooooouuuuullllluuuuuaaaaa
jjjjja oa oa oa oa onnnnnnnnnneeeeelllllllllliiiiistststststaaaaa
uutuutuutuutuutttttta vua vua vua vua vuotototototttttta!a!a!a!a!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2013
ja lämmin kiitos muistamisesta kesällä.

Pekka ja Mirja Lapakko Rautjärveltä

Jouluiloa ja -rauhaa sukulaisille, tuttaville
ja kaikille lehden lukijoille!

Marjatta ja Antti Rantanen Raumalta

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
toivottavat Eila ja Markku Pärssinen

Hyvää Joulua 2012 ja
Onnellista Uutta Vuotta 2013
Toivoo Yrjö S. Kaasalainen

Hyvää joulunaikaa ja vuotta 2013!
Kirsti ja Edwin Naskali

Hyvää joulunaikaa ja
vuotta 2013 toivottaa

Esko Pulakka
perheineen

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
Seija Lintula

Hyvää ja Rauhallista Joulua ja
Onnea vuodelle 2013
Vpl. Pyhäkylä-seura

Tampereen Seudun Vpl. Pyhäjärvikerhon tammi-
kuun tarinatuokio on ke 2.1.2013 klo 13.30, Koulukatu
12, Tampere. Tarinointia, kahvittelua ja arpajaiset. Terve-
tuloa!

Lahden seudun Vpl. Pyhäjärvi-kerhon uuden vuo-
den ensimmäinen kokous pidetään Ravintola Wanhassa
Herrassa, Laaksokatu 17, Lahti, torstaina 10.01.2013 klo
13. alkaen. - Tervetuloa.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallintoneuvoston kokous
pidetään 9.3.2013 Sastamalan Vammalassa.

Vpl Pyhäkylä-Seura järjestää keväällä 2013 taas ylei-
sen kokouksen. Kokoonnutaan juhlimaan 15 v. ikään
ehtinyttä seuraa. Lisäksi teemana on pyhäjärveläinen
käsityö, etenkin koulukäsityöt ja patalaput. Jos on tallella
tällaisia töitä, pyydämme tuomaan näyttelyyn juhlaam-
me. Muun ohjelman lomassa ihastelemme pyhäjärveläis-
tä käsityötä. Toki sinne voi tuoda muualtakin Karjalassa
tehtyjä töitä Kyselyihin vastaa Seija Jokinen puh. 040-
8355820, sähköposti. seija.jokinen@netti.fi

Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta

2013!

      Toivottaa
Heli Salminen

Rauhallista joulua ja
Onnellista uutta

vuotta 2013

kaikille jäsenillemme,
ystävillemme
ja yhteistyö-

kumppaneillemme!

Kuluneesta vuodesta
kiittäen

Vpl. Pyhäjärvi
-seura ry

Tunnistan ystävän, tutun,
vaikka ois vaihtanut nutun.
Mikä sen sitten paljastaa:

Sehän on ääni ja sie ja mie!
Hannu Musakka

Talvisodan Erillinen Pataljoona 6:n Asevelijuhla
to 27.12.2012 Lempäälässä
Klo 10. Jumalanpalvelus Lempäälän kirkossa
- Seppelten lasku sankarihaudoille ja Karjalaan
 jääneiden muistomerkille
- Kirkkokahvit Ehtookodossa, os. Katepalintie 9.

Klo 13. Asevelijuhla Ehtookodossa, ohjelmassa mm.
- Juhlapuhe, eversti evp. Antero Pärssinen
- ErP6:n vaiheista, Eero Pilviniemi
- Musiikkia, Narvan soittokunta

Pääsymaksu 25 €, sisältää kirkkokahvit ja lounaan.
Tumma puku, kunniamerkit.  – Tervetuloa!

Erillinen Pataljoona 6:n
perinneyhdistys

Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2013

jäsenillemme ja
Pyhäjärvi-lehden lukijoille.
Kiitos kuluneesta vuodesta.
Pärssisen Sukuseura ry

Tuleeko

lehtesi oikealla osoitteella?
Soita osoitteenmuutos

puh. 040 730 2622 tai tee ilmoitus sähköpostilla:
osoite ei vaihdu muuton jälkeen
pelkästään postiin ilmoittamalla!


