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Pyhäkyllöist ovat kokoontuneet
yhteen jo 15 vuoden ajan

Paluumuuton jälkeen omat
pellot kutsuivat toukotöihin
On toukojen aika, kevät
keväältä se koittaa. Kotiin
palanneille karjalaisille ke-
väät 1942, -43 ja -44 olivat
erikoisia, toivorikkaita. Ol-
tiinhan hartaasti kaivatuilla
omilla mailla.

Vaikeuksia noina vuosi-
na oli monin verroin, elet-
tiinhän sota-aikaa ja kai-
kesta oli pulaa. Mutta mi-
kään ei voittanut luotta-
musta tulevaisuuteen.

Seppo Simosen Paluu
Karjalaan -kirjassa kirjoi-
tettiin keväällä -42 : ”Ei
yksin palaavan väestön,
vaan koko kansan toi-
meentulon kannalta oli
Karjalan peltojen viljelyk-

seen saattaminen ensiarvoi-
sen tärkeää”.

Pyhäjärven kunnan apu-
laismaatalousjohtajana oli
noina vuosina Matti Vis-
kari. Vastauksena Karjalan
Kannaksen Liiton kyselyyn
hän ilmoitti Pyhäjärveltä:

”Tärkeimmäksi tehtäväk-
si paluun jälkeen muodos-
tui tuotantokamppailu eri
muotoineen. Viljan viljelyyn
kiinnitettiin suurta huomio-
ta. Jälleenrakentaminen al-
koi myöskin sikäli kuin ra-
kennustarpeita saatiin. Etu-
tilalle kumminkin asetettiin
maataloustyöt ja maatalo-
uskaluston hankinta”.

Pyhäjärven historian mu-
kaan kunnan maataloustoi-
mistolla oli tavaton työ huo-
lehtiessaan, että pellot eri
puolilla pitäjää tulivat vilje-
lykseen ja että valtion apu-
toimenpiteet viljelijöille tu-
livat tasaisesti jaetuiksi.

Noitermaan seudun his-
toriikin Vaellusvuodet-kir-
jassa on aikalaisten muisti-
kuvin kerrottu mainituista
vuosista. Eri puolilla Pyhä-
järveä kokemukset ovat
olleet pitkälti samankaltai-
sia. Niinpä lainaukset kir-
jasta ovat paikallaan.

SIVU 8
Kinnarin ruispellolla Paarinassa 1939, viimeisenä kesänä ennen talvisotaa.
Vasemmalta Veikko, Matti, Pirkko ja Elisa Kinnari, edessä Mikko Huuri.
Kuva kirjasta Noitermaan seudun historiikki.

Vinkkejä ja
käyntikohteita
Pyhäjärven
kotiseutumatkaajille

Pyhäjärven Pyhäkylän väki pitää säännöllisesti yhteyttä. Tämänkeväisen kokouksen päätteeksi kaikki
Pyhäkylässä syntyneet kokoontuivat yhteiseen valokuvaan. Henkilöt ylhäällä vasemmalta Mauri
Skaffari, Aino Pöyhönen, Eino Pusa, Veikko Niukkanen, Pentti Risku ja Veikko Pitkänen. Alhaalla
vasemmalta Reini Kukko, Toivo Hinkkanen, Irma Karppanen ja Terttu Hämäläinen.  SIVU 9.

Vpl. Pyhäjärvi-
juhlat

Hämeenkyrössä
20.-21.7.2013

Pyhäjärvi-Säätiön edellinen asiamies Reino Äikiä
on muutama vuosi sitten laatinut pienen ”matkaop-
paan” kotiseutumatkailijoita varten. Äikiän koos-
teessa esitellään tärkeimmät pitäjän nähtävyydet ja
annetaan myös muita vihjeitä onnistuneen matkan
tekemiseksi. Julkaisemme koosteen uudelleen keski-
aukeamalla.

SIVUT 6-7

MAJOITUSTILOJA paikkakunnalta
löytyy jonkin verran:
* Motelli Kyröskoski
* Hotelli Urkin Piilopirtti
* Frantsilan Hyvän Olon keskus
* Karmel-koti
* Osaran maaseutuopetusyksikkö
* Paikkakunnalla on myös muutama maatila,
joista voi tiedustella yösijaa.

Lisätietoja löytyy internetistä sivustolta
www.hameenkyro.fi/matkailu/majoitus.
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Etulinjasta
kotirintamalle
Tulevaisuuden tutkimus on ollut yksi kevään
puheenaiheista. Tohtori Himanen
tuottaa huomattavan suurta palkkiota vas-
taan näköaloja tuntemattomaan tulevaisuu-
teen.
Samaan aikaan tietämyksemme historiasta ja
menneisyydestä täydentyy. SA-kuva teki
merkittävän  palveluksen kansalaisille huhti-
kuussa. Se avasi pääsyn sodan aikaiseen
kuvamateriaaliin.
Suurin osa kuvista on ollut tähän asti vain
tutkijoiden saatavilla. Nyt kuka tahansa voi
tutustua tähän aineistoon kotoa käsin, netin
välityksellä.
Kuvat, joita on peräti 160 000 kpl, ajoittuvat
vuosiin 1939-1945. Mukana on kuvia linjoilta
että kotirintamalta. Hakusanoja ja aikarajauk-
sia käyttäen kuvia voi lajitella paikkojen ja
aihepiirien mukaan. Kuvien digitointi kesti yli
kolme vuotta.

Pyhäjärveläisittäin mielenkiinto kohdistuu
luonnollisesti oman kotiseudun kuviin. Niitä
löytyy runsaasti. Hakusana ”Pyhäjärvi” tuo
katsottavaksi runsaasti kuvia, joista tosin
suurin osa on otettu Laatokan pohjoispuolella
sijaitsevasta Pyhäjärvestä.
”Pyhäkylä” haku tuo nähtäville mm. palaneen
kirkkomme ristin kuvattuna raunioilla elokuus-
sa 1941 Pyhäjärven valtauksen jälkeen.
 Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkistä
löytyy uusia kuvakulmia. Samoin kirkonkellos-
ta, joka oli väliaikaisesti asennettu telinee-
seen vellikelloksi.
Koskettavia ovat myös talvisodan päättymi-
sen jälkeen otetut kuvat perääntyvistä jou-
koistamme Alakylän tienhaaran kohdalla.
16.3.1940 on luotu viimeisiä silmäyksiä
aseman ja Alakylän suuntaan. Kuvista välittyy
runsas lumipeite, kirkas ilma, pitkä matka
hiihtomiehillä edessä. Kiire poistua rauhanso-
pimuksen määräysten mukaan, vieraan
komennon alta, kohti tuntematonta.
Sortanlahdesta löytyy runsaasti kuvia jatko-
sodan ajoilta, rannikkopuolustus on ollut
mielenkiinnon kohteena. Italialaisesta Laato-
kan  laivasto-osastostakin  on mielenkiintoisia
kuvia.
Toivottavasti saamme nauttia tästä kuvamate-
riaalista myös lehtemme välityksellä. SA-kuva
on luovuttanut kuvien käyttöoikeuden va-
paaksi, kunhan lähde mainitaan. Nyt on
viimeiset hetket seuloa tästä materiaalista
meidän Pyhäjärveämme koskeva aineisto.
 Jokainen ennen julkaisematon kuva on kuin
viesti menneiltä polvilta. Voisiko sitä verrata
twitteriin tai facebook-päivitykseen, jonka
lähettää tuntematon ystävä, aikojen takaa?

On hyvä muistaa:
toiset kirjoittavat
historiaa, toiset
tekevät sitä.
Etulinjasta kotirinta-
malle 1939-1945
-kokoelma löytyy
netistä osoitteesta
SA-kuva.fi.

MARKKU
PÄRSSINEN

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallituksen jäsen

Joukkomme perääntyvät talvisodan päätyttyä Pyhäjärven aseman ja Alakylän tienristeyksen kohdalla
16.3.1940. Kuvat: SA-kuva.

Käy tutustumassa SA-kuviin

Hakusanalla Pyhäkylä ensimmäinen kuva on maas-
sa makaava kirkon risti.

Kirkonkello.

Pyhäjärvi-lehden huhtikuun numerossa oli kuva Vpl. Pyhäjärven Rantakylän kansakoulun mottitalkoo-
laisista vuonna 1943. Tässä kuvassa samoja oppilaita keväällä koulun päättäjäisissä. Kuvan lähetti
Tuomo Häyrynen Iistä. Hän toivoo saavansa kuvassa olevien kuulumisia. Tuomolle voi soittaa
numeroon 040 744 5463, tai kirjoittaa osoitteeseen Tuomo Häyrynen, Konintie 158 91100 Ii.

Mottitalkoolaiset 1943 kevätjuhlissaan
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Maaliskuun lehdessä ker-
rottiin säätiömme viime
vuoden toiminnasta ja tu-
loksesta sekä vuoden 2013
toimintatavoitteista.

Me hallintoneuvoston
kokouksessa mukana ol-
leet saimme varsin seikka-
peräisen selvityksen sää-
tiömme taloudellista tilan-
teesta, mutta myös tavoit-
teista, joita hallitus esitti ku-
luvalle vuodelle.

Varsin asiallisen keskus-
telun jälkeen hallintoneu-
vosto säätiön ylimpänä
päättäjänä hyväksyi sekä ti-
linpäätöksen että kuluvan
vuoden toimintatavoitteet.

Pikaisen tarkastelun tu-
loksena voisi todeta, että
säätiömme taseen loppu-
summa, reilut 350 000 eu-
roa, osoittaisi säätiömme
olevan varsin varakas.

Säätiöiden joukossa oma
säätiömme sijoittuu kuiten-
kin suhteellisen vaatimat-
tomalle tasolle. Siksi onkin
todettava, että säätiön hal-
litus joutuu toimimaan suh-
teellisen pienin käyttöva-
roin. Tärkeimmän toimin-
tamuotomme Vpl. Pyhä-
järvi-lehden toimittamista
on lehtemme lukijakunta
tilauksillaan tukenut. Vali-

Rahastot Vpl. Pyhäjärvi-Säätiössä:
Stipendejä on jaettu yli 100 000 euron arvosta

Ylläppään Haapasaaret kokoontuvat Raumalla

tettavasti uhkatekijänä on
pienoinen lasku tilaajamää-
rissä edellisen vuoteen ver-
rattuna.

Säätiömme taseen lop-
pusummasta on viiden eri
rahaston osuus jonkin ver-
ran yli 330 000 euroa. Täs-
tä summasta suurin osa on
rahastomääräysten mukaan
käyttötarkoituksiltaan tar-
koin määritelty.

Tämä merkitsee sitä, että
lahjoittajat ovat aikoinaan
määritelleet, miten rahas-
toa ja erikoisesti sen kor-
kotuottoa voidaan vuosit-
tain käyttää. Ottaessaan vas-
taan viime vuosien varsin
mittavatkin testamentti-
määräykset tai lahjoitukset
säätiö on hyväksynyt ra-
hastojen säännöt.

Valtaosa näistä rahastois-
ta on sellaisia, joiden kor-
kotuottoa voidaan käyttää
etupäässä opintoavustuk-
siin, mutta eräissä tapauk-
sissa, kuten viimeksi muo-
dostunut Aune ja Vilho
Kähösen rahasto, antaa sää-
tiön hallitukselle mahdolli-
suuden käyttää korkotuot-
toja myös pyhäjärveläisyyttä
tukeviin tutkimuksiin ja toi-
mintoihin.

Kokousselostuksesta voi-
tiin todeta, että säätiön his-
toriassa yksi varsin  merkit-
tävä rahasto on tullut tiensä
päähän. Kyseessä on Tyy-
ne Lehikoisen rahasto.

Tyyne Lehikoinen syntyi
3.7.1910 Vpl. Pyhäjärvellä
ja kuoli Honkajoella
24.8.1981. Hänen miehen-
sä Frans Lehikoinen oli
kuollut jo aikaisemmin v.
1959. Lapseton pariskunta
oli tehnyt aikanaan keski-
näisen testamentin, jossa
määrättiin viimeksi eläneen
puolison perivän kaiken
omaisuuden.

Muutama vuosi ennen
kuolemaansa Tyyne Lehi-
koinen otti yhteyttä säätiön
hallituksen silloiseen pu-
heenjohtaja Erkki Pärssi-
seen esittäen halunsa tehdä
säätiölle testamentin. Niin-
pä yhdessä puheenjohtajan
kanssa kävimme Tyyne Le-
hikoisen luona, ja käynnin
tuloksena saatiin testament-
tiasiakirja laadituksi.

Tyyne Lehikoinen oli tar-
koitin miettinyt, miten va-
roja tulisi käyttää, ja hänen
toiveensa merkittiin asia-
kirjaan. Tyyne Lehikoisen
kuoltua testamentti valvot-
tiin ja omakotitalokiinteis-
tö Honkajoella myytiin. Tes-

tamentin varoista muodos-
tettiin 140 000 markan suu-
ruinen rahasto.

Tyyne Lehikoista lähellä
oli nuoriso ja urheilu. Niin-
pä rahastosta onkin vuosi-
en 1983-2012 välisenä ai-
kana jaettu 285 jatko-opis-
keluapurahaa, sen lisäksi 13
urheiluapurahaa ja  10 pe-
rinneapurahaa, euroiksi
muutettuna yhteensä n. 45
000 euroa.

Osa varoista käytettiin
Huittisten kirkkoon sijoite-
tun Vpl. Pyhäjärven kirkon
alttaritaulun kunnostami-
seen, Lappeenrantaan si-
joitetun sankarivainajien
muistomerkkiin, Pyhäjär-
ven sankarihautausmaan ja
lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkkeihin sekä
muihin hallituksen tarpeel-
liseksi katsomiin kohteisiin.
Näihin kunnostamistöihin
käytettiin lisäksi muitakin
säätiön ja opetusministeri-
ön myöntämiä varoja.

Lisää rahastoja
Tyyne Lehikoisen rahasto
ja sen käyttö saivat aivan
ilmeisesti aikaan sen, että
vuosina 1991-2011 sää-
tiömme edustajiin otettiin
muutamaan kertaan yhteyt-
tä lahjoitustarkoituksessa.

Säätiölle onkin tullut tes-
tamentti tai lahjoitusvaroja
usealta taholta,  ja sen seu-
rauksena säätiön hallinnon
perustamat rahastot ovat
varsin kohtalaisen pääoman
omaavia.

Kaikkiaan on vuosina
1983-2012 myönnetty eri-
laisia apurahoja yhteensä
451 kpl ja noin 110 000
euroa.

Lisäksi eräs rahasto an-
taa mahdollisuuden käyt-
tää 15 vuoden aikana niin
pääoman kuin koron sääti-
ön hallituksen parhaaksi
katsomalla tavalla ja tätä
rahastoa on vielä jäljellä
noin 7000 euroa.

Lehdistä olemme voi-
neen lukea, kuinka valtio
on saanut perillisittä kuol-
leilta henkilöiltä vuoden
2012 aikana 27 miljoonaan
euroa.

Tiedotusvälineet ovat
kertoneet myös yksittäisis-
tä tapauksista, joissa valtio
ja hakemuksesta myös asi-
anomainen kunta ovat saa-
neet varsin huomattavia
perintövaroja. ¨

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
kohdalla saadut lahjoituk-
set ovat kahdenlaisia. Muu-
tamat lahjoittajat, kuten Tyy-

ne Lehikoinen ja Aune ja
Vilho Kähönen, ovat testa-
mentanneet koko omaisuu-
tensa säätiölle tarkoin mää-
ritellyin ehdoin.

Toiset rahastot ovat
muodostuneet siten, että
henkilöt ovat lahjoittaneet
tietyn rahasumman mää-
räämillään ehdoilla säätiön
käyttöön.

Olemme voineet vuosit-
tain lukea lehdestä ja sääti-
ön kotisivuilta säätiön toi-
minnasta.

Säätiö tarvitsee edelleen
varoja toimintaansa. Hen-
kilöt, jotka haluaisivat an-
taa esimerkiksi osan va-
roistaan oman säätiömme
toimintaan, voivat ottaa
yhteyttä säätiön asiamieheen
tai hallituksen puheenjoh-
tajiin. Yhteystiedot löytyvät
lehtemme sivuilta.

Mahdolliset lahjoitukset
tulee aina tehdä määrättyjä
muotomääräyksiä noudat-
taen, ja säätiö saa yleensä
varat käyttöönsä ilman lah-
javeroa.

REINO ÄIKIÄ
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön

asiamies 1973-2009

Hämeenkyrössä, heinäkuun 20.-21. 2013 järjestettävillä
Vpl. Pyhäjärvi-juhlilla tavataan jälleen lauantaina sukuse-
minaarin merkeissä. Juhlapaikkana on F.E. Sillanpää -
lukion auditorio. Kaiun muistoviestin peruuntumisen
vuoksi seminaari alkaa tänä vuonna poikkeuksellisesti jo
klo 11:00.  Tapahtuma tarjoaa jälleen suku- ja kotiseutu-
historian harrastajille ja muutoinkin juuristaan Vpl. Pyhä-
järvellä kiinnostuneille uutta tietoa.

Arkeologi, FM Juha Ruohonen esittelee uusinta
tutkimustietoa Pyhäjärvellä ja Karjalan Kannaksella suo-
ritetuista rautakaudelle sijoittuvista löydöistä. Vasta vii-
me vuosikymmenien aikana suoritettu arkeologinen
tutkimus on tarjonnut entistä tarkempaa tietoa Kannak-
sen ja Pyhäjärven esihistoriasta. Erityisen vähän on ollut
käytössä tutkimusaineistoa ja tietoa alueen rautakaudes-
ta. Viime vuonna tehdyt löydökset ovat kuitenkin
antaneet aikaisempaa monipuolisempaa tietoa tästä ai-
kakaudesta.

Sukuseminaarissa esitelmöi myös Kauko Hinkka-
nen, joka esittelee Suvannon seudun paikallishistorian
työryhmän hanketta. Ryhmä on työskennellyt hankkeen
parissa ahkerasti tutkien vuosien 1917-1921 tapahtumia
ja oloja Suvannon alueella.

Kalle Pakarinen esittelee puolestaan uuden, arkisto-
jen, kirjastojen ja museoiden yhteisen www.finna.fi -
hakupalvelun, josta tullee olemaan ajan mittaan hyötyä
myös sukututkijoille ja kotiseudun menneisyydestä kiin-
nostuneille.

Seminaaripäivän lopuksi myös Vpl. Pyhäjärven suku-
seuroilla on jälleen mahdollisuus vaihtaa kuulumisia ja
kokoontua keskenään.  Sukuseurojen toiminnasta vas-
taavia pyydetään varaamaan kokoontumistiloja Risto
Toiviaiselta.

Vpl. Pyhäjärvi-juhlien
sukuseminaari jatkaa
esihistorian merkeissä

Vpl. Pyhäjärvi-juhlien sukuseminaari lauantaina
20.7.2013, klo 11:00 alkaen.
Paikka: Hämeenkyrön yhteiskoulu / F.E. Sillanpään
lukio, os. Ristamäentie 13, Hämeenkyrö.
Sukuseurojen tilavaraukset: Risto Toiviainen,
p. 044 355 5912, sähköposti risto.toiviainen(a)netti.fi

Ylläppään Haapasaaret eli
Simo ja Katri Haapa-
saaren jälkeläiset kokoon-
tuvat Raumalla 8.6.2013.

OHJELMA:
Tapamme Raumalla Py-

hän Ristin kirkon luona
(Luostarinkatu 1) klo
11:30.

Ohjelmassa opastettu
”Tramppausrunda Vanhas
Raumas”. Kierroksen kes-
to 1 h. Mikäli ette jaksa
osallistua kävelyyn, voitte
saapua suoraan Fåfängaan.

Kokoontuminen klo
12:45 Fåfängan Paviljon-
gissa (Suvitie 4, Rauma).
Tapaaminen alkaa ruokai-
lulla klo 13, jonka päät-
teeksi pidetään vuosikoko-
us. Kokouksen lopuksi tu-
tustumme läheiseen Kiikar-
torniin.

Ilmoittautumiset Marjat-
ta Laamaselle 26.5.2013
mennessä joko puh. 044
5888 597 sähköpostilla
m a r j a t t a l a a m a n e n
@suomi24.fi

Kutsu löytyy kotisivulta
www.haapasaaret.org

Lisätietoja kokouspai-
kasta www.ffpaviljonki.fi

Hotelli Cumuluksesta on
varattu alustavasti kahden
hengen huoneita sukulais-
hintaan 60 e/ yö. Ajalle la
8.6.-su 9.6.2013. s-posti:

rauma.cumulus@restel.fi
tai puh. 02837821. Hintaan
sisältyy runsas buffetaami-
ainen ja sauna uintimah-
dollisuudella.

Huoneet on varattavissa
suoraan hotellilta. Varaus
on nimellä Haapasaaren
sukuseura.

Varaathan 1.6.2013 men-
nessä. Huoneita on rajoite-
tusti.

Terveisin

MARJA-LEENA
TUOMISAARI

Ylläppään Haapasaaret ry
sukuseuran sihteeri

Simo Taavetinpoika Haapasaari ja Katri Heikintytär o.s. Hiiri.
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Pyhäjärvi-lehti julkaisee
joka numerossa tietoja

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

asianosaisilta  luvan tietojen julkaisuun.

Kirkonsanoma

Laulakaa Herralle uusi lau-
lu. Pääsiäisestä alkoi ilois-
ten sunnuntaiden aika. Her-
raansa seuraavat kristityt
kulkevat nyt voittosaatos-
sa. He liittyvät kristittyjen
vanhaan tunnustukseen:
Jeesus Kristus voittaa. Tuo-
hon kulkueeseen ja ylös-
nousemuksen iloon liittyy
psalmin kehotus uudesta
laulusta.

Laulusta ja musiikista ei
nykyisin ole puutetta. Aina
soi on kirjaimellisesti totta.
Mopoauto kulkee illan hä-
myssä. Autosta kuuluu
”jyntsin, jyntsin jyntsin”,
niin että tien varrella asuvat
heräävät, jos olivat nukku-
massa. Radiosta löytää
musiikkia mihin vuorokau-

Uusi laulu
den aikaan tahansa. Hiljai-
suuttakin on olemassa,
mutta sitä pitää varta vas-
ten etsiä. Pääsiäiseen kuu-
luivat musiikin suuret teok-
set, jotka kuvasivat Kris-
tuksen kärsimystietä ja voit-
toa. Laulu ja musiikki ko-
hottavat ihmisen mieltä, että
niistä saatu pääoma tuntuu
pysyvältä.

Kun aina soi, mihin vä-
liin vielä voi sijoittaa uuden
laulun. Uusi laulu syntyy
voittosaatossa, kristittyjen
kulkueessa. Sen syntyyn var-
sinkin alussa kuuluu hiljai-
suus. Silloin ollaan kasvok-
kain elävän Jumalan kans-
sa. Häntä emme näe, mut-
ta olemme kuulleet Hänen
pyhän tahtonsa. Syntimme

tulevat todellisiksi, mutta
samalla ja samassa määrin
paljastuu Jumalan armah-
tava ja anteeksiantava mie-
lenlaatu. Niin kuin Isä ar-
mahtaa lapsiansa, niin ar-
mahtaa Herra niitä, jotka
pelkäävät ja rakastavat hän-
tä. Uuden laulun käyttö-
voimana ovat hämmästys
ja ilo.

Olen mielessäni kuvitel-
lut, miten uusi laulu alkaa.
Laulu kuuluu ensin hiljaa ja
varovasti, ikään kuin tilaa
etsien. Vähitellen lauluun
kätkeytyneet ilo ja voima
tulevat esiin. Nämä ottavat
mukaansa varovaisenkin
kanssakulkijan. Oma epä-
varmuus ja kysymys, kuu-
luuko tämä minulle, alka-

vat kadota. Tilalle tulevat
voiton todellisuus ja lah-
jaksi saatu ilo. Uusi voittoi-
sa laulu voimistuu jatku-
vasti, niin että se lopulta
kuuluu kuin suurien vesien
pauhuna.

Aina soi. Elämään kuu-
luvat monet laulut ja erilai-
set soitot. Soitto on tehty
myös suruista, tämänkin on
elämä opettanut. Ilo on
hyvä laulaa julki, jos sanat
eivät riitä kertomaan. Mut-
ta ennen muuta iloitsen sii-
tä, että voittajien kulkueen
uusi laulu ei koskaan lakkaa
kuulumasta. Se soi aina.

HEIKKI
PAUKKUNEN

Yliagronomi Eudo Eina-
ri Kukko kuoli 1. pääsiäis-
päivänä 31.3.2013 Helsin-
gissä Haartmanin sairaalas-
sa. Alle kuukauden kestä-
nyt ja vatsataudista alkanut
yleiskunnon heikkeneminen
vei lopulta veteraanin voi-
mat. Hän oli täyttänyt edel-
lisenä tiistaina 94 vuotta.

Einari Kukko syntyi Vpl.
Pyhäjärven Tiituan kylässä
26.3.1919 vanhempiensa
Tuomas ja Maria (o.s. Kaa-
salainen) Kukon 11:nä ja
kolmanneksi nuorimpana
lapsena.

Syntymäkodin nimi oli
Tammala ja talossa asui
tuolloin Pyhäjärven viimei-
nen todellinen suurperhe,
jota isännöi Einarin isoisä
(”äijä”), hänkin Tuomas
Kukko. Vanhan isännän
kuoltua vuonna 1922 Tam-
malan Kukkojen suurper-
he hajosi ja Einarin isä osti
vaimonsa langolta samassa
Tiituan kylässä sijainneen
Koivumäen tilan ja talon,
johon muutti perheineen.

Pyhäjärvellä ja varsinkin
Tiitualla sukunimi Kukko
oli yleinen, joten Koivu-
mäen talon isoa veljessar-
jaa tavattiin kutsua Koivu-
mäen pojiksi.

Vuonna 1932 valmistui
uusi asuinrakennus, joka on
edelleen pystyssä ja asuin-
käytössä. Koivumäellä vart-
tui aikuiseksi perheen yh-
deksän poikaa ja yksi tytär.

Einari Kukko 1919-2013

Yhden pojista kuoltua sai-
rauteen muut kahdeksan
osallistuivat viime sotiim-
me 1939-1945. Veljeksistä
kaksi, Toivo (1939) ja Heik-
ki (1941), palasivat kotiin
sankarivainajina ja lepäävät
Vpl. Pyhäjärven sankari-
haudassa. Koivumäen Kuk-
kojen veljessarjan kokonais-
panos isänmaan puolusta-
misessa hakee siten lähes
vertaistaan.

Musakanlahden kansa-
koulun jälkeen Einari Kuk-
ko jatkoi Käkisalmen yh-
teiskouluun, josta pääsi yli-
oppilaaksi keväällä 1939.
Valkolakin juhlinta vaihtui
jo seuraavana päivänä kent-
täharmaisiin RTR3:n alok-
kaana Valamossa. Aliup-
seerikoulun jälkeen Einari
jatkoi vuoden 1940 alussa
Merisotakouluun Suomen-

linnaan ja edelleen aktiivi-
upseerina syksyyn 1944 kes-
täneelle sotatielle.

Jatkosodassa Einari Kuk-
ko palveli Laatokan ja Ää-
nisen rannikkopuolustuk-
sessa mm. patterin päällik-
könä sekä 1944 viivytys-
taisteluissa raskaan krh-
osaston päällikkönä Itä-
Karjalassa ja Viipurinlah-
della. Hänet ylennettiin kap-
teeniksi 1968.

Sodan jälkeen Einari
Kukko aloitti opinnot Hel-
singin yliopistossa, josta val-
mistui agronomiksi 1949.
Siitä alkoi mittava työura
maatalousalan järjestöissä ja
moninaisissa luottamustoi-
missa.

Hän jäi eläkkeelle 1982
Maatalouskeskusten liiton
osastopäällikön toimesta.
Yliagronomin arvonimi
Einari Kukolle myönnet-
tiin 1968.

Opintoihinsa liittynyt työ-
harjoittelu vei Einarin vuon-
na 1948 Rantasalmelle, mis-
sä tutustui Helvi Maria
Viljakaiseen. Heidät vi-
hittiin 13.8.1949 Rantasal-
mella, josta Helvin kotiseu-
dusta tuli samalla Helsin-
kiin asettuneen pariskun-
nan mieleinen kesäpaikka
vuosikymmeniksi. Niihin
Haukiveden järvimaisemiin
Helvi ja Einari suuntasivat
eläkkeelle jäätyään vuosit-
tain koko kesäksi.

Tämä onni kuitenkin
päättyi vuonna 2004 Hel-
vi-puolison sairastumiseen,
mistä alkoi Einarin vaativa
ja vuosia kestänyt työru-
peama Helvin omaishoita-
jana, kunnes Helville järjes-
tyi hoivapaikka kodin lä-
histöllä sijaitsevasta Riista-
vuoren palvelutalosta.

Keväällä 2011 Einarin-
kin kunto huononi siinä
määrin, että hän pääsi taas
puolisonsa kanssa yhteiseen
”kotiin” Riistavuoressa. Nyt
leskeksi jäänyt Helvi asuu
edelleen samassa pien-asun-
nossa.

Einari Kukon mieluisim-
piin harrastuksiin kuuluivat
kuorolaulu, kotiseutuasiat,
reserviupseeri- ja veteraa-
nitoiminta sekä Lions Club
Helsinki-Huopalahti, jonka
presidenttinäkin hän pit-
kään toimi.

Karjalaisuus oli Einari-
sedälleni erityisen lähellä sy-
däntä. Hän oli helsinkiläi-
sen Vpl. Pyhäjärvi-seuran
perustaja- ja kunniajäsen
sekä pitkäaikainen puheen-
johtaja.

Karjalaan ja Pyhäjärvelle
Einari ei silti koskaan ha-
lunnut uudelleen palata,
vaikka kuvia ja matkater-
veisiä sieltä toimme. Syistä
ei tarkemmin puhuttu,
mutta ymmärsin Einari-se-
dän halunneen säilyttää al-
kuperäisen, kultaisen muis-
ton kotiseudustaan.

Einari Kukko siunattiin
16.4.2013 Hietaniemen
vanhassa kappelissa vain lä-
himpien läsnä ollessa. Siu-
nauksen toimitti vainajan
kotiseurakunnan Huopa-
lahden kappalainen, pasto-
ri Miira Muroma-Nikunen.

Siunaustilaisuudessa kuul-
tu Veteraanin iltahuuto oli
Einarille läheinen jo eläes-
sään, tullen nyt todeksi
omalla kohdalla. Viimei-
nen matka päättyi seuraa-
vana lauantaina Rantasal-
men kirkkomaahan.

TUOMO KUKKO

Einari Kukko.

Koivumäen (Kukon) talo Tiitualla 2.7.1944, jolloin siinä toimi JR
15:n komentopaikka. SA-kuva, kuvaaja eversti von Schrowe.

Rakas mieheni, isämme, vaarimme, isovaarimme

Unto Johannes Sirkiä
s. 13.1.1935 Pyhäjärvi Vpl
k. 11.4.2013 kotona Helsingissä

Jäi jälkeesi kotipiha hiljainen
sen puut ja pensaat lintuineen.
Ei polulla enää kulkijaa
kodissa muistot vaan asustaa.
On ahkera käsi rauennut
työntäyteinen elämä päättynyt.

Rakkaudella kiittäen ja kaivaten
Sirkka
lapset ja lastenlapset perheineen
sisaret ja veljet perheineen
sekä muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa 18.5.2013.
Lämmin kiitos kaikille, jotka monin eri tavoin

olette muistaneet meitä surussamme.

Majuri evp. Pertti Sakari
Lappalainen on kuollut
Jyväskylässä 70 vuoden
ikäisenä pitkälliseen sairau-
teen.  Hän syntyi Vpl. Py-
häjärvenVernitsalla Tauno
ja Kerttu Lappalaisen (s.
Savolaisen) perheeseen.

Tornion yhteislyseossa
vuonna 1960 suorittaman-
sa ylioppilastutkinnon jäl-
keen hän hakeutui tulevalle
elämänuralleen jo 18-vuo-
tiaana lähtiessään suoritta-
maan asevelvollisuuttaan
vapaaehtoisena. Reserviup-
seerikoulun jälkeen hän val-
mistui kadettikoulun 49.
kurssilta vuonna 1965.

Pisimmän päivätyönsä
hän teki viestikoelaitokses-
sa Tikkakoskella. YK:n rau-
hanturvatehtäviin hän osal-
listui 1970-luvulla Kyprok-
sella ja myöhemmin myös
Golanilla.

Vielä eläkkeelle siirrytty-
ään hän toimi neuvonanta-
jana kriisialueilla, mm. Bos-
niassa, Persianlahdella ja
Angolassa.

Kriisien ja levottomuuk-
sien täyttämä maailma, mel-
kein syntymästä asti, ei nä-
kynyt hänessä.  Tyyni, rau-
hallinen ja diplomaattinen
tilannetaju oli ominaista hä-
nelle. Kaikki oli voitava rat-
kaista rauhanomaisin kei-
noin. Kaikkeen oli paneu-
duttava kunnolla, oli sitten
kyse poikasen innostukses-
ta kalastukseen, trumpetin-
soiton oppimisesta omin
päin tai mistä tahansa va-
kavammasta asiasta.

Muistokirjoituksia

Pertti Lappalaisen muistolle

Pertti Lappalainen.
Hän ei aiemmin halun-

nut palata synnyinseuduil-
leen, Karjalaan, mutta iän
karttuessa mieli muuttui.
Voimakas isänmaanrakka-
us oli syynä kumpaankin
kannanottoon. Sotahistoria
ja sodan merkittävät taiste-
lupaikat kiinnostivat, sa-
moin sukututkimus ja kir-
jallinen toiminta. Pyhäjär-
ven Taubilan hovi ja sen
omistajat herättivät halun
tutkimiseen vielä sairauden
aikanakin. Hän oli  Suo-
men Sotilas-lehden vaki-
tuinen avustaja vv.2000-
2010.

Sairaus vei Pertiltä voi-
mat, mutta ei intoa osallis-
tua elämään.  Lappiin suun-
tautuneet kalaretket  hyvien
ystävien kanssa olivat huip-
puhetkiä loppuun saakka.

Viimeinen iltahuuto tuli
ihan liian aikaisin.

                                         Sisaret
PAULA FILEN
ja MAIJA LIISA
KORHONEN
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Kevättöissä ennen vanhaanMuistokirjoituksia

Unto Johannes Sirkiä
syntyi Vpl. Pyhäjärven
Konnitsan kylässä
13.1.1935 Johannes Sirkiän
ja puolisonsa Lempin s.
Henttinen esikoisena per-
heeseen, johon hänelle syn-
tyi myöhemmin vielä yh-
deksän sisarusta.

Osa Sirkiän suurperheen
lapsista syntyi vasta uusilla
asuinsijoilla evakossa. Sisa-
ruksista vanhimpana Unto
toimi alusta asti tiennäyttä-
jänä nuoremmille monessa
asiassa. Johannes ja Lempi
Sirkiän kotitalo sijaitsi ai-
van lähellä Konnitsan kes-
kustaa, kirkolta Konnitsaan
tulevan tien varrella vähän
ennen Konnitsanjoen sil-
taa.

Talvisodan alla Sirkiän
perhe  joutui meidän mui-
den pyhäjärveläisten mu-
kana lähtemään evakkoon.
Sirkiät päätyivät Suoden-
niemen Lahdenperään, jos-
sa he saivat asuttavakseen
ja viljeltäväkseen rakenta-
mattoman, kokonaispinta-
alaltaan noin parinkymme-
nen hehtaarin suuruisen pi-
entilan, jonka viljelyala kak-
sinkertaistui alun perin nel-
jästä hehtaarista.

Ensimmäisen kesän per-
he asui hirsiladossa, seu-
raavaksi rakennettiin sauna
ja sitten asuinrakennus. Tä-
mähän se oli tavanomai-
nen ja tuttu rakentamisen
järjestys meille evakoille.

Sirkiät palasivat 1942
monien muiden pyhäjär-
veläisten tapaan kotiinsa
Konnitsaan. Unto oli tullut
jo kouluikään ja hän ehti
käydä pari vuotta Konnit-
san kansakoulua, ennen
kuin kesällä 1944 tuli uusi
lähtö sodan jaloista.

Unto Sirkiän elämäntyö
oli väkevä esimerkki siitä,
miten määrätietoisin aske-
lin hankitaan oma paikka
työelämässä. Unto oli var-
sinainen ”self-made-man”.
Hän oli jo poikasena mu-
kana pellonraivaustöissä,  ja
16-vuotiaana hän aloitti
työnsä kauppa-apulaisena.
Pian hänelle tarjoutui kui-
tenkin tilaisuus kouluttau-
tua käytännössä kaivinko-
neen käyttäjäksi, ja siinä
ammatissa Unto hankki lei-
pänsä, rakensi oman ko-
tinsa Helsingin Konalaan ja
elätti perheensä. Eri kai-

Unto Sirkiän muistolle

vinkoneyhtiöissä palvellen
hänen työnsä jäljet ovat kät-
kössä pääkaupunkiseudun
lukuisten uudisrakennusten
perustoissa.

Unto oli aktiivinen pyhä-
järveläisen ja konnitsalaisen
perinteen vaalija. Hän toi-
mi Vpl. Pyhäjärvi-seuran
vastuunkantajana useiden
vuosien ajan. Kun mah-
dollisuudet avautuivat ko-
tiseutumatkoille Karjalaan,
Unto käytti tätä tilaisuutta
läheisine konnitsalaisystävi-
neen ahkerasti hyväksi.  Suu-
reksi osaksi hänen tarmok-
kuutensa ansiota oli, että
hänen ensimmäinen kou-
lunsa, Konnitsan kansakou-
lun koulurakennus korjat-
tiin jälleen käyttökelpoiseen
kuntoon.

Pyhäjärveläisperinteen
vaalimisen lisäksi Unto Sir-
kiän mieliharrastukset oli-
vat kalastus pikkupojasta
asti, myöhemmin matkailu
ja toiminta erilaisissa järjes-
töissä. Lauttasaaren rannas-
sa hänellä oli merikelpoi-
nen moottorivene, jolla pää-
si helposti pääkaupunkiseu-
dun toisinaan anteliaillekin
kalavesille. Omalla matkai-
luautollaan hän teki per-
heensä kanssa monia mat-
koja eri puolille Euroop-
paa.

Unto Sirkiä kuoli koto-
naan Konalassa vaikean sai-
rauden murtamana
11.4.2013. Häntä jäivät kai-
paamaan puolisonsa Sirk-
ka ja heidän kaksi lastaan,
viisi lastenlastaan ja kolme
lastenlastenlastaan. He kaik-
ki olivat Untolle tärkeitä,
läheisiä ja rakkaita. Unto
siunattiin haudan lepoon
18.5.2013 Hietaniemen
Krematorion kappelissa.

JUHANI FORSBERG

Unto Sirkiä.

Perunanistutuksessä vuonna 1943 Tiitualla Koivu-
mäen (Kukon) veljesten pellola. Vaon päässä Aaro 
Kukko. Tytöt edestä Raakel Kukko, Taimi Mati-
kainen, Helmi Matikainen ja Kaarina Kukko. He-
vonen oli Perho. Kuvan omistaa Kaarina Uusiha-
kala.

Taubilassa salaojitettiin tiiliputkilla vuonna 1923.
Henkilöistä ei ole tietoja. Kuva on Lehtosen Tau-
bila-kansiosta. Vanhoja valokuvia kaiveli Pyhäjär-
vi-Säätiön kuva-arkistoista esiin asiamies Pirjo Kii-
ala.

Onko kenelläkään tarkempaa tietoa tästä kuvasta. Arkistotekstinä lukee: ”Onkohan tämä saha ollut
Pyhäjärvellä vai Käkisalmessa?”. Kuvan omistaa Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö.

Aika on syntyä, aika on kuolla,
elämää katsoa siellä ja tuolla.
Hymyilit onnesta perheesi myötä,
peittelit lapsesi ennen yötä.
Onnea sait ja onnea annoit,
vastuuta lapsista meistä kannoit.
Yksin jäit, pieniä olimme silloin,
mietin, milloin Sä lepäsit, illoin
työsi vei aikasi kaikki niin,
se päättyi aivan uuvuksiin.

Kiitokset silloin, kiitokset tässä,
pieniä olimme, elämässä
paljon hetkiä, joista saimme
Sinulta turvan, sitä haimme.
aina en muistanut Sua kiittää,
vanhana tahdon käteni liittää
yhteen ja katseeni ylös luoden
tähtitaivaalle, Sinulle suoden.
Kiitos äitini, kiitos näin,
vaikkakin vähän jälkeenpäin.

HANNU MUSAKKA
Kaavi

Äidilleni
Vpl. Pyhäjärvi-tuotteita edullisesti

lahjaksi ja omaan käyttöön
Hanki vaakunapaita, jota saatavana väreissä valkoinen, helmenharmaa ja musta.
Edullisesti esim. lahjaksi ja asuksesi tuleville kotiseutumatkoille, vaikka koko

ryhmälle, juuristamme kertova Vpl. Pyhäjärven vaakunapaita. Aidon värisellä 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 pyöreällä.  Koot  S, M, L, XL, XXL ja XXXL.

Koot S, M, L, XL hinta 15 €/kpl  ja  koot XXL ja  XXXL  20 €/kpl.
Dokumenttielokuva Muistojen järvi vuosilta 1939-44 Pyhäjärvellä,

mukana liuskan seloste elokuvasta, DVD:n hinta 20 €/kpl.
Seuran 50-vuotishistoriikki (2007) tarjoushintaan 10 eur/kpl.

Postitettaessa lähetyksiin lisätään postituskulut,
mutta myös 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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Luovutettuun Karjalaan,
niin Kannakselle kuin Laa-
tokan-Karjalaan on jo lä-
hes 20 vuoden ajan voinut
vapaasti matkustaa niin tu-
ristibusseilla kuin omalla
autollakin. Vpl. Pyhäjärvel-
le matkustaminen on ollut
suhteellisen helppoa, lähes-
tyt sitten kotikuntaamme
mistä ilmansuunnasta ta-
hansa.

Ehkä useimmat Pyhäjär-
velle matkaavat aloittavat
matkansa Viipurista käsin,
on sitten raja ylitetty Vaali-
maalta tai Nuijamaalta.
Riippuen reittisuunnitelmis-
ta ja muista matkakohteista
valtakunnan raja on saatet-
tu ylittää myös Imatran Pel-
kolasta tai Joensuun lähellä
sijaitsevasta Sortavalaan
suuntautuvasta Värtsilästä.
Ehkä nopeimmin ja par-
haita teitä kulkien rajan yli-
tys tapahtuu Vaalimaalta tai
Nuijamaalta.

Viipurista lähdetään Pie-
tarin uutta valtatietä ensin,
ja Viipurin torilta noin 33
kilometriä kuljettua kään-
nytään vasemmalle vanhal-
le tielle. Tätä tietä kuljetaan
ohi ns. horoskooppimerk-
kien, kunnes 15 kilometrin
kuluttua tulee vastaan Kli-
movan tienhaara, josta
käännytään vasemmalle ja
kuljetaan noin 42 kilomet-
riä hieman kuoppia täynnä
olevaa tietä Valkjärven pi-
täjän pohjoisosaa pitkin
Käkisalmi-Pietari tielle; het-
ken kuluttua Kiviniemen
koski ja sen ylittävä silta
ovatkin edessä.

Matkaa tähän pisteeseen
on Viipurista kertynyt 93
kilometriä. Kiviniemessä on
useita kauppoja, joissa voi
turvallisesti tehdä ostoksia.
Moni matkailija on jo ehti-
nyt vierailla myös Losevon
hotellissa, jossa huoneet
ovat hieman eritasoisia. Osa
huoneista on hiljattain re-
montoituja ja niiden taso
onkin jo varsin siedettävä.

Pyhäjärveläisten mieli pa-
laa kuitenkin eteenpäin en-
tiselle kotikunnaille. Niinpä
matka jatkuu Kiviniemestä
myyntikojujen jälkeen koh-
ti pohjoista. Tien oikealle
puolelle jää Konevitsan
luostarin kirkko, johon kan-
nattaa poiketa ostoksille.
Kiviniemen kasarmialue jää
vasemmalla puolelle ja het-
ken kuluttua ollaankin jo
Sakkolan asemalle johta-
van ylikäytävän edessä. Sii-
tä vain Pietari-Käkisalmi
tietä eteenpäin ja lähestym-
me Pyhäjärven kunnan ra-
jaa. Matkaa Kiviniemen sil-
lalta pitäjän rajalle on noin
13 kilometriä.

Tässä vaiheessa onkin
syytä kaivaa kartat esiin.
Matkakohteiden oheisiin
karttoihin on merkitty muu-
tamia selventäviä maasto-
kohtia.

Matkaillessa Pyhäjärvellä pitää välillä
patikoida tai käyttää maastoautoa

Pyhäjärven karttamerkit
Yllä olevaan Seppo Rapon
aikanaan tekemään karttaan
on merkitty muutamia sel-
ventäviä, matkailijaa autta-
via kohtia. Pyhäjärven kan-
sakoulut ovat suurelta osin
pystyssä ja kyläläiset tietä-
vät hyvin niiden paikat ja
osaavat muille matkalaisille
kertoa koulujen historiaa-
kin. Koulut näkyvät kartas-
sa merkinnällä (kk).

Myös isompien järvien
nimet ilmenevät suoraan
kartasta. Valitettavasti kar-
tassa näkyy myös runsaasti
sellaisiakin teitä, jotka en-
nen sotaa ovat olleet hyvä-
kuntoisia kyläteitä, mutta
nykyisin ovat joko ajokel-
vottomia tai kokonaan hä-
vinneet.

Numeroiden selitykset:

1 Saavutaan Kiviniemes-
 tä päin tultaessa Pyhä-

järven pitäjän rajalle. Va-
semmalle kääntyy tie Tiitu-
alle ja Musakanlahteen.
Tämä tie on ajokuntoista
linja-autollakin ainakin
Musakanlahden koululle
asti. Läpikulkuyhteys Kon-
nitsaan onnistuu ainoastaan
kuivalla kelillä ja maastoau-
tolla.

2 Kunnianiemi sijaitsee
 Kiimajärven länsiran-

nalla. Täältä on löydetty
parin viime vuoden aikana

esihistoriallista asutusta. Pe-
rille rantaan pääsee vain
kävellen.

3 Nykyinen Käkisalmeen
 johtava maantie kulkee

koko ajan rautatien länsi-
puolella aina Kokkolinnan
sillalle saakka. Noitermaan
kylään pääsee parhaiten rau-
tatien yli oikealle kääntyen.
Kylässä runsaasti suoma-
laista asutusta ja kauniita
lampia. Heikkokuntoinen
oikotie johtaa vanhan Noi-
termaan  koulun ohi Jaa-
maan. Noitermaa on edel-
leen erittäin luonnonkaunis
monine kirkasvetisine lam-
pineen.

4 Kuoppainen mutta lin-
 ja-autollakin ajettava tie

oikealle ennen Pikojokea
lähtee Jaamaan ja Tolster-
niemeen ja Kostermaahan
ja aina Pyhäjärven ympäri.

5 Majapaikka Aqua Mari-
 na. Venäläisten hallussa

oleva uudehko majoitus-
paikka, jossa useita eri hin-
taluokan huoneita. Viikon-
loppuisin Pietarista saapuu
nuorisoa, jolloin paikka
saattaa olla hieman melui-
sa.

6 Viiden tien risteys. Täs-
 tä pääsee mm. Sakko-

lan kirkolle. Entinen tykki-

tie Järisevään sen sijaan on
ajokelvoton.

7 Tie jatkuu pohjoiseen
 Enkkuan Yläjärven

suuntaan. Hieman ennen
Myllyojaa tie kääntyy Ylä-
järven länsirantaa kulkien
Ylläppäähän ja Lohijoelle.
Kuivalla kelillä ainakin Yl-
läppäänhän saakka on
päästy linja-autollakin. Lo-
hijoelta alas Järisevään ja
Taipaleeseen tie ei ole turis-
tien kuljettavissa, sillä isot
tukkiautot ovat rikkoneet
tien liian vaikeaksi.

8 Pyhäjärven ja Sakkolan
 raja on Rahkajärvestä

laskevassa Lohijoessa. Täs-
tä etelään kannattaa yrittää
ainoastaan siis maastoau-
tolla.

9 Pyhäjärven ympäri kul-
 kevaa tietä edelleen

pohjoiseen päin jatkettaes-
sa järven pohjoispään ohit-
se tullaan hetken kuluttua
Sortanlahden tiehaaraan.
Tästä käännytään mm. Ko-
nevitsaan mentäessä. Sor-
tanlahdesta Vernitsalle en-
nen kulkenut rantatie on
lähinnä peltotien luokkaa ja
ajokelvoton.

         Konevitsan luostari-
         saari.  Yhteys laivalla
Sortanlahdesta käsin. Antti

Musakka mm. järjestää
muutaman tunnin mittaisia
opastettuja luostarimatko-
ja.

Sortanlahden tiehaa-
rasta edelleen poh-

joiseen ajettaessa hiekkatie-
tä pitkin tullaan Riiskan ky-
lään, josta vasemmalle
kääntyy asfaltoitu tie Ma-
tiskalaan - Salitsanranalle -
Keljaan- Rotjanlahdelle -
Pattoisiin ja Lahnavalkaman
kautta kunnan keskustaan.
Päätie on Venäjän olosuh-
teissa suorastaan erinomais-
ta tietä. Runsaasti alkupe-
räisiä rakennuksia. Sivutiet
kauempana oleviin taloihin
ovat lähinnä peltoteitä, jois-
sa vaivoin pääsee henkilö-
autolla kulkemaan. Riiskas-
ta pohjoiseen ajettaessa ran-
tatietä tie jatkuu kuoppai-
sena hiekkatienä ja tullaan
Rantakylään. Matkan var-
rella Laatokka jää oikealle
puolelle, mutta rantaan on
vain vaikeakulkuista maas-
toa. Vanha koulu mm. jäl-
jellä.

Tultaessa aivan pitäjän ra-
jalle näkyy vasemmalla puo-
lella lampia. Tästä käännyt-
täessä vasemmalla ovat
noin viiden kilometrin
päässä luonnonkauniit
Kuoppalampi ja Tielam-
met. Huonokuntoista met-
sätietä pääsee maastoautol-

la. Käkisalmeen johtavaa
tietä edelleen ajettaessa tul-
laan Vuohensalon kylään.

Jos haluaa nähdä Laato-
kan laineet, on siihen mah-
dollisuus täällä. Hieman pi-
täjänrajasta eteenpäin ajet-
taessa jää oikealle kalasata-
man tienhaara ja siitä hie-
man eteenpäin kääntyy jyrk-
kä tie alaspäin tulosuuntaan
ja matkaa kuuluisalle Laa-
tokan männylle on vain rei-
lu kilometri. Tämä kävely-
matka kannattaa tehdä, sil-
lä jos ei matkakohteeksi
ole valittu Konevitsaa, Laa-
tokan ranta jää helposti ko-
konaan näkemättä.

Rantatietä eteenpäin ajet-
taessa jää oikealle Pörtsy-
kän lampi ja hetken kulut-
tua tie yhtyy Pietarin tiehen,
jota ajettaessa muutaman
kilometrin päästä ollaankin
Käkisalmessa. Vanhoja ra-
kennuksia on olemassa, ku-
ten kirkkoja, asema ja kou-
luja. Torin ympäristössä
majoitusmahdollisuuksia ja
ruokapaikkoja, samoin lin-
nan läheisyydessä olevassa
senatoriossa.

Kuoppalampi. Var-
sinkin Salitsanrannan

koulupiiriläisten entisajan
retkeilykohde.

10
12

11
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Kotiseutumatkoilla
huomioitavaa:
1. Varaa kulkemiseen Pyhäjärvellä ja lähiympäristössä
riittävästi aikaa. Vaikka monet kylät ovatkin lähekkäin,
osittain huonokuntoiset tiet vievät runsaasti aikaa.
2. Älä ahnehdi liikaa kohteita samalle päivälle.
3. Varsinkin linja-autolla liikuttaessa kannattaa etukäteen
suunnitella matkareittejä niin, että turhalta edestakaiselta
ajolta vältytään.
4. Pidemmät kiertomatkat kannattaa suunnitella huolella.
Konevitsan päivälle ei kannata suunnitella muuta, koska
laivamatkat ja odottelut vievät useita tunteja.
5. Kaikkia matkalaisia kiinnostavia reittejä on helppo
suunnitella. Esimerkiksi Pyhäjärven ympäriajo, Pyhäjär-
ven asemalta Alakylän kautta Konnitsaan ja sieltä Käki-
salmeen, Pyhäjärven kirkolta Salitsanrannan kautta Riis-
kaan ja sieltä rantatietä Käkisalmeen jne. ovat hyviä
päivän mittaisia matkoja.
6. Kannattaa hieman kuunnella matkajohtajaa ja opasta.
7. Käytä vain tunnettuja ja hyväksi havaittuja matkajärjes-
täjiä.
8. Varaudu mitä erilaisimpiin yllätyksiin.

Viipurin torilta saa muutamalla eurolla hyviä karttoja,
joihin kohteita on merkitty myös suomeksi. Markus
Lehtipuun Kannas -matkaopas on oivallinen apu koti-
seutumatkoilla.

Kooste: REINO ÄIKIÄ
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Pyhäjärven ja Käki-
salmen maalaiskun-

nan raja. Maastossa rajaa
vaikea havaita. Pohjoiseen
mennään siis Käkisalmeen
ja etelään päin ajettaessa
tulee vastaan Myllypellon
tiehaara, jonne tienviitta.
Etelään päin ajettaessa tu-
lee vastaan aika pian Kal-
lenkartanon aukea. Tie on
oikaistu, ja sen ja entisen
tien varteen jää muutamia
vanhoja taloja. Koivukuja
vie Kallenkartanoon, jossa
uutta ja vanhaa rakennusai-
neistoa.

Nykyinen kunnan
keskus virastoineen

ja kauppoineen löytyy, kun
käännytään Käkisalmesta
tultaessa vasemmalle. Edel-
leen suoraan ajettaessa tul-
laan Pyhäjärven rantaan en-
tiseen Taubilan talouskes-
kukseen. Muutamia piha-
rakennuksia jäljellä. Päära-
kennuksen kivijalka nähtä-
vissä uuden ortodoksikir-
kon toisella puolella.

Kohtalaisen hyvä-
kuntoista tietä eteen-

päin ajettaessa tie johtaa
Lahnavalkaman-Keljan-Sa-
litsanrannan ja Matiskalan
kautta Riiskan risteykseen.
Mahtavia järvinäkymiä ja
mahdollisuus vaikka uimi-
seen Pyhäjärvessä.

Kuntakeskuksesta
käännyttäessä va-

semmalle ohi pienen pu-
ron tullaan kirkolle johta-
valle tielle, joka kääntyy oi-
kealle. Vanhoja suomalaisia
rakennuksia jäljellä. Tie on
erittäin huonokuntoinen ja
kannattaa ajaa pari kilo-
metriä eteenpäin mäen
päälle, josta oikealle johtaa
linja-autokelpoinen tie kir-
konmäelle. Runsaasti van-
hoja rakennuksia. Tienris-
teyksestä vasemmalle erit-
täin huonokuntoinen tie
Käkisalmen tielle ei ole lin-
ja-autokelpoinen.

16 Kirkonmäellä enti-
nen kirkonpaikka,

jossa muistomerkki, kirk-
koaholla lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkki, ja
tietä eteenpäin ajettaessa tu-
lee vastaan sankarihauta-
alue ja siitä hieman eteen-
päin kääntyy tie jatkuen
huonokuntoisena Ivasken-
saareen asti. Musakan Lo-
marantaan kääntyy tie oi-
kealle.

Pyhäjärven Loma-
ranta. Antti ja Leena

Musakan isännöimä ma-
joituspaikka on tullut laa-
jalti tunnetuksi muidenkin
kuin pyhäjärveläisten ma-
japaikkana. Tarvittaessa
Antti Musakka järjestää
myös pienryhmille kotiky-

läkäyntejä. Majapaikan ra-
vintolasalin seinillä on kou-
lupiirien karttoja, joiden
avulla voi hyvin suunnitella
tutustumista Pyhäjärven eri
kyliin.

Pyhäkylän aseman-
seutu on lähellä Kä-

kisalmeen johtavaa tietä.
1918 taistelujen muistokivi
ilman laattaa jäljellä. Suo-
malaisten vanhoja raken-
nuksia jonkin verran jäljel-
lä. Aseman tiehaaran koh-
dalta kääntyy tie Alakylään
ja Konnitsaan. Tie on huo-
nokuntoinen hiekkatie. Tien
oikealle puolelle jää Kah-
venitsan järvi. Konnitsan
kylässä runsaasti suomalais-
ajan rakennuksia.

Ennen Konnitsan
kylää jää vasemmal-

le puolelle Hassinlammet,
jotka näkyvät puiden lo-
mitse tielle.

Ajettaessa läpi Kon-
nitsan kylän tullaan

Sakkolasta Räisälään johta-
valle tielle. Räisälästä pääs-
tään Imatralle johtavalle
raja-asemalle Antrean ja
muutaman muun pitäjän
kautta, joskin tie on pai-
koin erittäin huonokuntois-
ta. Räisälästä kannattaa ajaa
hyväkuntoista tietä pitkin
joko Käkisalmeen tai Myl-
lypellon kautta Pietari-Kä-
kisalmen tielle.

Sankarivainajien muistomerkki paljastettu 1994.
Yläkuvassa lahjoitusmaatalonpoikien patsaan reliefi.
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JATKOA etusivulta

Viljelyspäälliköt ja
kansanhuolto
Paluu Karjalaan -kirjan
mukaan viljelyspäälliköillä
oli alkusyksystä 1941 lähti-
en tärkeä asema ”maatalo-
ustuotantotaistelussa”.

Ensimmäisten joukossa
he palasivat kotiseudulle ja
muodostivat piirinsä, ky-
län tai koulupiirin asuk-
kaista työryhmiä ja yrittivät
saada ennen varhaisen tal-
ven tuloa korjattua mah-
dollisimman suuren osan
sitä satoa, mikä tila-
päisasukkailta oli jäänyt jäl-
jelle.

Myöhemmin he tekivät
kylvö - ja korjuusuunnitel-
mia tiloille, toimivat sään-
nöstelyviranomaisina ja eh-
dottivat, ketkä olisi saa-
tava rintamalta kylvö- tai
sadonkorjuulomille.

Noitermaan koulupiirin
viljelyspäällikkönä oli Paa-
vo Pelkonen Savimäeltä.
Tiituan ja Musakanlahden
viljelyspäällikkönä oli Matti
Viskari. Hänet oli määrät-
ty väijytyksen uhriksi jou-
tuneen Tuomas Kukon ti-
lalle.

Toini Pelkonen, o.s. Ve-
sikko, oli nuorikkona Pel-
kosella, ja muistelee: ”Äijä
oli viljelyspäällikkö, ja näi-
den tehtävien hoidossa hä-
neltä meni paljon aikaa ja
se oli pois kotitöistä. Vilje-
lyssuunnitelmia tehtiin ja vil-
jan - ja maidonluovutukset
valtiolle kovenivat. Laskim-
me Maijan kanssa äijän
avuksi työvoima- ja vilje-
lyskortteja monet päivät.
Tuli myös määräyksiä mot-
timetsään”.

Pyhäjärven kunnan kan-
sanhuollonjohtajan ”epäkii-
tollinen ja tärkeä tehtävä”,
kuten Vpl. Pyhäjärven his-
toriassa mainitaan, oli savi-
mäkeläisen Yrjö Inkisen
hoidettavana.

Eeva Virkki, o.s. Inki-
nen: ”Isäni, Yrjö Inkinen
oli talvella 1942 saanut
määräyksen kansanhuollon-
johtajaksi Pyhäjärvelle, ja
kun työviikot olivat kuusi-
päiväisiä, ei hän ehtinyt te-
kemään kotitöitä. Se oli
kuitenkin hyvä, että hän

Omilla rakkailla pelloilla

Pelkosen talon seinustalla pääsiäisenä 1942. Vasemmalta Toini Pelkonen ja
miehensä Lauri. Pelkosen sisarukset Maija takana, edessä Hilkka ja Taimi.

järjesti kulloinkin ajankoh-
taisten töitten teon. Isä oli
sitä sukupolvea, joka ei teh-
nyt pyhätöitä, ellei välttä-
mätön tarve sitä vaatinut.
Hän sanoi aina, ettei pyhä-
työllä ole siunausta”.

Talkootyötä ja
maatalouslomia
Viljelyspäälliköiden muo-
dostamat työryhmät aloit-
tivat venäläisiltä jääneen sa-
don korjuutyön syksyllä
1941 niin pian kuin se oli
mahdollista.

Toini Pelkonen: ”Tulin
Noitermaahan 25.10. Mar-
raskuun alussa tulivat ap-
peni Paavo Pelkonen ja
Maija. Asuimme sen syys-
talven kolmisin Savimäellä.
Työryhmät tekivät ahkerasti
töitä kylmästä ja sateesta
välittämättä. Oli viljankor-
juuta ja perunannostoa. Pui-
mista riitti myöhään tal-
veen. Isät Paavo Pelkonen
ja Matti Vesikko olivat
samassa puintiryhmässä
koko ajan, Paavo mootto-
rimiehenä ja Matti syöttäjä-
nä…”

Eeva Virkki: ”Syksyllä
1941 oli viljaa saatu jonkin
verran korjattua. Sitä pui-
tiin syksyn mittaan ja talvel-
lakin. Muistan, kun tammi-
kuussa 1942 puitiin mei-
dän riihisarraimessa sinne
koottuja kauroja. Olin ol-
kinärtteen päällä ulkopuo-
lella, oli kova pakkanen ja
palelin heikoissa jalkineis-
sani”.

Kevään 1942 toukotyöt
jouduttiin tekemään mo-
nessa tapauksessa myöhäs-
sä, olihan silloin vasta pää-
asiallinen paluu kotiseudul-
le.

Satokausi 1943 oli siinä
mielessä onnellinen, että sil-
loin voitiin sekä kylvää että
korjata lähes normaaliolois-
sa. Talkootyö oli voimis-
saan ja rintamalla olleet mie-
het saivat myös suuresti
toivottuja ja tarpeellisia
maatalouslomia.

Tauno Heikkonen: ”Mie-
het pääsivät kylvö- ja muil-
le maatalouslomille. Minis-
teriö suositteli kuukauden
maatalouslomaa. Valtion
toimesta järjestettiin trak-
toreita. Noitermaan seu-

dulla niitä oli yksi ja sitä ajoi
Onni Iso-Pahkala. 1943
oli otollinen kesä, silloin
saatiin hyvät sadot”.

Aarne Puranen: ”Sain
keväällä 1942 kuukauden
pituisen työloman. Työtä
riitti, kun syyskynnötkin oli
tekemättä. Saimme naapu-
rista Pulakalta toisen he-
vosen. Nyt työt sujuivat
hyvin ja viljat tulivat ajal-
laan kylvöön”.

Iida Pulakka: ”Ensim-
mäinen työ keväällä 1942
oli aidata karjalle laitumet,
ja sitten alkoivat maatalo-
ustyöt. Valtion välityksellä
saatua siemenviljaa jaettiin
Taubilan riihellä ja sieltä vil-
jelijät saivat sitä ostaa mää-
räannoksen. Myöhäiseksi
menivät kylvötyöt, kun he-
vospelillä tehtiin. Peitin vii-
meiset kaurankylvökset
suomaalle 6. päivä kesä-
kuuta. Maa oli sateen jäl-
keen kostea ja lämmin. Pal-
jasta jalkaa poltti, kun hank-
mon jäljessä kuljin, mutta
siemen iti ennätysajassa ja
kaura kasvoi mahtavasti.

Meidän pelloista oli suu-
rin osa ollut kesannolla ja
voi sitä kasvua sinä vuon-
na. Ei koskaan ennen Ku-
jassuun pelloilta oltu saatu
sellaista satoa.

Myös 1943 kesä oli hyvä
satovuosi. Meidän suopel-
lolla kasvoi silloin vahvaa
vehnää, ohraa ja kauraa.
Puimakoneosuuskunta toi-
mi entiseen tapaan ja puin-
tityöt tehtiin parin, kolmen
talon kanssa yhteisesti”.

Elina Matikainen:
”Heikki pääsi kylvölomal-
le ja viljat saatiin maahan
ilman vieraan apua. Mei-
dän pellolla Vanhallamäellä
kasvoi hyvää vehnää. Mi-
nulla oli huoli, miten sen
saisimme korjatuksi, kun
työvoimaa oli vähän. Mut-
ta Paavo Pelkonen järjesti
puintikoneen paikalle ja hä-
nen ja naapurien avulla
saimme vehnät puiduksi”.

Aune Kähönen: ”Kylä-
läiset kävivät talkootöissä
toisillaan niin, että rinta-
malla olevienkin pelloilta
saatiin heinät tehdyiksi, vil-
jat korjatuiksi ja puiduiksi”.

Eeva Virkki: ”Kyllä meil-

läkin joku veljistäni saattoi
saada viljelysloman kevääl-
lä kylvöaikaan ja syksyllä
sadonkorjuuaikana, mutta
kun hevosvoimin työt teh-
tiin, vei se pidemmän ajan
kuin nykyisin, ja jos sattui-
vat olemaan epäsuotuisat
ilmat loma – aikana , jäivät
työt kesken”.

Työvelvolliset ja
vankityövoima
Sota-aikana työvelvolli-
suuslaki koski jokaista Suo-
men 18-54-vuotiasta kan-
salaista. Työvelvollinen voi-
tiin määrätä tekemään
”maanpuolustukselle tai
väestön toimeentulolle tär-
keää tai maan talouselä-
män ylläpitämiseksi välttä-
mätöntä työtä”. (Otavan
Iso Tietosanakirja, osa 9).

Pyhäjärvelläkin oli maa-
taloustöissä apuna muualta
Suomesta tulleita työvelvol-
lisia.

Eeva Virkki: ”Kesällä
1942 meillä oli Viipurista
kaksi konttoristia apuna,
mutta kun he eivät olleet
ennen tehneet maatöitä, niin
opetteluksihan se meni,
vaikka yrittivät kovasti olla
apuna. Syksyllä 1943 oli
kuusi kuopiolaista naista pe-
runankaivuussa. Heiltä työ
sujui tottuneesti”.

Toini Pelkonen: ”Kau-
pungeista oli komennettu
naisia työvelvollisiksi maa-
laistaloihin. Puintipäivänä oli
useita kuopiolaisia naisia
kanssani olkipuolella. Ta-
vallisesti saman työn teki
kolme henkilöä, nyt meitä
oli seitsemän. Illalla he sa-
noivat: ”Aina olemme tien-
neet maatyön olevan ras-
kasta, mutta emme kos-
kaan uskoneet, että se on
näin rankkaa”.

Heikki Karttunen:
”Maataloustöissä avustivat
muualta tulleet työvelvolli-
set ja sotavangit. Vankeja
kohdeltiin ymmärtäväisesti
ja asiallisesti, eikä heistä ku-
kaan karannut tai tehnyt
väkivaltaa”.

Toini Pelkonen: ”Sota-
vangit, joita käytettiin maa-
taloustöihin, tulivat Noiter-
maahan 1943. Savimäen rii-
hessä oli vankileiri ja van-
keja oli noin 20. He olivat
päivät taloissa töissä ja yöksi

heidät tuotiin riiheen, jota
vartiomiehet vartioivat.
Nämä miehet olivat työte-
liäitä, herkkiä ja sopuisia
miehiä.  Porsaanmäellä äiti-
ni oli usein  vangin, Maxi-
min, kanssa kahden, kun
isä oli Is-joukoissa ja pal-
jon poissa kotoa.

On siinä myöhemmin
naurua riittänyt, kun äitini
lähti kuljettamaan vankeja
Savimäelle yöksi. Siinä oli-
vat Porsaanmäen kaikki
seitsemän vankia, matkaa
kertyi kaksi kilometriä, jos-
ta osa oli metsätietä.

Sääntöihin kuului, että täl-
laista joukkoa kuljettaessa
piti olla kivääri mukana,
niin oli äidillänikin. Silloin
oli tehtävässä tuskaa ja pel-
koa. Äiti kävi myös met-
sässä vangin kanssa aitaa
tekemässä, mutta hän ei
antanut Maximille kirvestä.
Maxim oli huomannut äiti-
ni pelon ja yrittänyt vedet
silmissä selvittää, ettei hän-
tä tarvitse pelätä. Myöhem-
min hän saikin vapaasti
käyttää kaikkia työkaluja.

Vangit olivat erittäin lap-
sirakkaita. Tuula juoksi
aina Pelkosen vangin, Bro-
horin luo ja oppi venäläi-
siä sanoja. Brohoi sanoikin:
”Tuula hyvä tyttö, hutoi
äiti”. En koskaan edes yrit-
tänyt sanoa mitään venä-
jäksi”.

Eeva Virkki: ”Kun Savi-
mäelle tuli vankileiri, haki
Pauli-veljeni, joka silloin
oli lomalla, meillekin yh-
den vangin. Tämä vanki
kävi meillä sitten toista
vuotta töissä. Oli määräys,
että vangin mukana piti olla
vartija. Kun Pauli lähti lo-
malta, kävin minä parina
päivänä hakemassa Vasilia
töihin, mutta sitten hän kul-
kikesän ja talven yksin tuon
vajaan kilometrin matkan.

Vasili oli kotoisin jostain
Etelä-Venäjältä, siviiliam-
matiltaan laborantti, mutta
tottui hyvin maanviljelys-
töihin. Hän ei osannut suo-
mea meille tullessaan, mut-
ta Aune, Paulin vaimo,
opetti häntä sen verran, että
tämä tuli kanssamme toi-
meen. Aune oli oppinut
muutaman sanan venäjää
ollessaan lottakomennuk-
sella Vienan-Karjalassa.

Oli määrätty, ettei vanki
saa syödä talonväen kanssa
samassa pöydässä. Äitini
sanoi: ”Minulla on vielä
kolme poikaa rintamalla.
En toivo, mutta jos niin
käy, että heistä joku jää
vangiksi, tahtoisin, että hän-
tä kohdeltaisiin inhimillises-
ti. Vasili saa syödä kans-
samme samassa pöydäs-
sä”.

Kerran oli tullut vankilei-
rille Punaisen Ristin paketti.
Seuraavana päivänä Vasili
toi taskussaan luumuja ja
suuria sokerinpaloja pik-
kuveljelleni Jormalle, jo-
hon hän oli kovasti kiinty-
nyt.

Kun vankileiri kesäkuus-
sa 1944 siirrettiin pois Noi-
termaasta, äiti sanoi kiittä-
neensä Vasilia tunnolliseksi
ja hyväksi työntekijäksi, ja
kyyneleet olivat kohonneet
erotessa molempien sil-
miin”.

Elina Matikainen:
”Syksyllä meillä oli kaksi
vankia apuna kyntötöissä.
Heidät oli majoitettu Pel-
kosen riiheen. Aamulla he
tulivat vartijan mukana,
mutta illalla jouduin itse
heidät saattamaan takaisin.
Se oli jännittävä tilanne.

Eräänä iltana vangit oli-
vat kahden hevosen kanssa
töissä pimeään asti, ja
aloimme jo äijän kanssa
hätäillä, mihin he ovat jou-
tuneet. Viimein he tulivat ja
selittivät, että tahtoivat saa-
da sen peltolohkon kynnöt
loppuun.

Kerran annoin heille Hei-
kin rintamalta tuomaa tu-
pakkaa, ja tästä mielissään
vangit pilkkoivat ison ka-
san polttopuita”.

Irmeli Kaario: ”Meillä
(Wettestrand) oli töissä ve-
näläinen sotavanki Grego-
rij, josta pidimme kaikki.
Hän oli lapsille ystävällinen
ja kerran muistan hänen
etsineen ja löytäneen met-
sästä vastasyntyneen vasi-
kan, jota karjakko ei ollut
löytänyt.

Kun Karjalasta joudut-
tiin lähtemään, muistan Gre-
gorijn itkeneen katkerasti.
Hän viihtyi meillä ja olisi
mielellään  jäänyt Suo-
meen”.Yrjö Inkisen pihapiiriä 1930-luvun lopulla. Rakennukset säilyivät sodan

tuhoilta.



Pyhäkyllöiset hyväksyivät seuralle säännötViimeinen touonaika
omilla pelloilla
Kevään 1944 toukotyöt
tehtiin vielä toivorikkain
mielin, mutta kesäkuun
alussa tuli odottamaton
muutos: vihollisen suur-
hyökkäys ja siviiliväestön
evakointi.

Saimi Pärssinen: ”Kaik-
ki olivat iloisia, kun oli pääs-
ty kotiin. Tehtiin pitkiä päi-
viä ja autettiin naapureita.
Alkukesästä 1944 tuli muu-
tos. Olavi-veljeni lähti Is-
koulutukseen. Minä äeste-
lin isän kanssa peltoa ja
yhdessä kylvettiin siemenet
maahan”.

Aune Inkinen: ”Kaunis
kesä oli tulossa ja aurinko
lämmitti suloisesti. Pelloilla
oras viheriöi ja ruis oli täh-
källä. Huolimatta sodan ai-
heuttamasta jylinästä ja tä-
rinästä ihmiset tekivät as-
kareitaan. Pommi- ja hävit-
täjäkoneitten lennellessä yl-
lämme piilouduimme tiili-
seinäisen navetan suojaan,
kunnes vaara oli ohi.

Olimme Eevan kanssa
kylväneet juurikasvien sie-
menet maahan ja tuoneet
kukkien taimia Iso-Pahka-
lasta Kiimajärveltä ja istut-
taneet ne pihan koristuk-
seksi.  Istutin juuri krassin
taimia verannan viereen,
kun ylitsemme lensi lento-
kone ja putosi Noitermaan
metsään…”

Toini Pelkonen: ”Perhe
oli lähdössä perunan kyl-
vöön kesäkuun yhdeksän-
tenä päivänä, kun alkoi kuu-
lua hirveä jyrinä. Kaikki
lähtivät kuitenkin pellol-
le…”

Sen kesän sato korjattiin
raskain mielin. Oltiin työ-
velvollisina omilla pelloilla
mielessä pelko ja epävar-
muus omasta ja isänmaan
kohtalosta.

Iida Pulakka: ”Jälkeen-
päin on arvosteltu, miksi
karjalaiset päästettiin takai-
sin sotatoimialueelle. Jumala
siunasi silloin meitä Suo-
men kansaa Karjalan pel-
tojen kasvulla.

Monta vaunulastia lähti
Pyhäjärvenkin asemalta yli-
määräistä, luovutettavaa lei-
päviljaa muualle Suomeen.

Näin sen, sillä olin hevo-
sen kanssa asemalle vilja-
säkkejä ajamassa… Kun
pommikoneet alkukesällä -
44 pudottivat lastinsa Hai-
termaan asemalle, sehän oli
lähellä Noitermaata, tajun-
taani hiipi ajatus: lainaa oli
Karjalan lapsille tämä isän-
maan kamara näinä vuosi-
na. Mutta; niitä vuosia en
antaisi pois”.

ANNA-LIISA
HEIKKILÄ

Sunnuntaina 21.4. Vpl. Py-
häkylän koulupiiriläiset ko-
koontuivat vuosittaiseen ta-
pahtumaansa Sastamalan
Kiikkaan. Kokouspaikka
Kinnalan Koukku oli jo
entuudestaan tuttu koko-
uspaikka. Tilaisuuden aluk-
si nautittiin seuran 15-vuo-
tisen toiminnan merkeissä
maittava lounas.

Seuran puheenjohtaja
Mauri Hauhia lausui
osanottajat tervetulleeksi
kokoukseen. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin
Pertti Hakanen ja sihtee-
riksi Seija Jokinen.

Toimintakertomus ja tilit
esiteltiin ja hyväksyttiin ja
hallitukselle myönnettiin
vastuuvapaus. Todettiin seu-
ran jättihankeen kaksiosai-
sen Vpl. Kaunista Pyhäjär-
veä kirjahankkeen onnistu-
neen hyvin. Kirjaa on edel-
leen saatavissa hallituksen
jäseniltä.

Vaikka seura onkin jo
toiminut 15 vuotta, vasta
tässä kokouksessa käsitel-
tiin ja hyväksyttiin  uudet
säännöt Vpl. Pyhäkylä-Seu-
ralle.  Hyväksyttiin hallituk-
sen esitys seuran toiminta-
ja taloussuunnitelmaksi al-
kaneelle toimintakaudelle.

Hallitukseen valittiin
Mauria Hauhia, Seija Joki-
nen, Jukka Pusa, Maila
Hägglund, Veikko Pit-
känen, Irma Karppanen,
Liisa Saarinen, Reini
Kukko, Aino Pöyhönen
ja Kauko Hinkkanen.

Toiminnantarkastajaksi
valittiin Pertti Tikka ja
varalle Antti Kaasalainen.

Seuran johdossa pitkään
toiminut Toivo Hinkka-
nen kutsuttiin seuran kun-
niapuheenjohtajaksi ja Irma
Karppanen kunniajäsenek-
si.

Varsinainen kokouksen
päätyttyä Toivo Hinkkasen
tyttärentytär Jonna  Hir-
vikoski esitti Maila
Hägglundun säestyksellä
yksinlaulua.

Irma Karppanen muis-
teli sukuseuran alkuvaiheita
ja ensimmäistä Pyhäkylään
suuntautunut koulupiirin
kotiseutumatkaa.

Puheenjohtaja Mauri
Hauhia esitteli kuvakollaa-
sin avulla seuran toimintaa.

Todettiin koulupiirin
aloitteesta yhdessä Vpl. Py-
häjärvi-Säätiön kanssa saa-
dun aikaan näyttävät valo-
kuvanäyttelyt Tyrvään Mu-
seon tiloihin ja näyttelystä
on saatu taltioitua 1200 va-
lokuvaa dvd:lle, josta Py-
häkylän koulupiirin ohella
ovat myös muut kotiseu-
tukirjojen kirjoittajat saa-
neet  käyttöönsä vanhaa
kuva-aineistoa.

Koulupiirin kartta valmis-
tui jo seuran toiminnan al-
kuvaiheessa.

Mahtava suururakka
”Kaunista Vpl. Pyhäjärveä”
kirjasarja on löytänyt tiensä
moneen sataan kotiin. Van-
hojen asiakirjojen tutkimis-
ta ja taltioimista on syytä
edelleen jatkaa. Viimeksi on
mm. Mannerheim-liiton

Rahastonhoitaja Jukka
Pusa ja kokouksen pu-
heenjohtaja Pertti Ha-
kanen tiliasioiden käsit-
telyssä.

Pyhäjärven osaston sodan-
aikainen arkisto taltioitu
Mikkelin maakunta-arkis-
toon.

Seuralla on myös omat
kotisivut, joita Mauri Hau-
hia ylläpitää. Vpl. Pyhäjär-
vi-lehdessä ja Karjala-leh-
dessä tiedotetaan seuran ta-
pahtumista.

Toivo Hinkkasen tytär
Seija Hirvikoski oli laati-
nut mielenkiintoisen tutkiel-
man eri evakkolasten vai-
heista kertovista kirjoista
lopettaen esityksensä oma-
kohtaiseen toteamukseen-
sa ”Evakkolapsen lapsi”:

Lapsuudestani jäi mie-
leen, että oli tärkeää tehdä
tai olla tekevinään työtä
koko ajan. Kaupungissa
asuvat koulutoverini nau-
reskelivat siirtokarjalaista
taustaani. Aikuistuessani se
alkoi muodostua minulle
voimavaraksi. Minusta puh-
kesi esiin karjalaisen isän
tyttö. Hämmästyttävä oi-
vallus tämän päivän kielel-
lä: Isäni oli pakolainen. Olen
siis pakolaisen lapsi.

Jonkinlainen sädekehä,
harmonia ja aurinko ym-
päröi ajatusta  isäni lapsuu-
desta Karjalassa. Työntäyt-
teistä, niukkaakin arkea se
lienee kuitenkin ollut. Siellä
Pyhäjärven hiekkaisessa
mullassa ovat juureni sy-
vällä. Sieltä ovat muutta-
neet minuun kenties herk-
kyys itkuun ja nauruun. Ja
joku selittämätön kaipaus.
Evakkolapsen etuoikeus”.

Koulupiiritapaamisen
yhteyteen oli koottu myös-
kin pyhäkyläläisten naisten
kotona Pyhäjärvellä tehty-
jen käsitöiden näyttely.

Herkkä koulupiirin ko-
kous päätettiin yhteislau-
luun. Hallituksen kokouk-
sessa seuran puheenjohta-
jaksi valittiin edelleen Mauri
Hauhia, varapuheenjohta-
jaksi Maila Hägglund, sih-
teeriksi Seija Jokinen ja ra-
hastonhoitajaksi Jukka
Pusa.

Entiset toimikunnat  ja
työryhmät valmistelevat
hallitukselle seuran toimin-
taa.

REINO ÄIKIÄ

Jonna Hirvikoski esitti
yksinlaulua Maila
Hägglundin säestyksel-
lä.

Seuran puheenjohtaja
Mauri Hauhia onnitte-
lee kunniapuheenjohta-
ja Toivo Hinkkasta ja
kunniajäsentä Irma
Karppasta.

Käsityönäyttelyn antimet eivät saa oikeutta mustavalkokuvassa. Näihin on
uhrattu lukemattomia työtunteja.
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 Pari vuotta sitten ilmestyi
Hanhijoen seudun kyläyh-
distyksen toimittamana
teos Eläköön Hanhijoki.
Suurikokoisen, kovakanti-
sen 300 sivua käsittävän
aineiston  kirjaksi on koon-
nut Eeva Kukkula.

 Kirjan alkulehdellä ”ky-
läyhdistys kiittää Sulo Ram-
paa arvokkaasta kirjoite-
tusta materiaalista”. Ja syy-
tä on kiittääkin. Sulo Ram-
pa muutti Laviaan 1947 ja
hän on iältään tällä hetkellä
kyläyhdistyksen  vanhin ja
lisäksi omaa  hyvän muis-
tin.

Hän on tallentanut mo-
nia kyläkunnan keskeisiä asi-
oita omaan arkistoonsa ja
taitavana kirjoittajana hän
julkaissut niitä myös omis-
sa kirjoissaan. Tähän Han-
hijoen koulupiirin elämää
käsittävään teokseen hän on
tallentanut  kylän historiaa
erinomaisin kirjoituksin ja
valokuvin 63 vuoden ajal-
ta.

Lavia oli sodan jälkeen
yksi pyhäjärveläisten maan-
viljelijöiden sijoituskunnis-
ta. Hanhijoen koulupiirin-
kin laitamalle Kivijärven
vesijättömaalle muodostet-
tiin neljä siirtolaistilaa, neljä
rintamamiestilaa ja kaksi
muuta perhetilaa, jotka oli-
vat ostaneet Kivijärven ve-
sijättöä. Myöhemmin tuli
vielä kolme muuta tilaa, siis
yhteensä 13. Lisäksi koulu-
piiriin rakennettiin 10 uutta
omakotitaloa.

Mutta ennen kuin  elämä
siellä Kivijärven maassa
pääsi alkamaan, se vaati
suunnattomasti työtä ja
edelleen työtä. Koko alue
oli autio ja tyhjä, ei ainutta-
kaan rakennusta. Suoalueet
ojitettiin, mutta syyssatei-
den tultua ojitetut pellot
lainehtivat järvenä. Siirto-
laiset olivat jo valmiina jät-
tämään homman sikseen.
Koska siirtolaisille  oli val-
tion toimesta luvattu elin-
kelpoiset tilat, oli tulvat saa-
tava hallintaan. Valtion toi-
mesta aloitettiin suuritöiset
koskien ja niiden alajuok-
sun perkaukset.

Karjalaisten ja rintama-
miesten  kustannuksista vas-
tasi valtio. Mutta koska kui-
vatuksesta hyötyi moni
paikkakuntalainenkin  lisä-
maana,  joutuivat he tieten-
kin maksamaan saamansa
pinta-alan mukaan.

Tämä vesijättömaiden
kuivatus oli suuri edistysas-
kel koko paikkakunnalle.
Koko tämä laaja alue oli
ollut aikaisemmin kelvo-
tonta joutomaata. Sulo
Rampa oli koko ajan itse
mukana näissä kuivatustöis-
sä ja hänen tekstinsä valo-
kuvineen on asiantuntijan
selkokielistä kuvausta vai-
keista työolosuhteista.

Se aika oli monenlaisen
muunkin rakentamisen ai-
kaa. Asuin- ja talousraken-
nusten rakentamista, teiden
ja siltojen rakentamista, säh-

Lavialaiset aikaansaivat laadukkaan
kyläkirjan Hanhijoen koulupiirin elämästä

kölinjojen vetämistä, met-
sätöitä sekä puutavaran te-
koa. Mieletöntä puurtamis-
ta, jossa työkaluina olivat
useimmiten lapio ja kuok-
ka, sekä pokasaha ja justee-
ri. Ja miehen työkaverina
tietysti se uskollisista uskol-
lisin puurtaja, sisukas suo-
menhevonen.

Uusien asukkaiden myö-
tä kylän väkimäärä lisään-
tyi. Hanhijärven koulua jou-
duttiin laajentamaan. Kylä-
kaupoissa oli vilskettä.  Ky-
lässä elettiin toivorikasta,
vahvaa elämänmakuista ai-
kaa siihen asti, kunnes alkoi
tulla muutoksia. Niitä sa-
moja rakennemuutoksia
koettiin Suomen joka maa-
seutukylässä.

Se jaloissa ja apuna kas-
vanut nuorisojoukko ai-
kuistui, lähti opiskelemaan
ja työhön muille paikka-
kunnille. Pelloilla ja metsis-
sä koneet tekivät työt. Lap-
sien lukumäärä väheni ja
Hanhijärvenkin koulu jou-
duttiin lakkauttamaan 1979.

Samana vuonna perus-
tettiin Hanhijoen seudun
kyläyhdistys, jonka moni-
puolisesta toiminnasta ker-
too tämä nyt julkaistu kylä-
kirja.

Teoksessa muistellaan
kylän alkuperäisiä asuttajia
sukuhistorian ja upeiden
vanhojen kuvien myötä.
Kylässä sattuneita tapahtu-
mia ja tarinoita. Lapsuu-
den jouluja ja muita lapse-
na koettuja tärkeitä tapah-
tumia.

Ja muistojen kultaama
kirjo on laaja, 1950-luvun
suulitansseista tämän päi-
vän syksyiseen metsäkirk-
koon.

Tosi hauska muistelma
Lutaojan pyykkirannasta
sopisi vaikka kesäteatterin
näytelmäksi. Joka kylässä
on oma murteensa. Siitä
on hauska pakina, Mikä
pani mul liikkuun?

Samoin vanhassa kartas-
sa on nimet niin kuin ne
sanottiin Tyrvään tiänhaara,
Erotusahre jne.

Koulupiirissä oli monen-
laista harrastustoimintaa.
Suunniteltiin kesäjuhlia ja
sinne näytelmiä ja välillä
tanssittiin Lavian purpuria,
joka oli muuten Hanhijoel-
ta lähtöisin. Kyläläisten yh-
teisyys oli moni-ilmeistä ja
innokasta.

Mutta mistä nykyinen ky-
läyhteisö saa toimeentulon-
sa?

1947 Hanhijoen koulu-
piirissä oli 349 asukasta.
Vuonna 2010 asukkaita oli
enää 73, joista eläkeläisiä
26. Koulupiirin ulkopuo-
lella käy työssä 22 henkilöä.
Vaikka koulupiirin ulko-
puolelta hakeekin moni toi-
meentulonsa, niin paljon
useampi lähiympäristön
kunnista työllistyy Hanhijo-
en koulupiirissä.

Suurin työllistäjä on Tii-
na ja Juha Rampan omis-
tama Satakunnan Taimituk-
ku, joka on Suomen suurin

perennoja tuottava taimi-
tarha. Taimitarha työllistää
omistajien lisäksi kahdek-
san vakituista työntekijää ja
kausityövoimaa 15-20 hen-
kilöä.

Kukkulan Pajan omistaja
Joni Kukkula. Paja on hy-
vin vanha , mutta tänä päi-
vänä pajan tärkein työkalu
on hienosädeplasma, josta
teräslevystä plasma leikkaa
tietokoneohjatusti kappalei-
ta. Pajalta lähtee teräosia
mm. kaivos- ja telakkate-
ollisuuden tarpeisiin. Yritys
on laajenemassa.

Esa Lepistön hallissa
tehdään puusta mitä vain.
Lasten leikkimökkejä, eri-
laisia puuleluja ja linnun-
pönttöjä ym.

Ammattimaista hevos-
kasvatusta koulupiirin alu-
eella on tehty vuosikym-
menet.

Talliyhtiö Kivimaa ay on
kiinteistöyhtiö, jonka omis-
tavat Liisa ja Jari Rampa.
He rakensivat 12 hevosen
hevostallin sekä ympäris-
töön hevostarhat ja yhden
isomman ratsastuskentän.
‘Hevostalli on vuokrattu
ratsastusyrittäjille. Tallin ti-
loissa toimii ratsastusseura
Lavian Ratsastajat ry. Rat-
sastus on erittäin suosittua
ja  Lavian seurakunnan
kanssa on järjestetty myös
ratsastusrippileirejä.

Hevostaloutta on myös
Lehtolan tilalla, omistajat
Juha Lehtola ja Sari Sil-
lanpää. Hevosten määrä
tilalla on vuosien aikana
vaihdellut kahdesta lähes
kuuteenkymmeneen. Jou-
lukuussa 2010 tilalla oli 32
hevosta, joista 17 keväällis-
tä varsapihatossa.

Hevoshoitola Kukkulan
tilan omistaa Pasi Kukku-

la. Omien hevosten lisäksi
tilalla on runsaasti hoitohe-
vosia ja kesällä laitumilla
niin siitostammoja kuin
myös nuoria orivarsoja.

Lisäksi alueella on yksi
mansikanviljelytila, yksi lyp-
sykarjatila, yksi liha-nauta-
karjatila sekä kolme vilja-
viljelystilaa omine ja vuok-
ramaineen.

Tässä pieni otos  Elä-
köön Hanhijoki -teokses-
ta. Eeva Kukkula on koon-
nut 34:n eri kyläyhdistykse-
läisen kirjoitukset mielen-
kiintoiseksi  kokonaisuu-
deksi.

Tekstiä täydentävät mo-
net hienot valokuvat 1800-
luvun henkilöistä tähän päi-
vään. Luontoa ja eläimiä
on kuvattu  taitavasti. Nuo-
ret oripojat  päästelevät
kesälaitumella täysillä. Ku-
vassa on vauhdin hurmaa
ja samaa hurmaa on myös
kolmella sikaporsaalla, jot-
ka karkasivat kylille. Kai-
killa jalat ilmassa, korvat
vauhdin viimasta takavi-
nossa ja jokaisella ihan oi-
keasti suu naurun virnees-
sä. Kuvaajan täysosuma.

SALME RINTALA

Kyläyhdistyksen  toi-
mittama teos  maksaa
40 euroa. Jos lähete-
tään postin välityksellä,
hintaan tulee 10 euron
postitusmaksu.

Teosta on saatavissa
Eeva Kukkula,
sähköposti
eeva.kukkula@
gmail.com

puhelin 050- 5488818,
osoite Kivijärventie
507, 38600 Lavia

Kevään uutuuskirjoihin
kuuluu Hannu Savolai-
sen (1954-2012) muistolle
omistettu teos, nimeltään
Länttä ja Eurooppaa, joka
sisältää matkakertomuksia
Euroopasta ja Amerikasta.
Matkailu oli Savolaiselle tär-
keä harrastus, ja kirjassa
kerrotaan muun muassa
hänen ensimmäisestä ja ai-
noaksi jääneestä käynnis-
tään isänsä Jalo Savolai-
sen kotitalolla Pyhäjärven
Rotjanlahdessa. Entisistä
asukkaista siellä tosin oli
muistona enää vanha kai-
vo, jonka vettä hän pääsi
maistamaan.

Kirjan muu sisältö joh-
dattaa lukijan matkoille,
joista enemmistö suuntau-
tuu Eurooppaan. Suurim-
man roolin saa Unkari,
mutta mukaan mahtuu
muitakin kohteita; erityisesti

Matkoja
muistokirjana

Savolaisen kaivolla Pyhäjärven Rotjanlahdessa 2003.
Kuvassa Ritva Mäkelä (vas.), Hannu Savolainen
sekä Hannun kummitäti Seija Tiikkaja ja miehen-
sä Kalevi.

Länttä ja Eurooppaa on Hannu Savolaisen muis-
tolle omistettu kirja.

eurooppalaisia kulttuuri-
kaupunkeja Lontoosta Lis-
saboniin ja Barcelonasta
Bremeniin. Eurooppalais-
ten matkakohteitten lisäksi
käväistään Floridassa ja
Kuubassa.

Kirjan on kirjoittanut
Hannu Savolaisen puoliso,
lempääläinen tietokirjailija
Ritva Mäkelä. Teos sopii
hyvin oppaaksi matkoille
tai nojatuolimatkojen teke-
miseen. Kirjan hinta on 25
euroa. Sitä myydään Lem-
päälän kirjakaupassa ja sitä
voi tilata myös tekijältä, jol-
loin hintaan lisätään posti-
kulut. Tilaukset:

Ritva Mäkelä
Kotitie 2 B 5
37500 Lempäälä
puh. 050 518 5010
ritva.makela@koti.soon.fi

Maanantai 20. toukokuuta 2013VPL.PYHÄJÄRVI10



Porissan poika kertoilee:
Historiaa ja hengenpelastusta

Naapuripitäjä Sakkola
jatkaa kirjasarjaansa

Luettuani Juha Ruusuvuo-
ren kirjan Muukalainen Ran-
ta-Ruotsissa, en voinut vält-
tyä vertaamasta länsiranni-
kon ruotsinkielistä aluetta
Karjalaan. Monessakin mie-
lessä asioilla on valtavasti
yhtäläisyyksiä.

Historiassa on milloin
Ruotsi ja milloin Venäjä
vyörynyt Suomena pitä-
mämme maa-alueen ylitse
ja kumpikin jättänyt sinne
omat puumerkkinsä. Sitten
viimeisimmät sodat kar-
koittivat karjalaiset omilta
alueiltaan. Rannikolla ei sel-
laista tapahtunut kuiten-
kaan.

Jostain lisää väkeä vain
kertyi tähän maapallon
kolkkaan ja levittäytyi kes-
kelle työntäen edellään asu-
jia sekä länteen, pohjoiseen
ja itään. Alkoivat nimittä-
mään itseään suomalaisik-
si. 

Rannikolla puhuttiin

Karjala ja Ranta-Ruotsi samassa veneessä
Ruotsin vaikutuksesta ruot-
sia, idässä venäjää ja karja-
laa. Sittemmin Neuvosto-
liitto halusi siirtää Suomen
rajaa sisemmäs ja karjalai-
set joutuivat ahtautumaan
muun väestön keskelle ja
keskuuteen. Laitettiin port-
ti takaa kiinni. 

Länsirannikolla ei onneksi
aivan niin käynyt. Kuiten-
kin valtaväestö, lisääntyes-
sään, alkoi ahtamaan ruot-
sinkielisiä rannikolle ja kar-
jalaisia itärajan tuntumaan.
Kapeat kaistaleet idässä ja
lännessä kertovat juuri täs-
tä.

Rantaruotsalaiset, joiksi
Ruusuvuori rannikolla asu-
via nimittää, ovat sikäli pa-
remmassa asemassa, että
vaikka kuinka suomenkie-
linen väestö pullistelisi ja
työntäisi rannikon väestöä
länteen päin, Merenkurkun
maannousu antaa koko ajan
uutta liikkumatilaa. Karja-

laisilla ei ole muuta kuin
tyytyä olemassaoleviin paik-
koihin ja Venäjän nykyjoh-
don myötävaikutuksella
päästä matkailemaan enti-
sillä kotiseuduillaan.

Karjalaisuuteni on itselle-
ni valtava voimavara, sa-
moin rantaruotsalaisilla
omansa. Valtaväestö koet-
taa kaikin keinoin saada
onnellisuuteen, itsenäisyy-
teen, välittömyyteen jne. liit-
tyviä tekijöitä, joilla karja-
laiset ja rantaruotsalaiset
pysyvät hengissä.

Sisämaahan sijoitetut kar-
jalaiset, joiksi itsenikin luen,
joutuvat pitämään ääntä ja
puoliaan oman perimänsä
ja kulttuurinsa puolesta. Se-
kös sitten vielä joitakin ta-
hoja ärsyttää tai hieman kiu-
kuttaa edelleen.

Olenkin itse huomannut,
että Ahvenanmaalla ja Jää-
meren rannalla sekä länsi-
rannikolla että suomenpuo-

leisessa Karjalassa on help-
po hengittää ja elää. Väli-
maastossa on joskus aika
ahdistavaa ja ahdasta, mut-
ta onneksi se on niin haas-
tavaa, että juuri sen joh-
dosta haluankin asua, kos-
ka koko ajan riittää teke-
mistä.

Olisikin ”liian helppoa”
asua alueella, missä kaikki
olisi vain pelkkää nautin-
toa, näin kun itse omaa
elämäntapaani kuvailen.
Onhan joka paikassa omat
ongelmansa ja hankaluu-
tensa, mutta äärioloissa asu-
neissa ja asuvissa ihmisissä
on havaittavissa valtava
positiivinen ajattelu. 

Kiitos Juha Ruusuvuo-
relle mahtavasta kirjasta. Se
avaa lukijan silmät ja aivot
näkemään asiat aivan uu-
dessa valossa. Suosittelen!

HANNU MUSAKKA
Kaavi

Vpl Pyhäjärvi-lehden vii-
me maaliskuun nume-
rossa oli Kauko Hink-
kasen mielenkiintoinen
kirjoitus pyhäjärveläisten
lukuisista kauppamat-
koista Pietariin.

Tästä Pietarin mat-
koista lukiessaan sisare-
ni, Kirstin, mieleen tuli-
vat muistot isoisämme
Pietarin-matkoista. Täs-
sä pieni lisäys, liittyen
Kaukon kirjoitukseen.

Isoisäni, lahjoitusmaa-
talonpoika Tuomas
Hinkkanen, eli vuosina
1836 - 1915.

Hän syntyi ja teki elä-
mäntyönsä Vpl Pyhäjär-
ven Larjavassa.  

Paikkakunnan tavan
mukaan isoisänikin oli
tiettävästi tehnyt lukuisia
Pietarin matkoja. Näillä
matkoilla hän oli käyttä-
nyt viittaa, joka oli si-
dottu leveällä vyöllä. 

Isäni, Matti Hinkka-
nen, oli vain 16-vuotias,
kun isoisä kuoli. Niinpä
perhe halusi säilyttää jon-
kinlaisen muiston isoisän
Pietarin matkoista. Tämä
kudottu vyö oli vuonna
1936 vielä tallessa, mut-
ta käytö oli sitä kulutta-
nut ja vyö oli jo paikoin
hituloinen.

Silloin äitini, Hilja, teki
vyön paremmista osista
hamosen tyttärelleen. Sii-
hen kuuluivat myös val-
koinen pusero ja esiliina.
Sitten Kirstistä ja hamo-
sesta kutsuttiin valoku-
vaaja Eelis Kaasalai-
nen ottamaan oikein
valokuva.

Jälkipolville tämä ohei-
nen hameen kuva on
tallentunut mm kirjois-
sa: Kaunista Vpl Pyhä-

Pietarin matkoihin
liittyviä muistoja

järveä ja Elämää edesta-
kaisin.

Tämä arvokas muisto
Isoisämme Pietarin mat-
koista on säilynyt kaikis-
ta evakkotaipaleista huo-
limatta vielä Kirstillä tal-
lessa. 

Pyhäkylän-Seuran 15-
vuotisjuhlassa su.
20.4.2013 Kinnalan Kou-
kulla oli myös pienimuo-
toinen evakkomatkoihin
liittyvä käsityönäyttely.
Siihen näyttelyyn Kirsti-
kin historiallisen hamo-
sensalähetti.

TOIVO
HINKKANEN

Jos erään norjalaisen yli-
opistomiehen todistus on
luotettava, niin oikeastaan
Porissan pojalle kuuluisi
hengenpelastusmitali.

Näinä päivinä, jolloin
suomalaisten Nato-usko-
vaisten ohjelmaan kuuluu
erityisesti pohjoismainen
yhteistyö, semmoinen mi-
tali olisi varmaan arvaa-
mattomassa arvossa. Se-
hän olisi ansaittu juuri Nato-
kansalaisen pelastamisesta.

Toisaalta se tietysti ylei-
simmin tietoon tulleena
voisi lisätä kiukkua arabi-
maailmassa ja saattaa kan-
tajansa vaikkapa al Qaidan
likvididointilistalle. Kuka
tietää, mikä parasta olisi
tässä jatkuvassa henkisen
sodankäynnin maailmassa,
minne hallitusherramme
meitä kiskovat ikenet ir-
vessä.

Tapahtui kuitenkin niinä
päivinä, jolloin olin työura-
ni puolimaissa, että Jyväs-
kylässä valmisteltiin poh-
joismaista historioitsijakon-
ferenssia. Astelin luennon
jälkeen kahvitauolle laitok-
seni viereisen musiikkita-
lon kahvioon. Kun tarjot-
timeni kera katselin sopi-
vaa laskeutumisalustaa, nä-
kyi jostain pöydästä käsi
viittoilevan ikään kuin seu-
raan liittymisen merkiksi.

Yksi hahmo näytti ennen
esitellyltä. Tällä muodolla
varustettu pitkänhuiskea vii-
kinki tervehti nimensä mai-
niten. Kääntyen seuralais-
tensa puoleen hän esitteli
minut lisäten noin vain ohi-
mennen: hän on pelastanut
henkeni.

Laitokseni nuorekas työ-
porukka kevensi hommi-
en arkipäivää mm. huvitte-
lemalla, miten kaveria on-
nistuisi hyvin säikyttämään.
Joskus huvi luontui niin
hyvin, että se varmasti olisi
karsinut pelistä paitsi heik-
kohermoiset, myös sydän-
vikaiset.

Pärjäsin joukossa aika
hyvin, vaikka kerran hä-
märissä vaatekaapin pii-
lossa odottanut kollega säi-
kytti minut korkeushypyn
omaan ennätykseen.

Yllätyksiin tottuneena sil-
ti hieman säikähdin kuule-
maani peräkaneettia, joka
sai seurueen katselemaan
vähäistä persoonaani koh-
teliaan kiinnostuneena.
Toinnun kiitettävästi ja ky-
kenin palauttamaan mie-
leeni, kuka oli pöydästä
minulle viitannut ja mistä
oli kysymys.

Olihan se aika erikoinen
tapaus ja kertoo siitä, mil-
laista arvaamattomuutta
tämä elämämme ja olom-
me pystyy tarjoamaan.

Pidettiin muuatta poh-
joismaista historiakokous-
ta Ruotsissa Hässelbyn lin-
nassa. Siellä osallistujille tar-
jottiin kansankodin runsais-
ta varastoista niin hengen
kuin kehon ravintoa, edel-
lisistä pois lukien tanska-
laisten esitelmät:

Tanskahan ei ole voinut
syntyä Baabelin kieltense-
koituksessa, vaan aivan jos-
sain muussa myllyssä. Tans-
kalaisen esitelmöidessä voi
torkkua, ja voihan aterioi-
dessa hakeutua muiden
skandinaavien seuraan.

Niinpä nautin lounastani
vierelläni pöydässä Troms-
san yliopiston lehtori Her-
stad ja vastakkaisella puo-
lella hyvä opiskeluaikainen
kaverini, myöhempi val-
tionarkiston hoitaja Toivo
Paloposki. Hänen esi-isän-
sä oli ollut 1600-luvulla
pappina Kannaksella. Jon-
kin sodan aikana venäläiset
olivat sytyttäneet papin par-
ran palamaan, mistä Toivo
sanoi erikoisen sukunimen
johtuvan.

Paloposki ja minä pi-
dimme juttua vireillä ja hei-
timme huulta Kekkosen
edesottamuksista hänen
saunottaessaan neuvostoto-
vereita. Herstad nauroi
meidän jutuillemme pakah-
tuakseen. Kai vähältä piti,
ettei pakahtunutkin, sillä
yht’äkkiä Paloposki ja minä
havaitsimme, että Herstad
on ihan vaiti ja totinen,
sitten norjalaisen kasvot al-
kavat punehtua, hän ei saa
sanaa suustaan, katsoo sil-
mät selällään avuttomana,
yrittää kohottautua, mutta
alkaa kallistua eteenpäin
kohti pöytää.

Olimme juuri syömässä
lihakeittoa, missä lihaa oli
sekä paloina että paloista
irronneina säikeinä liemen
joukossa. Paloposki ja minä
tietysti säikähdimme perin
juurin, mutta siinä ei juuri
ollut konsultoinnille aikaa
eikä avun tilaamisen tilai-
suutta, kun kaveri on tu-
kehtumassa.

Sen kummemmin empi-
mättä edes harkita nousin
ja läimäytin Herstadia oi-
kein isän kädestä kämme-
nellä selkään jonnekin la-

pojen tienoille. Meillä oli
onnea. Lehtori oli vetäissyt
jotain hengitystien tukkeek-
si, mutta täräys auttoi saa-
maan tuon lihasäikeeksi pää-
tellyt tukoksen irti.

Herstad oli tapauksen jäl-
keen kovin hiljainen ja toti-
nen, enkä ihmettele, sillä
tilanne näytti hyvin pahalta.

Pöytämme sijaitsi ruokai-
lutilan päässä hieman syr-
jässä. Salissa käytökseni he-
rätti levottomuutta. ”En
finne igen”, nyt pöytänaa-
puri uhrina.

Verrattain pian rauha pa-
lautui, etenkin kun huitai-
sun uhri itse luonnehti sen
ilmoituksellaan lääkintätoi-
meksi, jolla oli ollut toivot-
tu vaikutus.

Kun ei ole tullut mitalia,
katson kuitenkin tehneeni
aivan riittävästi Skandina-
viaan suuntautuvaa huma-
nitaarista työtä.

Tämä humaanius koros-
tuu etenkin siksi, että norja-
laiset ovat aivan erityisesti
vihanneet suomen kieltä
Ruijassa, aivan kuten ruot-
salaiset ovat tehneet koko
Ruotsissa ja finländarit täällä
Suomessa.

En luota koko pohjois-
maiseen yhteistyöhön. Kyl-
lähän se nyt Ruotsille kel-
paisi, kun maa luopuu ylei-
sestä asevelvollisuudesta.
On tietysti Ruotsin van-
haan tapaan hyvä istua tu-
leen suomalaisilla takamuk-
silla, ja Norjahan on Nato-
valinnallaan osoittanut täy-
den piittaamattomuutensa
Suomenta.

ERKKI LEHTINEN

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio
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Pyhäjärven vanha naapuripitäjä Sakkola on saa-
nut loppusuoralle mittavan kirjahankkeensa. Sak-
kola-Säätiö on päättänyt julkaista jokaisesta ky-
lästä/koulupiiristään kirjan. Kyläkirjoja on nyt
valmiina 12, ja viimeinen kolmastoista eli Kivi-
niemi-kirja on parhaillaan taittovaiheessa.

Viime vuoden lopussa julkaistiin kirja ”Hovin-
kylä-Ojaniemi, kauneinta Sakkolaa”. Maaliskuussa
2013 valmistui teos ”Ahon laidalta Sakkolan
Petäjärvellä”, joka on itsenäinen jatko-osa vuon-
na 2004 julkaistuun Petäjärvi-kirjan ykkösosaan.

Lisäksi Sakkolasta ovat ilmestyneet kirjat Vi-
lakkala-Volossula-Kaarnajoki, Lapinlahti, Hapa-
rainen-Kelja-Purpua, Tikansaari-Kottila, Röyk-
kylä, Riiska, Haitermaa-Pannusaari-Lupra, Kir-
konkylä-Luprikkala-Karhola-Sipilänmäki ja Valk-
järvi-Viiksanlahti-Kasarmila.

Pari vuotta sitten julkaistiin myös uusintapai-
nos historiakirjasta Sakkolan kylät tuvasta tupaan
1939. -MRT



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 7.6.2013 mennessä, kiitos.

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

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

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

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön yhteydessä toimii
viisi erillistä apurahoja jakavaa rahastoa.
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

Tuleeko
lehtesi oikealla osoitteella?

Soita osoitteenmuutos
puh. 040 730 2622 tai

tee ilmoitus sähköpostilla.

Huom. Osoite ei vaihdu muuton jälkeen
pelkästään postiin ilmoittamalla!

Apurahat 2013 haettavina

TAPAHTUMAKALENTERIKarjalan
Liiton
kesäjuhlat
kutsuvat
Poriin
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Tapanani on ollut jo vuosi-
kausia käydä keväisin naa-
purin maanviljelijä-isännän
apuna klapitalkoissa, niin
kuin täällä päin sanotaan.
Isännällä on metsät ja ko-
neet, ja eläkeläisellä on ai-
kaa.

Ja näin molemmat saa-
vat talviset ”klapit” liiteriin.
Kun joskus yön aikana on
satanut lunta rankapinon
päälle, ettei kädet kastuisi,
pitää nahkaisten työhans-
kojen tilalle ottaa kumiruk-
kaset. Ja mitkä onkaan kä-
tevämpää sujauttaa niihin
sisälle kuin oikeat kinnas-
neulalla kudotut rukkaskin-
taat.

Äitivainaan kutomien
”viimeisten sukkien” ko-
rista löytyy sellaisetkin, ku-
ten kuvasta näkyy.

Äidin
muisto

Kintaat lämmittävät kä-
siä ja kauniit muistot mieltä
– lämpöä lisää vielä sekin,
että toukokuussa oleva san-

karivainajien muistopäivä
on myös äidin kuolinpäivä.

PEKKA
LAULAJAINEN

Salitsanrannan poikia

Sie, mie, myö yhes -tee-
malla Karjalaseurojen Sa-
takunnan piiri toivottaa sekä
karjalaiset että muiden hei-
mojen edustajat tervetul-
leiksi Karjalaisille kesäjuh-
lille Poriin.

Karjalaseurojen Satakun-
nan piiri järjestää yhdessä
Karjalan Liiton ja Karjalai-
sen Nuorisoliiton kanssa
järjestää 65. Karjalaiset ke-
säjuhlat Porissa 14.-
16.6.2013.

Kesäjuhlille ovat terve-
tulleita kaikki karjalaiset ja
karjalaisten ystävät ja karja-
laisuudesta kiinnostuneet.

Kesäjuhlien teemana on
Karjalan Liiton vuositee-
man mukaisesti musiikki,

jolla on tärkeä asema eri
osatapahtumissa. Musiikkia
esitetään eri tavoin yksin ja
yhdessä, niin kevyttä kuin
harrasta, ilon ja myös kai-
pauksen tuntein sekä duu-
rissa että mollissa. Musiikki

yhdistää ihmisiä ja tähän
sopii kesäjuhlien yhteisölli-
syyttä korostava slogan
”Sie, mie, myö yhes”.

Lisätietoa ja ohjelma löy-
tyvät mm. Karjalan liiton
sivuilta www.karjalanliitto.fi

Karjalan Liiton naistoimi-
kunta on valinnut vuoden
2014 käsityökilpailun ai-
heiksi kirjotun pöytäliinan
ja puisen keittiötyökalun.
Kilpailutöiden tulee olla
uusia ja tehty tähän kilpai-
luun. Kilpailutöitä voi teh-
dä vaikkapa opintopiirissä.

Kisan alustava sarjajako:
Kirjottu pöytäliina:
A1 Iso pöydän kattava

liina, vähimmäiskoko 80 x
90 cm tai halk. 140 cm.

A2 Muu pieni pöytäliina,
tabletti tai kaitaliina.

Puinen keittiötyökalu:
B1 Pienet puiset keittiö-

välineet: lastat, vispilät, här-
kimet, juustoalusta, kapus-
tat, pulikat jne.

B2 Isohko, muu ruuan-
laittoon liittyvä puutuote.

Kilpailuaika: 28.2.2013-
31.12.2013. Tulokset jul-
kaistaan toukokuussa vuon-
na 2014. Lisätietoja Karja-
lan Liitosta.

Käsityökilpailu
käynnissä

Saunailta pyhäjärveläisille Karjalaisten kesäkodil-
la Jollaksessa Helsingin Laajasalossa ke 21.8.13 klo
17.00. Laita jo kalenteriisi varaus tänne osallistumisesta!
Tarkemmin asiasta kesä- ja heinäkuun lehdissä. Tervetu-
loa Vpl. Pyhäjärvi-seura ry

Karjalan Liiton kesäjuhlat Porissa 14.-16.6.

Vuokselan muistojen tapahtuma 8. kesäkuuta Tam-
melassa.

Metsäpirtin pitäjä 110 vuotta, juhla Karjalatalolla 29.
kesäkuuta.

Vpl. Pyhäjärvi-juhlat 20.-21. heinäkuuta Hämeenky-
rössä.

Raudut kihujuhlat Raudussa 26.-28. heinäkuuta.

Sakkola-juhlat Orivedellä sunnuntaina 4. elokuuta.
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