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Uusia kasvoja valittiin mukaan
Pyhäjärvi-Säätiön hallitukseen

Topeliuspalkittu kirjailija
sai kulttuurisäätiöltä
merkittävän apurahan

Elokuvaneuvos on
tuottelias tietokirjailija

Viipurin läänin Pyhäjärven kirkon alttaritaululla on me-
nossa kaksinkertainen juhlavuosi: maalauksen valmistu-
misesta tulee kuluneeksi 125 vuotta ja uudelleen käyt-
töön otosta 30 vuotta, joka tapahtui 11.3.1984 Huittis-
ten kirkossa.

SIVU 11

Elokuvaneuvos, tietokirjailija Kari Uusitalo, syntynyt
1933 Vpl. Pyhäjärvellä, on monipuolinen kirjoittaja,
joka jatkaa työtään edelleen  – tosin eläkkeellä olleessaan
hieman tahtia hidastaen.

Pyhäjärvi-Seuran tilaisuudessa Karjalatalolla esitelmöi-
neen Uusitalon uralla on värikkäitä tapahtumia; hän on
mm. ohjannutSuomi-Filmille dokumenttikoosteisen elä-
mäkertaelokuvan marsalkka Mannerheimista jo vuonna
1968. Teoksia hän on kirjoittanut Toivo Särkästä Siiri
Angerkoskeen ja Mika Waltariin.

SIVUT 8-9

Kari Uusitaloa esitelmästään kiittivät Kaisa-Liisa
Korhonen ja Kaarina Pärssinen.

Alttaritaululla nyt
juhlavuosi evakossa

Vuoden
2014
Vpl.

Pyhäjärvi-
juhlat

Ikaalisissa
19.-20.

heinäkuuta

Muista hoitaa
majoitusvaraus

pikapuoliin,
sivu 5

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallintoneuvoston vuosiko-
kouksessa Sastamalan Vam-
malassa hyväksyttiin sääti-
ön viime vuoden toiminta
ja annettiin suuntaviivoja
myös kuluvalle vuodelle.

Säätiön hallintoa luotsaa-
vat aiemmat puheenjohta-
hat Yrjö S. Kaasalainen ja
Juhani Forsberg sekä Esko
Pulakka ja Tuomo Hink-
kanen.

Valittiin kaksi uutta jä-
sentä, varsinaiseksi jäsenek-
si Kirsti Naskali ja varalle
Pertti Hakanen.

Lisää kokousuutisia

SIVU 3

Kirsti Naskali ja Pertti
Hakanen lupautuivat
mukaan Pyhäjärvi-työ-
hän hallituksen uusina
jäseninä.

Isänsä puolelta Pyhäjärvi-juurinen kirjailija Kirsti Kuronen on saanut kulttuu-
rirahastolta apurahaa lasten- ja nuortenkirjojen kirjoittamiseen. Kuvassa
Kirsti ruokkii lintuja kotimaisemissaan Lempäälässä. Kuva: Elias Lahtinen.
SIVU 6.
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Alakylän Pyrinnön Nuo-
risoseuran perinnetoimi-
kunta on lahjoittanut Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiölle 2500
euroa, eritoten lehden jul-
kaisutoiminnan tukemiseen.
Perinnetoimikunnan jäsenet
luovuttivat lahjakirjan sää-
tiön edustajille maaliskuun
alussa järjestetyssä tilaisuu-
dessa Sastamalassa.

– Säätiö on tehnyt hyvää
työtä Pyhäjärven ja karja-
laisuuden hyväksi, mistä
näkyvin osoitus on säätiön
julkaisema lehti, jolle halu-
amme antaa tukea ja tun-
nustusta, kiitteli perinnetoi-
mikunnan puheenjohtaja
Oiva Kaasalainen.

Säätiön hallituksen pj.
Yrjö S. Kaasalainenja
asiamies Pirjo Kiialapuo-
lestaan kiittivät lahjoituk-
sesta; kaikki tuki on tärkeää
Pyhäjärvi-työssä nyt ja tu-
levina vuosina.

Luovutustilaisuudessa oli-
vat läsnä perinnetoimikun-
nasta Oiva Kaasalaisen
ohella Orjo Pärssinen,
Matti Ahvonen, Kalevi
Lappalainen, Irma Pie-
tilä o.s. Pärssinen sekä
Arvo Pärssinen puolison-
sa Eila Pärssisen kanssa.
Samalla saatiin kuulla muis-
teluksia Pyrintö-nuorisoseu-
ran vaiheista.

Alakylän Nuorisoseura
Pyrintö perustettiin Viipu-
rin läänin Pyhäjärvellä vuon-
na 1905. Nuorisoseuran
satavuotista historiaa on
Erkki Pärssisen kokoa-
mana kerrottu nuorisoseu-
ran internetsivuilla, ja teksti
on julkaistu myös Pyhäjär-
vi-lehden numerossa 8/
2005.

Nuorisoseuran perinne-
toimikuntalaiset kertoivat,
miten toiminta jatkui Sata-
kunnassa, Sastamalan Kii-
kassa sotien jälkeen. Koska
nuorisoseuralla oli ollut Py-
häjärven Alakylässä oma
toimitalo, niin sen menettä-

Alakylän nuorisoseura Pyrinnöltä
lahjoitus Pyhäjärvi-työhön

misestä saatiin jatkosodan
jälkeen korvauksia, mikä
oli tärkeä asia toiminnan
jatkamisessa.

– Matti Pärssinen teki
aikoinaan korvaushake-
muksen ja sen perusteella
osa korvauksesta saatiin ra-
hana ja osa indeksiin sidot-
tuina obligaatioina, mikä oli
kannaltamme oikein hyvä
asia. Tämän ansiosta talous
oli turvattu, totesi Arvo
Pärssinen.

– Toimintaa jatkettiin
mm. kuusijuhlien ja retkien
järjestämisellä, näytelmätoi-
mintaakin harrastettiin ja
osallistuttiin myös Etelä-
Karjalan Nuorisoseurapii-
rin juhlille. Samoin muis-
tettiin jäsenten merkkipäi-
viä ja avustettiin marttojen
toimintaa esimerkiksi pito-
astiaston hankinnassa.

Kiikan nuorisoseuran
kanssa toimittiin rinta rin-
nan, ja joitain karjalaisia oli
mukana myös kiikkalaisten
näytelmissä.

Alakylän Pyrintö Nuo-
risoseuran toiminnasta pi-

dettiin sotienkin jälkeen
tarkkaa kirjanpitoa, jota vii-
me aikoihin saakka säilytet-
tiin Arvo ja Eila Pärssisen
kodin ullakolla muun säily-
neen materiaalin mukana.
Nyt aineisto on siirretty
Orjo Pärssiselle, hän par-
haillaan luetteloi sitä.

– Mielenkiintoisten pöy-
täkirjojen ja muiden kirjal-
listen tositteiden lisäksi tal-
lessa on mm. seuran se-
kuntikello, jolla mitattiin
juoksukilpailuissa aikaa, sa-
moin palkintolusikoita hiih-
tokilpailuista sekä suuriko-
koinen Pyrinnön Nuoriso-
seuran lippu ja kaksi mies-
ten Valkealan kansallispu-
kua, luetteli Orjo Pärssi-
nen.

– Toinen niistä miesten
kansallispuvuista on tehty
vasta sotien jälkeen kokoon
52, kun löytyi kangasta.
Toinen kansallispuvuista on
isompi, tarkensi Eila Pärs-
sinen.

– Ja kerran sitä nuoriso-
seuran lippua on tuuletettu
oikein kunnolla, meidän lip-
putangossa eräänä itsenäi-

syyspäivänä… Lippu on
kuitenkin tehty isoon ra-
kennukseen, hassulta se ly-
hyessä tangossa näytti.

Nuorisoseuran kustanta-
ma Alakylän ja Kahvenit-
san koulupiirien kyläkirjan
painos vuodelta 2006 on
loppuunmyyty, dvd-versio-
ta on vielä saatavana ja
kirjan liitteeksi tehtyä kart-
taa myös. Myös dvd-tal-
lennetta “Vanhoja karjalai-
sia työtapoja” on vielä joi-
tain kappaleita saatavana.

Omien internetsivujen yl-
läpitäminen on todennä-
köisesti päättymässä vähäi-
sen käytön takia, kertoivat
perinnetoimikuntalaiset.
Seuran perinnetyötä ei kui-
tenkaan olla vielä lopetta-
massa, vaan pesämunaa jä-
tettiin mahdollisille tuleville
hankkeille.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Säätiömme kuulumisia
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö toimii monella tavalla
tänäkin vuonna. Poimin muutaman kohdan
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön säännöistä:
Säätiön tarkoituksena on karjalaisten ja
ensisijaisesti entisten pyhäjärveläisten
taloudellisen ja henkisen toiminnan tukemi-
nen ja kehittäminen.
Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja,
testamentteja ja avustuksia sekä muullakin
laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan kokoamalla
yhteen Pyhäjärvellä toimineiden rahastojen,
järjestöjen ja yhteisöjen varoja, jakamalla
niistä sekä muillakin tavoin hankkimistaan
varoista apurahoja ja edistää ensisijaisesti
entisten pyhäjärveläisten taloudellisen ja
henkisen toiminnan kaikinpuolista menesty-
mistä.
Säätiön hallintoelimiä ovat: Säätiön hallinto-
neuvosto ja Säätiön hallitus.

Hyvänä uutisena haluan kertoa saamastam-
me lahjoituksesta. Alakylän Pyrintö ns:n
perinnetoimikunta on kokouksessaan
12.2.2014 Sastamalassa päättänyt lahjoittaa
rahalahjan Vpl. Pyhäjärvi-Säätiölle lehtemme
julkaisutoiminnan tukemiseen. Tämä on
mieluisa kannustus Vpl. Pyhäjärvi-lehteä, sen
toimittajaa, avustajia ja lukijoita kohtaan.
Kiitämme saamastamme lahjasta ja teke-
mämme työn arvostamisesta. Samalla se
antaa meille mahdollisuuksia kehittää lehte-
ämme vieläkin paremmaksi.

Säätiömme hallintoneuvosto kokoontui
lauantaina 8.3.2014 Sastamalassa käsittele-
mään ja päättämään sääntömääräisistä ja
ajankohtaisista asioista.
Säätiön hallitus oli kokouksissaan valmistellut
asiat tätä kokousta varten. Lähes kaikki
kutsutut olivatkin saapuneet tähän vuosittai-
seen tilaisuuteen jopa pitkien matkojen takaa.
Yhteisen ruokailun jälkeen alkanut kokous
sujui asiallisessa ja rakentavassa ilmapiirissä
ja päätökset tehtiin yksimielisesti.
Tässä haluan kiittää kaikkia hallintoneuvoston
ja hallituksen jäseniä sekä kunniajäseniä siitä
mittavasta työstä mitä olette tehneet Sää-
tiömme ja pyhäjärveläisyyden hyväksi.
Samalla toivotan uudet jäsenet tervetulleeksi
toimintaamme mukaan.

Vpl. Pyhäjärvijuhlan valmistelut Ikaalisissa
etenevät juhlatoimikunnan toimesta suunnitel-
mien mukaan. Luvassa on taas hyvät juhlat.
Lähtekäämme siis sankoin joukoin viettä-
mään kesäistä viikonloppua Ikaalisiin 19.-
20.7.2014.

Hyvän kevään
odotuksin

YRJÖ S.
KAASALAINEN

Vpl. Pyhäjärvi-
Säätiön hallituksen

puheenjohtaja

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio

Pyrinnön lahjoituksen vastaanottivat Yrjö S. Kaasalainen (vas.) ja Pirjo
Kiiala, luovutusta tekemässä Oiva Kaasalainen.

Alakylän Pyrintö nuorisoseuran perinnetoimikunnan jäsenet Kalevi Lappalainen (vas.), Irma Pietilä,
Matti Ahvonen, Orjo Pärssinen, Arvo Pärssinen ja Oiva Kaasalainen.



Maanantai 17. maaliskuuta 2014 VPL.PYHÄJÄRVI  3

Pulakka ja Kaasalainen jatkavat säätiön johdossa
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hal-
lintoneuvoston vuosikoko-
uksessa hyväksyttiin viime
vuoden tilit ja toimintaker-
tomus, samoin käynnissä
olevan vuoden toiminta-
suunnitelma ja talousarvio.

Lauantaina 8. maaliskuu-
ta Sastamalan Vammalassa
pidetyssä kokouksessa teh-
tiin myös joitain uusia hen-
kilövalintoja. Kokousta
luotsasi hallintoneuvoston
puheenjohtaja Esko Pu-
lakka, sihteerinä toimi Pir-
jo Kiiala, pöytäkirjantar-
kastajiksi valittiin Heikki
Kiiski ja Yrjö Inkinen.

Hallituksen jäsenistä ero-
vuorossa olivat Marja
Härmä ja varajäsenensä
Helga Mäkelä sekä
Markku Pärssinen, vara-
jäsen Kari Äikäs. Härmä
oli ilmoittanut, ettei ole enää
käytettävissä hallitustyös-
kentelyyn, samoin varajä-
sen Mäkelä kiitti toimikau-
destaan ja ilmoitti, ettei ha-
lua jatkaa. Heidän tilalleen
hallituksen varsinaiseksi jä-
seneksi valittiin Kirsti Nas-
kali Nokialta ja hänen va-
rajäsenekseen Pertti Ha-
kanen Sastamalasta. Mark-
ku Pärssinen ja Kari Äikäs
valittiin edelleen.

Muut hallituksen jäsenet
ovat Yrjö S. Kaasalainen
(varajäsen Mauri Hauhia),
Juhani Forsberg (Arja
Hiiri) ja Pirjo Kiiala (Tuo-
mo Hinkkanen).

Myös kerran vuodessa
kokoontuvaan hallintoneu-
vostoon tuli muutamia
muutoksia. Erovuoroisista
Kaarina Pärssinen oli il-
moittanut luopuvansa teh-
tävästä, ja hänen tilalleen
valittiin Juhani Paajanen.
Muista erovuoroisista jat-
kamaan valittiin Teuvo
Henttonen, Jari Kukko
ja Jukka Pehkonen.

Aiemmista varajäsenistä
varsinaiseksi hallintoneu-

voston jäseneksi Pertti Ha-
kasen tilalle valittiin Raija
Holma, uusiksi varajäse-
niksi nimettiin Kari Kyan-
der ja Jukka Pusa.

Hallintoneuvoston pu-
heenjohtajana jatkaa Esko
Pulakka ja varapuheenjoh-
tajana Tuomo Hinkkanen.

Säätiön hallitus piti jär-
jestäytymiskokouksensa
heti hallintoneuvoston jäl-
keen. Hallituksen puheen-
johtajana jatkaa Yrjö S. Kaa-
salainen Harjavallasta ja va-
rapuheenjohtajana Juha
Forsberg Helsingistä. Asia-
miehenä ja rahastonhoita-
jana toimii edelleen Pirjo
Kiiala Tampereelta.

Hallinnon kokouksissa
käytiin keskustelua pyhä-
järveläisten yhteistyöstä
muiden Suvannon seudun
pitäjäyhteisöjen kanssa. Toi-
mintaa jatkuu edelleen kah-
den vuotuisen kokouksen
merkeissä, samoin vuosit-
tain on tarkoitus järjestää
yhteinen matka Karjalan
kannakselle. Tulevan tou-
kokuun reissulla tutustutaan
Vuokselaan ja Räisälään.
Matkalla on näillä näkymin
vielä tilaa kaikille aihepiiris-
tä kiinnostuneille, matkan
pikaiset tiedustelut Aimo
Kaleniukselle (Räisälä).

Suvannon seudun suku-
tutkimuspiiri jatkaa myös
tapaamisiaan, ja Antero
Pärssinen kertoi mm. val-
misteilla olevasta kirjasta liit-
tyen vuosien 1917-1921 ta-
pahtumiin alueella. Pärssi-
nen muistutti myös arke-
ologisista kaivauksista, joi-
ta tutkijat tekevät Pyhäjär-
velläkin valottaen mm. alu-
een asutushistoriaa.

Kaarina Pärssinen kiitti
säätiötä, joka viime vuon-
na antoi tukea Vpl. Pyhä-
järvi-Seuralle tämän Viikan
perikunnalta saaman aineis-
ton käsittelyyn. Työ jatkuu
vielä.

Kaarina Pärssinen kertoi
internetissä toimivan Pyhä-
järvi-keskusteluryhmän
houkuttaneen puoleensa jo
noin 350 jäsentä. Sosiaali-
nen media on yksi tapa
tuoda esiin myös Vpl. Py-
häjärvi-lehteä, jonka mark-
kinoinnista uusille sukupol-
ville käytiin keskustelua.
Haasteeksi jäikin, että mah-
dollisimman moni kertoisi
12 kertaa vuodessa ilmes-
tyvästä pitäjälehdestä suku-
laisilleen ja ystävilleen, joille
lehteä ei vielä tule. Näyte-
numeroita voi aina pyytää,
ja viime vuosina ilmesty-
neitä lehtiä tutkailla Pyhä-
järven nettisivuilta. Lehden
tilaushinta on edelleen vain
30 euroa vuosikerralta.

Viime vuonna painatet-
tiin myös uusia, Juhani Fors-
bergin suunnittelemia ad-
resseja, joita voi käyttää niin
onnitteluihin kuin osanot-
toihin. Adresseista on jo
alkuvuodesta otettu uusin-
tapainos, ja niitä kannattaa-
kin tilata vaikka useampia
kotiinsa varastoon.

Pyhäjärvi-Säätiö hallinnoi
myös useampia lahjoituk-
siin perustuvia rahastoja,
joista jaetaan opiskelijoille
apurahoja ja tuetaan sääti-
ön ja lehden toimintaa.

Tuoreimpia lahjoituksia
ovat vuonna 2013 edes-
menneen Vappu Nikka-
sen sekä Alakylän Nuo-
risoseuran Pyrinnön anti-
met. Lahjoituksia toimin-
nan turvaamiseen ja kehit-
tämiseen otetaan edelleen
suurella kiitollisuudella vas-
taan.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
toimintakertomus 2013 on
luettavissa säätiön internet-
sivuilta.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Kokouksessa käsiteltiin Vpl.
Pyhäjärvi -lehden ja sääti-
ön vuoden 2013 toiminta-
kertomus ja tilit. Lehdistön
10 prosentin arvonlisäve-
ro on omalta osaltaan vä-
hentämässä lehden tuottoa,
koska tilaushintaa ei halut-
tu nostaa, vaan vero sisältyi
30 euron hintaan. Tilausten
määrä väheni kertomus-
vuonna 60 kpl, mikä on
tietysti valitettavaa.

Huolimatta alhaisesta
korkotasosta on opiskeli-
joille voitu edelleen myön-
tää stipendejä eri rahastois-
ta. Säätiön hallinnassa ole-
viin rahastoihin on saatu
varat lahjoituksina ja testa-
mentteina, mikä on mah-
dollistanut taloudellisen
tuen nuorten apurahoihin,
sekä muihin tärkeisiin hank-
keisiin.

Säätiön varsinaiseen toi-
mintaan on saatu varoja
tuotemyynnillä. Kertomus-
vuoden uusi myyntituote
on viisi erilaista adressia.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön taloudesta ja toiminnasta
Vpl. Pyhäjärvi-juhlien

tuotosta puolet saa järjes-
tävä seura ja toisen puolen
säätiö.

Säätiön tilintarkastajina
ovat olleet ja jatkavat kulu-
vanakin vuonna varsinaisi-
na HTM-tilintarkastajat
Päivi Yli-Mattila ja
Eeva-Maija Ylikoski ja
varatilintarkastajina HTM-
tilintarkastajat Kaarle Lem-
painen ja Ilkka Tähti-
nen.

Hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja luki tilintarkas-
tuskertomuksen, minkä jäl-
keen hallitukselle ja rahas-
tonhoitajalle myönnettiin
tili- ja vastuuvapaus vuo-
delta 2013.

Käsiteltiin toimintasuun-
nitelma ja talousarvio vuo-
delle 2014. Lehden tilaus-
hinta pidetään edelleen 30
eurossa, jolloin tilaushinta
ei olisi este lehden tilaami-
seksi. Hallitukselle riittää
pohdittavaa, miten saatai-
siin lehti kiinnostamaan var-

sinkin nuorempaa polvea.
Lehtiarkisto vv. 2004-2013
on luettavissa säätiön koti-
sivuilla.

Karjalan Liitto järjestää
kuluvana vuonna karjalais-
ten pitäjä- ja sukulehtien
laatukilpailun, johon tietysti
osallistutaan. Aina kannat-
taa kilpailla edes itsensä
kanssa.

 Kiitollisin ja nöyrin mie-
lin otetaan vastaan Alaky-
län Pyrintö nuorisoseuran
perinnetoimikunnan myön-
tämä 2500 euron lahjoitus
Vpl. Pyhäjärvi –lehden jul-
kaisutoiminnan tukemiseen.

Apurahoja jaetaan edel-
leen helmikuun ja touko-
kuun loppuun päättyviä ha-
kuaikoja noudatellen. 68.
‘Vpl. Pyhäjärvi-juhlat vie-
tetään Ikaalisissa 19.-20.7.
Juhlan eri tapahtumiin toi-
votaankin runsasta osanot-
toa.

Karjalaisille pitäjäjuhlille
ympäri maata kannattaa
osallistua, vaikka ei juuria
kyseisessä pitäjässä olisi-

kaan. Juhlien kulttuurianti
on korkeatasoinen ja lipun
hinta huokea.

Lähdetään Lappeenran-
taan 13.-15.6., jolloin viete-
tään 66. Karjalaiset kesä-
juhlat.

Suvannon seudun pitäjä-
yhteisöt matkustavat Räi-
sälään ja Vuokselaan tou-
kokuussa. Osallistutaan
myös tälle matkalle.

Yhteistyötä pidetään yllä
Sastamalan seudun Muse-
oon, sekä Käkisalmen Mu-
seoon ja paikallisviranomai-
siin.

Osallistutaan Karjalan Lii-
ton toimintaan, sekä kan-
nustetaan puuttuvien kylä-
kirjojen julkaisuun.

Hallintoneuvosto hyväk-
syi myös lehden ja säätiön
vuoden 2014 toiminta-
suunnitelman ja talousarvi-
on.

PIRJO KIIALA

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
asiamies/taloudenhoitaja

Helmikuun loppuun 2014 mennessä saapui 23 hake-
musta, kaikki ennen hakuajan päättymistä. Vpl. Pyhä-
järvi-Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 8.3.2014
myöntää seuraava apurahat. Apurahansaajan kohdal-
la on myös mainittu kylä, jossa on juuret Pyhäjärvellä.
Helmi Pärssisen rahastosta
- Maria Heikkilä, Noitermaa 400 e
Puualan käsityörahastosta 227 e ja
Aune ja Vilho Kähösen rahastosta 273 e
- Lauri Sarpaneva, Alakylä 500 e
Aune ja Vilho Kähösen rahastosta lisäksi
- Maisa Ahvonen, Hassinmäki 300 e
- Juha Henttonen, Rantakylä 400 e
- Ansa Immonen, Sortanlahti 300 e
- Maria Merisalo, Kiimajärvi 400 e
- Kukka-Maria Rosenlund, Konnitsa 500 e
- Maria Santala, Saapru 400 e
- Lauri Siurola, Noitermaa 300 e
- Anni-Laura Visto, Konnitsa 300 e
Yhteensä 3800 euroa.

Onnittelut apurahasta ja menestystä
opinnoissa ja elämässä!
Haluaisimme lukea teistä jatkossakin. Vpl. Pyhäjärvi-
lehti ottaisi mielellään vastaan lyhyitäkin juttuja työ-,
harrastus- tai perhekuulumisistanne, mielellään kuvan
kera. Lähettäkää aineistoa päätoimittajalle.

PIRJO KIIALA, asiamies

Apurahoja  myönnetty

Säätiön hallintoneuvoston kokoukseen osallistuivat  mm. Jukka Pehkonen
(oik.), Tuomo Hinkkanen,Esko Pohjolainen ja Martti Pärssinen.

Hallituksessa varajä-
senenä toiminut Hel-
ga Mäkelä halusi luo-
vuttaa paikkansa
nuoremmille.  Mäke-
lä osti kokouksesta
mukaansa kodin va-
rastoon Vpl. Pyhäjär-
vi-Säätiön uusia ad-
resseja. Adressien ti-
laustiedot takasivul-
la.
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Pelastussuunnitelma
Millainen oli ihminen, joka
lankesi syntiin? Tiedämme,
että hän oli alasti, eikä hä-
vennyt alastomuuttaan.
Hän oli viaton, yksinkertai-
nen, hän ei käyttänyt työ-
kaluja, ei viljellyt vaan söi
luonnon antimia sellaise-
naan. Mutta jotain juma-
lankaltaisuutta hänessä oli,
kykyä vertailla asioita ja aja-
tella.

Rikottuaan Jumalan tah-
toa vastaan ja syötyään Hy-
vän ja pahan tiedon puusta
ihmisestä tuli erillinen olen-
to, jolla oli oma tahto. Ju-
malan suunnitelma A epä-
onnistui ja voimaan tuli
suunnitelma B. Varmaan
oli olemassa vielä suunni-
telma C, joka liittyi Elä-
män puuhun. Tämän suun-
nitelman Jumala sulki
pois,estääkseen ihmistä tu-
lemasta kuolemattomaksi.

Ihmisestä tuli se, mikä
hän on. Karussa maailmas-
sa harhaileva muukalainen,
jonka pitää ponnistella py-
syäkseen hengissä ja syn-
nyttää kivulla uusia ihmisiä.

Myös jälkeläisten päälle
lankesi kirous kateuden ja
murhaan johtaneen veljes-
vihan tähden. Jumalaa oli
hyviteltävä veriuhreilla aina
uudelleen, että hän pysyisi
suosiollisena luomalleen lan-
genneelle olennolle.

Ja sittenkin Psalmissa lu-
vataan, että Kaikkivaltias
levittää siipensä ihmisen ylle
ja ihminen on turvassa, Hän
antaa enkeleilleen käskyn
varjella ihmisparkaa kaik-
kialla ja kantaa käsillään,
ettemme jalkaamme ki-
veen loukkaa. Jumala ei
hylkää luomakuntaansa,
vaan pysyy uskollisena ajas-
ta aikaan.

Luomakunnan ihmeiden
edessä voimme vain pan-
na käden suullemme ja ih-
metellä. Kaikkein suurin
ihme on kuitenkin se, että
Jumala tahtoo pelastaa luo-

Rakas puolisoni, äitimme ja mummomme

Airi Anneli
Helin
o.s. Nokelainen

s. 19.10. 1937 Pyhäjärvi Vpl
k. 20.02. 2014 Järvenpää

Me tiesimme lähtösi lähenevän,
näimme voimiesi vähenevän. Muisto
kaunis vie eteenpäin meitä, vaik’ on
sydän silmät täynnä kyyneleitä.

Enkeli mummon ohi kulki,
hiljaa mummon silmät sulki.

Rakkaudella muistaen ja
syvästi kaivaten
Esko
Petri perheineen
Pia perheineen
Pasi
Muut sukulaiset ja ystävät

Airin siunaustilaisuus pidettiin 7.3.2014
Järvenpään siunauskappelissa.

Kiitos Järvenpään terveyskeskuksen sairaalan os1
henkilökunnalle rakkaamme hyvästä hoidosta.

Huhtikuun 3. päivä tulee
kuluneeksi 115 vuotta tai-
demaalari Toivo Vattusen
syntymästä. Vattunen oli
lahjakas taiteilija, joka aino-
ana pyhäjärveläisenä oli saa-
nut oloissamme sangen pit-
kän ja hyvän taiteellisen kou-
lutuksen. Hän opiskeli en-
sin kolme vuotta Viipurin
Taiteenystävien piirustus-
koulussa 1917-1919 Rurik
Lindgvistin oppilaana ja
jatkoi Suomen Taideyhdis-
tyksen koulussa Ateneumis-
sa Helsingissä kaksi vuotta,
opettajina mm. Alvar Ca-
ven ja Markus Collin.

Toivo Wilhelm Vattunen
syntyi 3. päivä huhtikuuta
1899 Vernitsan lahjoitus-
maahovin entisessä torpas-
sa Haapalan kylässä. Van-
hemmat Ida ja Ville Vat-
tunen olivat muuttaneet
Liperistä.

Vattusten tulo Pyhäjär-
velle oli Villen veljen Juha-
nan ansiota. Juhana oli kul-
kumiehenä kierrellyt eri
paikkakuntia päätyen vii-
mein Pyhäjärvelle. Olo jäi
pysyväksi hänen ihastues-
saan Akkasen leskeen ja
asettui asumaan lesken
kanssa Vernitsan perukoil-
le, Piskasen mäelle. Lipe-
rissä käydessään Juhana ker-
toi kauniista Laatokan mai-
semista ja paremmasta elä-
misen mahdollisuuksista
Pyhäjärvellä kehottaen Idaa
ja Villeäkin muuttaman sin-
ne.

Ville innostui asiasta, mut-
ta Ida harasi vastaan. Vii-
mein päädyttiin sopimuk-
seen, että Ville lähtee Juha-
nan matkaan ja katsastelee
niitä uusia oloja. Ville lähti
ja mieltyi näkemäänsä. Niin
muuttivat Ida ja Ville aluksi
Juhanan luokse Vernitsalle.
Samoihin aikoina muutti
Hämeestä useita perheitä
Vernitsalle.

Olo yhteistaloudessa ei
kauaa miellyttänyt ja niin
Vattuset alkoivat etsiä omaa
torppaa. Torppa löytyi Sor-
tanlahden kupeesta Haa-
palan kylästä. Sitä oli aikai-
semmin viljellyt Musak-
ka.  Hinta oli tästä rappio-
tilasta kallis, 40 ruplaa ja
lisäksi hevos- ja jalkapäiviä
hoviin. Kyläläiset arvelivat,
ettei nuoripari torpassaan
kauan elele. Toisin kävi.

Sattui onnekas onnetto-
muus. Aivan lähelle Vattu-
sen torppaa haaksirikkou-
tui Laatokkaan kaksi pur-
jelaivaa täydessä lastissaan.
Laivoja purkamaan tuli pal-
jon kulkumiehiä. Vattusen
talo majoitti ja ruokki kul-
kumiehiä saaden näin ki-
peästi tarvitsemia rahatu-
loja.

Idan äiti Maria tuli kah-
den lapsensa kanssa Idan ja
Villen avuksi. Maria oli pit-
känluiseva rivakka nainen,
oikea työkone. Nokisena
hän väänsi kaskea ja hääri
pellolla. Ville raivasi 10-
hehtaarisen suon pelloksi.
Talo vaurastui. Tarvittiin jo

Kirkonsanoma

Merkkipäiviä

Toivo Vattunen 20-vuotiaana Viipurissa.tunsa kuolemasta, joka vää-
jäämättömästi odottaa lan-
gennutta ihmistä.

Pelastushistoria jatkuu. Ju-
mala ottaa esiin suunnitel-
man C, joka on ollut sivus-
sa odottamassa parempia
aikoja.

Tulee päivä, jolloin Jee-
sus ilmoittaa opetuslapsille,
että hänen on mentävä Je-
rusalemiin ja kuoltava. Jee-
sus karkottaa luotaan Pie-
tarin, joka yrittää houkutel-
la hänet luopumaan ajatuk-
sesta. Mutta pelastushisto-
riassa Jumalan tahto on jo-
tain aivan muuta kuin ihmi-
sen tahto.

Paaston aikana voimme
mietiskellä ihmeellistä tari-
naa, johon meidät on pan-
tu elämään vajavaisen ih-
misen elämää Jumalan var-
jeluksessa ja ikuiseen elä-
mään pelastettuina.

Ensimmäisenä paaston-
ajan sunnuntaina 9.3.2014

KAIJA PISPA
Kirjoittaja on kirjailija

Ylöjärveltä
Lähde: evl.fi

Vilma Köninki täytti  kah-
deksankymmentä vuotta
22.2.2014 Helsingissä. Hä-
nen vanhempansa olivat
rautulaiset Anna (o.s. Rök-
sä) ja Juho Köninki Rau-
dun Kuninkaanselästä. Per-
he muutti 1923 Pyhäjärven
Rantakylään, missä he asui-
vat evakkoon lähtöön asti.

Taidemaalarin, talonpoika Toivo
Vattusen syntymästä 115 vuotta

ulkopuolista työvoimaa ta-
lon hoidossa.

Perheeseen syntyi lapsia,
mutta ne kuolivat melko
pian syntymänsä jälkeen.
Kaksi tyttöä, Maria ja Hil-
ma, sekä poika Otto. Otto
eli sentään toiselle vuodel-
le. Isä Ville oli viemässä
hovin meijeriin maitoja, kun
sai tietää Oton kuolemasta,
kuorma jäi siihen paikkaan.
Epätoivoisena hän itki Idan
kanssa. Mitä hyödyttää täl-
lainen raadanta ja työnte-
ko? Kenen eteen me tätä
työtä teemme?

Jonkin ajan kuluttua syn-
tyi vielä yksi lapsi, Toivo.
Pieni heiveröinen poika,
jonka kaikki uskoivat me-
nehtyvän. Hänestä tuli van-
hempiensa silmäterä, todel-
la nimensä mukaisesti hei-
dän ainoa toivonsa.

Lapsuus ja nuoruus
Toivo sairasteli paljon. Äiti
koetti kaikin tavoin huo-
lehtia ainokaisestaan. Hän
imetti jopa niin kauan, että
Toivo itsekin sen muisti.
Äidistä tuli Toivon elämän
tärkein ihminen jatkuen äi-
din kuolemaan asti.

Lapsuus oli onnellista ai-
kaa. Vattusen isossa talossa
eli runsaasti väkeä. Oli pii-
koja ja renkejä. Kulkumie-
het pitivät kortteeria, oli
vuokralaisperheitä. Kesäi-
sin tuli Pietarista kesäasuk-
kaita.

Kahdeksanvuotiaana äiti
saattoi Toivon Sortanlah-
den kansakouluun. Opet-
taja Kouvo sai Toivon in-
nostumaan urheilusta. Kou-
lun antama urheiluinnostus
jäi murrosiässä taka-alalle.
Tilalle tuli piirtäminen. Toi-
vo kutsutti postinkantaja
Tuomas Lappalaisella
Käkisalmesta väripusseja,
joita sekoitti öljyyn. Hän
teki itse ”kuppipaletin”, ti-

lasi piirtämiseen opettavia
kirjoja.

Eräänä Toivon innosta-
jana maalaamiseen oli
Heikki Ripatti, Vattusilla
asunut kulkumies, josta tuli
Sortanlahden Osuuskaupan
hoitaja. Samoin eräs El-
viira-neitonen. Elviira oli
Pietarista tullut kesäasukas,
jonka seurassa Toivo viih-
tyi. Elviira toi Toivon elä-
mään tuulahduksen suures-
ta maailmasta. Häneltä Toi-
vo kuuli ensikerran sellaiset
kirjailijanimet kuin Tolstoi
ja Dostojevski. Elviira pu-
hui hieman saksaa ja rans-
kaa. Yhdessä he kirjoitteli-
vat runoja ja maalasivat tau-
luja Laatokan rannalla.

Hiljaisessa Toivossa syn-
tyi vähitellen vakava pää-
tös, halu tulla taiteilijaksi.

Taideopinnot
Sauna oli Vattusen perheen
”neuvotteluhuone”. Siellä
keskusteltiin kaikki perhet-
tä koskevat tärkeät asiat,
koska se oli talon rauhalli-
sin paikka ilman monia kuu-
lijoita. Saunassa Toivokin
ilmoitti vanhemmilleen pää-
töksestä hakeutua Taide-
kouluun.

Isän ensireaktio oli jyrk-
kä ei. Äiti koetti esittää
hieman sovittelevampaa lin-
jaa. Hiljainen, kiltti Toivo,
joka aina oli totellut van-
hempiaan, pysyi lujana pää-
töksessään. Isä vetosi. Si-
nulla on suuri ja vauras
talo. Äitisi ja minä sekä
suuri joukko ihmisiä on
sen eteen tehnyt lujasti töi-
tä. Ainoa päämäärämme,
että sinä jatkat tästä. Talon-
pojan ammattia ei mikään
voita. Toivo oli toista miel-
tä.

Viimein isä suostui kus-
tantamaan taideopinnot sil-
lä ehdolla, että Toivo
”opit” saatuaan palaa ko-

tiin viljelemään kotitilaa niin
kauan kuin isä ja äiti elää.

Toivo pyrki ja pääsi Vii-
purin Taiteenystävien pii-
rustuskouluun. Hän opis-
keli siellä kolme vuotta to-
della uutterasti. Kun Toi-
von opiskelutoverit lähti-
vät iltaisin huvittelemaan,
jäi Toivo koululle tekemään
töitä. Koulunsa hän selvitti
loistavin arvosanoin. Tie
Ateneumiin oli selvä. Hel-
singissä hän opiskeli kaksi
vuotta.

Kun Toivon opiskeluto-
verit, joiden joukossa oli-
vat sellaiset merkittävät ni-
met kuin Väinö Kunnas,
Olli Miettinen, Väinö
Kervo, Martti Ranttila ja
Vilho Lampi jättivät kou-
lun lähteäkseen luomaan
uraansa vapaina taiteilijoi-
na, palasi Toivo Pyhäjär-
velle.

Taidemaalari ja
talonpoika
Kotitilan hoito vei Toivon
ajan niin, ettei maalaami-
seen jäänyt aikaa kuin iltai-
sin ja sunnuntaisin. Vuosi-
kymmenet Toivo sitten pal-
velikin kahta herraa eikä
kumpikaan voinut syyttää
palvelijaansa laiskuudesta.

Hänessä oli harvinaisessa
määrässä sitkeyttä ja ahke-
ruutta, joka ilmeni maa-
töissä että maalaustelineen
ääressä.

Toivo eristäytyi ihmisis-
tä. Häntä ei koskaan nähty
kylän riennoissa eikä moni-
kaan nähnyt hänen kym-
meniä taulujaan. Katselles-
sa Toivon 1920-1930-lu-
vuilla syntyneitä maalauksia
huomataan, että useimmis-
sa on iltavalaistus. Aihepiiri
oli sitä jokapäiväistä ympä-
ristöä, jossa taiteilija eli.

– Ojankaivaja istumassa
saran päähän lankeavassa
varjossa. Lepääviä lehmiä
kesäyössä. Talonpoika työs-
sään on alati kertautuva
aihe, jossa kunnioitus ja rak-
kaus maamiehen työtä koh-
taan on maalauksellisin kei-
noin ilmaistu suorastaan
hartautta herättävän väke-
västi.

”Tämähän on suomalai-
nen Millet”, sanoi kerran
kirjailija ja taidemaalari Vil-
jo Kojo hyväksyvästi Toi-
von kahta maatyöaiheista
maalausta katsellessaan.

Ensimmäisen näyttelyn-
sä Vattunen piti vasta 1938
Viipurissa. Arvostelut oli-
vat erittäin suopeat ja se
antoi innostusta taiteilijalle.

Evakkoon ja uusi koti
Humppilaan
Tuli seuraava syksy, tuli YH
ja talvisota. Toivon isä jo
oli kuollut ja äidin kanssa
lähdettiin evakkoon Poh-
janmaalle. Vattuset ostivat
tilan Peräseinäjoelta, mutta
palasivat takaisin kotiin tal-
visodan jälkeen. Toisen läh-
dön jälkeen kotipaikaksi tuli
Humppila ja siellä Huhdin
kylä.
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Ida-äiti kuoli 1948
Humppilassa. Toivoa eivät
sitoneet enää vanhemmil-
leen antamat lupaukset.
Välittömästi hän antoi vil-
jelyksensä vuokralle ja ra-
kensi omin käsin talonsa
yhteyteen ison ateljeen. Tau-
luissa värit vaalenivat.

Toivo solmi avioliiton
1956 Maria Lamminhei-
mon kanssa. Samalla Toi-
vosta tuli ”setä” Marian
Armi-tytölle. Maria-vaimo
kuoli 1972.

Toivolla oli useita näytte-
lyitä Helsingissä ja Hump-
pilassa. Viimeisestä näytte-
lystään 1976 Lappeenran-
nassa hän sai erinomaiset
arvostelut. Valitettavasti tai-
teilija ei näitä arviointeja
kuullut. Hän kuoli 17.4.1976
näyttelynsä aattona Lap-
peenrannassa. Hänet on
haudattu Humppilaan.

Toivo Vattusen jäämis-
töstä kasvattitytär Armi
Pihlanen löysi taiteilijan
omakohtaiset muistelmat
lapsuudestaan ja opiskelu-
ajoistaan sekä Karjalan ko-
din asiapapereita.

Pihlanen luovutti nämä
muistelmat Pyhäjärvileh-
teen Salme Rintalalle ja
toivoi, että nämä tarkasti
kirjoitetut muistelmat säily-
tettäisiin Tyrvään Museoon,
Pyhäjärven osastoon, ker-
tomaan siellä asuneista ih-
misistä, vallankin Toivo Vat-
tusesta, joka eli ajatustensa
ja töittensä kautta alati Kar-
jalassa Pyhäjärvellä. Armi
Pihlanen kertoi myös, että
Toivo-setä olisi halunnut
pitää näyttelyn Karjalata-
lossa Helsingissä.

Tyrvään museon johtaja
Esko Pietilä vastaanotta-
essaan muistelmat esitti, että
museoon tulisi saada aina-
kin yksi nimekkään pyhä-
järveläistaiteilijan maalaus.

Toivo Vattusen toive
näyttelystä Karjalatalossa
toteutui 1986. Helsingin
Pyhäjärvijuhlien yhteyteen
järjestettiin taidenäyttely
Karjalatalossa, jossa Toi-
von maalaukset olivat näyt-
tävästi esillä.

Taulujen myynti-
näyttely Humppilassa
Osa Vattusen tauluista oli
hyvin kookkaita ja Armi
Pihlanen kertoi, että hänen
oli vaikea säilyttää niitä Ou-
lun kerrostaloasunnon va-
rastotiloissa, siitä päätös
myydä taulut. Asialle antoi
lämpimän kannatuksen tai-
teilija Eeva-Maria Salo,
Humppilan kulttuurilauta-
kunnan jäsen. Hän osti ai-
koinaan Toivo Vattusen ta-
lon taiteilijakodikseen.

Yli 30 vuotta Humppi-
lassa asuneen Vattusen tai-
teen ystäviksi lukeutuivat
Urpolan kartanon omista-
japariskunta Ulla-Maija ja
Ilkka Kylämarkula. Kar-
tanon pihapiirissä on Ur-
polan Kutomon taideteol-
lisuusmyyntinäyttely. Kuto-
mon tiloihin valmistui tou-
kokuussa 1990 uusi näytte-
lytila, jonka avajaisiin Kylä-
markulat halusivat koota
Toivo Vattusen taulut.

Näyttelyn avajaisissa Sal-
me Rintala kertoi pyhäjär-
veläistaiteilijan taidekoulu-
tuksesta Viipurissa ja Hel-

singissä, sekä arjen elämäs-
tä Karjalassa. Hän mainitsi
lopuksi, ”isäni Juho Lap-
palainen oli Toivon ikäto-
veri ja Toivon vanhemmat
Ida ja Ville Vattunen olivat
isäni kummit. Kanssakäyn-
ti perheitten kesken oli

(Vpl.Pyhäjärvi-lehti elokuun 22. p:nä 1986)

Helsingin Pyhäjärvijuhlien yhteyteen oli edellis-
vuoden Nokian juhlien tapaan järjestetty taide-
näyttely. Tämän 55 taideteosta käsittävän näytte-
lyn kohokohdaksi muodostui kahden nimekkään
taiteilijan, Toivo Vattusen ja Nikolai Terva-
korven (Tscherbakoff), erillisnäyttely.

Kumpikin taiteilija oli Sortanlahdesta, Laato-
kan rannalta, ja Laatokka oli kummallekin taiteili-
jalle innoituksen ja luomisvoiman lähde. Terva-
korven merimaisemat Laatokalta ovat aina olleet
haluttuja ja Laatokan maisemia kuvasi Toivo
Vattunenkin nuoruudessaan.

On useita pyhäjärveläisiä, jotka eivät ole kos-
kaan nähneet Laatokkaa. Ja Laatokan rannalla
asuneet taiteilijatkin ovat jääneet osalle tuntemat-
tomiksi. Kahden mestarin muistonäyttely oli pai-
kallaan.

Näyttelyssä oli kuusi Toivo Vattusen isokokois-
ta maalausta, jotka oli toimittanut hänen kasvatti-
tyttärensä Armi Pihlanen Oulusta:

Jäähyväiset kotipihalle, Matkan alku, Evak-
koon lähdössä, Lepoa tienvarressa ja Yhteinen
suru, ovat vaikuttavia maalauksia, jotka syntyvät
vain todellisuudesta. Taulut olivat 10 vuotta sitten
Vattusen viimeisessä näyttelyssä Lappeenrannas-
sa. Kriitikot totesivat silloin: ”Näyttely on harvi-
naisen voimakas näyte vastikään 77 vuotta täyttä-
neen taiteilijan luomiskyvystä”.

Tervakorven töitä oli näyttelyssä yksitoista.
Yrjö Tervakorpi oli toimittanut seitsemän isänsä
maalausta näyttelyyn: Talvinen meri (Mukkelin
ranta Vernitsalta), Meritaulu Sortanlahti, Konevit-
san luostari, Kukka-asetelmat Kullerot ja Kan-
gasvuokot, Hedelmäasetelma ja Mustalaisnainen.
Lisäksi näyttelyssä oli kaksi Samuli Peltolan
omistamaa Laatokkataulua, Kaarle Viikan omis-
tama Salmi ja Ester Levyn omistama Laatokka.

Näyttely tarjosi rikastuttavan taidenautinnon. Ja
ennen kaikkea se oli vaikuttava elämys niille
näyttelyvieraille, jotka henkilökohtaisesti tunsivat
molemmat taiteilijatkin. Lainaan erään iäkkään
papan kommentin. ”Kyl se Serpakohvi ois sen
Laatokan ottant mukkaasa sielt Karjalast lähtiis,
jos se vaa ois olt mahdollista. Ja kyl tuost Vattuse
Toivostaki näkkyy, ettei se Karjala mielest unoh-
du”.

Jäin miettimään sanoja ”Toivostaki näkkyy”. Se
oli mahtava tunne. Taiteilijat eivät olleet kuolleet.
He tulivat elävinä ulos tauluistaan ja olivat keskel-
lämme Muistojen Karjala -näyttelyssä Karjalata-
lossa.

Näyttelyn jälkeen Armi Pihlanen luovutti Toivo
Vattusen rakkaimman taulun ”Jäähyväiset kotipi-
halle” Pyhän-Säätiön omistukseen. Suomalainen
kriitikko kertoi näin: ”Taiteilijalle itselleen on
läheisin työ Jäähyväiset kotipihalle. Jokainen kat-
soja, joka on itse jättänyt jäähyväiset kotipihalleen,
hyväillyt lähtiessään rakasta ovenpieltä, tuntee
tutun tuskan katsellessa Toivo Vattusen maalaus-
ta”.

Pyhän-Säätiön puolesta lahjoituksen vastaanot-
tivat Erkki Pärssinen ja Salme Rintala sekä
näyttelyn järjestäjä Asko Kukko. Pyhän-Säätiön
toimesta taulu sijoitettiin Tyrvään Seudun Muse-
oon Pyhäjärvi-osastolle.

SALME RINTALA

Taidenäyttely
”Muistojen
Karjala” Helsingin
Karjalatalossa

luontevaa, joten Toivon yli
40 vuotta kestänyt elämä
Pyhäjärven Haapalassa oli
perheellemme hyvin tut-
tua”.

SALME RINTALA
Pyhäjärvijuhlien uhlatoimikunta on havahtui näin hyvissä ajoin, tervetuloa toivotus

on otettu innolla vastaan, kun tarkastelee paikkakunnan tapahtumatarjontaa.
Näiden meidän Pyhäjärvijuhlien lisäksi samaan aikaan Ikaalisissa järjestetään Rallis-

printti eli katuralliajot Vanhassa Kauppalassa ja Saunafestivaalit kylpylässä. Naapuripi-
täjässä Jämijärvellä on JämiFly-in lentonäytös. Mitä lieneekään vielä suunnitteilla, se jää
nähtäväksi.

Tämä tuntuu näin paikkakunnalla asuvasta todella upealta asialta, että Ikaalinen saa
hyvin positiivista näkyvyyttä aivan erityyppisten tapahtumien muodossa.

Tapahtumien järjestäjille se antaa oman haasteensa, tähän pitääkin todeta “vierivät
kivet eivät sammaloidu”.

Tässä tulenkin varsinaiseen asiaan, mikäli Pyhäjärvijuhlille tullessanne olette aikoneet
yöpyä Ikaalisissa, niin siitä kannattaa tehdä varaus hyvissä ajoin. Majoituskohteet ovat
ilmeisesti tuona viikonloppuna kovin kysyttyjä.

Majoitusta kannattaa kysyä esimerkiksi Ikaalisten Kylpylästä. Alueella on hotellitason
majoitusta ja hieman edullisempaa lomaosakkeiden vuokra asumista. Kylpylän ja
juhlapaikan välimatka on noin seitsemän kilometriä.

LEA JOKINEN

Ikaalinen mainostaa itseään:
Tervetuloa Isoon Pikkukaupunkiin

Huhtikuun ensimmäisenä
sunnuntaina 6.4. klo 13.00
alkavassa tilaisuudessa on
Karjalatalolla pyhäjärveläi-
sistä kylistä esittelyistä vuo-
rossa Salitsanrannan kou-
lupiirin kylät.

Vpl. Pyhäjärvi-seuran ke-
vätkokouksen yhteydessä
pääsemme tutustumaan
Keljan,  Lahnavalkaman,
Matiskalan, Pattoisten, Rot-
janlahden ja Salitsanrannan-
kyliin. Niiden sijainti on
helppoa paikantaa, sillä Sa-
litsanrannan koulun raken-
nus (v. 1903)  jää tien va-
semmalla puolelle, kun kier-
retään Pyhäjärveä esim.
matkalla Pyhäkylästä Sor-
tanlahteen.

Jo saavuttaessa Lahna-
valkaman kylän korkeim-
malle kohdalle, alkaa oi-
kealla näkyä Pyhäjärven sel-
kä. Lähimpänä tietä kuin
missään muualla pitäjässä,
järvi avautuu Salitsanran-
nan koulunkohdalla. Tien
kupeeseen taukopaikalle on
helppo pysähtyä virkistäy-
tymään ja pulahtaa yksin
tein hiekkarannalta aaltoi-
hin.

Lähitienoilta, kauempa-
na päätiestä, löytyy muita-
kin luonnonkauneudestaan
kuuluja paikkoja.  Peltoau-
keiden ja kyläläisten omis-
tamien metsien takana, val-
tion omistamalle kruunun-
metsän alueelle, harjuiseen
maisemaan sijoittuvat mm.
kuuluisat Kuoppalampi ja
Tielammet.

Kyliä saapuu kuva-aineis-
ton kera esittelemään kol-
mikko keljalaisjuurinen An-
tero Pärssinen, lahnaval-
kamalaisjuurinen Kauko
Hinkkanen ja pitäjän kart-
toihin tarkasti perehtynyt,
Matiskalan kylällä juuret
omaava Esko Simonen.
Heistä Pärssinen ja Hink-
kanen ovat olleet mukana
tästä koulupiiristä julkais-
tua, v. 2003 ilmestynyttä
kirjaa kokoamassa.

Kylissä asui talvisodan al-

Kyläesittelyissä vuorossa Salitsanrannan kp
Missä kulkija kohtaa
Pyhäjärven lähimpänä

kaessa kaikkiaan noin 800
ihmistä.  Asukasmäärältään
suurin kylistä oli Salitsan-
ranta, keskisuuria olivat
Rotjanlahti ja Kelja, pie-
nimpiä Lahnavalkama,
Matiskala ja Pattoinen.

Kylien lähekkäisistä sijan-
nista johtuen koulupiirin ka-
uimmaisestakin asumukses-
ta Salitsanrannan koululle
oli vain alle viisikilometriä.

Tänä päivänä Pyhäjärveä
seuraavan tien tuntumassa
on koulun lisäksi jäljellä
muutamia taloja, joissa mm.
toimii pieni kyläkauppa.
Nykypäivänä alueella näh-
tävissä olevasta yritystoi-
minnasta kerrotaan kylä-
esittelyssä.

Kun mahdollisuus luo-
vutetulla alueella käyntiin
avautui 1990-luvun alku-
vuosina, osa  kotiseutu-
matkalaisista pääsi majoit-
tumaan Matiskalassa Pyhä-
järven rantametsikön lo-
makylässä sijainneeseen pie-
neen, neuvostoaikaisten
normien mukaiseen puu-
rakenteiseen lomahotelliin.

Melko pian seuraavina
vuosina kerrottiin tämän,
ihanan uimarannan äärellä
sijainneen, jonkun ammat-
tiliiton omistaman majapai-
kan tuhoutuneen tulipalos-
sa.

Vanhan Vpl. Pyhäjärven
pitäjän alueella päästiin yö-
pymään 1991 avautuneen
Konevitsan luostarin lisäksi
tämän jälkeen lähelle kirk-
koahoa Musakan rakenta-
maan Pyhäjärven lomaran-
ta -hotelliin.

Salitsanrannan koulupii-
rin alueelta on ilmestynyt
kaksi kyläkirjaa:

Salitsanrannan koulupiiri
1903 – 2003. Kirjatoimi-
kunta (Antero Pärssinen &
al.). Salitsanrannan koulu-
piiri, Vammalan Kirjapai-
no Oy 2003.

Hinkkanen Kauko, Pruuki
Hannu; Lahnavalkaman lap-
set. Satakunnan Painotuote
Oy, Kokemäki 2010. 256
s.

KAARINA
PÄRSSINEN

Kirjan Salitsanrannan koulupiiri 1903-2003 kanteen
on kuvattuna koulun viereiseltä rannalta avautuva
maisema.
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Pikkutytöstä asti kirjoitta-
nut ja paljon kirjoja lukenut
Kirsti Kuronen alkoi us-
koa vasta yli kolmekymp-
pisenä, että hänestä voisi
tulla kirjailija. Yksi itsetun-
non pönkittäjä ja innostuk-
sen antaja oli Lempäälässä
kodin naapurissa asunut-
mummu Anna-Liisa Wil-
landt, jonka kanssa Kirsti
piti runopiiriä pian luke-
maan opittuaan.

– Kesti kauan tajuta, että
joku ihminen on kaikkien
kirjojen tarinoiden takana
– ja että kirjailija voisi olla
oikea ammatti.

Kesällä 48 vuotta täyttä-
vä, sukujuuriltaan puolikar-
jalainen Kuronen viettää
parhaillaan kymmenvuotis-
kirjailijajuhlaansa. Hänen
ensimmäinen teoksensa,
nuortenromaani ”Vili Voi-
pio” julkaistiin vuonna
2004, ja tuorein on vasta-
valmistunut Väärää verta -
runokirja. Siinä hän kertoo
avoimesti ja omakohtaises-
ti, miltä tuntuu sairastua
parantumattomaan veri-
syöpään.

Hiljattain hän sai vastaan-
ottaa Suomen Kulttuurira-
haston apurahan lasten- ja
nuortenromaanien kirjoit-
tamiseen. Topelius-palkin-
nolla hänet kiitettiin vuon-
na 2011.

Sortanlahden
Kurosia
Vpl. Pyhäjärvi-lehti kertoi
Kirsti Kurosen sukujuuris-
ta toukokuussa 2011, jutun
voitte lukea säätiön inter-
net-sivuilta lehden aikaisem-
min julkaistujen numeroi-
den galleriasta. Sukujuuren-
sa ovat Pyhäjärven Sortan-
lahdessa isänsä Matti Ku-
rosen(1939-2002) kautta.
Isovanhemmat olivat
Heikki Kuronen ja Anna,
o.s. Vanhanen.

– Isällä oli yhdeksän sisa-
rusta, joista vain yksi oli
tyttö, Lotta Kuronen.
Vuonna 1933 syntynyt Lot-
ta-täti asuu Lempäälässä,
pidämme edelleen viikoit-
tain yhteyttä, ja häneltä olen
saanut paljon muisteluksia
Karjalasta. Olen tutkinut
asioita myös Pyhäjärven
historiakirjasta ja minulla on
perheen vanhoja valoku-
va-albumeja tallessa, Kirsti
Kuronen iloitsee.

Pari vuotta sitten hän oli
aikeissa lähteä serkkunsa
kanssa suvun kotimaisemiin
Karjalaan, mutta reissu pe-
ruuntui.

– Edelleen olen valmis
lähtemään, jos joku ser-
kuista vaikka soittaa ja pyy-
tää mukaan. Matkalla toi-
voisin olevan henkilöitä, jot-
ka tietäisivät opastaa isän
kotipaikoille.

Syövän syövereistä
uuteen uskallukseen
Kirjailijan julkaistessa uu-
den teoksen hän aina on
paljaana ja avoinna työnsä
vastaanotolle ja kritiikille.
Rankkaa on varmasti ker-
toa ja kirjoittaa omasta syö-
päsairaudestaan myeloo-
masta; diagnoosin Kirsti

Sairaus auttoi kirjailijaa rohkeisiin päätöksiin

Kirsti Kurosen teokset
Väärää verta. Runokokoelma (Myllylahti 2014)
Vili Voipio kyhää ja kynäilee. Nuortenromaani (Karisto 2014)
Kuituset ja äidin kirje. Lastenromaani (Karisto 2013)
4 x 100. Nuortenromaani (Karisto 2013)
Ammeiden aika. Romaani (Robustos 2013)
Omenapuu laulaa. Nuortenromaani (Karisto 2012)
Kuituset ja unisieppari. Lastenromaani (Karisto 2012)
Likkojen lipas. Runokokoelma (Karisto 2011)
Kuituset ja isän koodi. Lastenromaani (Karisto 2011)
Piruettiystävyys. Nuortenromaani (Karisto 2010)
Kuituset ja kummitus. Lastenromaani (Karisto 2010)
Vili Voipio ulvoo ja unelmoi. Nuortenromaani (Karisto 2009)
Vili Voipio konnan nahoissa. Nuortenromaani (Karisto 2008)
Vili Voipio zoomaa tähtiin. Nuortenromaani (Karisto 2007)
Vili Voipio puhuu ja pussaa. Nuortenromaani (Karisto 2006)
Vili Voipio bongaa Pupun. Nuortenromaani (Karisto 2005)
Vili Voipio. Nuortenromaani (Karisto 2004)

Kuronen sai vain 41-vuo-
tiaana, vaikka melko har-
vinainen sairaus ilmenee
yleensä paljon vanhemmal-
la iällä.

–Kirjani on läpeensä hä-
peämättömästi omakohtai-
nen. Haluan vain kertoa,
miten olen kohdannut sai-
rauteni, en antaa ohjeita
muille, jokaisella on oman-
laisensa elämäntilanne.
Ehkä nämä runot voivat
raapaista vähän vereslihalle
– ja sitten puhaltaa haa-
vaan?

– Minulle pysähtyminen
oli ovi uuteen ja tietoisuus
kuolemasta auttaa nautti-
maan elämästä, antaa roh-
keutta tarttua mihin haluaa
ja olla välittämättä siitä,
mitä muut ajattelevat, tote-
aa mm. unelmansa lasku-
varjohypystä toteuttanut
nainen – syöpädiagnoosi
antoi hänelle myös sysäyk-
sen jättäytyä päätoimestaan
TV2:sta kirjailijan uralle.

Runoista huokuu kuiten-
kin vahvasti hätä ja häm-
mennys, mitä vakavan sai-
rauden kohdatessa kokee;
miten oman pojan elämä
menee, löytääkö hän
kumppanin, tuleeko isäksi,
pääseekö itse mummoile-
maan…

– Lähipiirillä voi olla vai-
keampaa kuin itse sairastu-
neella, joka käpertyy itseen-
sä ja jolle eivät paranemis-
toivotukset, vaikeneminen
tai oikein minkäänlainen
suhtautuminen tunnu hy-
välle. Miehelläni meni pit-
kään, että hän uskoi sairau-
teni todeksi.

Rankat sytostaatti- ja kan-
tasoluhoidot antoivat Kirsti
Kuroselle sataprosenttisen
vasteen ja syöpä saatiin tal-
tutettua. Kontrolleissa hän
käy kolmen kuukauden vä-
lein ja tietää, että sairaus
jonain päivänä nostaa pää-
tään. Syöpä-sanan rumaa
kaikua hän kuitenkin halu-
aa hälventää.

– Onhan meillä paljon-
kin muita parantumatto-
mia sairauksia – kuten dia-
betes, sydänsairaudet, Par-
kinsonintauti – niiden ”ka-
verina” vain joutuu kulke-
maan.

Kirjailijan videohaastat-
telun voi lukea osoitteesta
www.myllylahti.fi/kirjailijat.

Lisäksi Kirstillä on omat
kirjailijasivut osoitteessa
h t t p : / /
kirstikuronen.wordpress.com.

Kulttuurirahastolta
tukea nuortenkirjoille
Hiljattain Kuronen osallis-
tui puolisonsa Jyrki Toi-
vosen kanssa Suomen
Kulttuurirahaston illallisti-
laisuuteen Finlandia-talolla,
kun Kuroselle myönnettiin
kulttuurirahaston 22 000
euron apuraha lasten- ja
nuortenromaanien kirjoit-
tamiseen. Lasten- ja nuor-
tenkirjoja onkin valtaosa
hänen tähänastisesta tuo-
tannostaan.

– Kirjoittajana on ihanaa
palata lapsuudenkokemuk-
siin. Ensikokemuksia on
lapsilla ja nuorilla niin pal-

jon – perhosen lento, ora-
va puussa, ensisuudelma…
Aikuisena ensikokemuksia
on harvakseltaan, eivätkä
pienet haltioitumisen het-
ket välttämättä enää sykäh-
dytä, vaan pitää olla exstre-
meä. Siksi haluan vaalia lap-
suuden kokemuksia, pitää
aistit avoinna ja nauttia pik-
kujutuista.

Lempäälän Runo ja Sa-
nataide ry:ssä toimiva pa-
riskunta Kuronen-Toivo-
nen odottaa parhaillaan vie-
raaksi presidentin puolisoa,
runoilija Jenni Haukiota.
Haukio on luvannut osal-
listua yhdistyksen jo perin-
teeksi muodostuneeseen
Runomaraton -tapahtu-
maan 5. huhtikuuta Lem-
päälässä ja toimia tapahtu-
man suojelijana.

Kulttuurirahaston apura-
ha oli suuri asia ja samoin
Kurosen ilonaiheena on
valmistuminen 22 vuoden
jälkeen Tampereen yliopis-
tolta.

– Tosin vain filosofian
kandidaatiksi, mutta onnek-
si sain edes jotkut paperit
ulos ennen 24-vuotiasta poi-
kaani Oskaria, joka opis-
kelee samassa yliopistossa
neljättä vuotta äidinkielen
opettajaksi.

Täysipäiväinen opiskelija
Kirsti Kuronen ei koskaan
ollut, vaan hän toimi pit-
kään TV2:ssa kuvaajana ja
ohjaajanakin. Lisäksi reper-
tuaariin kuuluu au pair -
lastenhoitajan töitä Yhdys-
valloissa, appelsiinipoimin-
taa kibbutsilla Israelissa,
uima-opetusta, kartonki-
tehtaan liukuhihnaa sekä
kylpylän hoitola-apulaisen
ja lehtitoimittajan töitä.

Tänään kirjoittaminen on
hänelle pääasiallisin sarka –
erittäin mieluinen, joka ei
edes työltä tunnu.

Kandidaatintutkielmansa
9-vuotiaiden lukutottu-

muksista tehnyttä Kirsti
Kurosta voi myös pyytää
vierailulle esimerkiksi kou-
luihin kertomaan kirjailijan-
työstä ja kaikesta siihen liit-
tyvästä. Asiasta voi kysellä
www.lukukeskus.com.

Kirjoittaminen jatkuu
– ja rauhaisa kotoilu
Seitsemäntoista kirjaa jul-
kaisseella Kirsti Kurosella
on lisää suunnitelmia vireil-
lä. Kustantajalla luettavana
on parhaillaan kahden eri
kirjan käsikirjoitus.

– Minulla on menossa
useita käsikirjoituksia, joi-
den kirjoittamista jatkan
aina fiiliksen mukaan. Nou-
sen aikaisin aamulla ja tar-
tun siihen, mikä sillä het-
kellä eniten kutsuu. Teks-
teilleni en suostu ottamaan
mitään aikatauluja, vaan lä-
hetän ne eteenpäin sitten,
kun ne valmiilta tuntuvat.

Kuronen harrastaa lii-
kuntaa, rakastaa luonnossa
samoilua, käy Näpsä-käsi-
työkoulua, kutoo sukkia ja
virkkaa isoäidinneliöitä.

Kesäkuukaudet kuluvat
omin käsin rakennetussa
mökissä, ”Pääskysessä”, Pir-
kanmaalla Pyhäjärven ran-
nalla kodin läheisyydessä.

Kotona on vain lanka-
puhelin, kännykkää tai tele-
visiota hän ei omista eikä
ole mukana Facebookissa.

Pikkutytöstä asti hän on
pitänyt päiväkirjaa, jonka
kirjoittaminen on edelleen
jokapäiväinen rutiini.

– Jollen olisi pitänyt sai-
raalassakin päiväkirjaa, ei
tätä runokirjaani olisi kos-
kaan syntynyt.

Väärää verta -kirjasta tu-
levat tekijänpalkkiot Ku-
ronen lahjoittaa Suomen
Syöpäyhdistykselle.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Kirsti Kuronen luistelemassa kevään viimeisillä jäillä
kotirannalla Lempäälän Pyhäjärvellä. Kuva: Jyrki Toivonen.

Kirjailijan käsitöiden teko on saanut innostusta
aikuisten Näpsä-käsityökoulusta. Kuva: Marjo Ris-
tilä-Toikka.



Maanantai 17. maaliskuuta 2014 VPL.PYHÄJÄRVI 7

Yläjärveltä Ryhmäkylästä
syntyisin olleen Juho No-
lon ja Metsäpirtin Eeva-
lasta kotoisin olleen Ama-
lia Eevan, myöh. Nolon,
perheeseen ehti syntyä Vpl.
Pyhäjärvellä kaikkiaan kuu-
si lasta. Talvisin asuttiin Ylä-
järvellä, kalastusaikana Ver-
nitsan Piskasenmäellä.

Ikaalisiin Sikurinkylään
sodan jälkeen 1945 asettu-
nut Juho ja Anna Nolon
perhe vaihtoi nimekseen
Virkkilä.  Nyt jo kuollei-
den Selman, Heikin ja
Pekan jälkeen syntyneistä
Maija (s. 1935) asuu tätä
nykyä Keski-Suomessa Jys-
kässä, Kaarina (1937) Kor-
pilahdella ja nuorin Hildi
Annikki (1943), myöh.
Lindgren, Petäjävedellä.

Täpärällä oli Anna No-
lon ja perheen kolmen tyt-
tären elämänlangan ehyenä
säilyminen,  kun isä oli
rintamalla ja käsky äkkinäi-
sestä lähdöstä evakkotielle
tuli Vernitsan Piskasenmä-
elle 20. kesäkuuta 1944.
He pelastuivat juuri ja juuri
Elisenvaaran pommituk-
sesta, kun juna ehti sivuut-
taa aseman ennen suurta
pommitusta, missä meneh-
tyi arviolta 150 evakkoa,
monet heistä räisäläisiä.

Perheen isä Juho Nolo
palasi rintamalta ehjin na-
hoin ja asettui evakkomat-
kan päätteeksi pesueineen
Ikaalisiin Sikurinkylään.
Pohjoissatakuntalais-hämä-
läisissä ympyröissä elettä-
essä tuli tarve vaihtaa häm-
mennystä ja pilkkaakin he-
rättänyt sukunimi Nolo toi-
seksi. Juho ja Anna valitsi-
vat perheenjäsenten uudeksi
nimeksi Virkkilän.

Autokoulunopettajaksi
ei, kauppiaaksi kyllä
Nuoruudessaan Annikki
Virkkilä haaveili autokou-
lunopettajan ja vanginvar-
tijan ammateista. Molem-
mat haaveet tyssäsivät, nai-
sia ei siihen aikaan kelpuu-
tettu noille aloille. Se epä-
tasa-arvoisuuden kokemus
kismittää vieläkin.

Kauppakoulun suoritet-
tuaan avioliiton kautta
Lindgrenin Annikiksi
muuttunut nuori nainen
hakeutui kaupan alalle. Tar-
mokkuus huomattiin ja
niinpä hän loi menestyk-
sekkään uran K-kauppiaa-
na.

Aviopuoliso Seppo
Lindgren luopui sähkö-
miehen ammatistaan ja siir-
tyi töihin vaimonsa rinnal-
le,  kun Annikki aloitti kaup-
piaana ensimmäisessä pai-
kassaan Jyväskylässä Opis-
tokujalla 1981. Siitä on nyt
jo 33 vuotta. Naimisissa
Annikki ja Seppo ovat ovat
olleet jo 41 vuotta. Perhee-
seen syntyi yksi poika, jolle
aikanaan kolme lasta.

Juuret syvällä Vernitsan Piskasenmäen ja Yläjärven mullissa

Petäjävedelle asettunut Annikki Lindgren
loi uran kauppiaana

Opistokujan K-Annikan
jälkeen tulivat aina vain suu-
remmat kaupat Vaajakos-
kella ja Jämsänkoskella. Yri-
tykset menestyivät ja paris-
kunta ehti jo suunnitella sa-
pattivapaan pitämistä rank-
kojen vuosien lomassa. Va-
rattiin alkuun  Madeiran
matka. Kaikki oli valmista,
mutta – humps.Tuli sapat-
tihaavet murskannut soitto
Keskolta.

Pakko oli ennen matkaa
lähteä soiton perään katso-
maan, millainen olisi se
kauppa Petäjävedellä, jon-
ne siirtymistä Kesko tarjo-
si. Klik. Ja uusi, Lindgrenit
hurmannut kauppiaspaik-
ka oli löytynyt.

Kun Madeiralta oli pa-
lattu, oli edessä muutto Pe-
täjävedelle. Kauppiaana
Petäjävedellä vierähti  kah-
deksan vuotta.

Oltuaan kauppiaana kai-
ken kaikkiaan 20 vuotta,
Annikki jäi sairaseläkkeelle
2001. Se oli suuri käänne-
kohta tosipitkiä työpäiviä
sisältäneiden vuosien jäl-
keen.  Vihdoin  avautui
mahdollisuus ja oli aikaa
syventyä täysillä rakkaisiin
harrastuksiin.

Kaupasta ei Annikki niin
vain päässyt irti kokonaan.
Lähes joka yö unissaan hän
edelleenkin menee vanhaan
rakkaaseen kauppaansa
aloittamaan uutta myynti-
päivää.

Öljyvärimaalauksesta
meediona toimimiseen
Piesalan kylällä, järven ran-
nalla, metsän keskellä Petä-
jävedellä sijaitseva Annikin
ja Sepon rakentama talo
on kiivasrytmisten työvuo-
sien jälkeen sijainniltaan ja
puitteiltaan  kuin suoma-
laiskansallinen unelma.

Lindgreneille koti on nyt
rauhallisen elämän ja rak-
kaiden harrastusten tyyssi-
ja. Kiivastempoisten työ-
vuosien jälkeen sieltä halu-
taan vain tarkkaan harkiten
lähteä minnekään reissua-
maan.

Karjalaiselle luonteenlaa-
dulle usein tyypilliseen ta-
paani Annikki Lindgrenkin
on herkkä ja taiteellinen
persoonallisuus sekä har-
rastuksiltaan varsin moni-
alainen.

Öljyvärimaalaus, kiperi-
en sanaristikoiden ratkonta
ja monet luontoon sidok-
sissa olevat harrastukset,
kuten kalastaminen, mar-
jastuksesta ja sienestyk-
sestä puhumattakaan,  an-
tavat vuoden  kierrossa ku-
kin ajallaan sisältöä elämään.

Mutta salaperäisin Anni-
kille läheisistä asioista on jo
nuorena ilmennyt kyvyk-
kyys kohdata henkiolentoi-
na ja kummituksina nä-
kösälle palanneita vainajia
niiden tultua takaisin toi-

mittamaan elämän aikana
kesken jääneitä asioita. Yh-
teys syntyy näihin mystisellä
tavalla.

Annikki Lindgren ker-
too kokemuksistaan, jotka
osoittavat, että hän omaa
meediona toimimisen herk-
kyyden ja taidot. Hän ker-
too saavansa yhteyden
kuolleeseen tämän vielä
elossa olevan läheisen ih-
misen energian kautta.

Nämä taidot, tietäjän ja
meedion lahjat,  hän ker-
too perineensä jo kolman-
nessa polvessa Amalia-äi-
diltään ja tämän äidiltä.

Ventovieraatkin ovat ha-
keneet Annikilta apua saa-
dakseen yhteyden jo kuol-
leisiin läheisiinsä tai saadak-
seen ennakkoon varmuu-
den, miten tulisi toimia on-
nistuakseen.

Kaikki on kirjoitettu val-
miiksi ihmisen elämänkaa-
reen – ei ole mitään sattu-
maa, hän vakuuttaa.

Kyse hänen tietäjän ja
näkijän lahjoissaan ei ole
mistään yliluonnollisesta tai-
kuudesta eikä pakanallisuu-
desta. Hän vakuuttaa us-
kovansa Jumalaan ja ru-
koilee päivittäin.

Karjalaisuus sytytti
nyt kun on aikaa
Viime vuosina suvun omi-
en juurien, pyhäjärveläisyy-
den ja karjalaisuuden tutki-
minen on alkanut kiinnos-
taa yhä enemmän.

Kun heiveröiseksi käynyt
Karjalaseura lopetti toimin-
tansa Petäjävedellä, ei An-
nikki asiaa n.s. purematta
niellyt. Hän tarttui puheli-
meen ja patisti Karjalan Lii-
ton toiminnanjohtaja Satu
Hallenbergia tekemään
jotain. Ei tullut kuuloon-
kaan, että nyt kun eläkkeel-
lä olisi vihdoin aikaa lähteä
Karjalaisten kesäjuhlille ja
Pyhäjärvijuhlille, ei olekaan
jäsenyyttä lähellä missään
karjalaisseurassa ja sitä myö-
ten ei Karjala-korttiakaan!

Toiminnanjohtaja Hallen-
berg muisti pitäjäseuram-
me. Tiesi sen toiminnan
olevan suhteellisen vilkasta
ja ehdotti, että Annikki
Lindgren liittyisi syntymä-
pitäjänsä perinteitä ja kult-
tuuria vaalivan seuramme
jäseneksi ja saisi sitä myö-
ten niin Karjala-kortin kuin
helposti  tietoa osallistu-
mismahdollisuuksista mo-
nenmoisiin Karjalan Liiton
ja Vpl. Pyhäjärvi-seuran ta-
pahtumiin.

Näin pitäjäseuramme sai
toistaiseksi asuinpaikaltaan
kauimpana Helsingistä asu-
vasta petäjäveteläisestä, py-
häjärveläisjuurisesta Annik-
ki Lindgrenistä uuden, ak-
tiivisesti toimintaamme seu-
raavan jäsenen helmikuus-
sa 2013.

Pyhäjärvi-juhlille Hä-

meenkyröön Lindgrenit
lähtivät viime kesänä yh-
dessä, sillä laulua pitkään
harrastanut Seppo Lind-
gren myös esiintyi juhlilla.

Ja yksin tein päästiin su-
kuloimaan Nolon perheen
evakkotaipaleen päätepis-
teen jäljiltä Hämeenkyröön
asettuneiden Annikin vel-
jen lasten luo.

Myös tänä vuonna Ikaa-
lisissa vietettävillä Pyhäjär-
vi-juhlilla kuullaan Seppo
Lindgrenin, äänialaltaan
bassoa laulavan, useiden
kuorojen solistina toimi-
neen,  yksinlauluesityksiä.

KAARINA
PÄRSSINEN

Oikealta seisomassa Juho Nolo (Virkkilä), edessä seisoo Maija tytär Nolo
(Virkkilä) vieressä seisoo hänen vaimonsa Amalia Eeva Nolo (Virkkilä)
sylissä tytär Kaarina. Vasemmalta seisomassa Amalia Eevan veli Pekka Eeva
(Elokiuru), hänen edessään lapsensa Heikki, Helga, Vellamo. Takana seiso-
massa vaimonsa Ainoja vieressä Ainon äiti. Kuva otettu 1939 kesällä Piskasen-
mäellä. Kuvat Annikki Lindgrenin kotialbumista.

Annikki ja Seppo
Lindgren.

Alakuvassa Annikki
lapsenlapsensa Nupun
kanssa ja kukkameren

keskellä 70-vuotispäivä-
nään.
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Opin lukemaan ja kirjoitta-
maan tikkukirjaimin 5-vuo-
tiaana, vuonna 1938. En-
simmäiset käsinkirjoitetut
sanomalehteni toimitin eva-
kossa talvisodan aikaan
1939-1940, ensimmäiset
runoni kirjoitin talvella
1940.

Noita lähinnä kaksisivui-
sia lehtiä toimittelin sitten
omaksi ilokseni kerran päi-
vässä, viikossa tai kuukau-
dessa  aina vuoteen 1950
saakka. Parhaimmillaan
vuonna 1945 minula oli
jopa kolmekin tilaajaa (sil-
loin kaksisivuisena koossa
A6…). Yksi tilaajista pai-
kallisen osuuskaupan pik-
kupoika. Hänen äidiltään
sain kerran vähän käytetyn
kalkkeeripaperin, ja niin saa-
toin jatkossa ”painaa” kak-
si lehteä kerralla. Todella
merkittävä edistysaskel…

Vuonna 1952 minut va-
littiin Porin Lyseon teini-
kunnan uudelleen ilmesty-
mään alkavan lehden, Kol-
legan, päätoimittajaksi. Toi-
mitin lehteä sen kevätkau-
den ajan – sitten oli edessä
abiturienttivuosi. Historia ja
ainekirjoitus olivat mieliai-
neitani. Ylioppilasaineeni
”Pultavan taistelu käänne-
kohtana Ruotsi-Suomen
historiassa” julkaistiin vuo-
den 1953 Ylioppilasaineis-
sa. Ylioppilaskeväänä 1953
sain myös Satakunnan Kan-
san senvuotisen stipendin
Porin Lyseon parhaalle ai-
nekirjoittajalle.

Prelimiääriaineeni keväällä
1953, lapsuuteni Pyhäjär-
veä muistelevan ”Kotiseu-
tuni” lähetin 1955 jyväsky-
läläiseen Muistojen Karjala

Uusia kirjoja ja kirjoituksia
on koko ajan tekeillä. Vuo-
sikymmenien ajan asuinkau-
punkinsa Hyvinkään Sano-
missa, jota nyttemmin jat-
kaa Aamuposti, ilmestyy
säännöllisesti hänen kolum-
nejaan. Toimittajana ja tie-
tokirjailija tunnustusta saa-
nut elokuvaneuvos Kari
Uusitalo, s.1933,  on ollut
pitkällä urallaan hyvin tuot-
telias. Luettelo hänen teok-
sistaan ja kuvausta työstä
pyhäjärveläisyyden hyväksi
julkaistiin helmikuun Vpl.
Pyhäjärvi-lehdessä.

Mutta miten olisi käynyt,
jos Karjalaa ei oltaisi me-
netetty?

– Urastani tuskin olisi
tullut niin monipolveinen
ja sisältörikas, jos pikkupo-
jan elämä olisi evakkomat-
kalle päätymisen asemasta

Pyhäjärvellä vietetyn  varhaislapsuuden jälkeen
Kari Uusitalon värikkäälle uralle mahtuu
runsaasti tapahtumia

jatkunut Kannaksella, ar-
velee tuhansien muiden ta-
voin juuri ja juuri kou-
luikään ehtineen ikäisenä
sotaa pakoon vanhempi-
ensa kanssa lähtenyt  Kari
Uusitalo.

– Minut olisi lähetetty
muiden silloisessa ajassa
oppikoulusivistystä halun-
neiden perheiden tavoin
kouluun Käkisalmeen. Ja
ylioppilaaksi pääsyvaihees-
sa olisi Viipurissa jo var-
masti aloittanut yliopisto,
minne olisin hakeutunut
opiskelemaan. Olen usein
todennut , että vaihtoeh-
dot sen jälkeen olisivat ol-
leet ura toimittajana Käki-
salmen sanomissa tai tyh-
jäntoimittajana Viipurissa.

– Seuraan edelleen tii-
viisti varsinkin suomalaista
elokuvaa. Katson 3-4 elo-

kuvaa viikossa, mikä on
mahdollista, koska uutuu-
det ovat saatavissa myös
DVD:nä. Tähän mennessä
tehdyistä  n. 1500 kotimai-
sesta elokuvasta minulla on
kokoelmissani tallenteet
noin 700 elokuvasta, tote-
aa pyhäjärveläisjuurinen tie-
tokirjailija Kari Uusitalo.

Karjalatalolle Karjalainen
sanankäyttö -teemavuoteen
liittyvänä Vpl. Pyhäjärvi-
seuran järjestämään Laa-
tokka-saliin tilaisuuteen oli
kirjailijanurastaan värikkääs-
ti kertonutta Kari Uusita-
loa  tällä kertaa saapunut
kuuntelemaan 15 henkeä.
Hänen esitelmänsä julkais-
taan ohessa.

KAARINA
PÄRSSINEN Tietokirjailija, elokuvaneuvos Kari Uusitalo. Kuva: Juhani Paajanen.

Viisivuotiaana lukemaan oppinut aloitti pian toimittaa lehtiä
– tietokirjallisuutta syntyi runsaasti myöhemmin

-lehteen ja kirjoitukseni jopa
julkaistiin. Myöhemmin se
on julkaistu myös kahdesti
Pyhäjärvi-lehdessä ja ker-
taalleen Hyvinkään Sano-
missa 1987.

Aloitin armeijan jälkeen
opintoni syksyllä 1954 Hel-
singin yliopiston valtiotie-
teellisessä tiedekunnassa,
tähtäimessä maisterin tut-
kinto ja toimittajan ura. Lii-
tyin Viipurilaiseen Osakun-
taan, tiedekuntajärjestö
Kannunvalajiin ja Ylioppi-
lasneekereihin.

Ylioppilasneekereissä oli
silloin puheenjohtajana kou-
lutoverini Jaakko Ilonie-
mi, ja miten ollakaan, vuo-
sina 1956-1957 toimin en-
sin yhdistyksen sihteerinä ja
sitten puheenjohtajana.
Jaakko Iloniemi oli myös
tiedekuntajärjestölehden,
Kannunvalajan, päätoimit-
taja, ja seurasin häntä siinä
tehtävässä 1956.

Myöhempi professori
Timo Tiusanen oli Yli-
oppilasneekerien jäsen ja
Ylioppilaslehden toimitta-
ja, ja kun hän halusi vuo-
den 1957 alusta virkava-
paata, hän tarjosi sijaisuutta
minulle. Otin tehtävän ilo-
mielin vastaan ja sijaisuus
venyi kaiken kaikkiaan lä-
hes vuoden mittaiseksi. Tal-
vella 1957 myös Viipurilai-
nen Osakunta etsi päätoi-
mittajaa Kaukomieli-lehdel-
leen. Panin hakemuksen si-
sään, ja minut valittiin teh-
tävään.

Kaukomieltä sitten toi-
mitin seuraavankin vuoden
1958 ajan. Olin kesäkuu-

kaudet 1955 ja 1956 ollut
kesätöissä studioapulaisena
Oy Suomen Filmiteollisuu-
dessa, ja tykästynyt alaan.
Kun kilpaileva yritys Suo-
mi-Filmi Oy (Suomi-Fil-
min omisti kauppaneuvos
Risto Orko, Suomen Fil-
mi-Teollisuuden maisteri T.
J. Särkkä) vuoden 1957
lopussa haki lyhytkuvaosas-
tolleen filmitoimittajaa, pa-
nin hakemuksen sisään ja
32 hakijan joukosta minut
valittiin tähän tehtävään
(Orvo Saarikiven osuus;
elämän ensimmäinen elo-
kuva kesällä 1942!). Tehtä-
väni oli aluksi uutiskatsaus-
ten selostustekstien sekä
mainos- ja lyhytelokuvakä-
sikirjoitusten tekeminen,
mutta melko pian pääsin
myös leikkaamaan katsa-
uksia ja jopa ohjaamaan
muutaman lyhytelokuvan-
kin.

Suomi-Filmissä oli nega-
tiivinleikkaajana mm. eräs
Ilona Eronen, jonka avio-
mies Erkki Eronen oli
itsenäinen lyhytelokuvayrit-
täjä. Erkin aloitteesta kir-
joitin selostustekstejä hänen-
kin lyhytelokuviinsa. Ilta sii-
hen aina yleensä yhden se-
lostustekstin kanssa tuhrau-
tui. Sain käteen 2000 sil-
loista markkaa kappaleelta
– sitten tuli radiokreivi Carl-
Erik Creutz spiikkaamaan
ne, spiikkaus kesti kymme-
nen minuuttia ja hänen palk-
kionsa oli 5000 markkaa…
Hän oli silloin jo kuului-
suus, minä en.

Jaakko Iloniemestä oli
vuonna 1959 tullut Suo-
men Ylioppilaskuntien Lii-

ton pääsihteeri, ja kun liitto
talvella 1960 etsi toimitta-
jaa julkaisemansa Ylioppi-
laan Kirjan uudistetulle lai-
tokselle, Jaakko lähetti tar-
jouspyynnön myös minul-
le. Voitin tarjouskilpailun,
ja niin minusta tuli peräti
seitsemän kertaa joka toi-
nen vuosi ajan tasalle saate-
tun laitoksen sivutoiminen
toimittaja vuona 1960-
1972, ja siinä sivussa myös
liiton julkaiseman Akatee-
miset apurahat ja opinto-
tuki -hakuteoksen toimit-
taja vuosiksi 1966-1972.

Talvella 1960 vaihdoin
sitten työnantajaa, kuvatoi-
mittajaksi vastikään ilmes-
tymisensä aloittaneeseen
Uuteen Tietosanakirjaan.
Työrytmi oli varsin hektistä
eikä ylitöitä juuri laskettu,
mutta viihdyin tehtävässä
hyvin. Kuin sanoin, että elo-
kuvahakusanat olivat mie-
lestäni puutteellisia, minulle
sanottiin: ”Kirjoita itte pa-
rempia!”. Ja niin minusta
tuli myös teoksen elokuva-
artikkelien laatija.

Mutta, mutta – Erkki
Eronen myi elokuvansa
aina elokuvatuottaja, viipu-
rilaissyntyiselle Veikko Lai-
haselle. Hän oli kiinnittä-
nyt huomiota Erosen ly-
hytelokuvien vuoden 1959
mittaan selvästi parantunei-
siin selostusteksteihin, ja tar-
josi minulle talvella 1960
työpaikkaa yhtiössään. Sa-
noin juuri sopineeni työ-
suhteesta Uuden Tie-
tosanakirjan kanssa, mutta
voisin kyllä sivutoimisesti
laatia selostustekstejä myös
hänelle. Niin tapahtuikin,
mutta koko vuoden 1960

Laihanen jatkuvasti houkut-
teli minua yhtiöönsä, kun-
nes vuoden 1961 alussa
vihdoin annoin periksi ja
minusta tuli hänen yhti-
öidensä apulaisjohtaja.

Ylioppilaslehden vakitui-
sen toimittajan tehtävät jä-
tettyänikin olin lehden mel-
ko vakituinen artikkeliavus-
taja myös senkin jälkeen,
kun päätoimittaja Heikki
Kääriäinen vaihtui Kaarle
Steweniksi. Stewenin
kanssa olin taas ollut syk-
syllä 1953 yhtä aikaa
RUK:ssa, vieläpä samassa
komppaniassa ja majoitus-
tuvassa. Stewenille myin
vuoden 1961 talvella myös
viisiosaisen artikkelisarjan
Suomalaisen elokuvan vuo-
sikymmenet. Kun kerroin
siitä Laihaselle, hän innos-
tui: ”Myö tehhään siitä kir-
ja – sie kirjotat ja mie
kustannan!”.

Siitä käynnistyi pitkälli-
nen prosessi, jonka tulok-
sena valmis historiateos
”Suomalaisen elokuvan
vuosikymmenet” talvella
vihdoin 1965 ilmestyi. Kus-
tantajaksi Laihanen oli on-
nistunut hankkimaan peräti
Otavan. Siinä sivussa Lai-
hanen oli välittänyt minut
myös vuonna 1962 viisi-
kymmentä vuotta täyttä-
neen perheyhtiö Adams-
Filmi Oy:n historian kir-
joittajaksi. Jatkoa seurasi
kymmen vuotta myöhem-
min, kun yhtiö täytti 60
vuotta.

Elokuva-alan ammatti-
julkaisun, Kinolehden, va-
kinainen avustaja minusta
tuli vuonna 1961, ja suhde

jatkui aina siihen saakka,
kunnes lehden julkaisemi-
nen lopetettiin 1986. Myös
Elokuva-Aitta tilasi minul-
ta artikkeleita, mutta senkin
ilmestyminen päättyi jo
vuonna 1968.

Suomalaisen elokuvan
vuosikymmenet ja kirjoi-
tukseni Kinolehdessä he-
rättivät alallakin siinä mää-
rin huomiota, että sain teh-
täväkseni kirjoittaa Suomen
elokuvatoimistojen liiton
30- ja 40-vuotishistoriikit
1957 ja 1977, Elokuvateat-
teriomistajain Liiton 30-
vuotishistoriikin 1968 ja
alan keskusjärjestö Suomen
Filmikamarin 50-vuotishis-
toriateoksen 1973. Mäke-
löiden perheyhtiö Oy Ki-
noston 50-vuotishistoriate-
oksen ja samalla yhtiön pe-
rustaja Väinö Mäkelän his-
toriikin kirjoitin tilaustyönä
vuonna 1970.

Risto Orkon 70-vuotis-
juhlateos ”RO – suomalai-
sen elokuvan suurmies” il-
mestyi myös vuonna 1970.

Veikko Laihasen kanssa
minulla meni syksyllä 1966
sukset niin pahasti ristiin,
että vaihdoin työnantajaa.
Palasin Suomi-Filmiin, nyt
osastopäälliköksi, ja ohja-
sin mm. dokumenttikoos-
teisen elämäkertaelokuvan
marsalkka Mannerhei-
mista 1968.

Yhtiön vanhempi haara
täytti 50 vuotta joukuussa
1968, ja sain Orkolta tehtä-
väkseni kirjoittaa Suomi-
Filmin 50-vuotishistoriikin.
Käsikirjoitus valmistui, mut-
ta teoksen ”Kuvaus – ka-
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mera – käy” ilmestyminen
siirtyi eri syistä kuin minus-
ta johtuen aina vuoteen
1994 saakka.

Vuoden 1970 alussa mi-
nusta tuli sitten toimintansa
aloittelevan Suomen elo-
kuvasäätiön ensimmäinen
työntekijä, aluksi nimikkeellä
asiamies ja vuodesta 1975
pääsihteeri. Sain säätiön hal-
litukselta luvan jatkaa myös
suomalaiseen elokuvaan
liittyvää tutkimustyötäni, ja
niin vuonna 1972 käynnis-
tyi kuusiosaiseksi paisuva
annaalisarja Eläviksi synty-
neet kuvat, Lavean tien san-
karit, Ruutia, riitoja, rak-
kautta, Hei rillumarei!, Suo-
men Hollywood on kuol-
lut ja Umpikuja?. Umpiku-
ja? ilmestyi vuonna 1984, ja
seitsemännenkin osan käsi-
kirjoitus oli viimeistelyä vail-
le valmis, kun kävi ilmi,
että kustantajaa ei sille enää
löytyisi.

Sen jyräsi alleen suurpro-
jekti Suomen kansallisfil-
mografia, kaksitoistaosai-
seksi paisuva ja 8579 sivua
käsittävä suurteos, joka si-
sältää yksityiskohtaiset tie-
dot kaikista Suomessa val-
mistetuista kotimaisista ja
elokuvateatterilevikin saa-
neista pitkistä elokuvista ai-
kojen alusta eli vuodesta
1907 vuoden 2000 lop-
puun saakka.

Sain siirron elokuvasää-
tiön arkirutiineista teossar-
jan päätoimittajaksi vuon-
na 1986, ja päätöksen var-
mistuttua totesin sen mer-
kitsevän minulle pitkäaikai-
sen rakkaussuhteen laillista-
mista. Oli teossarjan pää-
toimittaja aina vuoden
1998 loppuun saakka, jol-
loin täysinpalvelleensa mutta
ei onneksi loppuun pala-
neena siirryin eläkkeelle.

Minun johdollani saatiin
valmiiksi teossarjan kah-
deksan ensimmäistä osaa,
kaikkiaan 5589 sivua. Mi-
nun jälkeeni Sakari Toivi-
aisen johdolla ovat ilmes-
tyneet osat 9-123 ja päästy
samalla suomalaisen pitkän
elokuvan vaiheissa siis vuo-
den 2000 loppuun saakka.

Siitä eteenpäin tiedot on
kerätty ainoastaan nettiin,
kaikille avoimeen ELO-
NET-verkkoon.

Olen myös vuosien var-
rella saanut julkisuuteen
muitakin suomalaisen elo-
kuva-alan tunnettujen hen-
kilöiden monografioita.

Toivo Särkän elämäker-
ta ilmestyi vuonna 1975,
Erkki Karun vuonna
1988, Risto Orkon vuonna
1999, Siiri ja Kaarlo An-
gerkosken 2002 ja Aarne
Tarkaksen vuonna 2006.

Keräämiäni elokuvakas-
kuja on ilmestynyt kolme
kokoelmaa – Taju kankaalla
1983, Värikästä väkeä 1995
ja Haiseeko täällä valko-
kangas? 2005. Neljäskin ko-
koelma olisi käsikirjoituk-
sena valmiina, mutta kus-
tantajaa ei ole sille ainakaan
vielä löytynyt.

Muutimme vuonna 1962
Hyvinkäälle. Vanhin poika-
ni aloitti oppikoulun 1971,
luokkatoverinaan mm. pai-
kallisen sanomalehden, Hy-
vinkään Sanomien, omis-

tajan poika. Lehden kult-
tuuriosastoa jo 1920-luvun
lopusta saakka hallinnut toi-
mituspäällikkö Urpo Kari
alkoi vähitellen käydä senii-
liksi, ja vuonna 1979 poi-
kani kertoi tuon luokkato-
verinsa pyytäneen häntä tie-
dustelemaan minulta, halu-
aisinko avustaa lehteä vä-
hän tuoreemmilla näke-
myksillä. Verkottumista siis
tässäkin.

Samalla tiellä olen edel-
leenkin, vaikka nyt olen jo
joutunut kokemaan omal-
takin osaltani jonkinlaista
ikärasismia. Joka tapauk-
sessa tähän päivään men-
nessä Hyvinkään Sanomis-
sa ja sen nykyaikaisessa jat-
kajassa, Aamupostissa, on
ilmestynyt 35 vuoden aika-
na kaikkiaan 2183 kirjoitta-
maani arvostelua, esittelyä,
pakinaa tai kommenttia.

Lukuisiin muihin sano-
ma- ja aikakauslehtiin, mm.
Helsingin Sanomien Kuu-
kausiliitteeseen, Aamuleh-
teen ja Turun Sanomiin
olen yli viiden vuosikym-
menen mittaan kirjoittanut
lähinnä suomalaiseen elo-
kuvaan liittyviä artikkeleita.

Samoin olen ollut eloku-
va-alan artikkelien kirjoit-
taja useassa kotimaisessa ja
myös ulkomaisessa tieto-
sana- ja tietokirjakirjahank-
keessa vuodesta 1960 alka-
en. Ja tällä hetkellä minua
työllistää Kansallisen audio-
visuaalisen instituutin – en-
tisen Suomen elokuva-ar-
kiston – käynnistämä var-
sin laajamittainen suoma-
laisen elokuvan verkkofil-
mografia -hanke, kirjoitet-
tavanani vähintään pari-kol-
mesataa keskimäärin 40 ri-
vin mittaista artikkelia.

Elokuvasäätiön pääsih-
teerinä 1970-luvulla olles-
sani olin myös säätiön ul-
komaille suunnattujen jul-
kaisujen Finland – Film-
land ja Facts About Film in
Finland vastaava toimitta-
ja. Kirjoitin myös säätiön
ensimmäisen toimintavuo-
sikymmenen historiateok-
sen, joka ilmestyi vuonna
1980.

Hyvinkääläisten elokuva-
teatterien historiateoksen
Muistojen Arena kokosin,
toimitin ja suurelta osin
myös kirjoitin vuonna
1989. Ja kun taloyhtiöm-
me täytti keväällä 2012 vii-
sikymmentä vuotta, minua

pyydettiin kirjoittamaan
myös sen historiikki.

Pyhäjärvi-lehden avusta-
jakuntaan olen kuulunut
1950-luvun puolivälistä
saakka, aktiivisimmin vuo-
sina 1957-1970, kun oli Py-
häjärvi-seuran sihteeri. Sil-
loin myös kirjoitin seuran
10-vuotishistoriikin vuon-
na 1967.

Seuran johtokunnan ak-
tiivijäsen Mauri Vanhanen
taas sai minut 1960-luvun
puolivälissä houkutelluksi
mukaan  vuonna 1915 pe-
rustetun Pyhäjärven urhei-
luseura Kaiun 50-vuotis-
historiateoksen kirjoittajaksi
ja toimittajaksi. Eri syistä ja
lähinnä muista kiireistäni
johtuen toimitustyö edistyi
varsin hitaasti, mutta val-
mis teos ”Kaiku, joka kiiri
kauas…” näki vihdoin päi-
vänvalon vuoden 1970 lo-
pussa.

Omalle muistelmateok-
selleni ”Elämäni Karina –
Evakkopojasta elokuva-
neuvokseksi” löysin kus-
tantajan vuonna 2001.

Uusimpiin saavutuksiini
kuuluu vuonna 2010 yh-
dessä Sakari Toiviaisen
kanssa julkaisemani, Mika
Waltarin teksteihin poh-
jautuvat elokuvat kartoitta-
va teos Valkokankaan Wal-
tariana. Sen kustansi WSOY,
mutta löi hyvännäköisen
teoksen mainostamisen tör-
keästi laimin. Kun yhtiön
mainospäällikkö puoli
vuotta myöhemmin sai
potkut, en oikein osannut
surra hänen puolestaan.

Varsin ahkerasti olen siis
vuosikymmenien mittaan
askarrellut tietokirjailijan eri
olomuodoissa. Tahti on
toki eläkeläisenä 2000-lu-
vun puolella tuntuvasti rau-
hoittunut, mutta vieläkin
erotan tabulaattorista A:n
Ä:stä.

Perusohjeenani on edel-
leenkin latinankielinen vii-
saus: Nulla dies sine linea –
ei päivää ilman kirjoitettua
riviä.

Kirjailija Jarno Pennas-
ta siteeratakseni: ”Muura-
haisen askelen otin tänään
sieluni polulla / havuneula-
sen raahasin, lehtikirvan sain
kiinni. / Mutta päiväni oli
työtä ja kiitosta täynnä”.

– Kiitos!

KARI UUSITALO

Tietokirjailijan kuulijakuntaa. Kuva: Juhani Paaja-
nen.

Keskellä kauneinta touko-
kuuta Pyhäjärven rannalle!
Nyt kylläkin Pirkkalaan ja
vasta elokuussa Karjalaan
Vpl. Pyhäjärvelle.

Tänä vuonna on jälleen
määräaika Pärssisten Suku-
seuran sääntömääräiselle
sukukokoukselle. Se pide-
tään ja samalla kokoonnu-
taan muutenkin Tampereen
kupeelle, Pirkkalaan Ranta-
niityn Juhlataloon
www.rantaniitynjuhlatalo.fi,
lauantaina 17.05.2014.

Kokoontumisen yhtey-
dessä saadaan tietoa suku-
kirjahankkeesta, tutkitaan
sukupuita ja vanhoja valo-
kuvia sekä kuullaan ravin-
toloitsija Pekka Pärssisen
esitys Karjalaisesta ruoka-
perinteestä ja kirjastonhoi-
taja FK Vuokko Pärssi-
nen-Tainion esitys viime
aikoina ilmestyneistä, tun-
nustusta saaneista sukukir-
joista.

Ilmoittautumiset ko-
koontumiseen. Timo Poh-
jola, puh. 045-3594575 tai
os. Petäjätie 2 D, 24260
Salo tai,
timo.pohjola@seutuposti.fi
10.04.2014 mennessä ja
osallistumismaksu suoritet-
tava  sukuseuran tilille FI86
5152 0920 0210 99, viit-
teeseen osallistujan nimi ja
osoite.

Lisätiedot Timo Pohjola
ja sukuseuran kotisivut
www.karjalanliitto.fi/pars-
sisensukuseura.

Sukutapaamiseen ja su-
kukokoukseen ovat terve-
tulleita kaikki Pärssisen su-
vusta ja sen vaiheista kiin-
nostuneet sekä tietenkin seu-
ramme jäsenet.

Pulakoiden,
Pärssisten ja ystävien
elomatka
Toissavuotiseen tapaan Pu-
lakan ja Pärssisen Sukuseu-

Pärssisillä sukukokous
toukokuussa ja elomatka
Pulakoiden kanssa

rat yhdistävät voimansa ja
järjestävätelomatkan kesän
ollessa kypsä ja vedet läm-
pimät.

Näiden sukujen synnyin-
sijoille Vpl. Pyhäjärvelle ja
lähipitäjiin reissutaan Tila-
usliikenne H. Putus Oy:n
bussilla1.-4.8.2014. Majoit-
tuminen on  Pyhäjärven
Lomaranta -hotellissa
Musakalla.

Perjantai on matkapäivä
ja perille saavuttua voi ren-
toutua saunoen ja uiden
Pyhäjärvessä. Lauantaina on
retkikohteina Konevitsan
luostari ja Käkisalmi. Sun-
nuntai on varattu kotikylä-
käynneille ja maanantaina
palaamme Suomeen.

Bussi lähtee Pöytyän Rii-
hikoskelta, Lauttakylän lin-
ja-autoasemalta klo 06.15
ja ajetaan edelleen Sasta-
malan, Nokian ja Tampe-
reen kautta Lahteen, jossa
rautatieasemalla noin klo
09.00 ja edelleen Viipurin
kautta Vpl. Pyhäjärvelle

(nyk.Plodovoje)
Ilmoittautuminen mat-

kalle 21.05.2014 mennessä.
Matkan hinta 350 euroa tai
omalla viisumilla 275 eu-
roa  maksetaan 01.07.2014
mennessä  Pärssisen Suku-
seura ry:n tilille numero
FI86 5152 0920 0210 99
käyttäen viitettä  3133.

Matkan johtajina, joille
voi ilmoittautua, toimivat
Antero Pärssinen puh 050-
5706575, sähköposti:
tero.parssi@phnet.fi  ja
Esko Pulakka puh 044
3830867, sähköposti
esko.pulakka@gmail.com.

Lisätietoja myös em.
Pärssisten Sukuseuran ko-
tisivuilta.

Tervetulleita ovat kaikki
asiasta kiinnostuneet näihin
sukuseurojen järjestämiin
tilaisuuksiin touko- ja elo-
kuussa – sielhä myö tuas
tavataa!

KAARINA
PÄRSSINEN

Pääosin Viipurin Porlammille asettunutta suku-
haaraa Pärssisen Sukuseuran hallituksessa edusta-
vaa Taisto Hellettä onniteltiin alkuvuodesta olleen
merkkipäivän johdosta seuran hallituksen kokoon-
tuessa 9.3.14. Onnittelut välitti puheenjohtaja An-
tero Pärssinen (oik.). Kuva: Seija Pärssinen.

Moni Karjalan kannaksella
matkaillut on viimeisten
parinkymmenen vuoden
aikana majoittunut Musa-
kan Lomarannassa Viipu-
rin läänin Pyhäjärvellä, Py-
häjärven rantamaisemissa.
Vuodesta 1991 alkaen yri-
tystä luotsannut Antti
Musakka lähettää tervei-
siä ja toivottaa taas tulevan
kesäkauden matkailijat ter-
vetulleeksi.

Lomarannan majoituska-
pasiteetti on kasvanut, ja
alueella voi nyt yöpyä ker-
rallaan kaksikin suurta lin-
ja-autolastillista väkeä.

– Majoitustilaa on tulos-
sa kesäksi lisää siten, että
pystymme majoittamaan

Musakan Lomarannan majoitus-
kapasiteetti kasvaa sataan henkeen

keväästä 2014 lähtien lähes
100 ihmistä.

Jo olemassa olevissa ma-
joitustiloissa on kolme ra-
kennusta, joissa on tarjolla
useita kahden ja muutamia
yhdenkin hengen huoneita.
Ja lisätiloja on siis luvassa
toukokuun alusta lähtien:

– Uusissa lisätiloissa on
kaikissa hyvät wc- ja suih-
kutilat ja yhteiset oleskeluti-
lat, samoin kaikki Loma-
rannan palvelut.

Antti Musakka muistut-
taa, että heillä majoittuville
on tarjolla monipuolisia
palveluita. Majoitus on puo-
lihoidolla, mikä tarkoittaa
aamiaista, päivällistä, sau-

nomista, musiikkia, kara-
okea ja television käyttöä,
ravintolapalveluita ja opas-
tusta.

Opastus- ja tulkkauspal-
veluita on tarjolla niin Py-
häjärvellä kiertäville pien-
ryhmille kuin esimerkiksi
myös Konevitsan luostari-
matkoille.

– Olen mielelläni muka-
na oppaana, tulkkina, ja
isompien ja pienempien
ryhmien matkojen järjestä-
jänä. Järjestän matkoja Ko-
nevitsan lisäksi myös Vala-
mon luostariin ja Karjalan
kannaksen talvi- ja jatko-
sodan taistelupaikoille,
vinkkaa Antti Musakka.

- MRT



Maanantai 17. maaliskuuta 2014VPL.PYHÄJÄRVI10

Kodin kirjahylly pursuili ja
Akaan Toijalassa asuva
Eevi Kaasinen päätti
päästä eroon mittavasta
Siirtokarjalaisten tie -kirja-
sarjastaan.

Kaasinen etsi teoksille
sopivaa lahjoituskohdetta,
ja muutamien puhelujen jäl-
keen kirjat vastaanotti Mar-
jo Ristilä-Toikka työhuo-
neelleen Lempäälään, josta
käsin hän toimittaa Vpl.
Pyhäjärvi-lehteä, Suvannon
Seutua (Sakkola, Metsäpirt-
ti, Vuoksela) sekä Rautu-
laisten lehteä.

– Näin arvokkaita teok-
sia ei pidä laittaa hukkaan,
vaan kannattaa aina etsiä
sopivaa uutta sijoituspaik-
kaa karjalaiselle aineistolle,
totesivat molemmat.

Sama pätee muuhunkin
karjalaisten perua olevaan
materiaaliin; ei roskiin, vaan
uutta kotia etsimään karja-
laisten perinnetyötä tekevi-
en yhteisöjen, museoiden
ja arkistojen haltuun.

Siirtokarjalaisten tie -kir-
jasarjan 83-vuotias Eevi
Kaasinen oli aikanaan saa-
nut Pyhäjärvi-Kaukola -juu-
risten vanhempiensa peru-
ja.

– Olen syntynyt Kauko-
lassa 1930, mutta kyllä äi-
din puolelta tulevat Pyhä-
järvi-juuret ovat tärkeitä.
Kun lehti ilmestyy, luen sen
aina tarkasti kannesta kan-
teen, kertoo Eevi Kaasi-
nen.

Hän on pyhäjärveläisten
Kukkojen sukua. Äiti He-
lena oli omaasukua Koi-
vumäki, isänsä Matti Koi-
vumäki, äitinsä Katri o.s.
Kaasalainen ja isänisä Fi-
lip Kukko, oli vaihtanut
nimensä Kukosta Koivu-
mäeksi.

Eevin isä oli Uuno Paa-
vilainen Kaukolasta, tä-
män isä Heikki Paavilai-
nen ja äiti Eeva o.s. Mik-
konen. Heikki Paavilaisen
nimellä tunnetaan nykyisin
teatterintekijä Heikki Paa-
vilainen Lempäälästä, hän

Eevi Kaasinen lahjoitti lehden toimitukseen Siirtolaisten tie -kirjasarjan. Hän
toivoo, että jokainen jaksaisi etsiä Karjala-materiaalleen uuden sijoituspai-
kan, jos jälkipolvet eivät ole sitä halukkaat vastaanottamaan.

Karjala-kirjoille uusi koti
on Eevin veljenpoika.

– Minä yritän pitää suku-
laisiin yhteyttä, mutta pal-
jon vanhempaa polvea on
jo pois, ja nuorilla on usein
ymmärrettävästi omat kii-
reensä.

Äiti ja viisi lasta
evakkotaipaleelle
Talvisodan syttyessä mar-
raskuun lopussa 1939 Eevi
– kirkonkirjoissa nimeltään
Ilmi Eevi Kaasinen – oli
yhdeksänvuotias, ja evak-
koon lähdöt ovat yhä hy-
vin muistissa. Kaukolasta
ei lähdetty sotaa pakoon
ensimmäisten joukossa,
vaan joulukin vietettiin vie-
lä kotona.

– Oltiin hiihtämässä ja
sitten tuli lauma pommi-
koneita. Mentiin ensin pii-
loon pellonojaan ja sitten
päästiin johonkin latoon
turvaan. Illalla kymmenen
aikaan joku sotilas ajoi he-
vosen pirtin eteen ja äiti
herätti meidät lähtemään.
Nimilaput pantiin kaulaan
ja vähän tavaroita saatiin
mukaan. Meitä oli äiti ja
viisi lasta; Heikin isä Kalevi
oli vain vähän yli vuoden
vanha, täkkiin kääritty. Eläi-
met jäivät navettaan, mum-
mi ja ukki toivat ne sitten
sieltä pois.

Ojajärven asemalta äiti
lapsineen pääsi junaan, här-
kävaunuun. Elisenvaaraa
lähestyttäessä komennettiin
kaikki suojautumaan met-
sään, mutta äiti viisine lap-
sineen ei sinne lähtenyt.

– Me lapset maattiin kuin
sillit suolassa junassa yläla-
verilla. Eräs mummo tuli
minun selkäni taakse ja pel-
käsi kovasti, kun kuuli ve-
turin puhinaa. Mummo sa-
noi, että ”nyt se veturi hal-
keaa”. Siihen asti en ollut
pelännyt, mutta mummon
sanojen jälkeen minua pe-
lotti kovasti.

Paavilaisen perhe päätyi
Äetsän asemalle, majoituk-
seen Huhtamon koululle ja
sieltä Eskolan taloon. Ke-

väällä 1940 tuli siirto Ko-
kemäelle, jossa eräs isäntä
oli sontakärryineen evak-
koja hakemassa. Tämä oli
kysynyt asuttamisjärjestely-
jä hoitaneelta ”No, monta-
kos sä meille laitoit?”.

– ”Seitsemän”.
Isäntä intti vastaan, että

oli sanonut ottavansa vain
viisi. Paavilaisen perheen isä
oli päässyt sotatoimista per-
heensä pariin, ja tokaisi sit-
ten isännälle vanhimpiin lap-
siinsa viitaten: ”Jätetään sit-
ten nämä kaksi tänne, kai
ne joku korjaa”.

– Juostiin koulun taakse
piiloon, että miten meidän
käy…, Eevi muistelee.

Tapaus päättyi onnelli-
sesti, perhe pysyi yhdessä ja
edessä olikin kohtalaisen
hyvät olot.

Lehmiä saattamaan
vain 13-vuotiaana
Jatkosota alkoi 1941 ja pal-
jon karjalaisia palasi pian
kotikonnuilleen. Paavilaiset
vuonna 1942, vanha talo
oli pystyssä Kaukolassa.
Mutta 1944 venäläisten
suurhyökkäyksen alettua tä-
mäkin perhe joutui uudes-
taan pakenemaan sodan ja-
loista.

– Mummi ja ukki veivät
jo vähän aiemmin muut
lapset pois. Minä jäin 13-
vuotiaana äidin kanssa aja-
maan lehmiä, liikkeelle läh-
dettiin juhannuksen alla 22.
kesäkuuta 1944. Kolme
viikkoa oltiin karjan kanssa
maantiellä.

Eevi muistaa, miten yh-
dellä tauolla oli nukahtanut
tienviereen ojanpientareel-
le.

– Heräsin siihen, kun ohi
marssi sotilaiden rivistöjä;
pyyhin pölyä kasvoiltani ja
jatkoimme matkaa.

Kun lehmät lopulta saa-
tiin junaan, Eevi palasi Pun-
kasalmen asemalle siellä
työskennelleen enonsa ja
tämän vaimon luokse.

– He olivat jo tilaamassa
lääkäriä, kun nukuin saman

tien kaksi ja puoli vuoro-
kautta.

Työn syrjään kiinni
jo nuorena tyttönä
1944 syksyllä 14 vuotta täyt-
täneen Eevi Kaasisen elä-
mä jatkui kotiapulaisena eri
paikkakunnilla.

Ripille hän pääsi Parka-
nossa ja lähti sitten enonsa
perheen luo Mikkeliin. Siel-
lä tarjolle tuli työtä leninki-
liikkeessä ja samalla ompe-
lijanoppeja.

Muut tytöt kuitenkin hou-
kuttelivat työhön Jokelaan
tulitikkutehtaalle 1950, ja
näinä aikoina Eevi tapasi
tulevan puolisonsa Aarno
Kaasisen. Avioliitto sol-

mittiin 1953, perheeseen
syntyi kaksi tytärtä.

Tie vei Tampereelle ja
Valkeakoskelle. Puoliso
pyöritti taksiyritystä, Eevi
työskenteli Säterin tehtailla.
Ajokortin hän ajoi miehen-
sä ”pakottamana” 1970-
luvulla.

– Sanoin, etten minä ajo-
korttia aja, kun ei ole au-
toakaan. Yksi päivä mies
tuli kotiin, antoi ”Pompan-
napin” avaimet ja sanoi,
että nyt on sinullakin auto.
Oli sitten mentävä auto-
kouluun, mitä en kyllä kos-
kaan ole katunut, tuumaa
Eevi Kaasinen autoillessaan
tänään edelleen omalla au-
tollaan.

Sittemmin tuli ero, ja
Eevi jatkoi elämäänsä itsel-
lisenä naisena.

Eläkepäiville jäätyään
Eevi hoiti lastenlastaan ja
omia vanhempiaan; isä
kuoli 91-vuotiaana, äiti eli
98-vuotiaaksi.

Nykyisin hän osallistuu
mm. Eläkkeensaajien ja ve-
teraanien toimintaan, käy
jumpalla ja ulkoilee voimi-
ensa mukaan.

– Veteraanitunnuksen
sain siitä nuorena tyttönä
tehdystä karjanajosta.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Eevin äiti Helena Koivumäki ja mummu Katri
Koivumäki ja Paavilaiset perheen lapset evakossa
Huittisissa 1940.

Kevään retkikohteessa on
harvinaislaatuinen tilaisuus
nähdä maalauksia enti-
seltä Vpl. Pyhäjärveltä ja
Laatokan seudulta. Pää-
kohteena retkellä on Vpl.
Pyhäjärvellä ennen sotia
asuneen, arvostetun tai-
demaalari Nikolai
Tscherbakoff-Tervakor-
ven teosten näyttely Ve-
den valoa Kouvolan tai-
demuseossa. Tutustum-
me museossa myös
oman aikamme merkit-
tävimpiin lukeutuvan ku-
vanveistäjä Laila Pullisen
80-vuotisjuhlanäyttelyyn
Valon kaari.

Vpl. Pyhäjärvi-seuran
järjestämälle retkelle Ky-
menlaaksoon Kouvolan
seudulle lähdetään la
10.5.2014 klo 8.30 Hel-

Pyhäjärveläisten kevätretki Kouvolan seudulle
Tscherbakoff-näyttelyyn ja Verlaan

singistä Pääpostin ja Kias-
man välisen aukion laidas-
ta linja-autojen turistipy-
säkiltä. Mukaan voi halu-
tessaan liittyä jo bussin tu-
loreitiltä Hyrylästä, linja-au-
toasemalta klo 8.00. Paluu
Helsinkiin on noin klo
18.30.

Suomeen, Konevitsan
luostariin 1910-luvun lo-
pulla emigroitunut Nikolai
Tscherbakoff, myöh. Ter-
vakorpi, asettuiKonevitsas-
ta mantereelle muutettu-
aan  Sortanlahteen. Sittem-
min Pietarin keisarillisessa
taideakatemiassa Ilja Repi-
nin johdolla opiskellut tai-
demaalari pääsi restauroi-
maan luostarin freskoja ja
ikoneja, mihin työhön hän
vielä palasi 1934-1936,  kun
luostarin alakirkkoa kor-

jattiin. Vapaa taiteilija hä-
nestä tuli 1921 Sortanlah-
teen muuton ja avioitumi-
sen jälkeen. Hänen puoli-
sostaan opettajatar, Sortan-
lahden Osuuskaupan myy-
mälänhoitaja Lyydia Kau-
kisesta tuli avioiduttuaan
taiteilijalle sen ajan mana-
geri, joka ryhtyi tarmok-
kaasti myymään miehensä
tauluja.

Taiteilijana Tscherbakoff
oli parhaimmillaan järvi- ja
merimaisemien kuvaajana.
Kouvolan taidemuseon
näyttely on vasta toinen
merkittävä katselmus vaa-
timattomana ja julkisuudel-
ta vetäytyneenä eläneen Ni-
kolai Tscherbakoff-Terva-
korven taiteeseen. Taiteilija
kuoli Hyvinkäällä 1960.

Toisena retkikohteena on

Verlan tehdasmuseo.
Vuonna 1964 toimintansa
lopettanut puuhiomo ja
pahvitehdas ovat ainutlaa-
tuinen ja eheä tehdasko-
konaisuus Suomen met-
säteollisuuden varhaisvuo-
silta. UNESCO:n maail-
manperintöluetteloon Ver-
la hyväksyttiin vuonna
1996, jolloin se pääsi py-
syväksi osaksi kulttuuri-
historiaa ja maailmanpe-
rintöä. Aivan Verlan teh-
taan välittömässä läheisyy-
dessä voidaan tarkastella
Verlankosken niskassa nä-
kyvää, 7000 vuoden ikäi-
seksi arvioitua harvinaista
esihistoriallista kalliomaa-
lausten kokonaisuutta.

Katso tarkempia tietoja
mm. tapahtumakalenteris-
ta takasivulta.           -KP
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Elettiin vuotta 1889, kun
tunnettu taidemaalari Ale-
xandra Frosterus-Såltin
(1837-1916) sai valmiiksi
pyhäjärveläisille rakkaaksi
tulleen alttaritaulun, jonka
edesmenneen rovasti Jo-
han Magnus Zittingin
(1794-1886) perikunta lah-
joitti Vpl Pyhäjärven seu-
rakunnalle.

Alttaritaulu ”Tulkaa mi-
nun tyköni kaikki...” ehti
olla Pyhäjärven kirkon sei-
nällä useita vuosikymme-
niä, kunnes eräänä talviso-
dan pakkasaamuna vuon-
na 1940 Pyhäjärven mie-
het, Matti Hinkkanen,
kanttori Toivo Koiranen
ja 3-4 muuta paikkakun-
nan miestä mukanaan Anni
Toiviainen, kävelivät mies-
ten tekemää kinttupolkua
pitkin kirkkoon. Toivo-
kanttorin määräämän vir-
ren jälkeen miehet irroitti-
vat alttaritaulun, paketoivat
ja lähettivät sen muiden siir-
toväen tavaroiden muka-
na, sodan jaloista, talteen
varastoitavaksi jonnekin
päin Suomea.

Sodan päätyttyä Matti
Hinkkanen etsi taulua oi-
kein urakalla monista siir-
toväen tavaroiden varas-
toista ja viimein taulu löytyi
Vilppulasta.

Keväällä 1959 kirkkohal-
litus luovutti tämän Vpl
Pyhäjärven seurakunnalle
kuuluneen alttaritaulun Py-
hän-säätiön hallintaan sijoi-
tettavaksi Tyrvään Seudun
Museoon Esko Pietilän
hoteisiin, mikä olikin oi-
kein hyvä ratkaisu, kun
Esko otti asian omakseen
ja teki kaikkensa alttaritau-
lun säilymiseksi jälkipolvil-
le.

Pakettia avatessaan mu-
seomiehen sydäntä särki,
kun maalauksesta paloja ir-
toili, vaikka kuinka varo-

Alttaritaulun matka

Meidät pyhäjärveläiset, niin
kuin myös kotikirkkomme
kaunis alttaritaulu, revittiin
irti oikeasta ympäristöstä
44 vuotta sitten. Alttaritau-
lumme evakkovaiheista tie-
dämme sangen vähän.

Isäni Matti Hinkkanen,
joka aikanaan oli taulua ir-
roittamassa, ei meille asias-
ta paljoa kertonut. Vuosia
sodan päättymisestä hän
taululaatikon tavoitti Vilp-
pulasta ja toimitti varastos-
sa taitamattoman käsittelyn
vuoksi pahoin vaurioitu-
neen taulun Tyrvään seu-
dun Museoon. Siellä se
Esko Pietilän toimesta tai-
dollisesti aukaistiin ja hoi-
dettiin siten, etteivät vauri-
ot enää lisääntyneet. Muse-
on varastossa taulu sai olla
vuosia. Näytteille se ei so-
pinut suuren kokonsa ta-
kia.

Sitten alkoi kuulua ääniä:
taulu kuntoon ja käyttöön.
Säätiön elimissä asiaan suh-
tauduttiin myönteisesti, ja
Tyyne Lehikoisen testa-
mentti antoi varat kunnos-
tuksen toteuttamiseen. Sää-

”Olossaan oikeassa”
tiön asettama työryhmä tu-
tustui sijoitusalueen kirkkoi-
hin. Yksimielisesti päädyt-
tiin ehdottamaan Huittis-
ten kirkkoa, ja viime joulu-
kuussa teki Huittisten kirk-
kovaltuusto myönteisen
päätöksen. Virressä 162 lau-
letaan: ”...ja liikkuvansa tun-
tee se olossaan oikeassa”.
Uskon, että arvokas altta-
ritaulummekin puhdistettu-
na ja kunnostettuna tulee
uudessa kodissaan Huittis-
ten kirkossa olevansa
”olossaan oikeassa”.

Monet kädet ja jalat ovat
olleet taulun takia asialla.
Taidekonservaattori Janusz
Wanickin on suurella am-
mattitaidolla kunnostanut
taulun. Puolalainen Janusz
Wanicki tuntee hyvin so-
dan kirot ja kivut. Hän on
myös meidän karjalaisten
vävy. Onhan hänen vai-
monsa suku Johanneksesta
ja hänen anoppinsa on nuo-
rena tyttönä nähnyt tau-
lumme Pyhäjärven kirkos-
sa.

Museonhoitaja Esko Pie-
tilä, joka on hoitanut taulua

kuin omaa lastaan, suunnit-
teli kehyksen mallin. Uu-
den kehyksen tekijät Jukka
ja Seija Hirvikoski Kiikasta
ovat nuorta pyhäjärveläis-
polvea. Seijan äijän ansios-
ta lienee taulun täällä olo.

Kehyksen kultauksen suo-
rittajat Veikko ja Pirjo Rai-
taniemi Porista ovat myös
nuoren pyhäjärveläispolven
edustajia. Pirjon äiti Hilja
Lehtisaari on nimittäin
Heikki Mesikankaan ty-
tär Vernitsalta.

 Näin siis vanhan, mutta
meille rakkaan ja arvok-
kaan taulun tuhoutuneiden
kehysten tilalle on nuori
polvi rakentanut uuden ja
entistä lujemmat kehykset.
Näinhän he muutenkin as-
tuvat paikoille ja jatkavat
meidän työtämme pyhä-
järveläisen perinteen niin
henkisen kuin hengellisen-
kin, vaalimisessa.

TOIVO
HINKKANEN

Kirjoitus julkaistu Vpl.
Pyhäjärvi lehdessä

23.3.1984

vasti sitä käsittelikin, taulu
kun oli kietaistu taitamat-
tomasti neljän tuuman lau-
dan ympärille, varmaankin
silloin, kun paketti oli vars-
toinnin aikana avattu ja pa-
ketoitu uudelleen.

Nopeasti hän sai Vam-
malassa kotiteollisuuskou-
lun pojat tekemään tilapäi-
sen kehyksen, joka valmis-
tuikin parissa päivässä, jo-
hon Esko taulun sitten pin-
goitti ja se saatiin säilytyk-
seen museon varaston sei-
nälle lämpimiin tiloihin li-
sävahinkojen estämiseksi,
kun alttaritaulua ei voinut
asettaa näytteille sen huo-
non kunnon vuoksi.

Onneksi kaikkien taulus-
sa olevien henkilöhahmo-
jen kuvat säilyvät lähes al-
kuperäisessä kunnossa ja
puolalainen taidekonser-
vaattori Januz Wanic sai-
kin hyvän pohjan tämän
arvokkaan taulun vaativaa
restaurointia ajatellen. Py-
häjärveläisten alettua 70-lu-
vulla kysellä alttaritaulun
kohtalosta Pietilän Esko
vain myhäili, että tallessa
on.

Pyhän-Säätiöstä saatiin
varoja, jonka mahdollisti
Tyyne Lehikoisen teke-
mä testamenttilahjoitus.
Säätiön hallintoneuvoston
kokouksessa päätettiin tau-
lu entistää entiseen kuosiin-
sa. Kunnostusta varten ase-
tettiin toimikunta: Puheen-
johtajaksi Toivo Hinkka-
nen, jäseniksi museonhoi-
taja Esko Pietilä ja lasten-
kodinjohtaja Salme Rin-
tala, toimikunnassa oli
myös mukana jonkin aikaa
säätiön hallituksen puheen-
johtaja Emil Hinkkanen.
Entisöintityössä oli myös
mukana useita muita hen-
kilöitä hoitamassa juokse-
via asioita, kuinka monta,
sitä ei Esko eikä Toivo

enää muistanut, onhan en-
tisöinnistä kulunut nyt jo
useita vuosia.

Uuden kehyksen suun-
nitteli Esko Pietilä ja Toivo
Hinkkanen järjesti kehyk-
sen valmistuksen, siihen työ-
hön hän sai ammattilaiset
Seija ja Jukka Hirvikos-
ken Kiikasta, ja kultaus-
työhön Veikko ja Pirjo
Raitaniemen Porista.

Taulun entisöintiä tehtiin
vuosina 1982-1983 ja se
valmistui Runebergin päi-
väksi 1983. Pyhän-säätiön
hallituksen nimittämä toi-
mikunta: Puheenjohtaja
Toivo Hinkkanen, jäsenet
museonhoitaja Esko Pieti-
lä ja lastenkodinjohtaja Sal-
me Rintala, jotka kävivät
tarkastamassa sijoitusalueen
kirkkoja, tosin ”poikkeus-
luvalla”, Kirkkohallitus oh-
jeisti: ”Taiteellisesti erittäin
korkeatasoinen ja arvokas
Vpl Pyhäjärven kirkon alt-
taritaulu tulee sijoittaa pa-
loturvallisuussyistä tiili- tai
kivikirkkoon”. Sijoituspai-
kaksi hyväksyttiin lopulta
Huittisten kivikirkon länsi-
sakaran pohjoisseinä.

Tänä vuonna 2014 on
alttaritaulun kaksinkertainen
juhlavuosi, kun maalauk-
sen valmistumisesta tulee
kuluneeksi 125 vuotta ja
uudelleen käyttöön otosta
30 vuotta, joka tapahtui
11.3.1984.

Olkoon tämä kirjoitus
kiitokseksi kaikille niille, jot-
ka ovat mahdollistaneet tä-
män arvokkaan ja rakkaan
alttaritaulun entisöinnin, säi-
lymisen ja uudelleen käyt-
töön ottamisen.

MAURI HAUHIA

Otteita kirjasta Kaunista
Vpl Pyhäjärveä osa II. Vpl
ja Pyhäjärvi-lehdistä vuo-
silta 1981, 1983 ja 1984.



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, Yrjö S.
Kaasalainen, Pirjo Kiiala,
Kirsti Naskali, Esko Pu-
lakka, Markku Pärssinen ja
Marjo Ristilä-Toikka. Sivunvalmistus:

Marjo Ristilä-Toikka

Toimituksella on oikeus
lyhentää ja muokata
lehteen lähetettyä aineistoa.
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* Vpl. Pyhäjärvi-
Säätiön
60-vuotishistoriikki.
136 sivua, runsaasti  va-
lokuvia ja muisteluita niin
säätiön alkuajoilta kuin
eri paikkakunnilla pide-
tyistä juhlista ja muista
pyhäjärveläisten tapahtu-
mista. Hinta 20 euroa +
postikulut.

* 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. Hin-
ta 25 euroa + postiku-
lut.

*Isännänviiri (suunnit-
telu Kaarle Viika) koko
45x400 cm. Hinta 75
euroa + postikulut

* Vpl. Pyhäjärvi
pöytästandaari (suun-
nittelu Kaarle Viika) jäl-
leen saatavana hinta 42
euroa + postikulut.

Tilaukset:
Pirjo Kiiala
Lamminkankaantie 12
33420 Tampere
puh. 044-2815047
pirjo.kiiala@gmail.com

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

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

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

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

Seuraava Pyhäjärvi-lehti
ilmestyy huhtikuussa.

Aineistot toimitukseen viimeistään
to 10.4. 2014. mennessä, kiitos!

Tule mukaan kesäretkelle
kauniiseen Karjalaan 08.-11.07.2014.

Majoitukset: 2 yötä puolihoidolla Käkisalmen
Mökkikylässä, (1 pvä Pyhäjärveä kierrelen)

ja 1 yö poistulomatkalla Viipurissa Hotelli Viipuri
aamiaisella. Päivällinen nautitaan Viipurin Pyöreässä

tornissa. Jos matkaan lähtee 32 henkilöä,
on koko matkan hinta 330 euroa/henkilö.

Hinta sisältää ryhmäviisumin, majoitukset sekä
retkieväät ja kuljetukset Turun City-Bussilla.

Vastaava matkanjärjestäjä
Matka-Mekka Uusikaupunki.

Matkanvetäjänä Tampereen Seudun
VPL Pyhäjärvikerhon puheenj.

Laila Innanen o.s. Inkinen
(juuret Lohijoen kylässä Pyhäjärvellä)

Tarkemmat tiedot puh.040-5049135 tai
laila.innanen@dnainternet.net

Vpl. Pyhäjärvi-tuotteita edullisesti
lahjaksi ja omaan käyttöön

Hanki vaakunapaita, jota saatavana väreissä valkoi-
nen, helmenharmaa ja musta. Edullisesti esim. lahjaksi
ja asuksesi tuleville kotiseutumatkoille, vaikka koko
ryhmälle, juuristamme kertova Vpl. Pyhäjärven vaa-
kunapaita. Aidon värisellä Vpl. Pyhäjärven vaakunan
kuvalla ja tekstillä PYHÄJÄRVI VPL varustettua
erittäin hyvälaatuista T-paitaa löytyy valkoisissa sekä
V- että pyöreällä kaula-aukolla, helmenharmaissa vain
pyöreällä. Koot  S, M, L, XL, XXL ja XXXL. Koot S,
M, L, XL hinta 15 e/kpl  ja  koot XXL ja  XXXL  20
e/kpl. Mustia paitoja on ennen lisätilausta jäljellä vain
hajakokoja. Ilmoita, jos haluat nimenomaan mustan
T-paidan,niin vauhditamme tilausta valmistajalta,. Do-
kumenttielokuva Muistojen järvi vuosilta 1939-44
Pyhäjärvellä, mukana liuskan seloste elokuvasta, DVD:n
hinta 20 e/kpl, jäljellä vain muutama kappale.  Seu-
ran 50-vuotishistoriikki (2007) tarjoushintaan 10
eur/kpl.

Postitettaessa lähetyksiin lisätään postituskulut, mut-
ta myös tuotteiden noutamisesta Karjalatalolta voitte
sopia. Tilaukset Kaarina Pärssinen 040-519 3036, e-
mail kaarinaparssinen@gmail.com ja Kaisa-Liisa Kor-
honen 050-590 5433,  e-mail
kaisaliisa.korhonen@kolumbus.fi.

 Vpl. Pyhäjärvi-seura ry.

TAPAHTUMAKALENTERI

Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerhon huhtikuun
tarinatuokio on keskiviikkona 2.4.2014 klo 13.30 Koulu-
katu 12 Tampere. Tarinointia päiväkahvin lomassa,
arpajaiset ym. ohjelmaa. Kevätretki tehdään perjantaina
16.5.2014. Pöytyän enkelipuistoon. Ruokailu Lallintuvas-
sa, josta jatketaan Alpo Jaakolan patsaspuistoon Loi-
maalle. Matkan hinta on 40 euroa/hlö. Lähtö retkelle
Vanhalta kirkolta klo 8. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
9.5. mennessä Laila Innaselle puh. 040 5049 135.
Tervetuloa tarinatuokioon huhtikuussa  ja retkelle touko-
kuussa!

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon huhtikuun
kokous pidetään torstaina 03.04. klo 13 alkaen Ravintola
Wanhassa Herrassa, Laaksokatu 17, Lahti. Tervetuloa!

Vpl Pyhäkylä-Seura pitää keväällä 2014 yleisen koko-
uksen. Järjestämme kokoukseemme näyttelyn isien puh-
detöistä rauhan ja sodan aikana. Mikäli kätköistänne
löytyy töitä tai valokuvia puhdetöistä, toivoisimme tei-
dän tuovan niitä näyttelyyn kokoukseemme. Kokous on
Kinnalan Koukulla  la. 26.4 2014. Klo 11.30, tietoa myös
kotisivuiltamme. Asiasta voi tiedustella  Mauri Hauhia
puh. 040 0213369 tai sähköposti taubila@pp.inet.fi. Seija
Jokinen puh. 040 8355820 sähköposti
seija.jokinen@netti.fi ja Irma Karppanen puh. 0400
827283 tai 03-5143731.

Muistutus: kevätkokous ja esitelmätilaisuus su 6.4.14
klo 13.00 Laatokkasalissa Karjalatalolla, Käpylänkuja 1,
00610 Helsinki. Kokouksen päätyttyä kahvit ja Salitsa-
rannan koulupiirin kylien esittelyllä. Lähemmin maalis-
kuun lehdessä, jäsenkirjeessä ja kotisivuilla
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarviseura. Muistathan ot-
taa myös arpajaisvoittoja mukaan! Lämpimästi tervetu-
loa kaikki seuran jäsenet sekä kaikki pyhäjärveläisjuuriset
ja heidän ystävänsä! - Vpl. Pyhäjärvi-seura ry

Kevätretki Kouvolan seudulle la 10.5.2014. Kohteina
siellä Kouvolan taidemuseossa taidemaalari Nikolai
Tscherbakoff-Tervakorven ja kuvanveistäjä Laila Pulli-
sen näyttelyt sekä Verlan tehdasmuseo. Retken hinta
matkoineen, pääsylippuineen, opastuksineen ja lounai-
neen on 55 eur/seuran jäsen ja 60 eur/ei-jäsen. Tarkem-
mat tiedot ja ohjeet toisaalla tässä lehdessä, seuran
kotisivuilla www.karjalanliitto/pyhajarviseura sekä hel-
mikuussa lähetetyssä jäsenkirjeessä. Ilmoittautuminen ret-
kelle esitteitä jaossa 6.4.14 seuran kevätkokouspäivään
saakka puhelimitse 040-519 3036/Pärssinen tai sähkö-
postitse kaarinaparssinen@gmail.com. Tervetuloa mu-
kaan ystävinenne!  - Vpl. Pyhäjärvi-seura ry

Pärssisen Sukuseuran sääntömääräinen sukukoko-
us ja -kokoontuminen, kutsumme tilaisuuteen  la 17.5.2014
alkaen klo 9.00. Paikka  Rantaniityn Juhlatalo Pirkkalassa,
www.rantaniitynjuhlatalo.fi os. Saveenraitti 8, 33960 Pirk-
kala. Ilmoittautuminen Timo Pohjolalle, puh. 045-
3594575, tai os. Petäjätie 2D, 24260 Salo tai,
timo.pohjola@seutuposti.fi  ja osallistumismaksu suori-
tettava 10.04.2014 mennessä sukuseuran tilille FI86 5152
0920 0210 99.  Tilaisuudesta tarkemmin toisaalla lehdes-
sä, sukuseuran jäsenkirjeessä ja kotisivuilla
www.karjalanliitto.fi/parssisensukuseura. Tervetuloa seu-
ran jäsenet sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet!  - Pärssisen
Sukuseura ry

Elomatka Kannakselle 1.-4.8.2014. Pulakoiden ja
Pärssisten sukuseurojen järjestämälle matkalle ilmoittau-
duttava 21.05.2014 mennessä Antero Pärssinen puh 050-
5706575, sähköposti: tero.parssi@phnet.fi  ja Esko
Pulakka puh 044-3830867, sähköposti
esko.pulakka@gmail.com. Kts.tarkemmin toisaalta tässä
lehdessä. Matkan hinta  350 e tai omalla viisumilla 275 e
maksetaan 01.07.2014 mennessä  Pärssisen Sukuseura
ry:n tilille numero FI86 5152 0920 0210 99 käyttäen
viitettä  3133. Lisätietoja myös e.m. henkilöiden lisäksi
myös mm. Pärssisten Sukuseuran kotisivuilta
www.karjalanliitto.fi/parssisensukuseura. Tervetuloa kaik-
ki kiinnostuneet! - Pulakan sukuseura ja  Pärssisen
Sukuseura ry

Tilaa uusia Vpl. Pyhäjärvi-
Säätiön adresseja

Adressit 10 euroa kappale
+ postituskulut.

Tilaukset: Juhani Forsberg
Ryytimaantie 19 A 8 00320 Helsinki,

puh. 050-511 2899 tai
juhaniforsberg@gmail.com.

KEVÄTTEMPAUS Evakkoäiti -muistomerkki-
hankkeen hyväksi Huittisissa. Tilaisuus pidetään Karhi-

niemen Kyläkartanolla (Karhiniementie 455) su
huhtikuun 6. päivänä klo 14:00 alkaen ruokailulla.

Musiikki ym. ohjelmaa, lopuksi kakkukahvit.
Ruokailu on maksullinen, josta saadut varat käytetään

lyhentämättömänä muistomerkki hankkeeseen.
Ilmoitathan tulostasi/montako henkilöä 28.03.2014

mennessä Merja Inkiselle p.0505677599 tai sp.
merjainkinen@hotmail.com

Tervetuloa viettämään mukavaa sunnuntai-iltapäivää
arvokkaan asian merkeissä!

Huittisten Karjalaseura ry


