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Pyhäjärvi-juhlia valmistellaan
Hämeenkyrössä

Hämeenkyrössä ovat
ensi kesän Pyhäjärvi-
juhlien järjestelyt jäme-
rissä käsissä Risto Toi-
viaisen johdolla.

Vaikka Hämeenkyrön Kar-
jalaseuran puheenjohtaja
Risto Toiviainen on in-
nokas avantouimari, on
parhaan uintikauden aikaan
mielessä myös ensi kesä ja
tulevat Pyhäjärvi-juhlat Hä-
meenkyrössä.

– Juhlasuunnitelmat on
saatu jo viime vuoden puo-
lella hyvälle mallille. Nyt
tehdään vielä pieniä täy-
dennyksiä ja varmistuksia
asioihin.

Erillistä juhlatoimikuntaa
ei ole nimetty, vaan järjes-
telyistä päävastuun kantaa
paikallinen Karjalaseura.

Kesän kihuväki saa 20.-
21.7.2013 nauttia Hämeen-
kyrön maisemista myös
vesiltä käsin. Perinteisen juh-
la ohjelman ohessa näyt-
täytyy Nobel-kirjailija Frans
Emil Sillanpään syntymän
125-vuotisjuhlavuosi.

Hämeenkyrön Karjala-
seuran puheenjohtaja Risto
Toiviainen on ”täysverinen”
pyhäjärveläinen sekä isänsä
että äitinsä kautta. Takana
on useita kotiseutumatko-
ja, ja jälkikasvulleenkin Toi-
viainen on siirtänyt Karja-
latietoutta.

Suojelupoliisissa työuran-
sa tehnyt mies laittaa ener-
giaansa nyt mm. Karjala-,
kuoro- ja avantouintihar-
rastuksiin.

SIVU 6

Karjalaisin silmin
Euroopan tantereilla

Lahden Taideinstituutis-
sa lehtorina toimiva
graafikko Antti Salokan-
nel luovutti Igumeni
Aleksanderille Konevit-
saa kuvaavien grafiikan
lehtien kansion. Teokset
ovat syntyneet oppilastöi-
nä Taideinstituutin taan-
noin järjestämillä kuva-
taideleireillä Konevitsas-
sa. Kuva: Heikki Jääs-
keläinen.

Pyhäjärvi-juhlat
Hämeenkyrössä
20.-21.7.2013

Suvannon seudun sukututkijat pitävät neljä kertaa
vuodessa yhteistapaamisia, joissa vaihdetaan tieto-
ja ja jaetaan kokemuksia. Pyhäjärveläisjuurinen
Sirkka Isola (vas.) tutkii mm. Kaurun Kaasalaisten
sukua, rautulaisjuuriset Hellevi Mattila ja Riitta
Henttonen mm. Loposten sukua.

SIVU 2

Sukututkijat saivat
infoa tietolähteistä

Petri Kiiski kierteli isänsä
Heikki Kiiskin kanssa eu-
rooppalaisilla sotatantereil-
la.

– Olemme molemmat
isän kanssa kiinnostuneita
toisen maailmansodan his-
toriasta; samalla tietysti kiin-
nostus on Suomen histori-
aan ja karjalaisiin juuriim-
me, kirjoittaa Petri Kiiski.

Kuvassa Heikki Pariisis-
sa Eiffel-torni taustallaan.

Matkan tunnelmista lisää

SIVUT 8-9

Jälleen-
rakennettu
Konevitsa
kiinnostaa
Konevitsan luostari on
monen Karjalaan matkaa-
van käyntikohde kesäisin.

Suomessa toimii Kone-
vitsa ry, joka vuodesta 1991
lähtien on tukenut luostarin
jälleenrakennustoimintaa.
Tähän työhön on osallistu-
nut myös paljon pyhäjär-
veläisiä.

Pyhäjärvi-seuran järjestä-
mässä teematilaisuudessa
kuultiin luostarin historias-
ta ja restauroinnista.

SIVUT 10-11
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15. helmikuuta 2013 Sukututkijat koolla arkistojen ja
arkeologian parissaKarjalan Liiton

kesäjuhlat Porissa
Karjalan Liitto, Karjalan Nuorisoliitto ja Karjalaseuro-
jen Satakunnan piiri järjestää yhdessä valtakunnalliset
kesäjuhlat Porissa 14.-16.6.2013. Aikaisemmin juhlat
ovat olleet Satakunnassa Porissa vuonna 2002 ja
1976 sekä Raumalla 1988. Järjestelyorganisaatiota
johtaa Satakunnan Karjalaseurojen piirin puheenjoh-
taja Jouko Hämäläinen ja sihteerinä toimii Raimo
Hannukainen. Johtoryhmä, toimikunnat ja piirin
hallitus ovat kokoontuneet jo useita kertoja meille
yhteisen haasteen merkeissä. Järjestelyissä on
mukana Karjalan Liiton ja Satakunnan piirin lisäksi
mm. Porin kaupunki, seurakunnat, lukuisat yhteisöt ja
yksityiset henkilöt. Suurtapahtumaan odotetaan 15000
henkilöä. Kesäjuhlien teemana on musiikki, joka
yhdistää meitä kaikkia. Yhteisöllisyyttä korostaa slogan
”sie, mie myö yhes”. Kolmipäiväisen tapahtuman
ohjelmasta voidaan tässä vaiheessa kertoa mm.
seuraavaa. Kesäjuhlat alkavat perjantaina Karjalan
Liiton järjestämällä seminaarilla. Tapahtumapaikka on
Promenadikeskus Porin keskustassa kävelykadun
varrella. Professori Reijo Pajamon ideoima konsertti
pidetään samassa paikassa ja sitä säestää Satakun-
nan Sotilassoittokunta. Perjantai-iltana on mahdollista
risteillä Kokemäenjoella Charlotta-aluksella ja heti
sen jälkeen siirtyä laiturialueella sijaitsevaan Cafe
Jazziin Karjala-jazz -tapahtumaan. Näiden tapahtumi-
en vaihtoehtona on klubi-illan viettäminen Yyterin
kylpylähotellissa ja samalla on mahdollisuus ihailla
ainutlaatuista merimaisemaa. Nuorille järjestetään
ohjelmaa kansantanssin tahtiin Urheilukeskuksen
Maauimalassa. Kesäjuhlien keskeinen tapahtuma-
alue on Porin Urheilukeskus. Karhuhalliin on keskitetty
pääosa juhlien tapahtumista. Sieltä löytyy infopiste ja
juhlakanslia, Karjalan Liiton, Karjalaisten Pitäjäyhdis-
tysten Liiton, Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton esittely-
ja toimintapisteet, karjalainen tori, kansallispukunäyt-
tely, nuorten työpaja, kahvio ja ruokala. Karhuhallissa
järjestetään myös piirakkakilpailu ja lauantain juhla-
tanssit. Kyykän kilpailupaikat sijaitsevat Karhuhallin
läheisyydessä ja lauantaina ratkaistaan miesten
joukkuekyykän ja naisten parikilpailun Suomen
mestarit. Kyykkäkenttien läheisyydessä sijaitsee
Karjalan Maratonin ja Nuorten Mailin lähtö- ja maali-
alue, jolta juoksureitit suuntautuvat Isomäen virkistys-
ja kuntoilureiteille. Kesäjuhlien urheilutapahtumiin
kuuluu myös golf-kilpailu, Karjala Open, joka järjeste-
tään Yyterin Golf-seuran toimesta Yyterissä. Lauantai-
na puolilta päivin alkaa Promenadikeskuksessa
kuorokavalkadi, jossa kuorot antavat ääni- ja taidon-
näytteitään asiantuntevalle tuomaristolle. Illalla on
samassa paikassa vielä Karjalaisen Nuorisoliiton
ohjelmistoon kuuluva kansantanssikonsertti, jossa
nähdään kotimaisten taitajien ohella myös Venäjän
karjalaista kansantanssia. Kesäjuhlien viralliset
avajaiset alkavat lauantaina klo 14.30 jäähallissa, joka
on lähellä Karhuhallia. Lauantai-iltana on Keski-Porin
kirkossa muistojen iltakirkkotilaisuus, jossa muistel-
laan menetettyjä kotiseutuja ja sytytetään kynttilät
kokonaan tai osittain nykyisen rajan taakse jääneelle
paikkakunnalle. Ortodoksinen ehtoopalvelus (vigilia)
järjestetään Johannes Teologin kirkossa Maantieka-
dun varrella. Karhuhallissa laitetaan jalalla koreasti
lauantaina illalla. Luvassa on hyvää tanssimusiikkia ja
välillä soittavat pelimannit nuorten toivomaa musiikkia.
Sunnuntaina ohjelmaan kuuluvat kunnianosoitukset
Karjalaan jääneiden vainajien ja sotiemme sankarivai-
najien muistomerkeillä. Tämän jälkeen alkaa Keski-
Porin kirkossa messujumalanpalvelus. Juhlakulkue
järjestäytyy Porin kauppatorille ja lähtee näyttävästi
liikkeelle klo 12.00 kohti Urheilukeskusta. Tämän
jälkeen on ruokailumahdollisuus Karhuhallissa ennen
pääjuhlan alkamista. Juhlatapahtuma sisältää moni-
puolista ohjelmaa, kuten edellisinäkin vuosina.
Juhlajärjestelyissä on jo mukana suuri joukko vapaa-
ehtoisia henkilöitä, mutta tarvitsemme vielä lisää
talkoolaisia erilaisiin tehtäviin. Tule sinäkin mukaan
iloiseen joukkoomme.
Olemme yhdessä
päättäneet järjestää
hyvät juhlat. Tervetuloa
siis Poriin ”viikkoa
ennen juhannusta”,
jossa kohtaavat kaiken
ikäiset ihmiset, karjalai-
set ja karjalaisten
ystävät.

YRJÖ S. KAASALAINEN
Pyhäjärvi-Säätiön
hallituksen pj

Suvannon seudun sukutut-
kimuspiiri kokoontui 19.
tammikuuta 2013 Karjala
talolle Raudun isännyydes-
sä perehtymään arkistojen
saloihin ja uusimpiin arke-
ologisiin löytöihin Suvan-
non seudulla.

Fil. maist. Mervi Lampi
avasi niitä polkuja, joita kul-
kien voimme selata koti-
koneella arkistolaitoksen tie-
dostoja. Fil. maist. Juha
Ruohonen esitteli runsaan
kuvamateriaalin kanssa uu-
simpia arkeologisia löytöjä
erityisesti Vpl. Pyhäjärvellä.
Tästä aiheesta on ollut hä-
nen kirjoittamansa laaja ar-
tikkeli Pyhäjärvi-lehdessä.
11/2012.

Arkistolaitos
VAKKA-arkistotietokanta
on Kansallisarkiston ja maa-
kunta-arkistojen kokoelma-
tietokanta, joka sisältää tie-
donhakua helpottavia ku-
vailutietoja ja palvelee ar-
kistoaineiston paikantami-
sessa.

AARRE-arkistorekisteri
sisältää Kansallisarkiston
Sörnäisten toimipisteessä
(sota-arkisto) sijaitsevaa
pääasiassa puolustusvoimi-
en ja puolustushallinnon ai-
neistoa sekä maapuolus-
tukseen liittyvien yksityisar-
kistojen aineistoa.

PORTTI-tietokanta on
kaikille avoin, antaa vink-
kejä ja neuvoja halutun ai-
neiston äärelle. Sieltä voi
hakea henkilöitä, ABC-ai-
neistoa tai asioita teemoit-
tain. Sukututkija voi hyö-
dyntää aineistoa esim. ha-
kiessaan polkua Pohjois-
Amerikkaan muuttaneista
sukulaisistaan.

DIGI-arkisto sisältää ar-
kistolaitoksen digitoidut
asiakirjat. Sen käyttö jae-
taan kolmeen osaan:
1. vapaasti käytettävä
aineisto
2. näyttörajoitettu aineisto,
johon pääsee tutustumaan
Kansallisarkistossa ja maa-
kunta-arkistoissa
3. käyttörajoitettu aineisto,
johon tutkija tarvitsee hen-
kilökohtaiset tunnukset ja
käyttöluvan.

Tutkija pääsee digi-arkis-
ton aineistoon käsiksi va-
paasanahakua tai puunäky-
mää käyttäen. Jälkimmäi-
nen hakutapa on hyödyksi
esim. seurakuntien histo-
riakirjoja (syntyneet, kaste-
tut, vihityt, kuolleet) tutkit-
taessa.

ASTIA-verkkopalvelua,
asiakaspalvelu- ja tilausjär-
jestelmää, suositellaan käy-
tettäväksi sähköisessä asi-
oinnissa arkistolaitoksen
kanssa. Palvelun avulla voit
hakea arkistolaitoksessa säi-
lytettäviä aineistoja, tilata
niitä luettavaksi arkistolai-
toksen tutkijasalissa ja pääs-
tä käyttämään julkisia digi-

toituja aineistoja. Arkisto-
laitoksen sivuille pääset
osoitteella www.arkisto.fi.

Arkeologia
Juha Ruohosen arkeologi-
sen tutkimuksen kohteina
olivat Karjalan kannaksen
kalmistot ja kadonneet
kirkkojen paikat Viipurin
läänin alueella Käkisalmen
Karjalan eteläosassa. Läh-
deaineisto on laaja; arkisto-
lähteet, alan julkaisut, kylä-
ja koulupiirikirjat, haastat-
telut ja maastotiedot. Käy-
tännössä tutkimus tapah-
tuu venäläisen yhteistyö-
kumppanin kanssa.

Käytännön tutkimustyö
ei kuitenkaan ollut help-
poa. Maastotiedustelua vai-
keuttivat monet kieltotau-
lut. Noisniemellä oli raken-
nettu tutkittavan alueen
päälle venäläisten huviloita.
Uudisasutus vaikeuttaa tut-
kimuksia erityisesti Suvan-
non eteläpuolisilla alueilla.
Helpotusta puo lestaan an-

toivat metsiin kaivetut palo-
ojat, joita arkeologi voi hyö-
dyntää tutkimuksissaan.

Vanhat kartat 1770-lu-
vulta ovat hyödyksi, sillä
niissä esiintyvistä paikanni-
mistä ja paikalla suorite-
tuista kaivauksista löytyneis-
tä luulöydöistä voi hakea
yhteyksiä entisiin kalmistoi-
hin. Kokonaiskuva 1770-
luvun asutuksesta hahmot-
tuu.

Kaivauksista on löytynyt
monenlaisia aarteita; Valin-
kiviä (Lahnavalkamasta),
ortodoksikuvia ja raha-aar-
teita (40 hopeakolikkoa)
noin 100 m Pyhäjärven ran-
nasta. Rahat ovat englanti-
laisia / saksalaisia ja ajoittu-
vat noin 1100-luvulle. Jou-
kossa oli myös itämaisia
kolikoita. Pyhäkylän pelto-
aukealta on löytynyt rauta-
kauden esineistöä, eläinrii-
puksia, jotka ilmentävät kar-
jalaista esinemuotoa. Edel-
leen löytyi hevosenkenkä-
solki, korvakelusikoita

1000-1200–luvulta ja har-
vinaisia 1500–1600-luvun
ristiriipuksia.

Pääosa rahalöydöistä on
tehty vuoden 2012 aikana,
osa vuosien saatossa. Har-
vinainen löytö oli pronssi-
levy, jonka sisältä löytyi pii-
kiveä. Kurosen mailta Py-
häjärven rannalta on löyty-
nyt kaksi kalmistoa ja Kah-
venitsan kylästä rautakau-
den esineistöä.

Arkeologiset löydöt tu-
kevat sitä, että vanha asutus
on sijoittunut vesistöjen ää-
relle, jonne on aikojen ku-
luessa raivattu peltoa.
Löydökset eivät useinkaan
ole kaukana rannasta. Jat-
kotutkimuksilla on kiire,
koska maankäyttö ja ra-
kentaminen tuhoavat mui-
naislöytöalueita.

KAUKO
HINKKANEN

Kuvat:
Kauko Hinkkanen

ja Kaarina  Pärssinen

Mervi Lampi antoi askelmerkkejä arkistojen saloihin, ja Juha Ruohonen
johdatteli kokouksen osanottajat arkeologian aarteiden äärelle Suvannon
seudulla.

Mukana sukututkimuspiirissä olivat myös Pärssisen Sukuseuran hallituksen
jäsenet Seija Pärssinen (oik.) Heinolasta,  Erkki Pärssinen Nastolasta ja
Antero Pärssinen Hollolasta, joiden kaikkien ensisijaisena kohteena on
Pärssisten suvun tutkiminen.
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Kaupunki on aina kaupun-
ki, niin oli ennen vanhaan-
kin. Ja meille Metsäpirtin,
Pyhäjärven, Raudun,  Räi-
sälän, Sakkolan ja Vuokse-
lan maalaispitäjäläisille kau-
punki oli Käkisalmi. Sen
perinteitä vaaliva Käkisal-
mi-säätiö isännöi tammi-
kuun viimeisenä sunnuntai-
na pidettyä Suvannon seu-
dun pitäjäyhteisöiden ko-
kousta Heinolassa, jonka
alueelle huomattava osa kä-
kisalmelaisista asettui soti-
en jälkeen.

Tänä päivänäkään käki-
salmelaiset eivät ole lähte-
neet perustamaan pitäjäseu-
raa, vaan perinteitä vaalii
Säätiön ohella Käkisalmen
kaupungin Rouvasväen
Yhdistys. Niin on ollut jo
Karjalassa, aina vuodesta
1855, jolloin tämä koko
maan vanhin edelleen toi-
miva suomenkielinen
naisyhdistys on perustettu.

Käkisalmi-säätiö oli va-
linnut meidän, Suvannon
varsilta saapuneiden edus-
tajien kokouspaikaksi to-
dennäköisesti hienoimman,
mitä Heinolasta löytyy. Kan-
sa on antanut arkkitehtuu-
riltaan pramealle, erikoisis-
ta ikkunarakenteista, run-
saista seinäkoristeista ja kal-
liista rakennusmateriaaleis-
ta tunnetulle pytingille mm.
nimen Bagdadin lähetystö.
Kyseessä on keskikaupun-
gin ulkopuolella, teollisuus-

Säätiöiden hallitusten puheenjohtajat Antti Kuisma räisäläisistä  ja Erkki
Heiskanen käkisalmelaisista vastaanottivat Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön Yrjö S.
Kaasalaisen teettämät vaakunat toimitettaviksi edelleen Käkisalmen linnan
museoon.

Suvannon seudun
pitäjäyhteisöt  vierailivat
”Bagdadin lähetystössä”

alueella sijaitseva, nykyisin
lähinnä yhdistysten ja yksi-
tyisten käyttämästä pitora-
vintolasta tunnettu Itä-
Häme -talo.

Metsäpirttiä ja Vuokselaa
lukuun ottamatta edustajia
oli tullut paikalle kaikista
e.m. pitäjien perinteitä vaa-
livista pitäjäyhdistyksistä ja
-säätiöistä, yhteensä 15 hen-
keä. Isäntiä edustivat Käki-
salmi-säätiöstä hallituksen
puheenjohtaja Erkki Heis-
kanen sekä Marja Huo-
vila ja Aimo Pärssinen.
Heiskanen ja Huovila toi-
mivat kokouksen puheen-
johtajana ja sihteerinä.

Itä-Häme jo 85-
vuotias sanomalehti
 Rakennuksen ja siinä si-
jainneiden yritysten vaiheis-
ta meille kertoi media-alan
veteraani, v. 1926 syntynyt
Erkki Puputti, sanoma-
lehti Itä-Hämeen pitkäai-
kainen, nyt eläkkeellä oleva
päätoimittaja. Nimensähän
tämä vuosina 1983 hallin ja
1989 toimiston osalta val-
mistunut talo on saanut v.
1927 perustetusta Itä-
Häme -sanomalehdestä ja
samannimisestä talossa toi-
mineesta kirjapainosta. Sekä
lehti että kirjapaino kuulu-
vat tätä nykyä Mediatalo
ESA:aan yhdessä Lahdessa
ilmestyvän Etelä-Suomen
Sanomien kanssa.

Nykyisin 6-päiväisenä il-

mestyvää Itä-Hämettä toi-
mitetaan Heinolan ydinkes-
kustassa torin varrella. Leh-
den levikki on n. 10 500.
Saimme kuulla vahvan pai-
kallislehden asemassa py-
sytelleen Itä-Hämeen mo-
ninaisista vaiheista runsaa-
na 85 vuonna. Vuosina
1983-1996 lehteä tehtiin Itä-
Häme -talossa.

Painokoneet poistuivat
rakennuksesta jo 1990-lu-
vun alussa.  Taloon, missä
toimi lehden ja kirjapainon
jälkeen jonkin aikaa mm.
Robin Hood -liike,  on
viime vuosina kaavailtu
mm. Heinolan uutta pää-
paloasemaa.

Syksyllä seminaari
rajaseudusta
jatkosodan aikana
Tänä vuonna jo perinteeksi
muodostunut, kerran vuo-
dessa tehty pitäjäyhteisöi-
den hallitusten tutustumis-
matka Suvannon alueelle
on päätetty jättää väliin. Seu-
raavan kerran matkataan
yhdessä 2014 Räisälään ja
Vuokselaan.

Kannaksen pitäjiin tutus-
tumisen asemasta tälle vuo-
delle on valmisteilla elämää
Kannaksen rajaseudulla jat-
kosodan aikana käsittelevä
seminaari yhteistyössä Kar-
jalan Liiton (KL) ja Karja-
laisten Pitäjäyhdisten Liiton
(KPYL) kanssa. Kokouk-
sessa nimettiin työryhmä

Teuvo Kuparinen (Sak-
kola), Raili Lameranta
(Rautu) ja Kaarina Pärssi-
nen (Pyhäjärvi Vpl ) su-
vantolaisten puolelta semi-
naarin jatkovalmisteluun
KL:n ja KPYL:n kanssa.

Paikkana tulee olemaan
Karjalatalo ja ajankohta so-
vitellaan KL:n syyskauden
tapahtumakalenteriin. Kai-
kille asiasta kiinnostuneille
avoimeen, alustavasti puo-
len päivän mittaiseksi kaa-
vailtuun seminaariin pyri-
tään saamaan ko. aikaa
omakohtaisesti tuntevia asi-
antuntijoita.

Pitäjävaakunat
Käkisalmen museoon
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hal-

lituksen puheenjohtajan
Yrjö S. Kaasalaisen eh-
dotuksesta Käkisalmen lin-
nan yhteydessä olevaan mu-
seoon ollaan saamassa esil-
le kaikki alueen pitäjien vaa-
kunat. Puisen vaakunapoh-
jan omakätisesti sorvaten
työstänyt Kaasalainen on
pitäjäyhteisöiden suostu-
muksella vienyt hanketta
eteenpäin.

Hän luovutti Heinolan
kokouksessa aiemmin val-
mistuneiden vaakunoiden
jatkeeksi Käkisalmen ja Räi-
sälän vastikään valmistuneet
vaakunat ko. säätiöille. Vaa-
kunat vastaanottivat Käki-
salmen Linnan museoon
edelleen toimitettaviksi sää-
tiöiden hallituksien puheen-
johtajat Erkki Heiskanen

Käkisalmi-Säätiöstä ja  pu-
heenjohtaja Antti Kuisma
Räisäläisten Säätiöstä.

Porissa 14.-16.6.13 jär-
jestettäville Karjalaisille ke-
säjuhlille osallistutaan aina-
kin Pitäjäinfoon ja mah-
dollisesti omilla pitäjien esit-
tely- ja myyntipöydillä. Ke-
säjuhlien juhlatoimikunnan
vpj. Yrjö S. Kaasalainen
kertoi juhlajärjestelyistä Po-
rissa.

 Seuraavaa suvantolaisten
kokousta isännöi ensi syys-
kuun viimeisessä viikon-
vaihteessa Vuoksela.

KAARINA
PÄRSSINEN

Otsikon teema on esillä Karjalatalon Yläsalissa  sunnun-
taina 3.3. klo 13.00, kun pyhäjärveläiset ja räisäläiset
tapaavat. Pitäjäseurojen yhdessä järjestämässä tilaisuu-
dessa eläkkeellä oleva Alppilan seurakunnan kirkkoherra
Olli Laine (kuvassa) kertoo evakkoperheiden asettumi-
sesta satakuntalaiseen maisemaan, esimerkkinä Euran
Vaaniin Neittamon kylällä räisäläisten evakkoperheiden
elämän aloittaminen uusissa maisemissa.

Vaaniin kylällä oli kuusi tilaa ennen siirtolaisten tuloa.
Kaksitoista evakkoperhettä sai  sieltä maata, alkoi raken-
taa kylmiä tiloja, elää elämäänsä ja sopeutua muuttunei-
siin olosuhteisiin – kylä ja ihmiset alkoivat elää hyvää
elämää. Samantyyppisiä selviytymiskertomuksia löytyy
monista luovutetun alueen pitäjien ihmisten, myös pyhä-
järveläisten sijoittumisesta sotien jälkeen. Eli vaikka
keskiössä nyt on räisäläisten evakkoperheiden elämä
Satakunnassa, on kuvaukseen helppo samaistua. Räisälän
ja Pyhäjärven väestöille asuttavaksi osoitetut  alueet ovat
satakuntalaisissa naapuripitäjissä, kuten oli naapureina
asuttu ennen sotiakin.

Aihetta mm. kaikkien noiden 12 perheen jäseniä
haastatellen tutkinut Olli Laine on syntynyt Eurassa.
Elämäntyönsä hän teki  seurakuntapappina Helsingissä.
Aikaa on liiennyt näyttävästi kirjoittamiseen. Häneltä on
ilmestynyt 2009 omaelämäkerrallisen teoksen jälkeen
viisi julkaisua, joista viimeinen 300-sivuinen ”Vaaniin
Neittamo” ilmestyi on  syksyllä 2012 . Kirja on kuvaus
siitä, miten asumattomasta, tuhansien hehtaarien laajui-
sesta erämaasta tuli 300 vuoden kuluessa nykyinen
kyläyhteisö.  Kirja kuvaa tiiviisti mielenkiintoisella tavalla

Maaliskuun teema:

Evakoiden sijoittumisesta
satakuntalaisten keskelle

Suomen kulttuuri- ja yhteiskuntahistoriaa näihin päiviin
asti. Keskeiselle sijalle nousevat 1900-luvun tapahtumat:
itsenäistyminen, torpparilait, sotavuodet ja jälleenraken-
tamisen ihme.

Olli Laine kirjoittaa lämmöllä Vaaniin Neittamon
siirtolaisista seuraavien otsikoiden alla: Elämää Karjalas-
sa, Tulo Neittamolle, Rakennusvaihe, Pelto, Karja, Met-
sä, Sopeutuminen, Järjestö-ja harrastustoiminta, Kirkolli-
set yhteydet, Karjalaisia tapoja, Evakkokaskuja, Matkoja
Räisälään, Karjalan tragedia, Mitä karjalaisuus minulle
merkitsee, Karjalaisuus elää, Karjala takaisin sekä isona
lukuna Siirtolaistilat.

Aloitamme tilaisuuden nauttimalla omakustannushin-
taan tarjottavat maittavat kahvit leivonnaisineen. Tilai-
suudessa voi halutessaan myös hankkia nimikirjoituksella
varustetun Olli Laineen kirjan Vaaniin Neittamo hintaan
30 eur/kpl. Saatavana on myös tilaisuuden järjestävien
pitäjäseurojen tuotteita. Lämpimästi tervetuloa toivovat
Vpl. Pyhäjärvi-seura ja Pääkaupungin räisäläiset.

AINO PÖYHÖNEN

Sukua kirjailija
Armas Äikiälle?
Tampereen yliopistolla kootaan kaksikielistä tut-
kimusaineistoa venäläisestä kaunokirjallisuudesta
suomennoksineen käännöstieteen tarpeisiin.

Tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttämi-
seen tarvitaan tekijöiden lupa, mutta joidenkin
vanhojen teosten tekijänoikeuden haltijoita on
enää hyvin vaikea tavoittaa.

Vuonna 1965 edesmenneen kirjailija Armas
Äikiänkään sukulaisia ei ole löydetty. Tiedos-
samme on, että hän oli kotoisin Pyhäjärveltä, ja
siksi toivomme tavoittavamme Äikiän tekijänoi-
keuden haltijan tällä ilmoituksella.

Sillä paitsi että Armas Äikiä oli runoilija, kirjaili-
ja, lehtimies ja poliitikko, hän toimi myös suo-
mentajana. Tutkimusaineiston tieteellisyyden kan-
nalta olisi arvokasta, että mukana olisi teoksia
mahdollisimman monelta tekijältä, joten siksi
jokainen tekijä olisi tärkeä tavoittaa.

Jos siis olet kirjailija ja poliitikko Armas Äikiän
sukulainen tai hänen tekijänoikeuksiensa haltija,
ota yhteyttä ja anna tukesi tieteelle.

Yhteydenotot toukokuun alkuun mennessä.

JENNY MUSTONEN
projektiapulainen

Tampereen yliopisto
jenny.mustonen@uta.fi

040-57503348
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Kirkonsanoma

Ikikiitos kaikesta
Rakastetusta virrestä Kiitos
sulle Jumalani, armostasi kai-
kesta (virsi 341) on sanottu,
että ihmisen pitää olla seit-
semänkymmentävuotias,
ennen kuin hän kykenee
ymmärtämään tämän vir-
ren sanoman ja sisällön.
Siis ymmärrykseen edelly-
tetään raamatullinen ikä!

Niin mikä?
”Seitsemänkymmentä
on vuosiemme määrä,
tai kahdeksankymmentä,
jos voimamme kestää”,
sanotaan psalmissa 90.
Vuosissa on myös päi-

viemme määrä. Turha väit-
tää vastaan. Tosi on. Elin-
tärkeätä kullekin itselle on
laskea päivät oikein, että
saisi viisaan sydämen. Oivalli-

nen sana ”laskea”, sanaa ei
enää nykykäännöksessä ole.
Oireellista. Oikein laskemi-
nen on lähellä ”lukemista”.
Vain lukemisen kautta tulee
ymmärrys. Myös oikea
ymmärrys ymmärtää virsi
Kiitos sulle Jumalani oikein.

Tietysti tämä kaikki voi-
daan ”ymmärtää” sanoilla
saivarteluksi, mutta Kirkon-
sanoma -palsta lehdessäm-
me ei ole saivarteluksi tar-
koitettu. Kirkonsanoma ei
ole lehdessä pääkirjoitussi-
vulla, vaan – voimme sa-
noa – sivulla, jolla luemme
ihmisistä, heidän iloistaan
ja suruistaan, myös heidän
kuolemistaan. Memento mori!
(muista kuolevaisuutesi) on
kullekin oman elämän ym-

märryksen ydin.
Pää (järki) tutkii ja tun-

nustelee tietä. Siitä tulee tie-
to, se on totta. Se on siis
pääkirjoituksen tehtävä.
Käsittäminen alkaa ymmär-
ryksestä, joka on sylintäysi,
rajallinen tila, käsivarsin
ympyröity sylys, lähellä
omaatuntoa. Siinä tunnos-
sa asuu sydämen viisaus. Siksi
se sivu on lehdessämme
erityisen tärkeä. Kirkonsa-
noman paikka on sillä si-
vulla.

Kun Kiitos sulle Jumalani -
virressä luetellaan ihmiselon
erilaisia vaiheita ja tapahtu-
mia: kirkkaita, keväisiä päi-
viä, syksyn synkän hetkiä;
kuultuja rukouksia, täytty-
mättömiä pyyntöjä; luem-

me päivän paistehesta, ra-
justa taistelusta, jopa ristis-
täkin, Jumalain; kukkasista,
jotka tiellä kukoistivat, mut-
ta myöskin ohdakkeista,
jotka haavoittivat, ollaan lä-
hellä omaatuntoa, ollaan
sydämessä, ollaan ikiaikai-
sessa viisaudessa, sydämen
viisaudessa.

Raamatullisessa iässä, kun
olemme laskeneet päiväm-
me oikein, ymmärrämme
sanoa vihoviimeisenä to-
tuutenamme ja tunnukse-
namme: kaikesta, oi Herra,
sulle annan ikikiitoksen! Mik-
si?

Koska kaikki on armoa.

RAIMO
 VUORISTO

Tätimme ja isotätimme

Elma  RAMPA
s. 3.04.1915 Vpl. Pyhäjärvi
k. 4.11.2012 Helsinki

On korkeimman kädessä ihmisen tie.
Hän matkamme johtaa ja kotihin vie.

Rakkaudella muistaen
Sisaren lapset ja lastenlapset perheineen

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa
17.11.2012 Helsingin Honkanummella.

Muistokirjoituksia

Verner Rautiainen syntyi
20.3.1924 Karjalassa, Py-
häjärvellä, Yläjärven kyläs-
sä. Rautiaisen tila oli kau-
niilla paikalla Yläjärven ran-
nalla, muutaman kilomet-
rin päässä Laatokasta. Lap-
suusvuodet kuluivat tilan
askareissa, uidessa ja hiih-
dellessä. Sukulaisia ja naa-
pureita oli lähellä ja elämä
oli vireää ja rikasta. Van-
hemmat elivät maanvilje-
lyksellä ja metsätöillä. Kivi-
sillä pelloilla pidettiin kar-
jaa; lampaita, lehmiä, muu-
tama sika, ja hevonen. Op-
pivelvollisuus alkoi kierto-
koululla ja sitten alakoulul-
la.

Kun 1930-luku oli lo-
puillaan, alkoi huomata, että
jännät ajat ovat tulossa.
Kylälle tuli linnoitusmiehiä,
ja koulu toimi majoituspis-
teenä. Sotilaita majoittui
myös Rautiaisen tilalle. So-
dan alun meininkiä alkoi
olla, ja 15-vuotiaana Ver-
ner joutui evakkotaipaleel-
le, härkävaunuilla Alavudel-
le. Siellä perhe sai asua,
kunnes päästiin takaisin
Karjalaan, mistä talo löytyi
1942 keväällä asuttavassa
kunnossa. Verner ja muut
siirtoväen pojat kävivät lei-
rillä, missä sai oppia am-
mattiin. Miehistä oli puute,
ja pojat määrättiin vartioi-
maan sotavankeja. Muoni-
tus oli välillä heikkoa ja
Vernerille jouduttiin teke-
mään sotasairaalassa leik-
kauksia.

Varsinainen asevelvolli-
suus alkoi kutsunnoilla hel-
mikuussa 1943. Halu pal-
velukseen oli kova. Koulu-
tusta annettiin Hyrylässä ja
Viipurissa; sieltä Pitkäran-
taan, Laatokan pohjoispuo-
lelle; sieltä Viipurin kautta
Käkisalmeen ja rintama-
joukkoihin. Asemasodan
aikana etulinjassa alkoi näh-
dä yhtä ja toista, ja Taipa-
leen Terenttilän lohkolla oli
täpäriä paikkoja. Korsuissa
ja kotona rukoiltiin paljon.

Verner Rautiainen
20.3.1924-22.12.2012

Kesäkuun 9:s 1944 alkoi
suurhyökkäys Karjalankan-
naksella. Vernerin osasto
oli Itä-Kannaksella, missä
hyökkäys saatiin torjuttua,
mutta Länsi- ja Keski-Kan-
naksella peräännyttiin. Ase-
levon tultua rauhan ehdot
sanelivat, että kotiseutu
Karjalassa oli luovutettava.
Näistä kovista ajoista huo-
limatta Verner kuitenkin
karjalaisena totesi, että
”sota ei jättänyt mitään jäl-
kiä; olin nuorikin silloin;
ehkä pääsin vähemmällä
kuin muut. Ei jäänyt mi-
tään erikoista henkistä pai-
nolastia”.

Sodan päätyttyä Rautiai-
sen perhekunta asettui La-
viaan, ja siellä aloitettiin uu-
den tilan rakentaminen. Siel-
tä löytyi Hilppa, vaimo,
jonka kanssa Verner ehti
olla aviossa yli 60 vuotta.

Vähillä välineillä ja ko-
valla työllä tyhjälle mäelle
syntyi uusi talouskeskus ja
elinvoimainen tila, josta jäl-
kipolvien on ollut hyvä jat-
kaa. Rakennuskursseilla opi-
tut taidot, sekä harkitseva
ja päättäväinen toiminta
kehittivät tilaa määrätietoi-
sesti eteenpäin. Kalastus ja
metsästys toivat virkistystä
ja vaihtelua ruokapöytään.

Verner oli tärkeä luotta-
mushenkilö Lavian Karja-
laisten, kunnan, seurakun-
nan, pankin, maatalous-
tuottajien ja veteraanien toi-
minnassa.

Hän oli aktiivinen paik-
kakunnan tukipilari aina vii-
me vuosiin saakka. Luke-
mattomat sukulaiset, naa-
purit ja tuttavat saivat naut-
tia hänen rakentavista, po-
sitiivisista ja usein humoris-
tisista neuvoistaan.

Keuhkokuumeen ja mui-
den vaivojen heikentämä-
nä Verner nukkui pois
22.12.2012. Hautajaiset pi-
dettiin Lavian kirkossa
12.1.2013 yli sadan hengen
saattelemana.

Verneriä jäivät kaipaa-
maan Hilppa- vaimo, Sirk-
ka-sisko, kolme poikaa:
Yrjö, Risto ja Petri, ja hei-
dän perheensä, sekä muut
sukulaiset, naapurit, ja tut-
tavat, joille Verner oli ra-
kastettu ja arvostettu hen-
kilö.

Vernerin muistoa kunni-
oittaen

RAUTIAISEN
PERHE

Opetusneuvos Toivo
Luukkanen menehtyi mö-
killään Laukaan Saviolla
5.5.2012.

Toivo syntyi VPL Pyhä-
järven Konnitsassa 28.5.
1932 Anni ja Juho Luuk-
kasen viisilapsisen perheen
toisiksi nuorimpana. Perhe
muutti syntymäkodista
Luukopoikienmäeltä Ijak-
senmäelle 1936, josta käsin
isä aloitti opintiensä Kon-
nitsan kansakoulussa syk-
syllä 1939.

Kouluvuosi jäi kuitenkin
lyhyeksi talvisodan sytyttyä
ja koulua jatkettiin vasta
syksyllä 1940. Jatkosodan
aikana perhe palasi van-
haan kotitaloonsa, mutta
jatkosodan lopussa joutui
lähtemään jälleen evak-
koon, ensin Seinäjoelle ja
sitten Suodenniemelle, jon-
ne isä-Juhon rakentamaan
kotiin perhe asettui viljele-
mään maata 1945.

Oppikoulun isä kävi lop-
puun naapuripitäjässä La-
viassa ja tämän jälkeen ha-
keutui Rauman seminaa-
riin, josta hän valmistui luo-
kanopettajaksi 1954.

Nuoren opettajan mieli
vei lähelle Karjalan koti-
seutuja Simpeleen Pitkäjär-
ven koululle, jonne tuli myö-
hemmin opettajasijaiseksi

myös ylioppilas Sirkka
Salli Jyväskylästä. Pariskun-
ta vihittiin 1958 ja perhe
asettui asumaan Imatralle,
jossa isä toimi ensin opet-
tajana ja sittemmin rehtori-
na Kaukopään koulussa
Imatralla aina eläkkeelle jää-
miseen 1992 asti.

Isä-Toivo oli aktiivinen
opettajien ammattiyhdis-
tyksessä – alkuun kansa-
koulun opettajien järjestös-
sä ja sittemmin opettajien
ammattijärjestön OAJ:ssa
sen synnyttyä. Hän oli pe-
rustamassa luokanopettaja-
liittoa ja toimi sen puheen-
johtajana 1975-1977 sekä
toiminnanjohtajana 1977-
1982.

Rakkaus menetettyyn ko-
tiseutuun oli aina lähellä isän
sydäntä. Ensimmäisten ko-
tiseutumatkojen tultua mah-
dolliseksi 1990-luvun alus-
sa hän oli näissä alusta asti
aktiivisesti mukana. Retket
lapsuuden uimapaikoille,
koululuokkaan ja oman
kotitalon kivijalalle olivat
aina tunnetta täynnä.

Matkojen siivittämänä
syntyivät myös Konnitsan
kansakoulun historiikki,
sekä Konnitsan kyläkirjat 1
ja 2, joiden syntyyn isä oli
aktiivisesti vaikuttamassa.

Luukkasten sukua hän
tutki aina 1600-luvulle saak-
ka saaden viime vuosina
julkaisua vaille valmiiksi per-
heen historian.

Eläkkeellä jäätyään isän
pitkäaikainen kiinnostus tai-
teeseen ilmeni vesi- ja öljy-
värimaalauksen muodossa.
Työt ilmaisivat usein rak-
kautta kotiseudun maise-
miin, vanhaan kotitaloon ja
karjalaiseen luontoon.

Toivoa jäävät kaipaa-
maan puoliso Sirkka, pojat
Petri ja Perttu, sekä lukui-
sia joukko kanssakarjalai-
sia, ystäviä läheltä ja kau-
kaa.

PERTTU
LUUKKANEN

Toivo Luukkanen vuon-
na 2010, 1980-luvulla ra-
kentamansa karjalaisen
savusaunan edessä.

Serkkuni Heino Silventoisen
muistolle 21.7.1923-12.1.2013
Pois kirpos kaikki kahleet ajan,
on Heino jättänyt jo maallisen tään majan.
Sai kutsun illan tullen kotiin uuteen
ja siirtyä sai taivaan ihanuuteen.

On takana jo työ ja touhut ajan,
kun siirtynyt on Heino taakse rajan.
Ei ole kipua ei tuskaa ajan.
Jeesus lepohon on kutsunut vaeltajan.

On monet veteraanit edesmenneet,
he matkasauvansa on laskeneet jo ennen.
Me silmin kyyneleisin heitä saatetaan
he päässeet on jo rauhan satamaan.

Ei tunne ihmislapsi Herran teitä,
Ei tiedä milloin Herra kutsuu meitä.
Olenko valmis täältä lähtemään
pääsenkö iäisehen elämään?

Jeesuksen ristin kuolo Golgatalla,
aukaisi meille taivaan tien.
Jos häneen uskossa me turvaudumme
on kuolo portti uuteen elämään.

On yksi meidän joukostamme poissa,
hän siirtyi täältä suveen suurempaan.
Annathan Jeesus valmihina olla
kun kutsut meitä uuteen elämään.

Me saamme muistot monet matkallemme,
aarteena itsellemme säilyttää.
Kun usein yksin viivähdämme
voi hyvät muistot mieliin  palauttaa.

Ystävämme Heino vartiossa seisoi,
puolesta kodin, uskonnon ja Isänmaan.
Me saamme vapahassa Suomen maassa
iloiten työtä tehdä, uurastaa.

Te lapset sekä lasten lapset
ja sukulaiset meistä jokainen.
Niin moni nuorukainen rajoillamme
puolusti vapautta Suomenmaan.

Nyt heidän ansiostaan lippu liehuu,
merkkinä vapaan Suomenmaan,
ja tänäänkin taas sinitaivahalla
kauniisti siniristi hulmuaa.

Me muistain heitä päämme paljastamme
ja pyytelemme hiljaa jokainen.
Jumala varjele synnyinmaamme,
suo että aina säilyis rauha sen.

                             AINO RITVA HONKALA

Isäni, opetusneuvos
Toivo Luukkasen muistolle

Pyhäjärvi-lehti julkaisee joka numerossa
tietoja perhejuhlista, kuten merkkipäivistä,
poisnukkuneista ja valmistuneista.
Muistathan kysyä asianosaisilta luvan
tietojen julkaisuun.
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Tätimme Elma Rampa
syntyi Pyhäjärven Orolan
kylässä 3.4.1915 Heikki ja
Maria (o.s. Kyykkä) Ram-
man seitsenlapsisen sisarus-
sarjan keskimmäisenä, jois-
ta vanhin veli oli kuollut
alokkaana Konevitsan pat-
terilla kaksikymmentäluvun
puolivälissä ja nuorin kaatui
varusmiesikäisenä kesällä
1944 Juustilassa.

Elma-tätimme ja isotä-
timme muisteli ja kertoi
mielellään meille nuorem-
mille polville elämästään ja
ihmisistä Orolassa ja muu-
alla. Elämänarvot opittiin
pienestä pitäen isä-Heikin
lempeän, mutta päättäväi-
sen katseen alla, sillä olihan
isä pitkäaikainen kylän py-
häkoulunopettaja. Kotitu-
van pöydän ympärille ko-
koontui pyhäisin väliin run-
saskin lapsikatras sanankuu-
loon.

Samaisen pöydän ääres-
sä saatiin myös se vaatima-
ton opillinen sivistys mitä
sen aikainen kiertokoulu
Orolassa tarjosi. Se oli kou-
lua kotona kaksi viikkoa
syksyllä ja toiset kaksi viik-
koa keväällä Yrjölässä. Sii-
nä ajassa saatiin opin
alkeet lukemiseen, kirjoituk-
seen ja laskentoon. Kotitu-
vassa luettiin aikanaan myös
rippikoululäksyt. Läksyjen
oppimista edesauttoi se,
että oli kuunneltu vanhem-
pien sisarusten lukevan läk-
syjä ääneen.

Oma jännityksensä oli
myös silloin, kun rovasti
Wiika tuli pitämään kylälu-
kusia. Lukusilla seurakun-
talaisia kuulusteltiin etukä-
teen määrätyistä raamatun

ja katekismuksen kohdista.
Osaamattomuuden häpe-
ää ei liioin kukaan halunnut
harteilleen. Kohta kun ro-
vasti Wiika oli asetta-
nut raamatun ja muun tar-
vitsemansa välineistön pöy-
dälle sekä istuutunut pai-
kalleen, oli hän arvokkaan
jäyhästi kääntyen osoitta-
nut ensimmäisen kysymyk-
sen isä-Heikille: ”Kuis tääl
siu seurakunnassais oikei on
eletty ja oltu, kons mie en
uo mitteä ihmeempii
kuult”. Wiika tunnettiin leik-
kimielisestä puheenparres-
ta, mikä myös samalla lau-
kaisi tuvassa leijuvaa jänni-
tyksen ilmapiiriä.

 
Työnteko oli pienestä pi-

täen tuttua, johon jokainen
osallistui kokonsa ja kyky-
jensä mukaan. Isä-Heikillä
oli siinäkin periaatteensa ja
yksi niistä oli se, ettei hän
sallinut lasten laittoa pai-
meneen, mitä kuvasi hänen
sanontansa: ”Paimenesolo
ei uo mitteä lapsii työtä,
vaikkei metsäs hukkii olis-
kaa. Mie en suvaitse ihka
tarkkaa, et lapsii laitetaa pai-
menee ja viel koko päi-
väks. Sin pittää joutuu vart-
tuneimpoa sakkii”. Se pe-
riaate piti.

Elmaa pyydettiin jo pie-
nenä Larjavaan lapselikaks.
Se viikko tuntui pitkältä,
vaikka kylässä pidettiin hy-
vänä. Tehtävänä oli kätkyt-
lapsen kaitseminen ja oh-
jeena, kun väki meni nave-
talle, että jos laps alkaa
kovasti itkemään, niin
heti piti juosta letit hulmu-
ten poikki pihan sanan vien-
tiin. Parasta kontrahdissa

viikon kuluttua oli se, kun
sai palata Antti-isän-
nän hevoskyydissä vällyjen
alla kotiovelle.

Rippikoulun jälkeen al-
koi palvelijan ura Ivasken-
saaren Hämäläisillä kahden
viikon pestillä, mutta kun
Ryyne Hämäläinen kävi tin-
kimässä isä-Heikiltä jatko-
aikaa, niin pestistä tuli lo-
pulta lähes parin vuoden
mittainen, ja mikä vielä
myöhemmin jatkui Kau-
kolassa, kun Hämäläi-
set ostivat sieltä tilan.

Ikimuistettava oli myös
Valamon reissu minkä, Ryy-
ne Hämäläinen järjesti pal-
velusväelleen kesäisenä hei-
näkuun viikonloppuna.
Ivaskesta soudettiin veneellä
Matiskalan rantaan ja sieltä
käveltiin Sortanlahteen, jos-
sa noustiin aamulla aikaisin
Valamo-laivaan. Sää oli kau-
nis ja Laatokka tyyni. Lai-
van lipuessa luostarilahdel-
la silmien eteen avautui nä-
kymä, joka melkein salpasi
hengen. Niin majesteettisia
olivat valkoiset rakennuk-
set, joista ylivertaisena
kohosi luostarin pääkirkko.
Luostarin ilmapiiri henki
rauhaa, mutta myös jollain
tavoin salaperäistä mystiik-
kaa, mikä leijui savunsinise-
nä jumalanpalveluksen suit-
sutusastioista, muisteli
Elma.

Paluumatkalle Valamos-
ta lähdettiin sunnuntaina.
Sää oli hyvä ja Laato-
kan aava seesteinen, mut-
ta sää saattoi myös vaihtua
ja tuuli yltyä nopeasti. Niin
kävi nytkin. Kovassa sivu-
tuulessa laiva kallistui ja kap-
teeni tuli antamaan määrä-

yksen, että kaikkien mat-
kustajien oli siirryttävä lai-
van vastakkaiselle puolelle.
Laiva oikeni ja rauhoitti
samalla matkustajia. Laa-
tokan tyrskyjä kokematto-
malle tällainen laivamatka
oli mieleenpainuva.

Kaukolasta tätimme siir-
tyi vuodeksi Heinjoen ro-
vastin pappilan palvelijaksi.
Elma oli kuitenkin laittanut
päämääräksi kaupunkipai-
kan, ja lähinnä Viipurin,
mutta kävi kuitenkin niin,
että Viipurin sijasta hän
matkusti suoraan Tampe-
reelle yhteislyseon vahtimes-
tarin ja opettajien palveluk-
seen.  Kävellessään asemal-
ta kohti Hämeenpuistoa
jouluvalojen valaisema kau-
punki oli säihkyvän kaunis,
muisteli Elma Tamperetta
vielä vuosikymmenien jäl-
keen.

Tampereelta tätimme
siirtyi vuoden 1938 elo-
kuussa professori Niemi-
sen ja piispa Salomiehen
Kuusankosken kesänvietto-
paikasta muuttokuorman
mukana Helsinkiin. Muut-
tokuormia ei oltu vielä
päästy kunnolla purkamaan
Kaivopuiston kaupunkia-
sunnoissa, kun kaikilla pa-
kotti kahvihammasta. Kah-
vi saatiin kiehautettua, mut-
ta astiasto oli laatikoissa,
joista jokainen etsi kuppia
käsiinsä, mitä sai, jolloin
piispalle itselleen osui kä-
teen kermanekka. Se sai
käydä kahvikupista ja muut-
tolaatikon päällä istuen piis-
pa joi kahvia kiitellen, ettei
hän muistakaan milloin kah-
vi on maistunut näin hyväl-
le ja nekasta juotuna.

Elma Ramman muistolle
Näin Elma tuli Helsin-

kiin ja Niemisen viisihenki-
sen perheen palvelukseen
kotiapulaiseksi, jota palve-
lusta kesti yli sota-aikojen.
Perheen lapset olivat jo yli-
oppilasikäisiä.

Talvisodan alkaessa Elma
oli työssä Boijen sairaalas-
sa. Hän muisteli sodan tu-
hoja, mutta etenkin sen en-
simmäisen päivän näkyä
Lönnrothinkadulla, kun
kerrostalojen asunnot
repsottivat auki seinien loh-
keiltua irti ja sairaalan osae-
vakuointia pakkashuurui-
sessa yössä kuorma-auto-
jen lavoille,jonka jälkeen
autot suunnistivat maakun-
tiin. Joskus talvisina öinä
töistä kotiinpaluu Töölöön
läpi pimennetyn, mutta
kuun valaiseman aavemai-
sen kaupungin oli koke-
mus, jota ei unohtanut. Yk-
sinäisyys vain siivitti aske-
leita kohti kotia.

Jatkosodan vuodet me-
nivät kahta työtä tehden.
Päätyö paristotehtaassa ja
toisena työnä Helsingin ase-
maravintolan kahvinkeittä-
jänä, jossa kuparipannujen
koko oli kunnioitusta he-
rättävä.

Sodan jälkeen työ kirja-
painossa oli mieluisaa, mut-
ta raskasta, joten Elma ha-
keutui töihin Laakson sai-
raalaan, jonka vetonaulana
oli myös sairaalan henkilö-
kunnan asunnot. Laaksos-
sa vierähtikin parisenkym-
mentä vuotta työuraa aina
eläkkeelle siirtymiseen asti.

Eläkepäivät vierähtivät
Mäkelänkadulla yhdessä
Heino-veljen kanssa asuen.
Heino oli muuttanut Imat-

ralta Helsinkiin eläkepäivil-
leen. Kodin perintönä saa-
tu elämänmyönteinen asen-
ne ja hengellinen elämän-
katsomus olivat voimava-
ra, joka kantoi läpi pitkän
elämän niin rauhan ajan as-
kareissa kuin sodan tuulis-
sa.

 
Me nuorempi polvi oli-

simme mielellämme vie-
neet tätimme katso-
maan kotikylää ja pyytäneet
häntä kertomaan kotitam-
mien alla meille Orolan ta-
loista, ihmisistä ja elämästä,
mutta hänen yksiselitteinen
vastauksensa oli kielteinen.
”Haluan säilyttää ne muis-
tot sellaisena kuin muistan
ja näen ne silmissäni kotipi-
halta yli Orolan, kun heinä-
kuun helteen kirkas aute-
reinen ilma lepää kyläpel-
tojen yllä, mutta myös sen,
kun laskevan ilta-auringon
säteet syventävät Pyhäjär-
ven sineä ja pehmeästi
pensselöiden kultaavat jär-
ventakaista maisemaa. Vii-
moksi katselin tätä maise-
maa vuoden neljäkymmen-
täkolme juhannusaattona
saunan jälkeen ja ne muis-
tot haluan säilyttää, mutta
älkää te nuoret unohtako
entistä kotiseutua, vaan käy-
kää katsomassa juurianne”.

 
Tätimme siirtyi tuonil-

moisiin marraskuun 4. päi-
vänä 2012 Helsingissä.

 Elma-tätiämme kiitolli-
sena muistaen Anna-Liisa-
sisaren lapset ja lapsenlap-
set perheineen
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Sisaren poika

Vpl. Pyhäjärven  Yläjärvel-
lä 21.7.1923 syntyneen
Heino Silventoisen mai-
nen matka päättyi Mäntäs-
sä 12.1.2013. Hänen van-
hempansa  olivat Tuomas
ja Anna-Liisa (o.s. Ho-
pia) Silventoinen.

Heinon sisarukset olivat
Rauha ja Armas sekä Hei-
noa kaksi vuotta nuorempi
Taimi. Sisarusten lapsuutta
varjosti isän varhainen kuo-
lema v. 1925. Lapsuusper-
he oli kuitenkin turvallinen,
sillä äidin lisäksi siihen kuu-
luivat isän nuorempi veli
Matti ja isän sisaret Helena
ja Liisa. Vanhin sisarista,
Katri, oli avioitunut Antti
Nännimäisen kanssa ja asui
Rahkajärvellä.

Oma lapsuusperheeni sai
Silventoisista ”sukulaisia”,
kun leskeksi jäänyt isämme
Pekka Pulakka avioitui v.
1934 Heinon Helena-tädin
kanssa. 30-luvun loppu-
puolella sukuloitiin ahke-
rasti puolin ja toisin. Erääl-
tä kesäiseltä kostimatkalta
(kosti on yövierailu suku-
laistalossa) jäi muistikuviini
Heinon kotitalo pihapiirei-
neen. Silventoisen kohdalla
maantie teki mutkan. Na-
vetta ajosiltoineen oli lä-
hempänä tietä. Muistan pu-
naisen asuinrakennuksen ja
harmaan aittarivin. Aitat
olivat pihan toisella laidalla,
vastapäätä navettaa ja lä-
hempänä rantaa. Yläjärvi
oli Silventoisen rannassa hie-

Heino Silventoisen muistolle

nohiekkaista ja ruovikkois-
ta.

Tuli sota, kodin jättämi-
nen ja monet  murheet.
Heinon kotiväkeä sota ko-
etteli erikoisesti. Jatkosodan
ensimmäisenä syksynä ka-
tosi rintamalla Liisa-tädin
mies, Juho Ijäs, samana syk-
synä sota vei Matti-sedän
ja viimeisenä sotasyksynä
kaatui Heinon veli, Armas.
On ymmärrettävää, että
Heino ei mielellään sotaa
muistellut. Itsekin hän jou-
tui sen kokemaan ja kuului
veteraanisukupolveen.

Toisella evakkotaipaleel-
la Silventoiset joutuivat
Keski-Suomeen, Kuoreve-
delle. Siellä Heinon ja Mee-
rin tiet kohtasivat. Meeri
Palsinajärvi ja Heino Sil-
ventoinen vihittiin juhan-
nuksena 1949. ”Ne olivat

kaksoishäät”, kertoi Meeri,
”sillä sisareni vihittiin sa-
manaikaisesti”.

Silventoiset luopuivat
Maanhankintalain oikeutta-
masta uudesta kotipaikas-
ta, mikä olisi ollut Satakun-
nassa, Lavialla. Näin he jou-
tuivat ikään kuin eroon ko-
tikylänsä asukkaista, joista
useille Laviasta tuli nyt ko-
tiseutu.

Heino hakeutui työhön
Mäntän paperitehtaalle ja
oli siellä kuljetustehtävissä
koko työelämänsä ajan.
Nuori aviopari hankki
Mäntästä omakotitalon ja
asui siinä 28 vuotta, kunnes
muuttivat Mäntän keskus-
taan kerrostalo-osakkee-
seen. Meerin kotimaisemis-
sa, Palsinajärven rannalla
heillä on ollut vuosikym-
menien ajan kesäpaikka.

Pyhäjärveläisyys säilyi Hei-
nossa. Varsinkin 1970-lu-
vulla he usein Meerin kans-
sa ajelivat Mäntästä kesäi-
sille Pyhäjärvi-juhlille. Sa-
malla matkalla he aina
poikkesivat Nokian Siu-
roon tervehtimään silloin
jo iäkästä Helena-tätiä, jolle
nämä veljen lapset olivat
erikoisen läheisiä.

Heinon ja Meerin läm-
minsydämisyydestä kertoo
se, että he aikoinaan antoi-
vat kodin kahdelle kotia
kaipaavalle lapselle. Timo

tuli perheeseen 6-vuotiaa-
na ja Merja kaksi ja puoli
vuotiaana. Nyt he ovat
luonnollisesti jo aikuisiässä
ja elävät omaa elämäänsä.
Meerin sanoin: ”He ovat
aina olleet hyviä meitä koh-
taan ja ovat kuin omia lap-
sia.”

Heinon eläkepäiviä 20
vuoden ajan varjosti hi-
taasti etenevä sairaus, Par-
kinsonin tauti. Siihen hän
menehtyi.  Tätä kirjoitusta
varten keskustelin puheli-
mitse Meerin kanssa. Kes-
kustelumme päätteeksi hän
sanoi: ”Heino oli positiivi-
nen ja iloinen, minun su-
vussani kovasti tykätty.
Meillä oli pitkä ja hyvä
avioliitto. 64 joulua vietim-
me yhdessä. Nyt on ikä-
vä.”

Heinon sukupolvi, he,
jotka saivat elää lapsuuten-
sa ja osan nuoruuttaan  Py-
häjärvellä, on vähenemäs-
sä. Yhä uudelleen saamme
lukea muistokirjoituksen tai
näemme matkansa päähän
päässeestä kuolinilmoituk-
sen. Tulee mieleen Toiviot-
retkeläisten laulun sanat:
”Kiitävi aika, vierähtävät
vuodet,/miespolvet vaipu-
vat unholaan. /Kirkasna
aina sielujen laulun /taivai-
nen sointu säilyy vaan.”

Heino Silventoisen muis-
toa kunnioittaen

ANNA-LIISA
HEIKKILÄ

Liisu Sylvia Neva o.s.
Kukko Jyväskylästä  (Kuk-
kojen suku II, Tuomaan
suku, taulu T55.2) on kuol-
lut 8.1.2013. Hän oli synty-
nyt 8.4.1920 Pyhäjärven Tii-
tualla Tuomas ja Anna
Maria o.s. Kaasalaisen
perheeseen.

Kansakoulun hän kävi
Musakanlahdessa, sitten
emäntäkoulun 1938 ja eva-

kossa Ilmajoella kutoma-
koulun 1941.

Naimisiin Liisu meni Py-
häjärvellä 27.12.1942, puo-
liso oli Urho Johannes
Neva.

Liisu työskenteli kotiäiti-
nä, ja sen lisäksi toimi kaup-
piaana Hankasalmella viisi
vuotta ja vuoden verran
Tampereella, ja myyjänä Jy-
väskylässä Urhon kuoltua
vuodet 1965-1982.

Liisu Neva toimi eri yh-
teisöissä, hallituksen jäsene-
nä, sihteerinä ja puheenjoh-
tajana.

Lääkintälottana hän toi-
mi vuodet 1939-1940, ja
on kiitoksena saanut Lot-
tamuistomitalin, Vapauden-
ristin ja Sinisenristin. Har-
rastuksina hänellä oli käsi-
työt ja matkustelu.

Lapsia Liisu ja Urho sai-
vat kolme, lastenlapsia on
viisi ja lastenlastenlapsia kah-
deksan.

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/

vplpyhajarvisaatio

Muistoissamme Liisu Neva
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Valmistuneita
Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulusta ovat jou-
lukuussa 2012 valmistuneet
kauppatieteiden maistereik-
si serkukset Veli-Pekka
Toiviainen ja Tuomas
Toiviainen. Veli-Pekan
vanhemmat Risto ja
Eeva-Maija Toiviainen,
Tuomaan vanhemmat
Martti Toiviainen ja
Kirsti Wallius.

Pyhäjärveläiset isovan-
hemmat Reino Toiviai-
nen Kostermaasta ja
Anna-Liisa, o.s. Hentto-
nen, Haapaniemestä.

Serkukset ovat molem-
mat töissä pankkialalla, Tuo-
mas Lontoossa ja Veli-Pek-
ka Nordealla Helsingissä.

Merkkipäiviä

Rauman eläkkeellä oleva
kirkkoherra, rovasti Rai-
mo Vuoristo täyttää 70
vuotta maaliskuun 1. päi-
vänä. Raimon äiti Aili (s.
1918) on Pyhäjärven Ver-
nitsan kylän Kiuruja ja isä
Einon (s. 1920) syntymä-
paikka on Uuras, Viipurin
ulkosatama.

– Äiti on kertonut, että
maaliskuun alku ja oikeas-
taan koko kevät vuonna
1943 oli Viipurissa poik-
keuksellisen kaunis ja ihmi-
set kaiken koetun jälkeen
oloonsa toiveikkaita ja luot-
tavaisia, sanoo Raimo.

Kuitenkin vuoden kulut-
tua juhannukseen mennes-
sä olikin taas kiireellä läh-
dettävä. Alkoi evakkoaika
nuorella perheellä, kuten
niin monella muullakin.
Nuori perhe Vuoristo löy-
si uuden kotipaikan Harja-
vallasta.

Sinikka sen sijaan syntyi
talonpoika Lallin pitäjässä
Köyliössä 12.3.1943 myös
nuorille vanhemmille, mut-
ta perheen ei tarvinnut läh-
teä minnekään. He ottivat
vastaan erityisesti Pyhäjär-
ven naapuripitäjästä Räisä-
lästä tulleita evakkoja ja si-
ten saivat tuntumaa kotin-
sa menettäneitten ihmisten
tuskasta ja kaipauksesta.
Mutta myös vahvan ope-
tuksen siitä, miten valoisal-
la elämänasenteella ja us-
kolla voidaan kaikesta sel-
vitä.

Raimo ja Sinikka vihittiin
avioliittoon Harjavallassa
1.10.1967. Avioliitosta syn-
tyi tytär Päivi Maria vuon-
na 1972 Punkalaitumella.
Päivi on nyt kanttorina Sas-
tamalan seurakunnassa.

Raimo on toiminut pap-
pina Raumalla 40 vuotta.
Hänen pappisuraansa mah-
tuu myös merkittävä vaihe
olla sosiaalidemokraattise-
na kansanedustajana Turun
pohjoisesta vaalipiiristä
vuosina 1987-1995.

Raimo ja Sinikka Vuoristo täyttävät 70 vuotta

– Eduskunta oli vertaan-
sa vailla oleva näköalapaik-
ka seurata kommunistisen
imperiumin sortumista 80-
90-lukujen vaihteessa Eu-
roopassa ja erityisesti ta-
lousvaliokunta oli se edus-
kunnan valiokunta, jonka
lävitse meni kaikki 90-lu-
vun syvän laman koko maa-
tamme koskettava aineisto.

– Kyllä se oli kovaa ai-
kaa, Raimo Vuoristo muis-
telee nyt parikymmentä
vuotta myöhemmin.

Hän ei enää asettunut pe-
rusnäkemykselleen uskolli-
sena ehdokkaaksi vuoden
1995 vaaleissa, vaan palasi

papin tehtäviin Raumalle.
Samalla hän luovutti puo-
luejäsenkirjansa perusyhdis-
tykselleen odottamaan eläk-
keelle siirtymistä, jolloin hän
ottaisi sen takaisin. Niin
kuin sitten tapahtuikin.

Raimo on ollut Pyhäjär-
vi-lehtemme Kirkonsano-
man yksi kirjoittajista ja ki-
hujuhliemme jumalanpal-
veluksen avustajista vuosi-
kymmenten ajan.

Raimo ja Sinikka Vuoris-
to viettävät 70-vuotisjuh-
laansa syntymäpäivävei-
sujen merkeissä sunnuntai-
na 3.3. Rauman seurakun-
nan Nuortentalossa.

Sinikka ja Raimo Vuoristo tyttärensä Päivin kodin
ovella lähdössä Pyhäjärvi-juhliin Sastamalassa ke-
sällä 2011.

Heidi Savia ja Kari Parkkinen vihittiin avioliittoon
12.12.2012 Helsingissä. Heidin vanhemmat ovat Eila
o.s. Naskali Vpl Pyhäjärveltä ja Rauno Savia Mouhi-
järveltä. Eilan vanhemmat ovat Elina o.s. Pärssinen ja
Eemil Naskali Vpl Pyhäjärveltä. Karin vanhemmat
ovat Irja o.s. Uosukainen Valkjärveltä ja Jukka Park-
kinen Helsingistä. Irjan vanhemmat ovat Impi o.s.
Kyllästinen ja Mikko Uosukainen Valkjärveltä.

Seitsemän lehden edustajia
kokoontui helmikuun alus-
sa Karjalan Liiton  vuosit-
tain järjestettyyn pitäjä- ja
sukulehtien seminaariin.

Mukana oli  Impilahte-
laisen,  Jaakkiman Sanomi-
en, Johannekselaisen,  Rau-
tulaisen, Seiskarilaisen, Su-
vannon Seudun ja Vpl. Py-
häjärven tekijöitä ja kus-
tantajia. Joukko edusti run-
sasta neljännestä luovute-
tun alueen vähintään ker-
ran vuodessa ilmestyvästä
26 pitäjälehdestä. Sukuseu-
rojen lehdistä ei tällä kertaa
ollut osallsitujia.

Kouluttajina seminaaris-
sa toimivat Helsingin yli-
opiston lehdistöpäällikkö
Terttu Nurro ja Jaakki-
man Sanomien päätoimit-
taja Tea Itkonen. Molem-
milla heillä on myös karja-
laisesta juuristaan johtuen
reaalista tuntumaa siihen,
millaisesta taustasta lehtien
kustantaminen lähtee. Nur-
ro on juuriltaan suistamo-
laisia ja mm. toiminut pit-
kään Suistamo-seuran hal-
lituksessa sihteerinä.

Jaakkimalaistaustainen
Tea Itkonen on aktiivi ko-
tiseutuihminen paitsi jaak-
kimalaisissa toiminnoissa
myös nykyisellä kotipaik-
kakunnallaan. Hän on osal-
listunut karjalaisseura-akti-
viteettien lisäksi  pitkään
Porvoon kulttuurielämään
mm. pitämällä näyttelyitä
Porvoota kuvaavista maa-
lauksistaan.

Hyödyllistä
palautetta lehdistä
Nurron opetus lehtikirjoit-
tajille oli hyvin konkreettis-
ta ja meidän osallistujien
erittäin hyödylliseksi koke-
maa. Kiitosta saatiin mm.
siitä, että lehdet ylipäätään
on pidetty pystyssä vuosi-
kymmenien ajan.

Mutta haasteita on nä-
kösällä mm. lehtien siirty-
misestä nettiin ja sosiaalisen
median hyödyntämisestä.
Nurro oli käynyt läpi semi-
naarin osallistuneiden pitä-

Lehtiseminaarissa innostettiin
toimittajia ja kustantajia
karjalaisten aviisien tekoon

jälehtien numeroita ja poi-
mi arvioitavakseen runsaasti
esimerkkejä. Hän tarttui n.s.
härkää sarvista ja palautet-
ta saatiin kosolti niin otsi-
kointien tarkentamisen tar-
peesta ja kuvien vähäisestä
käytöstä  kuin lehteen lähe-
tettyjen tekstien toimitta-
misen tärkeydestä ja väliot-
sakkeiden puutteesta. Nur-
ro arvioi myös lähettä-
mämme ennakkotehtävät –
Karjalan Liiton tämän vuo-
den teemaan, musiikkiin liit-
tyvät jutut.

Menestyvä lehti
hyödyntää sosiaalista
mediaa
Sosiaalista mediaa (Some)
taitavasti lehden tekemises-
sä usealla eri tavalla  käyttä-
mään opetelleella Tea It-
kosella oli  paljon esimerk-
kejä mm. siitä, miten pal-
jon lehdessä käsiteltävistä
aiheista saa vinkkejä niin
lehden kuin alueensa pitä-
jienkin  omilta Facebook-
sivustoilta.

Sitä kautta lehteä avusta-
vien kirjoittajien joukkoon
on löytynyt myös uusia kir-

joittajia ja runsaasti vanhoja
kiintoisia valokuvia. Itko-
nen kertoi nykyään vuotui-
sesti noin 140-150 hengen
avustavan Jaakkiman Sa-
nomia erilaisia aineistoja lä-
hettämällä. Tietojen keruu-
ta hän kuvasi jatkuvaksi
kosioretkeksi. Mainio uusi
idealähde on ollut Face-
bookin Karjalaiset valoku-
vissa. Sinne kootut kuvat
on ryhmitelty  pitäjittäin ja
jonkin verran myös eri-
koiskokoelmiin esim.
Evakkoaika, Sisällissota
1918, Naiset valmius- ja
sota-ajan tehtävissä.

Jaakkiman Sanomien le-
vikki on kasvanut lähelle
2000 numeroa nykyisen
päätoimittajan kaudella.
Lehteä on aktiivisesti mark-
kinoitu mm. suku- ja pitä-
jäseurojen tilaisuuksissa sekä
Somessa

Uutta Karjalan
Liitosta
Ohjelmaan oli sisällytetty
myös uusiin, väljempiin  ti-
loihin, entiseen Galleria-sa-
liin siirtyneen KL:n kirjas-
ton esittely. Tiedottaja Sai-
ja Pelvaksen mukaan siel-
tä löytyy n.  5600 nimiket-
tä, lähes kaikki lahjoitukse-
na kirjastoon saatuja.

Ajankohtaista ja uutta
Karjalan Liitosta kertoi toi-
minnanjohtaja Satu Hal-
lenberg. Hän esitteli ke-
vään runsasta ohjelmaka-
lenteria.

Karjatalosta Hallenber-
gilla oli hyvää kerrottavaa.
Karjalaisen Heimotalon ta-
loudellinen tilanne on jon-
kin verran kohentunut pa-
rista edellisestä vuodesta.
Välttämättömiä remontte-
ja Karjalatalossa on jo käyn-
nistetty ja talon tilojen vuok-
raus tehostunut. Heimota-
lon osakeanti on tulossa.

KAARINA
PÄRSSINEN

Lehtiseminaarin osallistujia, Aarno Kaartinen Jaakkiman Sanomista, Antti
Hynnä Suvannon Seudusta, Kaarina Pärssinen Vpl. Pyhäjärvi -lehdestä ja
Markku Paksu Rautulaisesta. Kuva: Mervi Piipponen.

Lehtiseminaarin innos-
tavana kouluttajana
kuultiin mm. Helsingin
Yliopiston lehtistöpääl-
likkönä toiminutta suis-
tamolaisjuurista Terttu
Nurroa. Kuva: Kaarina
Pärssinen.
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Tämän miehen lompakos-
sa on tärkeä asiakirja, mitä
hän ylpeänä esittelee. Ky-
seessä on ajokortti, jossa
syntymäpaikan kohdalla on
arvokas merkintä: syntynyt
16.8.1943 Pyhäjärvi VL.

Hämeenkyrön Karjala-
seuran puheenjohtaja, tule-
vien Pyhäjärvi-juhlien ve-
turi Risto Toiviainen ker-
too suurella sydämellä juu-
ristaan – jatkosodan aikana
Karjalan kannaksella synty-
nyt mies ei sitä aikaa tieten-
kään voi muistaa, mutta
monilla tavoin se on hänen
ja perheensä elämään is-
kostunut.

– Elin lapsuuden ja nuo-
ruuden voimakkaasti kar-
jalaisvaikutteisessa elinpiiris-
sä Hämeenkyrössä: lähis-
tölle oli asutettu paljon mui-
takin karjalaisperheitä. Kou-
lussakaan meitä ei kiusattu,
kun me karjalaiset olimme
enemmistönä; ettei vaan oli-
si ollut toisin päin, toteaa
vuonna 1949 Haukijärven
koulussa opintaipaleensa
kuusivuotiaana aloittanut
Risto.

– Isä laittoi minut kou-
luun vähän ennen aikojaan,
kun olin seurannut isosis-
kojen läksyjentekoa ja op-
pinut siinä jo lukemaankin.

Koti Kostermaassa
Risto Toiviaisen vanhem-
pien juuret ovat molempi-
en Pyhäjärvellä; edesmen-
nyt isä Reino Toiviainen
oli Kostermaasta ja äiti
Anna-Liisa, o.s. Hentto-
nen, on lähtöisin Haapa-
niemestä. 95-vuotias Anna-
Liisa Toiviainen elelee edel-
leen omassa kodissaan Hä-
meenkyrössä.

– Ja järki juoksee mo-
nesti paljon terävämmin
kuin minulla, kehaisee Ris-
to Toiviainen virkeää äiti-
ään.

Toiviaisen perheeseen
syntyi viisi lasta: Rakel
1939, Ritva-Liisa 1941,
Risto 1943, Pekka 1946,
kuollut 1996, ja Martti
1955. Rakel Böncke asuu
nykyisin Saksassa, Ritva-
Liisa Halonen Vamma-
lassa, Risto Hämeenkyrös-
sä sekä Martti Tampereel-
la.

Talvisodan evakkoajan
jälkeen Toiviaiset palasivat
monen muun pyhäjärve-
läisperheen tavoin takaisin
Karjalaan. Risto on ”äidin
kertoman mukaan” synty-
nyt Kostermaalla Leppä-
sen talossa; Leppästen talo
oli jäänyt talvisodan jäljiltä
asuinkelpoiseksi, Toiviaisten
koti oli tuhoutunut. Väi-
nö-setä rakensi Toiviaisille
uutta taloa, kun isä-Reino
oli Kannaksella linnoitus-
töissä.

– Kun talo valmistui, tuli
taas uusi lähtö eteen.

Uusi alku tyhjästä
Luumäen ja Alavuden jäl-
keen siirtolaisperhe päätyi
Hämeenkyröön, josta uusi

Tulevan suven Pyhäjärvi-juhlien valmistelut
sujuvat talviuimarin johdolla

kodinpaikka löytyi Pakka-
sen kartanon mailta.

– Pieni tila, ja nollapis-
teestä oli lähdettävä alkuun
rakentamaan karjasuojaa,
taloa, navettaa.

Siitä elämä kuitenkin
käynnistyi, ja perhe sai elan-
tonsa. Lapsuusvuosistaan
Risto Toiviainen toteaakin:

– Rahaa ei ollut, mutta
eipä ollut nälkäkään. Äiti
paistoi karjalanpiirakat ja
kakkarat, liha kypsyi uunis-
sa ja maitoa oli juotavaksi,
kun muutama lehmä meil-
lä oli. Ja parhaimmillaan
kaksi hevostakin, joilla
maatöitä tehtiin. Meille lap-
sille oli itsestään selvää, että
kotitöissä autettiin. Heinä-
pellolla olin minäkin siitä
lähtien, kun yletyin laitta-
maan heinäseipään alim-
man tapin. Monesti pelto-
töiden lomassa oli se aika,
jolloin isä kertoi Karjalasta.

Perheen vanhimpana poi-
kana Ristoa ei kuitenkaan
velvoitettu maatilan jatka-
jaksi, vaan isä oli ymmärtä-
väisesti viestinyt jälkikasvul-
le, että muualtakin voi lei-
pänsä hakea, kun pientilalla
se on tiukassa.

Ei tullut insinööriä,
vaan poliisimies
Keskikoulun Risto Toiviai-
nen kävi Hämeenkyrön kir-
konkylässä ja pääsi sen jäl-
keen Kyro-Yhtiöille har-
joittelijaksi. Haaveissa oli
paperiteknikon tai -insinöö-
rin opinnot, mutta suunta
muuttui, kun nimismies kut-
sui 19-vuotiaan nuorukai-
sen veropoliisin toimeen
Hämeenkyröön.

– Nimismies oli ulosot-
tomies, ja poliisi peri vero-
ja, sakkoja ja muita maksu-
ja. Lisäksi olin muissa po-
liisintehtävissä kokeneem-
pien apuna.

Sittemmin Toiviainen
kävi kaikki poliisiopintoi-
hin liittyvät koulut ja kurs-
sit. Työt olivat alkaneet tila-
päisen nuoremman kons-
taapelin virassa, eläkkeelle
hän jäi ylitarkastajan tittelil-
lä.

Hämeenkyrössä Risto
Toiviainen toimi poliisina
kuusi vuotta, sitten kolmi-
sen vuotta Tampereella.
Päällystökoulutuksen jäl-
keen hänet siirrettiin Suoje-
lupoliisin, jossa pääosa
urasta kului Supon Tam-
pereen toimiston päällik-
könä. Kovin yksityiskoh-
taisesti hän ei voi työtehtä-
vistään kertoa, mutta joi-
tain sattumapaloja kuiten-
kin.

– Suojelupoliisin tehtävä
on varsin erilaista, mitä
”normaalista” poliisintyöstä
yleensä mielletään. Tehtä-
viin kuuluvat mm. valtio-
vierailut ja niin Suomen
kuin maailmanlaajuisen yk-
köskaartin turvaamistehtä-
vät.

Viimeisin huomattava
tehtävä Toiviaisen uralla oli
vuonna 2006 Yhdysvaltain

presidentti Bill Clintonin
vierailu luentotilaisuudessa
Tampere-talossa.

Kotimaisista valtionpää-
miehistä ykköskorokkeelle
Toiviainen nostaa presi-
dentti Urho Kekkosen,
jonka tapasi useaankin ot-
teeseen.

– Hän teki suuren vaiku-
tuksen, todella karismaatti-
nen mies! Ei koskaan eikä
missään tilaisuudessa ollut
epäselvää, kuka oli ”jouk-
kueenjohtaja”.

Karjalaan jo 1980
Supon hommiin liittyy
myös tapahtuma, jonka an-
siosta Risto Toiviainen äi-
tinsä kanssa pääsi käymään
rajan takana Pyhäjärvellä jo
vuonna 1980 – kymmen-
kunta vuotta ennen kuin
virallinen kotiseutumatkai-
lu käynnistyi.

– Olin mukana Neuvos-
toliiton suurlähettilään kut-
suilla, ja Neuvostoliiton lä-
hetystössä toiminut, KGB:n
virolainen attasea kysyi mi-
nulta: ”Mistä herra Toiviai-
nen olette kotoisin?”. Vas-
tasin, että alueelta, minkä
väkisin veitte. Sitten kysyt-
tiin, haluaisinko päästä sin-
ne käymään, kertaa Toivi-
ainen.

Meni tovin aikaa Mos-
kovan olympialaisten jäl-
keen, kun Toiviaiset saivat
kutsut Neuvostoliittoon.

– Matkustimme äidin
kanssa Leningradiin, ja siel-
tä meitä kyydittiin Intouris-
tin mustalla autolla. Kun
mentiin kohti Sakkolan Ki-
viniemeä ja Pyhäjärveä, oli
matkalla tarkastuspuomeja
toisensa perään. Meidän
automme kohdalla vedet-
tiin vaan kättä lippaan ja
puomit aukesivat saman
tien.

Toiviaiset näkivät vuosi-
kymmenten jälkeen vanhan
kotitalon paikat Koster-
maassa.

– Talosta oli jäljellä vain
kivijalka, mutta luonto näyt-
täytyi kauneimmillaan; hiek-
karannan laguuni oli enti-
sellään.

Karjalanmatkailun va-
pauduttua 1990-luvun jäl-
keen on Risto Toiviainen
käynyt Karjalan kunnailla
toistakymmentä kertaa;
Hämeenkyrön karjalaisten
tai pienempien ystäväpo-
rukoiden kanssa.

– Jatkossa on suunnit-
teilla Syväri-Ääninen -ris-
teily.

Lapsille Karjalatietoa
Tietoisuutta karjalaisista su-
kujuurista hän on siirtänyt
myös lapsilleen. Ensimmäi-
sestä avioliitostaan Ristolla
on tyttäret Sari Hirvelä ja
Tuula Rasa, toisesta avio-
liitosta Eeva-Maijan kanssa
poika Veli-Pekka Toivi-
ainen ja tytär Anna-Ma-
ria Viitamäki. Sari työs-
kentelee Nokia-Renkailla
logistiikkapäällikkönä, Tuula
on opettaja, Veli-Pekka

kauppatieteiden maisteri ja
Anna-Maria sairaanhoitaja.

Varsinkin vanhinta tytär-
tä karjalaisuus kiinnostaa.
Sari Hirvelä on mukana
Hämeenkyrön Karjalaseu-
ran hallituksessa ja toimii
kesän Pyhäjärvi-juhlien jär-
jestelyissä ruokahuollon vas-
taavana.

Laulua ja uintia
Karjalaistoiminnan lisäksi
Risto Toiviaiselle tärkeitä
harrastuksia ovat kuoro-
laulu ja avantouinti. Laulu-
puoli hoituu Kyröskosken
Mieskuoron riveissä, jossa
hän laulaa kakkosbassoa.

Hämeenkyrön Talviui-
mareita hän on luotsannut
viimeiset kymmenen vuot-
ta, jona aikana on raken-
nettu lajin harrastajille hulp-
peat puitteet savusaunoi-
neen ja takkatupineen Ky-
rösjärven Kauhtuan ran-
nalle.

– Jäseniä talviuimariyh-
distyksessämme on noin
250, ja saunomassa käy
vuosittain noin 10 000 hen-
keä. Yksityistilaisuuksia ti-
loissamme järjestetään sa-
takunta vuodessa. Monet
ovat sanoneet, että paikka
on Pirkanmaan paras, ja
savusaunammekin on Suo-
men parhaana palkittu.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Hämeenkyrössä ollaan valmiita järjestämään tule-
van kesän kihut 20.-21.7.2013, Vpl. Pyhäjärvi-
juhlat. Juhlan järjestelyistä päävastuun kantaa Hä-
meenkyrön Karjalaseuran hallitus – erillistä juhla-
toimikuntaa ei ole nimetty.

Karjalaseuran puheenjohtaja Risto Toiviainen
kävi tammikuussa kertomassa juhlajärjestelyjen
etenemisestä Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallitukselle,
joka kiitti hyvistä suunnitelmista ja jo pitkälle
tehdyistä valmisteluista.

Hämeenkyrö näyttäytyy juhlaväelle mm. järvi-
neen ja Nobel-kirjailija Frans Emil Sillanpään
syntymän 125-vuotisjuhlavuoden puitteissa.

– Lauantaipäivänä tarjoamme mahdollisuuden
risteillä Purimo-laivalla; mukaan mahtuu noin 50
henkeä. Risteilyllä nähdään myös F. E. Sillanpään
kotipaikka, ja Sillanpää-teema on mukana pääjuh-
lassakin, ehkä pienen kuvaelman merkeissä.

Lauantaipäivän aloittaa Voimistelu- ja Urheilu-
seura Kaiun muistoviesti, jonka järjestelyvastuussa
on Pyhäjärvi-Säätiö. Jo perinteeksi tulleet sukuse-
minaari ja -kokoukset ovat seuraavaksi vuorossa.
Muistojen iltaa vietetään Hämeenkyrön kirkossa,
ja sen jälkeen iltamia Koskilinnan juhlatalossa.

Sunnuntaipäivä alkaa juhlamessulla kirkossa, sep-
peleenlaskut suoritetaan sankarivainajien ja Karja-
laan jääneiden muistolle. Pääjuhlaa vietetään yhteis-
koulun juhlasalissa, jossa on myös ruokailu- ja
kahvittelumahdollisuus.

– Juhlapuheen pitäjäksi on lupautunut tohtori,
dosentti Silvo Kaasalainen. Myös muut ohjel-
mansuorittajat on jo pitkälti sovittu. Tilaisuuksien
juontajaksi saamme tunnetun toimittaja, kirjailija
Matti Pitkon, ennakoi Risto Toiviainen.

Juhlavieraat voivat varailla yöpymispaikkaa esi-
merkiksi Motelli Kyröskoskelta tai Ikaalisten Kyl-
pylästä.

Karjalaiset kihut
Nobel-kirjailijan
maisemissa

Puutöitäkin harrastavan
Risto Toiviaisen johdol-
la on Hämeenkyrön Tal-
viuimareille rakennettu
komeat tilat. Kuva:  Erk-
ki Hiiri.



Perjantai 15. helmikuuta 20138

Katsoitpa mistä suunnasta
tahansa, muodostavat val-
keat marmoriristit lähes sil-
mänkantamattomiin viiva-
suoria rivejä Yhdysvaltain
sotilashautausmaalla Colle-
ville sur-Merissä. Oppaam-
me on juuri kertonut, että
ristejä on noin kymmenen-
tuhatta.

Jyrkkä rinne nousee
Omaha Beach -nimisen
Normandian maihinnou-
sualueen rantahiekalta maal-
le, jossa sotilashautausmaa
sijaitsee. Seisoessani tällä
paikalla maihinnousurannan
lähellä, en voi välttyä kuu-
lemasta korvissani räjäh-
dyksiä, huutoja ja järjetön-
tä melua. Laittaessani sil-
mäni kiinni en voi välttyä
näkemästä ikävästi keikku-
via maihinnousualuksia,
pelokkaita kasvoja, savua,
hävitystä ja kuolemaa.
Tämä kaikki on tietenkin
itselleni vain nykyelokuvien
mahtavien tehosteiden ja
dokumenttielokuvien hei-
luvien mustavalkokuvaus-
ten mieleeni piirtämä aisti-
kokemus sodasta. Katsel-
lessani näitä ristejä huo-
maan tajuavani, että tuo
äskeinen kuva oli täyttä totta
suurin piirtein ikäisilleni
miehille tällä paikalla 68
vuotta sitten.

Rauhallisessa Suomessa
varttuneelle sitä on vaikea
heti edes uskoa. Mutta tie-
dämmehän, ettei oman
maamme kohdalla vastaa-
vista taisteluista ole sen kau-
empaa aikaa. Samassa
muistuvat mieleeni lukuisat
kertomukset Suomen vii-
me sotien taisteluista, joi-
den kohtaloissa vilahtaa
välillä ihan tuttuja nimiä.
Kyllä tämä kaikki siis ta-
pahtui, niin täällä Norman-
diassa, kuin Karjalan kan-
naksellakin.

Tällainen täydellisesti hoi-
dettu kaunis muistopaikka
kertoo siitä, ettei onneksi
vielä ole unohdettu, kuinka

Kulttuuria ja sotahistoriaa
Normandiassa

hirvittävä oli tuolloin hinta
vapaasta rauhallisesta Eu-
roopasta, maailman eri kan-
soille.

Olemme molemmat isä-
ni Heikki Kiiskin kanssa
kiinnostuneita toisen maa-
ilmansodan historiasta.
Emme ole aihealuetta mi-
tenkään tieteellisesti tutki-
neet, vaan uskoakseni kiin-
nostus Suomen historiaan
ja karjalaisiin juuriimme joh-
tivat meidät tälle Norman-
dian matkalle, niin kuin ai-
koinaan ensimmäiselle Kar-
jalan matkallekin.

Perimätietona olemme
saaneet runsaasti tietoa
oman lähipiirimme kohta-
loista viime sotien aikana,
ja onhan etenkin parina vii-
me vuosikymmenenä tie-
toa Suomen sodanaikaisis-
ta tapahtumista käsitelty
hyvin runsaasti esimerkiksi
dokumenttielokuvissa, kir-
jallisuudessa ja tv-sarjoissa.

Meitä on viime vuosina
alkanut kiinnostaa myös yhä
enemmän se, mitä toisen
maailmansodan aikana ta-
pahtui Euroopassa ja koko
maailmassakin. Myös se,
miten mielenkiintoisesti
monet historian tapahtu-
mat liittyvät Suomeen, on
vauhdittanut historian har-
rastustamme. Niinpä pää-
timme isän kanssa lähteä
vähän erilaiselle ”kotiseu-
tumatkalle”.

Matka alkoi kotoa Huit-
tisista lokakuisena rankka-
sateisena, sysimustana aa-
muyönä. Ajoimme Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalle,
josta lentomme suuntasi
kohti Pariisia. Lentokentäl-
lä meitä ja muita ryhmäm-
me matkalaisia oli vastassa
matkanjohtaja Ilmari Ha-
kala vaimoineen, sekä
myös erityinen Pariisi-opas.

Sää oli Pariisissa aurin-
koinen ja melko lämmin.
Ryhmässämme oli 24 ai-
heesta kiinnostunutta mat-
kalaista ympäri Suomea.

Matkan aikana huomasim-
me, että kaikki olivat hyvin
historiaan perehtyneitä ja
useilla heistä oli jokin erityi-
nen aihe-alue, josta he tiesi-
vät todella paljon. Itselleni
mieleen jäi puolustusvoi-
mien panssarijoukoissa so-
tilasuransa tehnyt mies, joka
tietenkin tiesi kaiken pans-
sarivaunuista. Näin auto-
tekniikan parissa työsken-
televälle, tämä aihe oli kiin-
toisa. Matkassamme oli
myös eräs, jolla oli koke-
musta oikeasta sodasta, ni-
mittäin 89-vuotias kunni-
oitettu sotiemme veteraa-
ni.

Charles de Gaullen len-
tokentältä ajoimme charter
bussillamme Pariisin kes-
kustaan ja matkalla näim-
me Pariisin maamerkkejä
kuten, riemukaaren,
Champs Élyséen ja Con-
corde aukion. Pariisin op-
paamme kertoili lähes tau-
otta jokaisen nähtävyyden
historian, joten tietoa tuli
vaivattomasti bussin pen-
killä istuen.

Ensimmäinen pysähdys
Pariisissa oli Trocádero -
aukio. Sen kaakkoisreunal-
ta avautui mahtava näkö-
ala. Edessä alhaalla Seine ja
sen takana ylhäälle korke-
uksiin nouseva Eiffel -tor-
ni. Juuri tällä paikalla Adolf
Hitler kuvautti itsensä käy-
dessään Pariisissa saksalais-
ten joukkojen marssittua
kaupunkiin kesällä 1940.
Tämä lyhyt käynti oli muu-
ten hänen ainoa käyntinsä
Pariisissa.

Syötyämme mukavassa
lounasravintolassa suunta-
simme tutustumaan Na-
poleonin hautapaikkaan,
niin sanottuun invalidikirk-
koon. Kirkko ja sarkofagi
ovat vaikuttavia ja kertovat
siitä, kuinka tärkeä henkilö
Napoleon oli ja on yhä
Ranskan ja Euroopan his-
toriassa. Napoleon vaikutti
aikanaan myös Suomen tu-

levaisuuteen. Voitettuaan
Friedlandin taistelussa Ve-
näjän hän solmi Tillsitin rau-
han vuonna 1807 Venäjän
keisari Aleksanteri I:n
kanssa. Tuossa rauhassa he
käytännössä jakoivat Man-
ner-Euroopan, ja Napole-
on vaati, että Venäjä hyök-
kää Ruotsiin taivuttaakseen
sen mukaan Britannian
kauppasaartoon.

Venäjä käynnisti sodan ja
voitti Ruotsi-Suomen. Näin
Suomen alueesta tuli Venä-
jän vallan alainen ja Suo-
men suuriruhtinaskunta pe-
rustettiin vuonna 1809. His-
torialla on myös tapana
toistaa itseään, sillä muis-
tammehan muuan Molo-
tovin ja Ribbentropin so-
pimuksineen vähän toista-
sataa vuotta myöhemmin.

Kävimme vielä valtavas-
sa sotamuseossa, nimeltä
Musée de l´Armée, mutta
ajanpuutteen vuoksi vain
sen I ja II maailmansotaa
käsittelevissä osastoissa.

Majoituimme hotelliin
11. kaupunginosaan, josta
teimme isän kanssa kah-
destaan vielä retken met-
rolla ja kävellen Eiffel-tor-
nille ja takaisin. Kaupunki
tummeni iltavalaistukseen-
sa ja oli mukava katsella
ihmisvilinää, Eiffel-tornia,
sekä Seineä siltoineen ja kä-
vellä historiallisen suur-
kaupungin katuja vähän niin
kuin ”Euroopan omista-
ja”. Siltäköhän Napoleo-
nista tai Hitleristä aikoinaan
tuntui?

Aamulla matkamme sit-
ten suuntasi kohti pohjois-
ta ja Englannin kanaalin
rantaa. Matkanjohtajamme
kertoili bussimatkan aikana
ensin Napoleonista ja sit-
ten ajellessamme mootto-
ritietä I maailmansodan
taistelupaikkojen halki, hän
palautti kerronnallaan mie-
liimme tuon aikaiset tapah-
tumat Euroopassa ja Suo-
messa.

Päämääränämme oli Ca-
lais, kaupunki kanaalin ran-
nalla, sen kapeimmalla koh-
dalla. Matkalla kaupunkiin
kävimme Saint-Omer -ni-
misessä kylässä, jonka kalk-
kikivivuoreen saksalaiset ai-
koinaan louhivat ja raken-
sivat kupolikattoisen ko-
koonpanoluolan ja laukai-
supaikan V1- ja V2-rake-
teille. Tämä alue on nyky-
ään nimeltään La Coupole
-museo. Museossa esiteltiin
yksityiskohtaisesti, minkälai-
sia raketit olivat, miten pak-
kotyövangit niitä kokosi-
vat ja miten ne laukaistiin
matkalleen kohti Lontoo-
ta.

Illalla ennen hotelliin kir-
jautumista kävimme vielä
Calaissa II maailmansodan
museossa, joka oli tehty
tuolta ajalta säilyneeseen
bunkkeriin. Tätä kymme-
nistä huoneista koostuvaa
bunkkeria saksalaiset piti-
vät merivoimiensa komen-
tokeskuksena sodan aika-
na.

Seuraava aamu valkeni
harmaana ja sumuisena.
Ajoimme hetken matkaa
rannikon tuntumassa kohti
Dieppeä, kunnes pysäh-
dyimme Napoleonin ar-
meijan Grande Armée -
muistomerkille. Koko mat-
kamme aikana Ilmari Ha-
kala kertoi lähinnä histori-
allisia faktoja, mutta hänen
vaimonsa Leena huolehti
historian kerronnan inhi-
millisestä, kulttuurillisesta ja
henkisestä puolesta. Täällä
Napoleonin armeijan mah-
tavalla muistomerkillä hän
luki Topeliuksen 1800-lu-
vun puolivälissä kirjoitta-
man pitkän runon Napo-
leonista. Nämä runot ja
lukuhetket antoivat erilai-
sen näkökulman mennei-
siin tapahtumiin ja paikkoi-
hin joissa kävimme mat-
kan aikana.

Matka jatkui Dieppeen,
jossa söimme lounasta ja

palautimme mieleemme
vuoden 1942 liittoutunei-
den epäonnistuneen mai-
hinnousuyrityksen. Diep-
pessä kaatui tuolloin tu-
hansia liittoutuneita täysin
turhaan, huonosti suunni-
tellun ja lähinnä vain saksa-
laisille suunnatun voiman-
näytön seurauksena. Diep-
pen maihinnousujoukoista
suuri osa oli kanadalaisia, ja
iltapäivällä kävimme hei-
dän sotilashautausmaallaan.
Se oli kohtalaisen pieni hau-
tausmaa verrattuna Nor-
mandian suuriin sotilashau-
tausmaihin, mutta todella
hyvin hoidettu ja kaunis.
Erikoisuutena mainitta-
koon, että hautakiviin oli
hakattu kaatuneen ikä sekä
muistolause, jonka sankari-
vainajan omaiset olivat toi-
mittaneet. Ne olivat kos-
kettavia tekstejä.

Dieppestä jatkoimme
kohti Caenin kaupunkia,
jonka liittoutuneet pommit-
tivat maan tasalle kesällä
1944. Matkalla ylitimme
Seine-joen mahtavaa siltaa
pitkin, sekä vierailimme
pienellä Calvados-tilalla.
Tilan isäntä esitteli tuotan-
toprosessia ja saimme pie-
net maistiaiset omenoista
valmistettuja jaloja juomia.
Tuotteita sai myös ostaa
tuliaisiksi ja taisinpa kotona
joulupöydän herkkujen jäl-
keen minäkin muistella
Normandian matkaa Cal-
vadoksen aromien kera.

Caeniin saavuimme illal-
la ja teimme vielä kahdes-
taan pienen kävelykierrok-
sen ennen nukkumaan me-
noa. Ilma oli muuttunut
sateisemmaksi ja kylmem-
mäksi.

Neljäs matkapäivämme
oli varattu kokonaan Nor-
mandian maihinnousualu-
eeseen tutustumiseen.  Var-
sinainen maihinnousu suo-
ritettiin rantakaistalla joka
on noin 90 km leveä. Aloi-
timme kierroksemme itäi-

Tuhansien ristien rivistöä Yhdysvaltain sotilashautausmaalla.
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seltä reunalta, Caeniin joh-
tavan kanavan Pegasus-sil-
lalta. Tämän saman sillan
läheisyyteen laskeutuivat
ensimmäiset englantilaiset
maahanlaskujoukot liitoko-
neillaan puolen yön jälkeen
6.6.1944. Ensimmäinen
taistelu käytiin ja liittoutu-
neet saivat haltuunsa elin-
tärkeän sillan tiellä kohti
Pariisia. Tuntui uskomatto-
malta olla samassa paikas-
sa, josta taistelu aikoinaan
alkoi ja kauan odotettu D-
Day pikku hiljaa valkeni
aamuyön tunteina. Maas-
toon sillan läheisyyteen on
merkitty paikat, johon lii-
tokoneet pysähtyivät, sekä
pystytetty ensimmäistä
joukkoa johtaneen majuri
John Howardin patsas.

Täällä saimme kuulla Lee-
na Hakalan lukemana erään
Howardin joukoissa tais-
telleen miehen kertomuk-
sen sillan luokse laskeutu-
misesta ja taistelusta. Ta-
pahtumat tulivat näin eri-
tyisen lähelle. Sillan luona
tapasimme vielä sattumalta
91-vuotiaan brittiveteraa-
nin, joka oli taistellut lasku-
varjojoukoissa Normandi-
an maihinnousussa ja käy-
nyt myös em. taistelun jäl-
keen Pegasus-sillalla kesä-
kuussa 1944. Oli liikuttava
hetki, kun hän ja ryhmäm-
me veteraani tervehtivät
toisiaan kätellen tällä toisen
maailmansodan taistelupai-
kalla. Sillalta lähdimme taas
bussilla kohti rannikkoa.

Varsinaiset maihinnousu-
rannat jaettiin operaatio
Overlordissa operatiivisiin
osiin ja nimettiin maihin-
noususuunnitelmissa tietyin
nimin, jotka ovat idästä län-
teen lueteltuna: Sword,
Juno, Gold, Omaha ja
Utah. Nämä nimet ovat
edelleen alueella käytössä.

Ryhmämme astui kanaa-
lin rantahiekalle Sword-
rannalla. Voimistunut sade
haittasi hieman oloamme
rannalla, mutta toisaalta se
ja kohtalaisen voimakas
merenkäynti saivat tunte-
maan ehkä tuhannesosan
niistä ajatuksista, joita liit-
toutuneiden miehillä oli,
kun he maihinnousualuk-
sissaan lähestyivät rantaa ja
kastuivat läpimäriksi kole-
an aamun tunteina. Vaikka
Sword-rannalla hyökkäys
onnistui hyvin, moni myös
kaatui tällä rannalla.

Seisoessani rantahiekalla
ajattelin, kuten varmaan
muutkin matkalaiset, ettei
ole ollut häävi paikka hyö-
kätä laajalla avonaisella hiek-
karannalla kohti vihollista,
meri selän takana. Rannalla
kuuntelimme sateenvarjo-
jemme alla nauhalta Wins-
ton Churchilin puheen ja
BBC:n tiedotuksen Eng-
lannin kansalle maihinnou-
sun alkamisesta. Tämä tun-
nelma toi historian tällä ran-
nalla todella lähelle.

Vaatteet märkinä menim-
me lämpimään bussiin ja
ajoimme Arromanches -
nimiseen kylään Gold ran-
nalla. Satamat olivat välttä-
mättömiä maihinnousun
onnistumiselle, mutta ne
olivat tietenkin aluksi sak-
salaisten hallussa Cherbour-
gissa ja Le Havressa. Arro-
manchesiin rakennettiin heti

maihinnousun alettua toi-
nen liittoutuneiden kellu-
vista Mulberry -satamista,
joiden kautta huolto mai-
hinnousujoukoille hoidet-
tiin. Tuonaikainen satama-
logistiikka on hämmästyt-
tävä taidonnäyte liittoutu-
neiden suunnittelijoilta ja
rakentajilta. Tähän tutus-
tuimme aihetta käsitteleväs-
sä museossa.

Seuraavana vuorossa oli
ensin käynti Yhdysvaltain
sotilashautausmaalla, josta
kertomukseni alkoi ja sen
jälkeen Pointe du Hoc -
nimisessä niemekkeessä.
Tällä kohdalla Yhdysval-
tain Rangers-joukot hyök-
käsivät nousten pystysuo-
raa rinnettä, kiiveten naru-
tikkailla ja köysillä. Alueella
on muistomerkkejä ja siellä
on jätetty murskautuneet
saksalaisbunkkerit sekä liit-
toutuneiden lentopommi-
tusten ja laivatykistön kra-
naattien tekemät kraatterit
näkyviin. Vaikuttava näky
oli sodan voimasta tämä-
kin.

Ennen illallista ja majoit-
tumista Saint Lôn kaupun-
kiin poikkesimme vielä
Sainte Mère Églisen pikku-
kaupungissa, jossa maihin-
nousussa mukana olleet
amerikkalaiset laskuvarjo-
joukot ajautuivat väärään
paikkaan pudotettuina kes-
kelle kaupunkia. Tästä
muistuttaa kaupungin kir-
kon tornista roikkuva las-
kuvarjosotilasnukke.

Kotiinpaluupäivän aloi-
timme käynnillä saksalais-
ten sankarihautausmaalla,
johon on haudattu noin
kolmekymmentätuhatta
sodan uhria. Hautausmaa
on karumpi mustine kivi-
risteineen kuin liittoutunei-
den vastaavat, mutta vai-
kuttava toki tämäkin. On
muistettava, että saksalais-

ten tappiot Normandiassa
olivat huomattavan raskaat.

Ajoimme Normandias-
ta melko nopeasti kohti
Pariisia ja Versaillesin lin-
naa. Linnan sisäpuolella
emme ehtineet käydä, mut-
ta Ilmari Hakala kertoi lin-
nan vaiheista hieman Au-
rinkokuninkaan aikana,
sekä sen että linnan peilisa-
lissa allekirjoitettiin I maail-
mansodan ns. Versaillesin
rauha. Tämä rauha oli hä-
viäjä Saksalle ankara, sekä
myöhemmin suur-Saksan
näkökulmasta häpeällinen,
ja se johti sitten historian
koukeroiden kautta pikku-
hiljaa Euroopan ja koko
maailman uuteen sotaan
vuonna 1939.

Iltalennolla lensimme
Helsinkiin ja lauantaina aa-
muyöllä olimme jälleen ko-
tona.

Lyhyen matkan aikana
näimme ja koimme usko-
mattoman paljon. Kaikkea
ei läheskään ehtinyt matkan
aikana ajatuksissaan käsitel-
lä, mutta vahvoja muistoja
tältäkin ”kotiseutumatkal-
ta” jäi.

Opimme myös paljon
uutta Euroopan ja Suo-
menkin historiasta. Jos ulot-
taa ajatuksensa tämän päi-
vän kotikunnailta karjalais-
ten, suomalaisten ja koko
Euroopan historian vaihei-
siin ja liittää näitä tietoja,
tunteita ja kohtaloita yh-
teen, kunnioitus menneitä
sukupolvia kohtaan väistä-
mättä kasvaa.

Suuria virheitä ovat yksi-
löt ja kansat tuolloinkin teh-
neet, mutta työ ja uhrauk-
set joita paremman huo-
misen puolesta on tehty,
ovat olleet vieläkin suu-
rempia.

PETRI KIISKI

Sukkien ja lapasten vanhoja
karjalaismalleja etsitään

Kun viime vuoden marraskuussa myytiin maataloustuotteita tuottajahinnoilla
useissa suomalaisissa kaupungeissa, niin tempaus sai liikkeelle sankoin joukoin
ihmisiä; tuottajahintaisia elintarvikkeita jonotettiin jopa tuntikaupalla.Tarjolla oli
lihaa, kananmunia, perunoita ja ruisleipää tuottajahinnoin. Tavoitteena oli tuoda
esille maatalouden heikko kannattavuus, tuottajien saama vähäinen osuus ruoan
hinnasta – ja samalla herättää yhteiskunnallista keskustelua aiheesta.

Markkinointi & mainonta -lehti ja MARK Suomen markkinointiliitto on
palkinnut tuottajahintaprotestin Vuoden 2012 Markkinointitekona.

Hankkeen taustavoimana vaikutti MTK-Satakunnan toiminnanjohtaja Mark-
ku Pärssinen, joka oli keksinyt tempausidean MTK-liittojen toiminnanjohtajien
syyspalaverissa. Pyhäjärvi-juurinen Pärssinen on myös Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallituksen jäsen.  -MRT

Markku Pärssiselle kiitosta
vuoden markkinointiteosta

Leena Kokko vertaa kahta saman museomallin
mukaan tekemäänsä lapasta, joiden malli on Rau-
dusta lähtöisin ja tallessa Kansallismuseossa. Kuva:
Paavo Kokko.

Evakot toivat mukanaan
monia kodin käyttö- ja ko-
riste-esineitä, kun kotiseu-
dut Karjalassa jouduttiin jät-
tämään sotien seurauksena.
Kädentaitojen perinnetieto-
us kiehtoo mm. kuutta kä-
sitöistä kiinnostunutta, kar-
jalaiset juuret omaavaa nais-
ta. He pyrkivät selvittämään
niin museoiden kuin koti-
enkin kätköistä vanhojen
lapasten ja sukkien malleja.

– Olemme löytäneet toi-
semme tämän perinnekäsi-
työharrastuksemme kautta
internetistä jo joitakin vuo-
sia sitten. Viime marras-
kuussa saimme ajatuksen
lähteä penkomaan ennen
julkaisemattomia karjalaisia
käsityömalleja ja rajasim-
me kiinnostuksemme neu-
leisiin – ja vielä tarkemmin
lapasiin ja sukkiin, kertoo
Leena Kokko Mikkelistä.

– Innostukseen vaikutti
myös meistä kolmen toi-
minta karjalaisissa käsityö-
piireissä, Sari Suuronen
on Turun Käspaikkaker-
hon puheenjohtaja, Pia
Ketola toimii Hiitola-seu-
rassa ja pitää Kurkijokelai-
nen -lehdessä Hiitolalainen
käsityökerho -palstaa ja
minä vedän Mikkelin Kar-
jalaisten käsityökerhoa.

Parhaassa tapauksessa on
luvassa aihepiiristä myös
julkaisu.

– Jos saamme hankkeel-
lemme rahoituksen järjes-
tymään ja löydämme kus-
tantajan, niin tulemme jul-
kaisemaan työmme kirjana
Lappeenrannan Karjalais-
ten kesäjuhlien yhteydessä
2014. Kirjassa meidän on
tarkoitus julkaista museo-
kuva ja tehdä sen mukai-
nen neule, mutta soveltaa
se kumminkin nykyisiin lan-
koihin sopivaksi ja tämän
päivän ihmiselle mieleisek-
si. Saatamme tehdä myös
jotain uutta, missä hyödyn-
nämme noita vanhoja mal-
leja. Nuoretkin pitäisi saa-
da perinnemalleista kiin-
nostuneiksi, pohtii Kokko.

Naiset ovat etsineet mal-
leja museoista, mutta koti-
en kirstutkin kiinnostavat:

– Museoista on löytynyt
riittävästi malleja, mutta ha-
luaisimme vielä lisää niitä
malleja, jotka saattavat olla
hautautuneina mummojen
arkkuihin, tai kulkevat su-

vussa sukupolvelta toiselle.
Näitä meillä on vasta kaksi,
kirjoneulelapaset Hiitolasta
ja sulhassukat Harlusta. Jot-
ta löytäisimme lisää, niin
yritämme näitä etsintäkuu-
lutuksia saada monelle ta-
holle.

Yllä olevassa kuvassa
Leena Kokko vertaa kahta
saman museomallin mu-
kaan tekemäänsä, hieman
erinäköiseksi virkattua la-
pasta.

– Alkuperäinen lapanen
on Kansallismuseossa ja se
on saatu sinne Raudusta.
Ongelmani on se, että pi-
tääkö lapanen tehdä aivan
alkuperäisen mukaiseksi, vai
voiko alkuperäisessä ole-
vat pienet kömmäh-dykset
korjata ja tehdä lapasesta
paremmin nykyihmisen sil-
mään sopivan ja käteen is-
tuvan version.

– Toinen kuva on Jyväs-
kylän Käsityömuseon Virk-
ki-kokoelmissa olevan la-
pasen pikkukuvan kopio.
Tuo lapanen on Sakkolasta
kotoisin olevan henkilön
neuloma äidin ohjeiden
mukaan. Minä en ole vielä
ratkaissut lapasen neulemal-

lia, mutta siitä innostui Valk-
järveltä kotoisin oleva Mik-
kelin käsityökerholainen.
Museon tiedoissa sanotaan
museolapasen neulojan isän
olleen kotoisin juuri Valk-
järveltä.  Ehkä seuraavalla
kerhokerralla tuon lapasen
kohdalla ei ole enää ongel-
maa.

Lapas- ja sukkaprojektin
aktiivi Leena Kokko on
eläkkeellä oleva ammatti-
opettaja.

– Sukujuureni vievät Sak-
kolaan, sillä äitini isä on
Kaarnajoen Repoja. Yleen-
sä sanon, että juureni vievät
Käkisalmeen, koska äiti suu-
rimman osan lapsuuttaan
ja nuoruutensa asui tuossa
kaupungissa. Isäni perhe
muutti 1930-luvun loppu-
puolella Terijoelle. Siirto-
laisuus tulee molempien
vanhempieni puolelta.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Jos jollakin on malli,
josta haluaisi kertoa,

niin voi ottaa yhteyttä:
kaijaleena.kokko

@gmail.com

Petri Kiiski Trocadéro-aukiolla Pariisissa.
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– Kun ensimmäisenä suo-
malaisena sotien jälkeen –
lukuun ottamatta siellä met-
sästämässä käynyttä presi-
dentti Urho Kekkosta –
astuin Konevitsan maan-
kamaralle 28.5.1991, oli jä-
risyttävää nähdä ilmasta kä-
sin upealta näyttänyt luos-
tarirakennusten kokonai-
suus lähempää ja hahmot-
taa edessä olevan korjaus-
työn mittasuhteita, toteaa
restauroitsija Heikki Hän-
ninen.

Hän pääsi mukaan tutus-
tuttuaan restaurointihank-
keissa,  jo 1980-luvulla Laa-
tokan Valamon restauroin-
tityössä työtoverinaan ol-
leeseen, silloiseen  Viipurin
katedraalikirkon kirkkoher-
rana ja sittemmin Konevit-
san luostarin sotien jälkeen
ensimmäisenä igumenina
vv. 1991-1999  toiminee-
seen arkkimandriitta Na-
zariin, nykyiseen Viipurin
piispaan.  Luostari oli hel-
mikuussa 1991 palautettu
Venäjän ortodoksiselle kir-
kolle.

Konevitsa-teematilaisuu-
dessa, ensimmäisessä Vpl.
Pyhäjärvi-seuran tämän ke-
vään ohjelmana kuukausit-
tain toistuvista tapaamisis-
ta, kuultiin restauroitsija
Andreas Heikki Hännisen
alustus, nähtiin komea ko-
koelma kuvaharvinaisuuk-
sia ja käytiin vilkasta kes-
kustelua.

Tilaisuus keräsi järjestäji-
en iloksi 27 osallistujaa,
mitä voi pitää erinomaise-
na määränä n. 120-jäseni-
sessä yhdistyksessä. Osal-
listuja-aktiivisuus kannustaa
suunniteltujen, seuraavien
tilaisuuksien järjestämiseen.

Kappale myös Vpl.
Pyhäjärven uudelleen
avautumisen historiaa
Hännisen kuvaamat alku-
vaiheet Konevitsan saaren
armeijalta ortodoksiselle
kirkolle palaamisen ja  luos-
tarin uudelleen käyttöön
ottamisen vuosista ovat sel-
laista kotiseutumme sotien
jälkeisiin vuosiin  liittyvää
tietoa, jota harva siellä vain
päiväseltään piipahtanut tu-
lee edes kuvitelleeksi.

Arkkitehtoonisesti mer-

Konevitsa-tilaisuudessa mukana olleita vasemmalta: Eero Sirkiä, Anssi Hir-
vonen, Riitta Hirvonen, Heli Nykänen, Inkeri Hiiri (osittain), Erkki Rajamä-
ki, Teuvo Leinonen, Helena Rajamäki, Ulla Ahokas (osittain), Silvo Kaasalai-
nen, Tuula Korolainen (osittain), Jyrki Rinne, Aino Pöyhönen (osittain),  Eija
Savolainen ja Veijo Savolainen. Kuva: Juhani Paajanen.

Konevitsan luostarin laiturilla v. 2004 vasemmalla
luostarin johtajana vuodesta 2007 alkaen toiminut
Igumeni Aleksandr (vas.), helmikuussa 2012 Kone-
vitsa ry:n puheenjohtajaksi valittu rovasti Heikki
Jääskeläinen ja Konevitsa ry:n silloinen pj. Helena
Pavinskij. Oikealla veljestön joukossa erottuu kep-
piinsä nojaava Igumeni Isidor, luostarin johtaja vv
2001-2007.

Alkuvuosina Konevitsan luostarin
jälleenrakennustyöhön osallistui paljon pyhäjärveläisiä

kittävän rakennuskokonai-
suuden korjaus- ja restau-
rointityön sekä luostarielä-
män uudelleen aloittami-
sen mahdollistajien joukossa
olivat suomalaisista ensim-
mäisten joukossa avustuk-
sia ja lahjoituksia keränneet
Vpl. Pyhäjärvellä juurensa
omaavat henkilöt. Heidän
osuudestaan työssä luosta-
rin hyväksi Hänninen on
puhunut lämmöllä mones-
sa yhteydessä aiemminkin.
Hän kiitti tilaisuuden osal-
listujia tästä ainutlaatuisesta
työpanoksesta.

Ensimmäinen Konevit-
saan matkustamisluvan lop-
pukesästä 1991 viranomai-
silta saanut pienehkö suo-
malaisryhmä oli saarella en-
nen sotia kansakoulua käy-
neiden oppilaiden joukko,
johon mukaan pääsi myös
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön sil-
loinen asiamies Reino Äi-
kiä.

Tästä Konevitsan saaren
koululaisten joukosta moni
on jo siirtynyt tuonilmai-
siin, ehkä sieltä käsin tar-
kastelemaan lapsuutensa
asuinpaikkaa ja Konevitsan
varuskunnassa tai luostaris-
sa siviileinä työskennellei-
den vanhempiensa kotisaar-
ta. Omin pyhäjärveläissil-
min saareen jälleen tutustu-
maan hetimiten alkuvai-
heessa 1991 päässeiden
joukko on harvalukuinen
ja havainnot tallentamisen
arvoisia.

Avustusten, mitä kaikkea
luostarissa tarvittiin, joukos-
sa oli pyhäjärveläisten ke-
räämänä niin äkeitä ja mui-
ta maataloustyökaluja kuin
kangaspakkoja, vuodevaat-
teita, keittiötarvikkeita, säi-
lytysastioita, kopiokone,
ruokatavaraa ja lukematto-
mia muita tarvikkeita. Ehkä
mittavimpana tekniikka-
puolen yksittäisenä hank-
keena käytöstä Hämeenlin-
nassa poistetun leipomon
purkaminen ja siirtäminen.

Jostain saatiin lahjoituk-
sena sahalaitos ja toinenkin.
Löytyi taitava kirvesmies
rakentamaan ensimmäistä,
vuoden 1992 lopulla käyt-
töön otettua saunaa, mikä
muutaman vuoden käytös-
sä oltuaan hävisi perustuk-

siaan myöten tuhopoltos-
sa.

Leipomo on vielä jäljellä
ja ajoittain raaka-aineiden
ja koneiston tarvitseman
polttoaineen riittäessä käy-
tössäkin, samoin ainakin
mm. iso joukko täällä koti-
Suomessa käytöstä pois-
tettuja ja hukkaamisesta pe-
lastettuja keittiötarvikkeita.

Mutta monet muut suo-
malaisten tuella tehdyt han-
kinnat, varsinkin  tekniset
vempaimet,  traktoria myö-
ten, ovat kadonneet. Niin
Valmet-traktorikin, mikä
vaihdettiin myöhemmin
varaosien saannin takia Pet-
roskoista hankittuun Bela-
rukseen, joka sitten upposi
veljestön jäsen ja siviili mu-
kanaan Laatokan jäihin ta-
kavuosina.

Nimien yhtäläisyyksistä
Konevitsassa ja Pyhäjärven
mantereella syntyi vilkas
keskustelu. Pohdittiin mm.
onko kylänimellä Konnitsa
yhteys nimeen Konevitsa.
Tämä siksi, että Athos-vuo-
rella, mistä Konevitsa Ju-

malanäidin ikoni on lähtöi-
sin, sijaitsee myös paikka,
jonka nimenä on Konnitsa.

Pyhäjärven historiassa
tunnetaan myös vanha pai-
kannimi Nazarin laakso.
Luostarin historiassa  tun-
netaan  menneiltä vuosisa-
doilta useampia Nazari-ni-
misiä igumeneja.

Yhdistys perustettiin
jälleenrakentamista
tukemaan
Yksin eikä pienellä joukolla
luostaria ei luostaria ole jäl-
leenrakennettu.

Andreas Heikki Hänni-
nen perusti yhdessä ensim-
mäinen Igumeni Nazarin,
arkkitehti Nikita Veselo-
vin ja muutamien nimek-
käiden suomalaisten kans-
sa luostaria tukevan Kone-
vitsa -yhdistyksen 1991 vuo-
den lopulla ja hän toimi
alkuvuosina myös yhdis-
tyksen puheenjohtajana.

Hännisen kuvaus pohjat-
tomalta tuntuneen jälleen-
rakennusurakan etenemisen
alkuvuosista aina nykyvai-
heeseen saakka oli meille
pyhäjärveläisjuurisille hyvin
koskettavaa.

Päästiinhän samoina
1990-luvun alkuvuosina en-
simmäisiä kertoja näke-
mään myös toisaalla  koti-
pitäjässämme mantereella
sijainneiden kylien ja asu-
musten tila sellaisena, miksi
se oli vuoden 1944 jälkeen
Neuvostoliiton aikana
muuttunut.

Voinee todeta, ettei Py-
häjärvellä,  mantereeella ole
yksikään kohde kokenut sel-
laista jälleenrakentamisen
ihmettä ja kohentumista,
kuin mihin Konevitsassa on
jo tähän mennessä ylletty.

KAARINA
PÄRSSINEN

Hallituksen sihteeri varkautelainen Marja Rautava
esitteli Konevitsa ry:n vuosikertomuksen, taustalla
kokouksen osanottajia. Kuvat: Heikki Jääskeläi-
nen

Konevitsan luostarin kellotornin alla, luostarikehälle sataman suunnalta tullessa sijaitsevan Pyhän portin
oikeanpuoleinen seinämaalaus, josta ei ollut näkyvissä tuskin senttiäkään v. 1991,  on saatu kunnostettua
viime vuosina pietarilaisten entisöijien työnä. Maalaus kuvaa Pyhittäjäisä Arseni Konevitsalaisen
saapumista saarelle v. 1393 mukanaan Athos-vuoren luostarista saamansa, myöhemmin Konevitsalaisena
Jumalanäitinä tunnettu ikoni. Kuva: Andreas Heikki Hänninen.
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Tilaa nyt
oma

Pyhäjärvi-
lehti

tai anna ystävälle
ja sukulaiselle

lahjaksi.
Tilausmaksu
vain 30 euroa
vuosikerta,

lehti ilmestyy
kerran

kuukaudessa.
 Soita

p. 040 730 2622

Kerhon puheenjohtaja
Laila Innanen toivotti ava-
uspuheessaan kaikki osal-
listujat tervetulleiksi 6.2. pi-
dettyyn vuosikokoukseen.
Vuosikokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Leevi
Hietanen ja sihteeriksi Pir-
jo Kiiala. Pöytäkirjantar-
kastajiksi valittiin Marjatta
Elio ja Irja Siirtonen.

Hyväksyttiin vuodelta
2012 vuosikertomus, kuul-
tiin tuloslaskelma ja tase ja
til intarkastuskertomus.
Myönnettiin vastuuvapaus
tilivelvollisille. Vuoden 2013
toimintasuunnitelma hyväk-
syttiin ja tulo- ja menoar-
vio vahvistettiin.

Tampereen Seudun Vpl. Pyhäjärvi-
kerhon vuosikokouksen päätöksiä

Tampereen kerhon hallituksen jäseniä: Laila Innanen, Leevi Hietanen, Aila Kuhlman, Olavi Pärssinen,Irja
Siirtonen, Seija Lintula, Ritva Liski, Pentti Päiväläinen ja Soini Päiväläinen. Kuvasta puuttuu Hannu
Luukkanen ja kameran takana ollut Pirjo Kiiala.

Johtokunnan kokoonpa-
no on kuluvana vuonna
(suluissa kylä, jossa juuret):
puheenjohtajana jatkaa Lai-
la Innanen (Lohijoki), va-
rapuheenjohtajana Pentti
Päiväläinen (Kahvenitsa),
sihteerinä Pirjo Kiiala (Ala-
kylä/Pölhölä), rahastonhoi-
tajana Leevi Hietanen
(Enkkua) ja emäntänä Sei-
ja Lintula (Konnitsa).
Muut hallituksen jäsenet
ovat Ritva Liski (Konnit-
sa), Hannu Luukkanen
(Musakanlahti),  Soini Päi-
väläinen (Kahvenitsa) ja
Irja Siirtonen (Tiitua). Va-
rajäseniksi valittiin Aila
Kuhlman (Musakanlahti) ja

Olavi Pärssinen (Kahve-
nitsa). Toiminnantarkasta-
jaksi valittiin Lauri Pulak-
ka (Noitermaa) ja varalle
Veijo Nuortama (Enk-
kua).

Kerhon 25-vuotisjuhlas-
sa 8.12.2012 Helvi Kaltti-
la kutsuttiin kerhon  kun-
niajäseneksi.

Karjalaisen Siirtoväen
Muistomitalilla huomioitiin
kunniapuheenjohtaja Mat-
ti Matikainen (Noiter-
maa), sekä kunniajäsenet
Helvi Kalttila (Enkkua) ja
Kalevi Luukkanen (Kon-
nitsa).  Kalevi oli estynyt
saapumasta juhlaan, joten

mitali ojennettiin hänelle
3.1.2013.

Toimintaan kuuluvat
edelleen joka kuukauden
ensimmäisenä keskiviikko-
na tarinatuokiot,  joista il-
moitetaan Pyhäjärvi-leh-
dessä, säätiön nettisivuilla
ja Aamulehden tapahtuma-
tiedoissa. Retket ja joulu-
juhla kuuluvat myös edel-
leen ohjelmaan.

Kerhon toimintaan toi-
votetaan kerhon sääntöjen
mukaisesti tervetulleiksi
kaikki pyhäjärveläiset, per-
heenjäsenet ja jälkeläiset.

PIRJO KIIALA

Kun kokoonnuimme tam-
mikuun 13. päivänä vuo-
tuiseen Pyhäjärvi-kerhon
palaveriimmeLappeenran-
nassa, niin oli aistittavissa
lopettamisaikeet. Se ei mu-
kana olleille tullut minään
yllätyksenä, sillä asiasta oli
ollut jo aiemmin puhetta.

Meitä oli paikalla kuusi
kerhomme jäsentä,  ja olim-
me yksimielisiä lopettami-
sesta. Samoin kaksi halli-
tuksemme jäsentä, jotka oli-
vat estyneitä tulemaan tilai-
suuteen, olivat samoilla lin-
joilla. Näin ollen emme näh-
neet mitään syytä, joka olisi
estänyt lopettamisen. Ja vie-

Pyhäjärvi-kerhon toiminta
loppuu Etelä-Karjalassa

lä kun rahastonhoitajam-
me siirsi kerhomme varat
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiölle, niin
kaiken pitäisi olla kunnos-
sa.

Jos hakee syytä, miksi
näin meille kävi, niin kai se
on ylismaallinen, eli ei saa-
da nuorempia ”ruotuun”.

On silti syytä katsoa hie-
man taaksepäin kerhom-
me alkutaipaleelle. Etelä-
Karjalan Vpl. Pyhäjärvi-ker-
ho on perustettu 15.4.1989,
aloitteen tekijänä oli Or-
vokki Vanhanen. Sama
Orvokki on muuten ollut
sihteerinämme koko toi-
mintamme ajan. Ilman hä-

nen mukanaoloaan emme
tänne asti olisi päässeet, lu-
kuisat olivat kokoukset, jot-
ka saimme hänen kodis-
saan viettää. Niinpä alussa
meitä oli koolla useita kym-
meniä, mutta vuosien ku-
luessa väki vain väheni ku-
tistuen hallituksen kokoon,
vain kuuteen jäseneen. Näi-
hin vuosiin mahtuu yhdet
Pyhäjärvi-juhlat, jotka vie-
tettiin Lappeenrannassa 8.-
9.8.1992.

Haluan kiittää kaikkia
mukana olleita näistä Kar-
jala-henkisistä vuosista.

RAIMO FEDERLEY

Viisi viimeistä vuotta Konevitsa ry.tä, mikä toiminut
vuodesta 1991 lähtien Suomesta käsin ortodoksisen
Konevitsan luostarin jälleen rakentamisen ja toiminnan
tukena, puheenjohtajana luotsannut Nurmijärven klauk-
kalalainen Riitta Vainikka luopui tehtävästä yhdistyksen
vuosikokouksessa 9.2.2013. Hänen  tilalleen puheenjoh-
tajaksi kokous valitsi ensimmäistä kertaa yhdistyksen
historiassa ei-ortodoksin, luterilaisen rovasti Heikki
Jääskeläisen. Yhdistyksen nyt 250-henkiseen jäsenis-
töön on kuulunut alusta lähtien ja kuuluu edelleen
runsaasti myös muita kuin ortodokseja.

 Hallituksessa toimi takavuosina useiden vuosien ajan
myös yksi pyhäjärveläisjuurinen, omassa Forssan ev.lut
kotiseurakunnassaan myös aktiivisesti mm. inkeriläisten
auttamistyöhön osallistunut ammattikoulunopettaja Vil-
jo Paajanen, Yläjärven Paajasia. Pari vuotta sitten kaksi
pyhäjärveläisjuurista Konevitsa-aktiivia Elsa Kaasalai-
nen ja Yrjö J. Kaasalainen Turusta kutsuttiin yhdistyk-
sen kunniajäseniksi.

Heikki Jääskeläiselle kontakti Vpl. Pyhäjärveen syntyi
aikanaan työtoveruudessa Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön halli-
tuksen varapuheenjohtaja ja Vpl. Pyhäjärvi-seuran kun-
niapuheenjohtaja Juhani Forsbergin kanssa, mistä hän
iloisena tuli kertomaan kuultuaan, että kaipasin hänen
ottamiaan valokuvia Vpl. Pyhäjärvi-lehteä varten. Isänsä
puolelta kirvulaisjuurinen, Mäntsälässä syntynyt Jääskeläi-
nen vihittiin papiksi 1972 Turussa. Toimittuaan pappina
mm. Salo-Uskelassa ja Tapiolassa hän siirtyi päätoimitta-
jaksi Seurakuntasanomiin vuosiksi 1981-90 ja osasto-
päälliköksi Kirkon tiedotuskeskukseen 1990-94. Viimei-
nen pitkä rupeama ennen eläkkeelle jäämistä oli toimia
arkkipiispan sihteerinä vv. 1994-2012. Hän ehti työsken-
nellä kolmen arkkipiispan, John Vikströmin, Jukka
Paarman ja Kari Mäkisen sihteerinä. Konevitsan luos-
tariin Jääskeläisellä on ollut läheiset suhteet jo Igumeni
Nazarin ajoista lähtien ystävystyttyään igumenin kanssa.

 Niin luostarin 600-vuotisjuhliin osallistunut Vikström
kuin luostarissa 2004 käynyt Paarmakin ovat Suomen
luterilaisen kirkon johtajina korostaneet ekumeenisen
yhteistyön tärkeyttä ortodoksien ja muiden kirkkokunti-
en kanssa. Rovasti Jääskeläinen on työssään ollut luterilai-
sen kirkon ekumeenisissa ja kansainvälisissä hankkeissa
aktiivisesti mukana. Myös Inkerin kirkko on ollut hänen
sydäntään lähellä.

Konevitsa ry:n hallitukseen valittiin uuden puheenjoh-
tajan lisäksi kahden erovuoroisen jatkaessa uutena Kirsti
Fahler. Uudeksi kunniajäseneksi kutsuttiin  hallitustyön
nyt jättänyt Marja-Leena Kähö Lappeenrannasta. Ti-
linpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 sekä suun-
nitelmat ja talousarvio tälle vuodelle hyväksyttiin hallituk-
sen esittämässä muodossa. Kokouksessa oli mukana 25
henkeä.

Luostarin johtajan Igumeni Aleksandrin katsaus jäi
kokoukseen osallistuneilta kuulematta. Pitkittynyt jono
itärajalla pidätteli tuntikausia suoraan Konevitsasta Hel-
sinkiin henkilöauton kyydillä matkalla ollutta Igumenia.
Hän ehti Helsingin ortodoksisen seurakunnan kokoon-
tumistiloihin Unioninkadun varrelle vasta, kun oltiin
kokouksen päätyttyä lopettelemassa eronneen puheen-
johtajan tarjoamaa kakkua. Varta vasten paikalle tullut
Lahden taideoppilaitoksen kuvaamataidon lehtori Antti
Salokannel, joka ensimmäisenä aikoinaan järjesti taide-
leirejä Konevitsaan, luovutti Igumeni Aleksandrille kan-
siollisen opiskelijoiden tekemiä grafiikan lehtiä luostaris-
ta.

KAARINA PÄRSSINEN

Luterilainen rovasti
johtamaan Konevitsan
tukiyhdistystä

Viisi vuotta Konevitsa
ry:n puheenjohtajana
toiminut, tehtävän nyt
jättänyt Riitta Vainikka
ja luostarin johtaja ¨
Igumeni Aleksandr
kiittelivät
toisiaan
hyvästä
yhteis-
työstä.
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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. 24%

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 8.3.2013 mennessä, kiitos.

Vammalan- ja Huittisten seudun Karjalaseura ry:t
ja Pyhäjärven Pakaristen sukuseura yhdistävät uu-
della tavalla toimintaansa ja järjestävät legendaari-
sen Pyhäjärven Kaiun hengessä kevättalven riehan
sunnuntaina 17.3.2013 klo 13, Vinkin Vapaa-
aikakeskuksen ulkoilualueellaVammalan Vinkissä
(Ahertajankatu 33).

Tavoitteenamme on koota yhteen alueemme kar-
jalaisten siirtolaisten jälkeläisiä, myös muut asiasta
kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita.

Luvassa mukavaa yhdessäoloa, mie ja sie
-murretta sekä tietenkin reipasta ulkoilua.

Kelien niin salliessa, tutustu kohteen hiihtolatuun
(n. 3 km), pulkkamäkeen ja muihin ulkoiluaktivi-
teetteihin. Leikkimieliset hiihtokisailut joka sarjassa,
mukana myös haastekisa seniorisarjassa.

Laavulla makkarabaari ja lämmintä mehua.

Tilaisuus on maksuton, tervetuloa
kaikki karjalaisuudesta kiinnostuneet!

Koko perheen karjalainen
kevättalven rieha

Sastamalassa

Evakoiden sijoittumisesta satakuntalaisten keskel-
le -teematilaisuus sunnuntaina 3.3. klo 13.00 Karjalatalon
Yläsalissa,  Käpylänkuja 1, 2,krs, 00610 Helsinki. Esitel-
möitsijänä kirkkoherra Olli Laine. Aluksi nautitaan oma-
kustannushintaan kahvit. Lisää aiheesta toisaalla tässä
lehdessä ja seuran jäsenkirjeessä.  Kaikki aiheesta kiinnos-
tuneet tervetuloa! -Vpl. Pyhäjärvi-seura ry yhteistyössä
Pääkaupunkiseudun Räisäläiset ry:n kanssa

Tampereen SeudunVpl. Pyhäjärvikerhon maaliskuun
tarinatuokio on ke 6.3.2013 klo 13.30, Koulukatu 12,
Tampere. Tarinointia, muuta ohjelmaa, päiväkahvia ja
arpajaiset. Tervetuloa!

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon maaliskuun
kokous pidetään vakiopaikassamme Ravintola Wanhassa
Herrassa, Laaksokatu 17, torstaina 7.3.2013 klo 13
alkaen. Tervetuloa!

Karjalaiset ruokamarkkinat virpolauantaina 23.3. klo
11.-15. Karjalatalolla, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki,
järjestäjänä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ja Karja-
lan Liitto. Pyhäjärveläiset lyövät hynttyyt yhteen tämän
mittavan tapahtuman järjestäjien kanssa. Aloitteestamme
kuullaan klo 12.00 Yläsalissa, 2.krs,  kouluttaja, perintei-
den asiantuntija Pirkko Siilin esitys karjalais-venäläinen
pääsiäisajan ruokaperinne. Tervetuloa kaikki asiasta kiin-
nostuneet!

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry. Sääntömääräinen kevätko-
kous su 14.4. klo 13.00 Karjalatalo, Laatokka-sali, Käpy-
länkuja 1, 2,krs, 00610 Helsinki.  Lisää asiasta maaliskuun
puolivälissä lähetettävässä kokouskutsussa ja maaliskuun
lehdessä. Kokousasioiden lisäksi arpajaiset ja Karjalan
Liiton tämän vuoden teema Karjalainen musiikki, laule-
taan yhdessä karjalaisia lauluja, tervetuloa! -Vpl. Pyhäjär-
vi-seura ry/hallitus

Kevätretki Kemiönsaarelle la 18.5. kurkijokelaisten
kanssa. Lähtö Helsingistä klo 08.00. Tutustuminen upeis-
sa saaristolaismaisemissa sijaitseviin kulttuurikohteisiin,
mm. Dragsfjärdin puukirkko, Taalintehtaan ruukkimil-
jöö ja lauantaitori, Amos Anderssonin kesäpaikka Sö-
derlångvikin kartano. Lisää asiasta jäsenkirjeessä ja maa-
liskuun lehdessä. Tiedustelut, esite ja ilmoittautuminen
1.3.13 alkaen viimeistään 15.4. mennessä 040-519 3036/
Kaarina Pärssinen tai kaarinaparssinen@gmail.com. Ter-
vetuloa! -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.

Apurahat 2013 haettavina
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön yhteydessä toimii viisi erillistä apurahoja jakavaa rahastoa.
Helmikuun 2013 loppuun päättyvä hakuaika (postitus viimeistään 28.2.2013):
- Aune ja Vilho Kähösen rahastosta opiskeluun,

sekä pyhäjärveläisyyttä tukeviin tutkimuksiin
- Helmi Pärssisen rahastosta apurahoja jaetaan puutarha-, karjatalousalaa

tai maa- ja metsätaloutta opiskeleville.
- Puualan käsityörahastosta apurahoja jaetaan erilaisissa puualan oppilaitoksissa

opiskeleville, sekä nuorille alan yrittäjille tai yritystoimintaa aloitteleville.

Toukokuun 2013 loppuun päättyvä hakuaika (postitus viimeistään 31.5.2013):
- Perinnerahasto I:stä apurahoja jaetaan äidinkieltä tai musiikkia opiskeleville

tai tutkiville henkilöille.
- Arvo Kukon rahastosta apurahoja jaetaan humanistisia tieteitä ja musiikkia opiskeleville.

Tiedustelut: Juhani Forsberg  p. 050  5112 899 tai asiamies Pirjo Kiiala  p. 044 2815 047.
Hakemuslomake on tulostettavissa säätiön kotisivuilta/apurahat:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio
Lomakkeen kaikki tiedot tulee täyttää ja postittaa liitteineen osoitteella:
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallitus, c/o Juhani Forsberg
Ryytimaantie 19 A 8, 00320 HELSINKI

* 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

Karjalanmatkat 2013
* 29.3.-1.4. Pääsiäismatka,  Pyhäjärvi, Pietari
* 17.-20.5. Konevitsa,  Pyhäjärvi, Käkisalmi,
  Rautu, Metsäpirtti
* 1.-4.6. Petroskoi, Kizhin saari,
   Kivatsin putous
* 20.-23.6. (Juhannusmatka) Valamo,
   Pyhäjärvi, Käkisalmi, Rautu,  Metsäpirtti
* 5.-9.7. Vienan Kemi, Solovetskin luostari
* 25.-28.7. Konevitsa, Pyhäjärvi, Käkisalmi,
   Rautu, Metsäpirtti
* 9.-12.8. Valamo, Pyhäjärvi, Käkisalmi,
   Rautu, Metsäpirtti
* 17.-20.8. Petroskoi, Kivatsin putous,
   Kizhin saari

  Tiedustelut:
  Heli Salminen,
  puh. 050-5671586, 02-6331784
  Olli Lönnberg, 02-8652110

Vpl. Pyhäjärvi-tuotteita
edullisesti lahjaksi ja

omaan käyttöön
Hanki vaakunapaita, kaikki koot vanhoilla hin-
noilla helmikuun 2013 loppuun asti tilattuina tahi
viimeistään 3.3.13 teematilaisuudessa hankkien. Saa-
tavana väreissä valkoinen, helmenharmaa ja musta.
Edullisesti esim. lahjaksi ja asuksesi tuleville kotiseu-
tumatkoille, vaikka koko ryhmälle, juuristamme
kertova Vpl. Pyhäjärven vaakunapaita. Aidon väri-
sellä Vpl. Pyhäjärven vaakunan kuvalla ja tekstillä
PYHÄJÄRVI VPL varustettua erittäin hyvälaatuista
T-paitaa löytyy valkoisissa ja mustissa sekä V- että
pyöreällä kaula-aukolla, helmenharmaissa vain pyö-
reällä.  Koot  S, M, L, XL, XXL ja XXXL. Hinta 15
€/kpl.  Suurimpien kokojen XXL ja  XXXL
hinnat nousevat 20 euroksi 1.3.2013 lähtien
paitojen toimittajan hinnankorotuksen vuoksi.
Dokumenttielokuva Muistojen järvi vuosilta 1939-
44 Pyhäjärvellä, mukana liuskan seloste elokuvasta,
DVD:n hinta 20 euroa/kpl.  Seuran 50-vuotishis-
toriikki (2007) tarjoushintaan 10 eur/kpl.
Postitettaessa lähetyksiin lisätään postituskulut, mutta
tuotteiden noutamisesta Karjalatalolta 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.
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