
Torstai 19. kesäkuuta 2014                Pyhäjärveläisyyden vaalija – Karjalan puolustaja                  N:o 6  59. vuosikerta

Suvantolaiset
tutustuivat
Räisälään ja
Vuokselaan

Pyhäjärvi-juhlat
Ikaalisissa 19.-20.7.2014
Ennakkotietoja juhlaohjelmasta sivut 8-9

Liisa Kukko-Leinius vaalii Saksassa
rakkaita karjalaisia juuriaan

Tältä kujalta Paavo Kukko ja
veljensä Pekka lähtivät paljain
jaloin kuljettamaan karjaa pois
sodan jaloista Pyhäjärveltä. Kuva:
Liisa Kukon albumit, 1997.

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen väki vieraili touko-
kuussa tutustumassa Räisälän ja Vuokselan maisemiin.

Retken erikoisuutena oli mahdollisuus osallistua sou-
tuun Vuoksella, Vuokselasta kohti Sakkolan Kiviniemeä.

                                                                  Sivu 3

Matkalaiset Tali-Ihantalan
muistokivellä, paikalla, jossa
käytiin ankaria torjuntataiste-
luita jatkosodassa kesällä 1944.
Kuva: Yrjö S. Kaasalainen

Vuonna 1946 syntynyt Liisa Kuk-
ko-Leinius on jo 1960-luvun lopul-
la muuttanut pois Suomesta töiden
ja lisäopintojen perään.

Kotimaa ja karjalaisuus ovat kui-
tenkin vahvasti mielessä, ja hän sa-
nookin omaavansa kaksi kotimaata:
Suomen ja Saksan.
– Olen ylpeä siitä, että olen karjalai-
nen. Toivottavasti sisäinen tunne kar-
jalaisuudesta jatkuu myös nuorilla.

Sivu 6

Pyhäjärven veet
-laululle löytyi
säveltäjä ja nuotit

Kirjailija Kirsti Hirvonen on Pyhäjärven veet-
laulun sanoittaja. Lisää laulun tarinaa, sivut 10-11.
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19. kesäkuuta 2014

Pelto puhuu
Taas ovat jyvät maassa. Lupaavasti oraallakin
jo. Istuin minäkin Valmetin pukilla.
Ehkä laitimmaisia keväitä, mutta toivoa on,
että sukulaispoika jatkaa.

Siitä on aika monta vuotta, kun viljelin vuokra-
peltoa ensimmäisen kerran. Naapurin
huolellinen ja tarkka isäntä menehtyi äkkiä,
ja parin vuoden kuluttua emäntä seurasi
perässä. Yhteen olivat kasvaneetkin.

Ne pellot ovat avo-ojissa. Kiertelin sarkoja
edes takaisin. Äkkiä pelto alkoi puhumaan.
Kuulin ja ymmärsin siinä keväisessä illassa
isännän hioutuneita ajatuksia,
katselin työn tuloksia.
Tuossa päisteessä on ajateltu kulkea noin,
nuo ojat ovat aivan oikeilla paikoillaan,
kivikasoja kerätty kymmeniä vuosia.
Sanoja ei tarvittu, mutta puhe oli selvää.
Pelto oli ikään kuin hioutunut, niin kuin
kirveen, hangon, haravan tai kuokan varsi
joskus.

Sitten tuli se ajatus, mikä taas sai hiekkaa
herkkiin silmiini. Tämäkö on jäänyt jäljelle
isännän ja emännän työstä?
Ja minäkö olen ainoa ihminen,
jolle tämä pelto kertoo sen?
Oikeasti vetistelin siinä, väsyttikin. Manailin
herkkyyttäni. Lopetin kohta siltä päivältä.

Jokainen viljelijä tietää, että maailma pienenee
kylvön aikana suurin piirtein sen pellon
kokoiseksi, millä viljelijä kulloinkin väsyy.
Pelto on tärkeä, mutta ei sentään koko elämä.
Huomasin olleeni osittain väärässä.
Kyllä naapurin isännästä ja emännästä
jäi paljon muitakin merkkejä tänne maan
päälle. Esimerkiksi menestynyt jälkikasvu
ja heidän työnsä.

Kokemus oli kuitenkin niin voimakas, että
kehotan kaikkia heimoveljiä ja -siskoja
kuuntelemaan luonnon puhetta.
Erityisen paljon asiaa tuntuu olevan
kotikunnaiden maisemilla. Siellä tuli jo käytyä,
sinne pääsee aivan normaalisti ja sinne
mennään vielä.

Herkkiä korvia kaikille!

ESKO PULAKKA
Vpl Pyhäjärvi-Säätiön

hallintoneuvoston
puheenjohtaja

Mikkelin maakunta-arkiston
kokoelmiin luovutetulta alu-
eelta on liitetty  toukokuus-
sa kulttuurihistoriallisesti
merkittävä, laaja aineisto
Vpl. Pyhäjärveltä.

Kirkkoherra Karl Wii-
kan ja maisteri Impi Wii-
kan sekä heidän poikansa
rovasti Kaarle Viikan ko-
tiarkisto on nyt hyvässä tur-
vassa ja asianmukaisessa säi-
lössä arkistolaitoksen hal-
lussa. Vpl. Pyhäjärvi-seu-
ran edustajat siirsivät arkis-
ton luetteloituna ja koteloi-
tuna sinne helatorstain aat-
tona.

Kyse on Viipurin läänin
Pyhäjärvellä ensin 1919-26
kappalaisena ja 1929 alka-
en sotiin saakka kirkkoher-
rana toimineen Karl Wii-
kan (1888-1958) ja hänen
puolisonsa maisteri Impi
Wiikan (1890-1968) ja hei-
dän poikansa rovasti Kaarle
Viikan (1923-2002) eläessä
kertyneestä kotiarkistosta.
Tämän arkiston Kaarle Vii-
kan perikunta edustajansa
Sakari Viikan toimesta lah-
joitti Vpl. Pyhäjärvi-seural-
le huhtikuussa 2013 pide-
tyssä seuran kevätkokouk-
sessa.

Seura nimesi aluksi Kar-
jalatalolla säilytetyn aineis-
ton selvittelyä ja luetteloin-
tia varten työryhmän, jo-
hon kuuluivat arkistoinnin
asiantuntijana Kauko
Hinkkanen, seuran silloi-
nen vpj. Juhani Paajanen
ja pj. Kaarina Pärssinen.
He myös kävivät seuran
puolesta luovuttamassa
28.5.2014 aineiston Mik-

Pitäjäseuralle lahjoitettu
kulttuurihistoriallisesti arvokas
Viikojen kotiarkisto siirrettiin
Mikkelin maakunta-arkistoon

kelin maakunta-arkistolle.
Arkistoinnista kokemus-

ta ja asiantuntemusta omaa-
va Kauko Hinkkanen on
vastannut luetteloinnista.
Osa aineistosta on Juhani
Paajasen toimesta skannat-
tuna taltioitu seuran käyt-
töön. Aineiston koosta saa-
nee jonkinlaisen kuvan, kun
todetaan, että järjestettynä
ja luetteloituna se käsittää
20 arkistokansiota ja luet-
telo aineistosta on laajuu-
deltaan 80 sivua.

Mikkelin maakunta-arkis-
tolle luovutettuna aineisto
on siitä kiinnostuneiden tar-
kasteltavissa arkiston tilois-
sa. Arkisto on avoin kaikil-
le ja asiakirjojen käyttö ar-
kiston tutkijatiloissa on
maksutonta.

Tiedustelut Mikkelin
maakunta-arkistosta
Arkistonjohtaja Tytti Vou-
tilainen, joka Mikkelin
maakunta-arkiston  puo-
lesta vastaanotti lahjoituk-
sen, kiitti pitäjäseuraa ja py-
häjärveläisiä aineiston luo-
vuttamisesta arkistolaitok-
selle.

Kyseessä on  kulttuuri-
historiallisesti harvinaislaa-
tuinen kokoelma. Siihen si-
sältyy runsaasti sellaista ai-
neistoa, jota ei ole aikai-
semmin julkaistu esim.
Impi Wiikan teoksessa Vpl
Pyhäjärvi, kappale kannak-
selaisvaiheita (1950) tai
muissa pitäjää ja sen asuk-
kaita kuvaavissa historia-
teoksissa.

EnnakkoonVoutilaista
kiinnosti erityisesti sotavuo-

Vpl. Pyhäjärvi-seuran edustajina Kauko Hinkkanen (seisomassa vasemmalla), Juhani Paajanen ja
Kaarina Pärssinen luovuttivat Viika-aineistonMikkelin maakunta-arkistolle, jonka puolesta sen vastaan-
otti arkistonjohtaja Tytti Voutilainen (istumassa oikealla).

siin ja sodanjälkeiseen jäl-
leenrakentamisen aikaan py-
häjärveläisistä ja heidän elä-
mästään kertovat aineistot.

Hän osoitti erityiset kii-
toksensa Kauko Hinkka-
selle aineiston huolellisesta
ja asianmukaisesta luette-
loinnista ja kansioimisesta.

Luettelot aineistosta tu-
levat nähtäville nettiin ar-
kistolaitoksen ylläpitämään
arkistotietokantaan http://
www.narc.fi:8080, mitä
kautta niitä tarkastelemalla
pääsee käsitykseen aineis-
ton tarkemmasta sisällöstä.

Kaikkiin aineistoa ja sen
sisältöä koskeviin tieduste-
luihin vastaa nyt jatkossa
Mikkelin maakunta-arkisto.

Mikkelin maakunta-arkis-
ton tehtävänä on ottaa vas-
taan arkistopiiristään nel-
jääkymmentä vuotta van-
hemmat, pysyvästi säilytet-
tävät valtion viranomaisten
asiakirjat. Tämän lisäksi se
huolehtii kansallisen kult-
tuuriperintöön kuuluvan
kunnallisen, kirkollisen ja
yksityisluontoisen arkistoai-
neiston turvaamisesta ja tar-
vittaessa ottaa niitä säilytet-
täväkseen.

Mikkelin maakunta-arkis-
tossa säilytetään myös enti-
sen Viipurin läänin asiakir-
joja, mm. luovutetun alu-
een luterilaisten ja ortodok-
sisten seurakuntien kirkon-
kirjoja, joista maakunta-ar-
kisto antaa virkatodistuksia
ja sukuselvityksiä.

Maakunta-arkistossa käy
vuosittain noin 2 700 asia-
kasta, joista valtaosa on su-
kututkijoita. Asiakkailla on
käytettävissään tutkijasali ja
mikrofilmisali, joissa on 14
lukupaikkaa, kaksi asiakas-
päätettä, neljä Digitaaliar-
kiston konetta,  kahdeksan
lukulaitetta mikrokorteille
ja neljä rullafilmeille,
yksi kopioiva lukulaite
ja kolme Karjala-tietokan-
nan konetta.

Mikkelin
maakunta-arkisto:
Pirttiniemenkatu 8 A,
50100 Mikkeli,
postiosoite: PL 2,
50101 Mikkeli,
puh.  029 533 7200,
s-posti: arkisto@narc.fi

KAARINA
PÄRSSINEN

Mikkelin maa-
kunta-arkis-
ton graniitti-
portailla Kaa-
rina Pärssinen
ja Kauko
Hinkkanen.
Kuvat: Juhani
Paajanen.
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Suvannon seudun seitsemän
pitäjäyhteisöä on tutustu-
nut yhteisillä matkoilla vuo-
rotellen alueen eri pitäjiin.

Matkalla 22.-25.5.2014
olivat vuorossa Räisälä ja
Vuoksela. Automme reitti
kulki Uudestakaupungista
Tampereen kautta Helsin-
kiin ja sitten Vaalimaan tul-
liin. Tullirakennusten katto-
rakenteissa pääskyset jo pe-
sivät. Tällä matkalla tulli-
muodollisuudet mennen ja
tullen hoituivat nopeasti.

Pysähdyimme Ihantalan
taistelupaikan muistokivel-
le. Ajatuksemme siirtyivät
70 vuoden taakse, jolloin
täällä sodittiin ankarasti.
Paikka oli nyt kesäisen kau-
nis ja rauhallinen. Isossa
luonnonkivessä on teksti-
nä: ”1944 Ihantalan taiste-
lut. Kunnia sankareille.”

Matkamme jatkui Muo-
laaseen, jossa pysähdyim-
me kulttuurihistoriallisen
lahjoitusmaa-aikaisen Kuu-
saanhovin raunioille. Alek-
sandra Kollontai vietti lap-
suutensa Kuusaassa. Hovin
omisti Aleksandran isoisä
Aleksander Masalin. Raken-
nukset oli purettu osin polt-
topuiksi ja tulipalo hävitti
loput. Paikan puistomai-
sesta kasvillisuudesta voi
päätellä hovin olleen aika-
naan merkittävä.

Horoskooppipatsailla
Muolaassa pysähdyimme
kahvitauolle.  Kahvin keit-
tivät miehet ja muun tarjoi-
lun valmistelivat naiset.
Kahvia ja voileipää riitti
Kangasalta tulleelle seuru-
eellekin. Peräkonttimarket
ilmestyi myös paikalle pal-
veluineen.

Matka jatkui ja hyvissä
ajoin pääsimme majoittu-
man Kiviniemen Losevoon
ja pienen lepäilyn jälkeen
ruokapöytään.

Vuoksela –
Vuoksen syleilyssä
Perjantaina lähdimme
Vuokselaan, jossa oppaina
olivat Tapio Sihvo ja Tais-
to Virkki. Matkalla tote-
simme, että kulkuväyliä ra-
kennetaan. Moottoritie tu-
lee valmistumaan Sortava-
lan suuntaan ja rautatie
Imatralle.

Vuoksi halkoo maisemia
Vuokselassa, joten siellä oli-
kin aikoinaan käytössä viisi
lossia, nyt ei enää yhtään.

Nähtiin Kuninkaanristillä
presidentti Martti Ahti-
saaren äidin Tyyne Karo-
sen kotipaikka. Todettiin
Pähkinäsaaren rauhanrajan
menneen Vuokselan kaut-
ta.

Kirkontorni näkyi pui-
den välistä virran takana.
Arkkitehti Ilmari Launis
oli suunnitellut Vuokselan
kirkon, joka ehti toimia
vain 10 vuotta ennen talvi-
sodan syttymistä. Kirkon
kellot ovat nyt Hattulan
vanhassa Pyhän Ristin kir-
kossa.

Sakkolasta oli purettu ai-
koinaan vanha kirkko ja
kuljetettu rukoushuoneeksi
Vuokselan Uuteenkylään.
Rukoushuoneen kellot lepää-
vät yhä Vuoksen pohjassa.

Suvantolaisten matka Räisälään ja Vuokselaan
Kyläkierroksen jälkeen

pidettiin kahvitauko ja sit-
ten valmistauduttiin sou-
tuun Pikku-Vuokselta koh-
ti Kiviniemeä. Venekuntia
oli viisi ja lisäksi turvavene.

Souturetki oli matkan eh-
doton hitti. Aurinko pais-
toi lämpöisesti siniseltä tai-
vaalta, vain heikko tuulen-
vire tuntui. Rannan puut
kukkivat, käki kukkui kau-
empana ja kaulushaikarat
puhaltelivat sumutorveen-
sa kaiken aikaa rannan ruo-
vikoissa. Soutumatkaa oli
kymmenisen kilometriä,
soutajaa vaihdettiin aika
ajoin. Kiitos Naskalin
Kimmolle pitemmästä
osuudesta, Äikäksen Mer-
vin kanssa pääsimme vä-
hemmällä.

Välillä rantauduimme,
koska kiirettä ei ollut mi-
hinkään. Hiekkaista riviee-
raa riitti. Rannan tuntumas-
sa oli vanhoja ja  aivan
uusiakin rakennuksia. Sou-
tumatka päättyi yllättävän
nopeasti määränpäähämme
Kiviniemen Losevoon,
missäosa seurueestamme
oli odottamassa.

Räisälä – pitäjä
Vuoksen sylissä
Lauantaina lähdimme Räi-
sälään, oppaanamme Hu-
malaisten kylässä syntynyt
Aimo Kalenius.

Kylässä oli perustettu
vuonna 1902 yhä toimiva
Humalaisten  Nuorisoseu-
ra. Seuran  täyttäessä 100
vuotta pystytettiin kylän
aholle myllynkivi laattoi-
neen muistomerkiksi.

Humalaisten kylän Lallu-
kan mäellä on syntynyt
myöhemmin kauppaneu-
voksena tunnettu taideme-
senaatti Juho Lallukka.
1908 hän perusti Räisälän
kansanopiston, joka oli kan-
nakselaisnuorten tärkeä
opinahjo.

Räisälä on historiallista
seutua. Kävimme Tiurin-
linnan raunioilla. Vuoksi oli
ollut tärkeä kauppareitti
Suomenlahdelta Laatokal-
le. Reitin kapeimpaan koh-
taan Tiurinkosken Linna-
saarelle syntyi 1100-luvulla
asuin-, kauppa- ja valvon-
tatukikohdaksi Tiurinlinna.
Ruotsalaisjoukot olivat kui-
tenkin hävittäneet linnoituk-
sen vuonna 1411.

Vuoksen Käkisalmeen
menevä haara pieneni tällä
kohtaa virran muuttaessa
suuntaansa Kiviniemen ja
Suvannon kautta Laatok-
kaan.

Räisälässä on yhä vireä
kuntakeskus useine kaup-
poineen. Olipa nykyaikai-
nen kiertoliittymäkin tehty.

Iso pappila on kunnos-
tettuna yksityiskäytössä. Ui-
maranta oli täyttynyt vii-
konlopun viettäjistä.

Räisälän kirkon on suun-
nitellut Josef  Stenbäck
1912. Ulko-oven vieressä
on muistolaatta, joka on
paljastettu kirkkorakennuk-
sentäyttäessä 100 vuotta.

Kirkko oli seurakunnan
neljäs ja nykyisin kulttuuri-
käytössä. Kirkkotarhan
muistomerkille laskettiin

kukat ja laulettiin Suvivirsi.
Entisessä kirkkosalissa

laulettiin Soi kunniaksi Luo-
jan. Räisälän kirkkopuistos-
sa keitettiin taas kahvit ja
nautittiin voileipiä. Muisto-
merkin hoitajana toimiva
va inkeriläissyntyinen Lem-
pi oli paistanut meille varta
vasten  lettuja. Hyviä olivat.

Käkisalmen
kansantieteellinen
museo – linnan museo
Perjantai-illaksi olimme aja-
telleen yhteistä illallista pai-
kallisten kuntajohtajien
kanssa.

Yhteensattuman vuoksi
osallistui siihen ainoastaan

Matkaa Räisälän puolesta luotsannut Aimo Kalenius pääsi ampumaan kunnialaukauksen Käkisalmen
linnassa. Kuva: Taisto Virkki.

museonjohtaja Maria Li-
haja Valentiina-tulkin
kanssa.

Markku Paksu ojensi
museon kokoelmiin Rau-
dun pitäjävaakunan. Käki-
salmen, Metsäpirtin, Pyhä-
järven, Raudun, Räisälän,
Sakkolan ja Vuokselan pi-
täjävaakunat ovat nyt mu-
seossa nähtävänä.

Puheissa tuotiin esiin hyvä
yhteistyö museon ja entis-
ten pitäjien edustajien kes-
ken. Maria Lihajalta saim-
me tutustumis- ja päivä-
kahvikutsun seuraavaksi
päiväksi museoon.

Räisälä-matkalta ajoim-
me Käkisalmeen, aikoinaan

omenankukkien kaupunki-
na tunnettuun, eikä suotta
– omenapuut pursusivat
kukkia.

Tarun mukaan kaupunki
oli perustettu siihen, missä
kuultiin ensi kerran käen
kukkuvan. Luonto oli re-
hevää tässä idyllisessä puis-
tokaupungissa.

Teimme kiertoajelun to-
deten, että ajanmukainen
uimahalli on rakennettu,
Waldhofin tehdas toimii,
hyvässä kunnossa ovat
myös ortodoksikirkko  ja
rautatieasema.

Maria Lihajalta kuulim-
me, että entistä luterilaista
kirkkoa aiotaan remontoi-
da alkuperäispiirustusten
mukaan.

Tutustuimme osaan mu-
seosta, koska remontin
vuoksi emme päässeet
kaikkialle. Huomiota he-
rättävää on se, että Käki-
salmesta on syntyisin lukui-
sa määrä suomalaisia kult-
tuurivaikuttajia, ooppera-
laulaja Ture  Arasta jää-
kiekkomaalivahti Urpo
Ylöseen, eikä näyttelijä
Aku Korhosta sovi unoh-
taa.

Museokierroksen lopuksi
nautittiin kahvitarjoilusta.
Museosta saimme jokainen
Tyyneysrukous -muistokor-
tin, jonka teksti venäjän kie-
leltä käännettynä kuuluu:

“Jumala suokoon minulle tyy-
neyttä hyväksyä asiat, joita en
voi muuttaa, rohkeutta muut-
taa mitä voin, ja viisautta erot-
taa nämä toisistaan. Aamen.”

Käkisalmesta ajoimme
Kiviniemeen Pyhäjärven
läpi. Päätimme koukata
Noitermaan kylän kautta,
jossa meillä matkalle osal-
listuneilla pyhäjärveläisillä
on juuret. Pulakan Eskon
Veikko-isä, sekä Yrjö S.
Kaasalaisen ja minun
mummoni Aino Hieta-
nen o.s. Ijas olliit noiter-
moisii, samoin kansanedus-
tajana vv. 1983-1987 ollut-
Vieno Eklund o.s. Varis.

Loppukiitokset
Päivän lopuksi kokoon-
nuimme yhteiseen illanviet-
toon Vuoksen rantaan.

70 vuotta on kulunut sii-
tä, kun suomalaisten oli jä-
tettävä nämä seudut. Vuok-
si se vain jatkaa virtaamis-
taan.

Kuten ihmisen elämässä-
kin, matkan varrella vuo-
rotellevat suvannot ja kuo-
huvat kosket ja viimein mo-
nien mutkien jälkeen se saa-
vuttaa määränpäänsä.

Pyhäjärveläisten puoles-
ta kiitos matkan järjestäjille
ja matkakumppaneille!

PIRJO KIIALA

Souturetki Vuoksella oli ihana alkukesän kokemus. Kuva: Yrjö S. Kaasalainen.

Markku Paksu täydensi Käkisalmen linnan Karja-
la-vaakunoiden kokoelmaa Raudun vaakunalla.
Kuva: Taisto Virkki.
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Kirkonsanoma

Rakkaamme

Hilkka Katriina
LEPPÄNEN

s. 30.11.1930 Vpl. Pyhäjärvi
k. 19.4.2014 Pirkanmaan

Hoitokoti

Mun kanteleeni
kauniimmin

taivaassa kerran soi,
ja uusin äänin suloisin
myös suuni laulaa voi.

Lämmöllä muistaen
sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten
saattamana. Lämmin kiitos
osanotosta. Kiitos kaikille

Hilkkaa hoitaneille.

Vanhan testamentin psal-
minkirjoittaja lausuu: ”Ju-
mala, jo ammoisista ajoista
sinä olet ollut kuninkaani,
sinä teet suuria tekoja kaik-
kialla.” Ja edelleen: ”Sinä
olet luonut kesän ja tal-
ven.” Kesä on suomalai-
selle Pohjolan asukkaalle
todella Jumalan suuri teko.
Me odotamme koko tal-
ven kesäkautta. Me teem-
me suunnitelmia: minne me
matkustamme, keitä halu-
amme tavata.

Isovanhemmat kutsuvat
lapsiaan ja lapsenlapsiaan
vierailulle. Miten monta hy-
vää muistoa   syntyykään
yhteisistä hetkistä, kun kou-

Kesän lumo
lu- tai työhuolet eivät ole
painamassa mieltä. Suku-
polvien välinen yhteys ja
sukuyhteys vahvistuvat ta-
paamisissa.

Karjalaiset ovat luonnos-
taan avoimia. Kun tava-
taan, niin haastellaan. Kaik-
ki eivät kuitenkaan voi ta-
vata läheisiään. On olemas-
sa jännitteitä perheiden si-
sällä tai sitten oma tai lähei-
sen kunto on jo heikenty-
nyt niin, ettei voi lähteä
sukuloimaan tai ottaa vas-
taan vieraita.

Kuitenkin kaikilla on ym-
pärillään kesä. Lintujen vi-
serrys, kesän tuoksut ja  va-
loisuus kehystävät suoma-

laista suvea.
Meidän on hyvä aina uu-

destaan pysähtyä kiittämään
Luojaamme Suomen ke-
sän hyvistä hetkistä. Kesä
rientää nopeasti ohi. Se
muistuttaa meitä kosketta-
vasti elämän nopeasta ku-
lumisesta, joka iän karttu-
essa tuntuu kiihtyvän.

Sen takia kesään ja sen
etenemiseen liittyy myös
tietty haikeus. Me tunnis-
tamme, että nämä hetket
ovat ainutkertaisia. Jumala
on antanut meille nämä päi-
vät niin kuin koko elä-
mämmekin.

Muistammeko kiittää jo-
kaisesta päivästä? Muistam-

meko myös pyytää siuna-
usta itsellemme ja rakkail-
lemme, että heidän ja mei-
dän elämämme täyttäisi tar-
koituksensa?

Ja silloin, kun sade ropi-
see ikkunoihin ja katolle, ja
me mietimme asioita, jot-
ka olisivat voineet mennä
toisin ja paremmin, silloin
voi palauttaa mieliin Jobin
kirjassa olevat sanat:

”Hän antaa maalle sa-
teen, hän lähettää pelloille
veden, alhaiset hän korot-
taa, murheiset saavat pelas-
tuksen riemun.”

SILJA FORSBERG

Hilkka
Leppäsen
muistolle

Sosiaalikasvattaja Hilkka
Leppänen syntyi Pyhäjär-
ven Kostermaassa 30.
11.1930 ja nukkui pois
19.04.2014 Tampereella.

Hilkan vanhemmat oli-
vat, äiti Hetti o.s. Bister
Valkjärveltä ja isä Janne
Leppänen Pyhäjärven
Kostermaasta. Janne Lep-
pänen joutui jo hyvin nuo-
rena vastaamaan kotitilan-
sa hoidosta. Jannen van-
hemmat veljet Johannes
ja Heikki olivat muutta-
neet Amerikkaan, sisar Lii-
sa  avioitunut muualle.
Isänsä kuollessa Janne oli
14-vuotias. Perheen äiti, Si-
molan Kaisana tunnettu

Katri Leppänen, oli to-
della tarmokas ja työteliäs
äiti ja sai asiat luistamaan ja
työt hoidettua. Saaprun ky-
län karjan tarkastusyhdis-
tyksen assistenttinä oli Het-
ti Bister, johon Janne ty-
kästyi. Kiintymys oli mo-
lemminpuolista, he avioi-
tuivat.

Avioparina he olivat
huippuluokan uurastajia.
Leppäsen karjan todettiin
Hetin myötä olevan prii-
makunnossa. Janne nyky-
aikaisti kaikki maatalous-
koneet puimakoneineen.

Perheeseen syntyi viisi las-
ta, joista  vanhin oli Hilkka,
sitten Helly, Helge, Hen-
ry sekä Hemmo. Lapset
oppivat jo pienestä pitäen
työnteon tärkeyden. Pyhä-
järven historiassa on valo-
kuva, jossa 10-vuotias Hilk-
ka äestää parihevosilla Lep-
päsen peltoa Kostermaas-
sa. Perheen isä oli silloin
suuremmassa savotassa rin-
tamalla. Hän puolusti
konkreettisesti kotiseutuaan
niin talvi- kuin jatkosodas-
sa.

Kahden evakkomatkan
ja monien asuinpaikkojen
jälkeen Leppäset ostivat
maatilan Juupajoelta 1945.

Koulutus ja
ammattityö
Hilkka oli 15-vuotias ja to-
tesi sotien pahasti sekoitta-

neen koulunkäynnin. Nyt
paikoilleen asettuneena hän
kävi Lempäälän kotiteolli-
suuskoulun. Hän mielitteli
Kasvattajaopistoon, mutta
sinne vaadittiin vähintään
keskikoulu.

Hän hakeutui Oriveden
kansankorkeakouluun ja
suoritti siellä vaadittavat
keskikouluaineet, haki Kas-
vattajaopistoon ja valmis-
tui 1958 sosiaalikasvatta-
jaksi. Otti vastaan samana
vuonna paikan Joroisten
lastenkodin hoitajana. Muu-
taman kuukauden jälkeen
lastenkodin johtaja jäi eläk-
keelle ja sosiaalilautakunta
pyysi häntä johtajaksi. Jo-
roisissa kului yhdeksän
vuotta. Hilkan sisaret olivat
löytäneet työpaikkansa
Tampereen tienoilta, sa-
moin vanhemmat olivat
Savosta kaukana. Helly-sis-
ko oli maalaistalon emän-
tänä Juupajoella, Helge in-
sinöörinä Tampereella,
Henry maanviljelijänä Ori-
vedellä ja Hemmo viljeli
isän kanssa kotitilaa Juupa-
joella.

Hilkkakin hakeutui Tam-
pereelle, sillä työ oli kaik-
kialla samanlaista. Hänet va-
littiin Raholan vastaanotto-
kodin johtajaksi, jota vir-
kaa hoiti eläkeikäänsä asti
23 vuotta

.

Osastonhoitaja Hanna
Viskari kuoli Sastamalassa
16.3.2014.  Hän oli synty-
nyt Vpl. Pyhäjärven Noi-
termaan Porsaanmäellä
1.9.1936 Aleksanteri Vis-
karin ja vaimonsa Hele-
nan (o.s. Hatakka) nuo-
rimpana lapsena.

Ensimmäiselle evakkotai-
paleelleen hän joutui talvi-
sodan sytyttyä jo kolmi-
vuotiaana ja Kannakselle
palattua vielä toistamiseen
1944.  Perhe asettui Huit-
tisten Räikänmaahan 1946,
mutta sitä kohtasi tragedia
jo kahden vuoden kulut-
tua, kun isä Aleksanteri kuo-
li jo talvisodan aikana sai-
rastamansa keuhkokuu-
meen tuottaman sydänvian
seurauksena.

Hanna Viskarin muistolle

Vapaa-aikana
musiikkia ja
karjalaisuutta
Tampereelle muutettuaan
Hilkka liittyi Pyynikin seu-
rakunnan kirkkokuoroon,
jossa hän lauloi vuosikym-
menet. Hän toimi myös
kuoron nuotiston hoitaja-
na. Hänellä oli todella poik-
keuksellisen tarkka sävel-
korva. Liekö äidin perua
kuulusta Bisterin muusik-
kosuvusta?

Hän liittyi myös Tampe-
reen Seudun Pyhäjärviker-
hoon ja tietenkin kerhon
laulukuoroon. Pyhäjärvi-
juhlat olivat kesän tärkeä
tapahtuma.

Kotiin  tilattu Pyhäjärvi-
lehti välitti tietoja tutuista
pyhäjärveläisistä. Helly-sis-
kon kanssa käytiin kerran
katsomassa Kostermaan
autiutta. Yhtään taloahan
siellä ei ollut jäljellä.

Ja  Helly-siskon kanssa
hän kirjoitti Ikkuna Karja-
laan teokseen muistelman
”Mummomme Katri Lep-
pänen”.

Hilkka oli taitava käsis-
tään, oli sitten kysymykses-
sä käsityöt tai karjalan pii-
rakat. Molempia tuotteitta
hän teki moniin, moniin
Lähetysseuran myyjäisiin.
Parhaimmat piirakat hän
kuitenkin leipoi rakkaan
kummityttönsä Anne Lep-
päsen niin rippi- kuin yli-

oppilasjuhlaan ja myös An-
nen tohtorin väitöstilaisuus-
juhlaan, jossa vastaväitteli-
jällä amerikkalaisella Okla-
homan yliopiston profes-
sorilla ei ollut mitään vas-
taansanomista maukkaista
piirakoista, kuin myöskään
Annen väitteistä koskien
veren sokeria.

Hilkka muisteli nauraen
kuunnelleensa ”sujuvasti”
englanninkielistä väittelyä.

 Hilkka  oli luonteeltaan
vaatimaton. Hän oli mie-
luimmin tarkkailija kuin seu-
rueen keskipiste.

Hän kuului pieneen ystä-
väpiiriimme, joka kokoon-
tui säännöllisesti. Kokoon-
nuimme viimeksi helmi-
kuun ystävänpäivänä, jossa
Hilkkakin oli iloisena mu-
kana. Siksi olikin yllätys,
että hän jo seuraavana päi-
vänä joutui sairaalaan, josta
ei enää palannut omaan
kotiin.Vakava sairaus  tuli
yllättäen vahvalla yliotteel-
la. Hän nukkui rauhallisesti
pois pääsiäislauantaina.

Herra kädelläsi
uneen painan pään,

kutsut ystäväsi lepäämään.
Käsi minut kantaa

uuteen elämään,
ikirauhan antaa, valoon jään.

SALME RINTALA

Hannalle avautui tilaisuus
päästä Lauttakylän yhteis-
kouluun, jossa hän suoritti
keskikoulun 1954. Opin-
not jatkuivat Helsingin kä-
tilöopistossa, josta Hanna
valmistui kätilöksi 1958.
Hän oli moderni nainen,
joka ei solminut koskaan
avioliittoa, vaikka eli myö-
hemmin pitkään kumppa-
ninsa Yrjö Nummiahon
kanssa erittäin sopuisassa
suhteessa.

Meille, hänen sisarusten-
sa lapsille, oli tädistä luon-
nollisesti suuri ilo, koska
hänen kanssaan pääsi mat-
kustamaan sellaisiin paik-
koihin, joihin vanhemmat
eivät töiltään ehtineet.

Muistan hyvin käynnin Hel-
singissä, erityisesti Korkea-
saaressa kuusivuotiaana.
Samoin tapasimme Kan-
gasalla tädin kurssikaverin
mökillä tämän pojan Hei-
kin, joka oli silloin jo hu-
moristi.  Myöhemmin Hei-
kistä kehittyi kaikkien tun-
tema Kummeli-Silvennoi-
nen.

Hanna jatkoi opintojaan
Lahden sairaanhoito-oppi-
laitoksessa, josta hän val-
mistui sairaanhoitajaksi
1964.  Äitini Aino ja pikku-
siskoni Anita olivat juhlissa
mukana, ja me sekä koko
naapurustomme pojat oli-
vat kateudesta vihreinä, kun
Anita pääsi istumaan mäki-

hypyn olympiavoittaja
Veikko Kankkosen viereen.
Kankkosen vaimo valmis-
tui samalta kurssilta. Hanna
oli töissä Loimaan aluesai-
raalassa, Turun Heidekenil-
lä sekä viimeksi Vammalan
aluesairaalan synnytysosas-
ton hoitajana.

Meille sukulaisille hänen
työroolinsa oli tietysti hie-
man kaukaisempi kuin tä-
din osa. Muistotilaisuudes-
sa oli mukava kuulla työto-
verien kertomuksia Han-
nasta, joka hoiti virkaansa
hyvin täsmällisesti. Kun
eräässä vaiheessa talous-
puolelta oli tullut esitys, jon-
ka mukaan osastolla siir-
ryttäisiin paperilakanoihin,
Hanna oli yksikantaan na-
pauttanut: Meillä ei pape-

rille synnytetä! Ja siihen tämä
aloite raukesi. Myös yksi-
tyiselämässä Hanna piti kiin-
ni koulutuksestaan ja kas-
vatti meitä huolehtimaan
henkilökohtaisesta hygieni-
astamme, joka ei etenkään
poikien kohdalla aina ole
ensimmäinen päämäärä.

Työnsä ohella Hanna
opiskeli Vammalan seudun
oppaaksi ja toimi erittäin
monen retken vetäjänä.
Kasvettuamme aikuisiksi oli
mielenkiintoista seurata tä-
din toimintaa tässä uudessa
tehtävässä. Pyhän Olavin
kirkossa vakuutuin Hannan
taidoista oppaana, kun itse
olen toiminut opetusalan
ammattilaisena koko aikui-
sikäni.  Hänen selostuksen-
sa keskittyi olennaiseen ja

oli kieliasultaan rikasta ja
monipuolista. Toinen eri-
tyissuhde Hannalla oli Vi-
ron Keilan kuntaan, jossa
hänellä oli monia ystäviä.
Löysimme suuren määrän
oppaan tarvitsemaa mate-

Rakas Äitimme ja Mummomme

Kirsti Kaarina
PIHLAVA
o.s. Sunikka

s. 09. 02. 1936  Vpl. Pyhäjärvi
k. 24. 04. 2014  Sastamala

Kaivaten
Keijo, Sini ja Riku
Kimmo, Satu, Salla ja Ella
Kirsi, Heikki, Vili ja Kimi
Muut sukulaiset ja ystävät

Sammui loiste silmiesi valon,
taukosi sydän ihmisen jalon,
herpoi käsi auttava, antava,
rakkaus kaikkien kuormia kantava.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Kiitos osanotosta suruumme.
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riaalia Hannan jäämistöstä.
Vakuutuin jälleen siitä, että
mikään asiantuntemus tai
ammattitaito ei kartu ilman
työtä ja pitkäaikaista, vaka-
vaa paneutumista.

Hannan elämänkumppa-
ni Yrjö kuoli keväällä 2009.
Tästä huolimatta tätini jak-
soi osallistua väitöstilaisuu-
teeni Turun yliopistossa ja
karonkkaan Brinkkalan ta-
lossa.  Arvostin tätä erittäin
paljon.  Me kaikki olemme
kiitollisia Hopun vanhain-
kodille, jossa Hanna vietti
viimeiset vuotensa.  Kiitol-
lisina me sukulaiset muis-
tamme ja kaipaamme myös
Hanna-tätiä.

 
KARI KAUNISMAA
Valtiotieteiden tohtoti

Ylioppilaita
Ylioppilastutkinnon suoritti
Rauman Lyseon lukion il-
talinjalla Elmeri Helan-
der. Hän hoiti samalla myös
yhdistelmä tutkinnon ra-
kennusalan LVI.

Elmerin vanhemmat
ovat Esa ja Susanna Helan-
der. Susannan isoisä Nes-
tori Kivikkola, ent. Nänni-
mäinen, oli kotoisin VPL
Pyhäjärven Rahkajärven
kylästä.

Ennen kuin  voi viettää
100-vuotispäiviään, pitää
täyttää  99 vuotta. Saimi
Tomperilla se etappi  täyt-
tyi 17.6.2014.

Selma ja Matti Pula-
kan perheeseen syntyi esi-
koistytär  Vpl  Pyhäjärvellä
Tolsterniemen kylässä
17.6.1915. Elettiin aikaa,
jolloin Suomi kuului Venä-
jän keisarikuntaan  sen au-
tonomisena suuriruhtinas-
kuntana.

Tytär  sai nimekseen Sai-
mi Maria. Perheen luku-
määrä karttui  vielä pojalla
ja tyttärellä. Alma-tytär
kelkkaili sulaan Pyhäjärveen
aamusumussa  vuoden
1934 alussa, Einari kaatui
sodassa  kesällä 1944.

Varhaislapsuudessa Saimi
sairasti aivokalvontulehduk-
sen, josta onneksi toipui
hyvin äitinsä hoidossa. 19-
vuotiaana häneltä puhkesi
umpisuoli  juuri,  kun  hän
oli  valmistautumassa viet-
tämään häitään Jalmari
Tomperin kanssa vuonna
1935. ”Kuin haudasta
noussut”, kommentoi  yksi
hoitaneista lääkäreistä
Saimia, kun hän 3-4 viik-
koa myöhemmin lähti Vii-
purin sairaalasta.

Tämän sairaalareissun  jäl-
keen kuluikin onneksi  mel-
kein  70 vuotta, ennen kuin
Saimi yöpyi sairaalasängys-
sä seuraavan kerran.

Sota alkoi  Mainilan lau-
kauksista v. 1939. Kotiseu-
tu oli uhattuna, ja se myös
menetettiin.

Ennen kuin perhe lopul-
lisesti  joutui  jättämään
rakkaan kotinsa  Pyhäjär-

Merkkipäiviä

Kerro perheen
ja suvun uutiset

lehdessä
Pyhäjärvi-lehti julkaisee

joka numerossa
tietoja perhejuhlista,
kuten merkkipäivistä

ja valmistuneista.

Muistathan kuitenkin
kysyä asianosaisilta

luvan tietojen julkaisuun.

Saimi Tomperi 99 vuotta
ven Jaaman  kylässä kesällä
1944, heille oli syntynyt nel-
jä tytärtä: Sanni Katriina,
Selma Sisko, Soile Maria
ja Sirpa Unelma.

Uudeksi  kotiseuduksi
tuli, muutamien  välipysäk-
kien jälkeen  Hämeenky-
rön Palonkulman Korpi-
kosken kylmätila. Siellä  syn-
tyi vielä Martti Veikko.
Jalmari menehtyi sydänin-
farktiin v. 1969.

Kun raja itäiseen naapu-
riin aukesi, ruvettiin teke-
mään  ”pyhiinvaellusretkiä”
vanhoille kotiseuduille.

Saimikin on käynyt muis-
telemassa vanhoja kotikul-
miaan 11 kertaa yhdessä
omaistensa kanssa. Näillä
retkillä solmittiin elinikäi-
nen ystävyyssuhde Saimin
lapsuudenkodin saunamö-
kissä asuvaan pariskuntaan,
joista vaimo Veronika on
yhä elossa.  Aina kun  joku
tuttava käy matkallaan ter-
vehtimässä Veronikaa,
tämä muistaa lähettää Sai-
mille  terveisiä  ja tuliaisia.

Hämeenkyröstä on tullut
Saimille ”Kotkarjala” nyt,
kun  hän elää  Porvoon
Kulloonkylässä tyttäriensä
hyvässä hoidossa ja koti-
sairaanhoidon tukemana .
Kirjoilla hän on yhä Hä-
meenkyrössä.

Omaiset  sieltä ja muual-
ta  käyvät häntä usein ta-
paamassa ja soittelevat  ta-
paamisten välissä. Saimilla
on viisi lastenlasta, ja hän
on yhdentoista lastenlasten-
lapsen isomummo. Suhteet
kaikkiin sukupolviin ovat
läheiset ja lämpimät.

Saimi seuraa aikaansa,
mutta aina välillä on myös
mukava muistella mennei-
tä. Kuulijat saavat silloin
elävän kuvan  ajasta, jolloin
he itse eivät vielä olleet
olemassa.

Aamuisin  Saimi ”lätjää”
Hesarin ja tutkii Uutisgu-
run. TV-ohjelmat  valitaan
tarkasti.

EU-vaaleissa hän kävi
äänestämässä ehdokasta –
naista tietysti – joka myös
valittiin.  Valinta oli itsenäi-
nen.

Huumori on tärkeä  ele-
mentti jokapäiväisen elä-
män rutiineissa. Pienen vä-
lähdyksen siitä antaa seu-
raava tapahtuma:

Oli  ruoka-aika. Saimilla
kesti pöytään pääseminen
hieman pidempään kuin
muilla ja hän huomasi, et-
teivät tyttäret olleet malt-
taneet odottaa häntä, vaan
alkaneet  jo lusikoida keit-
toa suuhunsa.  Saimi jatkoi
matkaansa  pöytää kohti ja
totesi ykskantaan; ”Mus-
toset murul.” Lausahduk-

sesta tuli  lentävä lause ,
yksi  monista, jotka  tuovat
arkeen keveyttä. Elämä ei
ole yksitoikkoista.

Saimi oli itse osallistunut
aktiivisesti omien juhliensa
suunnitteluun. Niitä vietet-
tiin syntymäpäiviä edeltä-
vänä viikonloppuna. Juhli-
massa olivat lapset ja las-
tenlapset perheineen ja mui-
takin läheisiä ihmisiä. Aja-
tuksissaan varmasti monet
muutkin.

SIRPA TOMPERI

Viipurin kirjastosta
juhlanäyttely Jyväskylässä Meil tul Karjala leht. Hää ol siin pöyväl. Mie katso et siin

ol aata ja r ja j ja l ja iso K ja niist tul se Karjala.
Tuos lukkoo jot Karjala, mie sanoin. Hyö ei virkkaneet

mittää. Mut mie luin, jot siin on Karjala, mie sanoi
uuvestaa.

Niihä siin lukkoo, sano äit. Hää tul kuitenkii katsomaa
miu selä taakse ja mie näyti sormel, jot tuos on A ja A ja
A, tuos o R ja tuos L ja tuos K. Ja tuos o miu oma J.

Yritähä viel löytää muutakii sielt lehest, äit sano ja läks
töihiis. Miehä löysi monta sannoa iha siit etusivult. Vällii
hyö olliit pienempii, välliiisompii. Kaikkii merkkilöi mie
en het osant, pit kyssyy.

Toise päivä aamun, ko mie taas touhusi sen lehe kans,
äit sano jot, ko sie opit lukemaa, nii kukkokii siul munnii.
Katoha tyynyis al.

Ko mie nosti tyynyy, nii siel ol pienii ervärisii munnii.Ai
et hyö ol hyvvii!

Ja niihä mie sit lui pomisuti issuo eänie joka päivä ja
kukko mun. Kyl mie jo arvasi, et äithä ne sin laitto, vaik
en olt tietävinnäi. Misthää lie soantkaa. Eihä siihe aikaa
olt mittää makiaa kaupaskoa.

Mut sit miust alko tuntumaa, et kukko ol käynt
laiskaks. Ei niit munnii ain oltkoa tyyny al. No mie lähi
ulos pihal ja tellaili siel sitä vart, et jos hää, äitkukko,
kerkiäis laittamoa munnii paikallie sil aikoa, ko mie en olt
tuvas.

Komie tuli toas sisseä ja äit ol hella ies jottai tekemäs,
nii mie vähä salloa nosti tyynyy, mut eihä siel mittää olt.
Iha niiko äitii ois naurattant, miust näytti. Olikoha kuko
munat jo lopus?

Unehtu ne munat ja lukemine, ko venneä pommikon-
niet alko lentämeä mei talo yl Kivniemie pommittam-
moa.

Keuruul myö mäntii evakkuo ja siel mie jo selväst lui.
Ei tarvint enneä kukkuo munittoa.

ANTI-HEIKI POIKA

Ko mie muniti kukkuo

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio

Alkuperäiseen loistoonsa
restauroitu Viipurin kirjas-
to on ollut kuluvan vuo-
den ajan näyttävästi esillä.

Alvar Aallon merkki-
teoksen juhlinta jatkuu Jy-
väskylässä avatussa Alvar
Aalto -museon tuottamas-
sa ”W.W.W.” Viipurin Al-
var Aalto -kirjasto-näytte-
lyssä. Siinä tarkastellaan
moni-tahoisesti kirjaston eri
vaiheita rakennuksen histo-
rian ja sen restauroinnin
näkökulmasta.

Näyttely on avoinna ylei-
sölle Alvar Aalto -museon
Galleriassa Jyväskylässä ke-
säkauden 23.5.-14.9.2014,
ja se osuu sopivasti myös

Jyväskylän asuntomessujen
kanssa samalle ajankohdal-
le.

– Temaattisesti näyttely
jakaantuu kahteen osaan.
Ensimmäinen osa kuvailee
kirjaston syntyprosessia ja
rakennuksen historiaa, toi-
nen keskittyy puolestaan kir-
jaston kunnostukseen ra-
kennussuojelun ja korjaus-
rakentamisen näkökulmas-
ta, kertoo Alvar Aalto -
museon intendentti Kata-
riina Pakoma.

– Näyttelyn nimen kir-
jainyhdistelmä W.W.W.
juontaa juurensa Aallon
voittoisan kilpailuehdotuk-
sen nimimerkkiin, jota Aal-

to käytti arkkitehtuurikil-
pailussa vuonna 1927.

Yleisöllä on mahdollisuus
näyttelyn kautta päästä kur-
kistamaan Viipurin kirjas-
ton historiaan ja res-tau-
rointihankkeeseen valoku-
vien ja taustoittavien teks-
tien, huonekalujen, materi-
aalinäytteiden sekä pienois-
mallien avulla.

Luvassa on myös doku-
mentaarinen lyhytelokuva,
jossa restauroinnin pääark-
kitehdit Maija Kairamo ja
Tapani Mustonen kerto-
vat rakennuksen kunnosta-
misesta.                - MRT

Saimi Tomperi, o.s. Pulakka, on juuri täyttänyt 99 vuotta.

Vpl. Pyhäjärven pyhäkyl-
löinen Pertti Hakanen on
asetettu ehdolle eduskun-
tavaaleihin 2015.

Keskustan Pirkanmaan
piirikokous vahvisti koko-
uksessaan 11.4. Sastamalan
Kiikoisissa kolmetoista eh-
dokasta. Kuusi ehdokasta
nimetään lisäksi vielä syk-
syllä.

Hakanen on ehdolla tois-
ta kertaa. Hän on Vamma-
lan Karjalaseuran puheen-
johtaja ja vaikuttaa mm.
MTK:n johtokunnassa ja
Pirkanmaan maakuntahal-
lituksessa sekä toimii Sas-
tamalan kaupunginhallituk-
sen ensimmäisenä varapu-
heenjohtajana.
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Molemmat vanhempani
ovat syntyneet Pyhäjärvel-
lä. Isäni Juho Kukko syn-
tyi 1898 Yllölässä ja äitini
Vappu Kukko 1900 Tam-
malassa, molemmat Tiitu-
an kylässä.

Heidät vihittiin 1919. He
muuttivat v. 1920 Pyhäjär-
ven Saaprun kylään maati-
lalle, mikä joitakin vuosia
aikaisemmin oli huutokau-
passa joutunut isäni isälle.
Hän kunnosti ja laajensi ti-
laa ja sen viljelyksiä (72 ha,
peltoa 17 ha).

Neljä veljeäni syntyivät
siellä (Lauri 1922, Pekka
1927, Paavo 1929, Toivo
1932). Siskoni Inkeri syn-
tyi välirauhan aikana1943
Koskenpällä.

Talvisodan päätyttyä
1940 isäni osti Kosken-
pään Lylyniemestä maati-
lan. Sotaa pakoon perhe
tuli Koskenpäälle, koska isä-
ni sisko Anni oli siellä avio-
liitossa.

Jatkosodan aikana perhe
muutti takaisin Pyhäjärvel-
le Saapruun. Lopullinen läh-
tö Karjalasta tuli 1944. Vel-
jeni Pekka ja Paavo ajoivat
lehmät paljasjaloin Saap-
rusta Koskenpäälle.

Veljeni Pekka oli nokkela
karjalaispoika: Hänellä oli
kyltti ”Evakoiden lehmien
ruokintapaikka”, jonka hän
aina juoksien vei seuraavi-
en peltojen reunaan. Isäni
ja veljeni Lauri olivat so-
dassa ja äitini pakeni pien-
ten lasten kanssa junalla.

Itse olen syntynyt 1946
Koskenpäällä, mutta lap-
suudesta asti minulla oli
tieto: me ei olla täältä ko-
toisin, vaan meidän koti on
Karjalassa. Lapsena minun
oli vaikea ymmärtää sitä,
miksi kotini ei ole Lylynie-
messä Koskenpäällä, vaan
Karjalassa.

Tätä epävarmuuden tun-
netta tukivat perheeni jo-
kakesäiset Pyhäjärvi-juhlat
1950-luvulla. Suuntana oli
pyhäjärveläisten sijoitusseu-
tu, siis Vammala, Tyrvää,
Pöytyä jne., siis Tampereen
ja Porin välinen seutu.

Samalla matkalla koko
perhe kävi ”sukuloimassa”
ja entisiä naapureita tapaa-
massa. Sen Karjala-kaipuun
tunsin sisälläni näillä mat-
koilla ja varsinkin Pyhäjär-
vi-juhlissa.

En muista, millloin olin
viimeiseksi vanhempieni
mukana näillä matkoilla. Sen
muistan, mikä tunnelma oli,
kun Pyhäjärven kirkon kel-
lot soivat juhlilla. Mistä ne
oli sinne saatu, sitä en muis-
ta, mutta mielessäni on aina
se kuva, miten kelloa soi-
tettiin ja kaikki itkivät. Mikä
vuosi se oli, sitä en muista.
Ehkäpä 1960-luvun alussa.

Kukkojen sukuseura pe-
rustettiin 1964 ja sen jäl-
keen kävin silloin tällöin
näissä sukuseuran kokouk-
sissa – mutta karjalaisuu-
desta ei ollut vähemmän
puhetta näissä kokouksis-
sa.

Pääsin ylioppilaksi v.
1965 Jämsän yhteiskoulus-
sa, kävin sen jälkeen talous-

Ajatuksia karjalaisuudesta Saksaan muuttaneen silmin
koulun Jyväskylässä ja Ho-
telli- ja ravintolakoulun Hel-
sinigissä. Koulun päätyttyä
lähdin v. 1968 Saksaan töi-
hin, suuntana Marburg/
Lahn. Syynä oli ehkä seik-
kailunhalu, halu oppia sak-
san kieltä paremmin ja var-
maan se vähäinen ”juuret-
tomuus”.

Työt hotelli- ja ravintola-
alalla Saksassa oli ihan tois-
ta kuin Suomessa. Ja var-
sinkin ulkolaisena tunsin ole-
vani täällä tällä alalla miltei
ilman oikeuksia. Vuosi
1968 oli poliittisesti suur-
ten muutosten aikaa. Opis-
kelijat politisoituivat  ja al-
koivat tutkia täällä Saksan
menneisyyttä ja vanhempi-
ensa osuutta Hitlerin ai-
kaan.

Aloin opiskella vuonna
1970 Marburgin yliopistos-
sa saksaa ja politiikkaa. Fi-
losofian maisterin tutkin-
non tein 1977. Lopputyöni
aiheena oli syyt Suomen
sisällissotaan ja sen seura-
ukset sekä Saksan ja Venä-
jän osallistuminen tähän so-
taan.

Ehkäpä tähän aiheeseen
oli syynä se, että halusin
tietää, oliko kysymyksessä
”vapaussota” vai ”sisällis-
sota”. Isäni oli aina ylpeä
siitä, että hän nuorena osal-
listui vapaaehtoisena ”va-
paussotaan” Karjalassa.

Suullisen loppukokeeni
aiheena oli toinen maail-
mansota ja sen vaikutus
Suomessa, siis talvi- ja jat-
kosota. Siis syyt näihin so-
tiin, Saksan osuus sekä so-
tien seuraus Suomelle. Toi-
sin sanoen kysymys siitä,
miksi Karjala menetettiin.

Vuonna 1980 tein opet-
tajan loppututkinnon ja
1982 ulkolaiskasvatustieteen
tutkinnon Kasselissa, jonne
olin muuttanut 1977. Ope-
tin jo vuodesta 1978 täällä
siirtolaisnuorille ja -lapsille
saksaa.

Suurin osa näistä oppi-
laista olivat kotoisin Tur-
kista. Tunsin olevani oikea
henkilö tähän työhön, sillä
olinhan itsekin opetellut
saksaa ja tiesin kielen vaike-
udet omasta kokemukses-
ta.

Samoin olin itsekin jopa
kaksinkertainen siirtolainen
– Suomessa ja Saksassa,
joten ymmärsin näitä siir-
tolaislapsia hyvin. Heillä on
sama tunne kuin minulla:
Minulla on kaksi kotimaa-
ta: Suomi ja Saksa, heillä
Turkki ja Saksa. Minulla on
se onni, että minulla on nyt
kaksoiskansalaisuus vuo-
desta 2006, monilla siirto-
laisten lapsilla täällä ei ole.

Eläkkeellä olen ollut vuo-
desta 2011.

Perheeni oli Karjalassa ja
Keski-Suomessa erittäin ak-
tiivinen yhteiskunnallisis-
sa tehtävissä ja tämä on
tarttunut minuun. Kasseliin
muuton jälkeen olin mie-
heni kanssa monta vuotta
Saksalais-suomalaisen seu-
ran puheenjohtaja (1978-
1985). Meidän tehtävänäm-
me oli edistää saksalais-

suomalaista ystävyyttä ja tie-
toa Suomesta.

Olin vuosikausia oman
kouluni sekä koko Kasse-
lin opettajien henkilökun-
taneuvostossa eläkeikään
asti. Samoin myös opetta-
jien ammattiliiton luotta-
mushenkilö koulussani sekä
opettajien ammattiliiton toi-
minnanjohtaja Kasselissa.
Nyt olen ammattiliittoni elä-
keläisten edustaja Kasselis-
sa.

Mieheeni tutustuin opis-
keluaikana Marburgissa ja
Harro on ollut vuodesta
1974 joka kesä mukanani
Suomessa, aina kesäisin ja
joskus myös talvella.

Avioliiton solmimme ke-
sällä 1977 Koskenpäällä.
Mieheni sekä myös tyttä-
remme osaavat hyvin suo-
mea.

Rakensimme oman mö-
kin veljeni Paavon kanssa
kotitilan rannalle Lylynie-
meen vuonna 1984. Sama-
na vuonna syntyivät kakso-
set Katharina ja Johanna.
Heille kaikille Suomi on
toinen kotimaa.

 Tyttärillä on myös kak-
soiskansalaisuus ja molem-
mat jopa opiskelivat Hel-
singin yliopistossa: Katha-
rina yhden vuoden Eras-
mus-vaihto-ohjelmassa ja
Johanna suoritti jopa filo-
sofian maisterin tutkinnon
Helsingin yliopistossa.

Yhteinen matka veljeni
Paavon kanssa Pyhäjärvel-
le kesällä 1997 oli meille
kaikille suuri kokemus.
Mukana oli myös Elvi
Kukko ja hänen perhet-
tään. Etsimme vanhempi-
emme syntymäkodit Tiitu-
alta sekä Saaprun kodin,
jossa Paavo on syntynyt.

Oli vaikuttava löytää ta-
lon rauniot  ja jopa äidin
humalamaja, josta hän usein
kertoi. Löydettiin jopa vii-
nimarjapensaatkin sekä na-
vetan vesijohtoputket, jois-
ta isä oli kovin ylpeä. Hän

oli kovin uudistushaluinen
maanviljelijä Saaprussa sekä
Koskenpäällä.

Vaikuttavaa oli nähdä se
koivukuja, mitä pitkin Paa-
vo ja Pekka lähtivät paljain
jaloin kuljettamaan karjaa
Koskenpäälle.

Siitä oltiin iloisia, että per-
heeni suuria peltoja vielä
viljeltiin ja ne oli hyvässä
kunnossa – isäni koko yl-
peys.

Enkkuan kansakoulu,
jossa Paavo  kävi koulua,
oli vielä asuttavassa kun-
nossa ja tosi ystävälliset
asukkaat pyysivät meidät
jopa sisällä käymään. Talon
tytär osasi jonkun verran
suomea ja me voimme ju-
tella hänen kanssaan.

Olen ollut ikäni ylpeä sii-
tä, että olen karjalainen.
Tämä karjalaisuus on vai-
kuttanut paljon elämääni ja
toivon, että sisäinen tunne
karjalaisuudessa jatkuu
myös nuorilla.

Toivon myös, että karja-
laista kulttuuria ja tapoja
tutkitaan ja edistetään nii-

Enkkua kansakoulu oli vielä pystyssä kotiseutumatkallamme 1997.

den säilymistä. Sitä vaan
toivon, että ”Karjala takai-
sin” -keskustelu päättyisi ja
historiallisista tosiasioista ei
tehtäisi poliitista propagan-
daa, vaan edistettäsiin kan-

sojen rauhallista yhteistyö-
tä.

LIISA
KUKKO-LEINIUS

liisa.kukkoleinius@gmail.com

Paavo Kukko ja Harro Leinius katsastamassa, miltä näyttivät Kukon suvun
pellot Pyhäjärven Saaprussa 1997.
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Pärssisen sukuseura piti
kokouksensa Pirkkalassa
17. toukokuuta. Tapaami-
nen veti paikalle kaikkiaan
50 osanottajaa liki helteisen
lämpimänä alkukesän lau-
antaina.

Pärssiset päättivät, että
Antero Pärssinen Paime-
lasta jatkaa seuran puheen-
johtajana seuraavan kaksi-
vuotiskauden. Myös vara-
puheenjohtaja Marja Huo-
vila Heinolasta jatkaa teh-
tävässään, samoin kuin ta-
loudenhoitaja Timo Poh-
jola Salosta.

Seuran tappioksi on kui-
tenkin luettava, että seuran
pitkäaikainen sihteeri Kaa-
rina Pärssinen Tuusulasta
ilmoitti luopuvansa halli-
tuspaikastaan. Hänen tilal-
leen seuran hallitukseen va-
littiin Vuokko Pärssinen-
Tainio Helsingistä. Seuran
uudeksi sihteeriksi valittiin
hallituksen jäsen Kyösti
Pärssinen Helsingistä.

Hallituksen muista jäse-
nistä jatkavat Ilmo Pärssi-
nen ja Seija Pärssinen, ja
varajäsenistä Taisto Hel-
le, Erkki Pärssinen ja
Sakari Pärssinen. Seuran
hallitukseen valittiin myös
kaksi uutta varajäsentä luo-
puvien tilalle: he ovat Mart-
ti Pärssinen Helsingistä ja
Olavi Pärssinen Tampe-
reelta.

Pärssiset olivat koolla
kauniilla paikalla Pirkkalan
kunnan Rantaniityn juhla-
talossa aivan Pyhäjärven
rannalla.

Sukukirjojen
nykytrendit
Hallitukseen valittu FK
Vuokko Pärssinen-Tainio

Puolensataa Pärssisen sukuista koolla Pirkkalassa

piti alustuksen sukukirjois-
ta ja niiden nykytrendeistä.

Pärssinen-Tainiolla on
näköalapaikka aiheeseen,
sillä hän työskentelee kir-
jastonhoitajana Suomen
Sukututkimusseuran kirjas-
tossa. Sukututkimusseura
taas on järjestänyt kilpailun
vuoden parhaasta sukukir-
jasta jo peräti 23 kertaa.

Huittisten Karjalaseura
valmistelee kesän Sakkola-juhlia

Huittisissa vietettiin kaksi vuotta sitten Vpl. Pyhäjärvi-juhlia, ja nyt Huittis-
ten Karjalaseuran väki valmistelee paikkakunnalla 3. elokuuta 2014 vietettäviä
Sakkola-juhlia. Johtokunta toimii Sakkola-juhlien juhlatoimikuntana: edessä
vas. Pekka Lehtinen, Pauli Paukku ja Nina Naatula, takana vas. Merja
Inkinen, Jari Laineenoja, Seija Jokinen, Heikki Kiiski ja Markku Evala.
Juhlille toivotetaan tervetulleeksi kaikki karjalaisuudesta kiinnostuneet.
Kuva: Marjo Ristilä-Toikka.

Pyhäjärvi-juurinen Kaisa Inkinen oli laittanut muistiin monia sanan-
parsia ja arvoituksia. Kaisa oli Riiskan mylläri Matti Inkisen emäntä.

Suku kiinnostaa suoma-
laisia vahvasti, sillä 2000-
luvulla on julkaistu Vuok-
ko Pärssinen-Tainion mu-
kaan 100-150 sukukirjaa
vuosittain ja pienimuotoi-
sia julkaisuja ja tutkimuksia
vielä tätäkin enemmän. Ta-
rinallisia ja kuvakirjoiksi
koottuja sukukertomuksia
on joukossa yhä enem-

män.
Pärssisen sukuseuralla on

tekeillä oma sukukirja.
Vuokko kehotti sukukirja-
työssä malttiin ja pitkäjän-
teisyyteen, sillä kirjan teon
pitääkin olla monivuotinen
projekti.

– Huolellinen työ kantaa
vuosikymmeniä ja jopa
vuosisatoja, hän sanoi.

Antero Pärssinen kertoi
kokousväelle uudesta
DNA-sukututkimuksesta ja
Karjala DNA -hankkeesta.
Siihen liittyen Antero on
tutkituttanut myös oman
DNA:nsa.

Kalervo Ahvonen esit-
teli poikansa Antti Ahvo-
sen kanssa tekemiään vaa-
kunaluonnoksia Pärssisen su-

kuseuran tulevaksi logoksi.
Sukukokouksen virallisen

osuuden aikana puhetta
johti Pentti Korkka. Seu-
ralla oli 113 jäsentä viime
vuoden lopussa, ja määrä
pyritään nostamaan tämän
vuoden aikana kahteensa-
taan.

KYÖSTI PÄRSSINEN

Pärssisen sukukokousväkeä. Kuva: Seija Pärssinen.



Torstai 19. kesäkuuta 2014VPL.PYHÄJÄRVI8

Vpl. Pyhäjärvi-juhlien jär-
jestelyt Ikaalisissa ovat hy-
vällä mallilla. Paikallisen
Karjalaseuran organisoimaa
juhlaa luotsaa mm. rouvien
Marja Hämäläinen ja Lea
Jokinen tehokaksikko.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallitus varajäsenineen vie-
raili 3.6. Ikaalisissa ja kuuli
samalla juhlavalmisteluista.

– Asiat näyttävät hyvin
valmistelluilta, kiitteli sääti-
ön hallituksen puheenjoh-
taja Yrjö S. Kaasalainen.

Juhlatoimikunnan pu-
heenjohtaja Marja Hämä-
läinen ilmoitti heti, ettei hä-
nessä ole pisaraakaan kar-
jalaista verta, mutta karja-
laisuuteen hän on hyvin
kouliintunut pyhäjärveläi-
sen aviomiehen, anopin ja
muun suvun myötä.

– Kun 30 vuotta anopin
kanssa asui, oppi paljon, ja
taidan tuntea mieheni su-
vun paremmin kuin hän
itse.

Marjan ja Lean taustosta
kuulemme tarkemmin juh-
lien alla ilmestyvässä heinä-
kuun lehdessä.

Pyhäjärvi-juhlat vietetään
edelleen perinteiseen tapaan

Ikaalisten Pyhäjärvi-juhlien valmistelut
ovat viittä vaille valmiina

Juhlatoimikunnan pj.
Marja Hämäläinen
(edessä keskellä) esit-
teli Ikaalinen-salia, vas.
Pirjo Kiiala, Lea Joki-
nen, Mauri Hauhia, Ju-
hani Forsberg, Pertti
Hakanen, Esko Pulak-
ka, Kari Äikäs ja Yrjö S.
Kaasalainen.

kaksipäiväisinä, lauantaina ja
sunnuntaina 19.-20. heinä-
kuuta 2014.

Juhlakanslia avautuu jo
kymmeneltä lauantaiaamu-
na Ikaalinen-salissa, osoit-
teessa Koulupolku 4.

Voimistelu- ja urheiluseu-
ra Kaiun muistoviestiin star-
tataan klo 11. urheiluken-
tällä, jonne ajoreitti on Pir-
kantieltä; Pirkantie on sul-
jettuna aamusta lähtien ylei-
seltä liikenteeltä, mutta juh-
lakansliasta saa kulkuluvan
autojen tuulilasiin. Samana
päivänä Ikaalisissa ajetaan
katurallia, joka osaltaan vai-
kuttaa alueen järjestelyihin.

Kalle Pakarisen johdol-
la järjestettävä sukusemi-
naari alkaa puoliltapäivin
Ikaalinen-salissa. Pääsymak-
su 10 euroa peritään järjes-
telykulujen kattamiseksi,
hinta sisältää osallistujille pii-
rakkakahvit. Seminaarin jäl-
keen suvuilla on mahdolli-
suus kokoontumisiin en-
nalta varaamissaan luokka-
tiloissa.

Lauantaina on ruokatar-
joiluna seitsemän euron hin-
taan lohikeittoa lisukkei-
neen.

Muistojen ilta Ikaalisten
Fredrika Sofian kirkossa
aloitetaan kello 17. Puheen
tulee pitämään rovasti
Heikki Paukkunen, ja
Pyhäjärven asioita vuodel-
ta 1944 kertoo Pentti
Kaasalainen. Lisäksi oh-
jelmassa on musiikkia, lau-
lua ja runonlausuntaa.

Illanvietto alkaa kello 20.
Ikaalinen-salissa, pääsymak-
su 12 euroa. Lea Jokisen
juontamissa iloisissa iltamis-
sa on luvassa mm. Ikaalis-
ten Mieslaulajien Tolkku
Boys -ryhmän musiik-
kinäytelmä Korsuelämää,
arpajaiset, musiikkia ja tans-
sia Tanssiorkesteri Suviyön
tahdittamana.

Sunnuntai 20.7. alkaa juh-
lamessulla kirkossa klo 10.
Liturgian ja saarnan pitää
teologian tohtori Juhani
Forsberg. Muistojen illas-
sa ja juhlamessussa kerä-
tään kolehti Vpl. Pyhäjär-
vi-Säätiön hengelliseen työ-
hön. Jumalanpalvelukseen
kuuluu perinteiseen tapaan
ehtoollisen vietto. Sankari-
vainajien haudoilla puhuu
Paavo Heikkilä.

Kirkonmenojen jälkeen
siirrytään Koulupolun juh-
lapaikalle, jossa lounasta on
tarjolla klo 11.30-13.45.

Ruokahuollosta vastaava
Sirpa Kuivalainen kertoo,
että 12 euron hintaiselle lou-
naalle on katettuna keitetyt
kananmunat ja silliä, karja-
lanpaistia, perunat, kasvis-
gratiini, tuoresalaatti, ruo-
kajuomat ja leipää sekä jäl-
kiruoaksi marjakiisseliä.

Satu Holman juontama
pääjuhla käynnistyy kello 14
Ikaalinen-salissa – Karja-
laisten laulun kajahtaessa
yhteislauluna; pääsymaksu
15 euroa. Juhlapuheen pi-
täjäksi saapuu Karjalan Lii-
ton toiminnanjohtaja Satu
Hallenberg. Ohjelmassa
on musiikkia, lauluja, runo-
ja, tervehdyksiä ja stipendi-
ensaajien julkistaminen, sekä
Suvi Kauppilan esitys Kar-
jalan siirtolaisista Ikaalisissa
välirauhan aikana.

Tarkempi ohjelma jul-
kaistaan heinäkuun lehdes-
sä.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Marja Hämäläinen (vas´.) ja Lea Jokinen kertoivat
juhlajärjestelyistä Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallituk-
selle.

KILPAILUKUTSU
VPL. PYHÄJÄRVEN

V.- JA U.-SEURA
”KAIUN”

MUISTOVIESTI
Aika ja paikka: la 19.7.2014 klo 11.00

Ikaalisten Keskusurheilukenttä
Matka, joukkueet ja osuudet:

Viestin kokonaismatka on 1000 m.
Vaihtopaikat ovat 200 m välein.

Joukkueessa 3-5 osanottajaa.
Rajoituksia iän tai sukupuolen suhteen ei ole.
Osuudet 200-600 m (joukkue päättää itse).
Joukkueen kokoonpano, juoksujärjestys ja

osuuspituudet annetaan
ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen:
Kirjallisesti 11.7.2014 (viimeinen postileima)

mennessä;
Matti Äijö

Luomajärventie 100, 39530 Kilvakkala
Puhelin 050 67200

sähköposti; matti.aijo@ippnet.fi

Ilmoittautumismaksu 20 e/joukkue.
Maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä

Ikaalisten Karjalaseuran tilille
FI42 5070 0450 0487 84.

Viitteeksi: Kaiun Muistoviesti.

Vpl. Pyhäjärvi-juhlissa Ikaa-
lisissa 19.7.2014 järjestetään
jälleen suku- ja kotiseudun
historiasta kiinnostuneille
sukuseminaari.

Tapahtumassa tarjotaan
jälleen kiinnostavaa tietoa
Vpl. Pyhäjärven mennei-
syydestä sekä ajankohtaista
tietoa sukututkimuksesta.

Seminaari järjestetään
Keskustan koululla Ikaali-
nen-salissa, osoitteessa
Koulupolku 4. Tapahtuma
alkaa klo 12:00.

Tapahtuman pääluennoit-
sija, FT Mika Sivonen pu-
reutuu 1500-1600-lukujen

Vpl. Pyhäjärvi-juhlien sukuseminaarissa
kuljetaan 1500-1600-luvuille

väestömuutokseen Käkisal-
men läänissä, johon myös
Pyhäjärvi tuolloin kuului.

Luennossa käsitellään laa-
jemmin niitä vaiheita ja ke-
hityskulkuja Ruotsin valta-
kunnan valloitus- ja uskon-
topolitiikassa, jotka
aiheuttivat aiemmin Venä-
jän valtakuntaan kuuluneen
Käkisalmen läänin siirtymi-
sen Ruotsin alaisuuteen ja
sen talonpoikaisväestön laa-
jamittaisen vaihtumisen or-
todoksisista kanta-asukkais-
ta luterilaiseen savakko- ja
äyrämöisväestöön.

Tapahtumassa tutustu-
taan myös sukututkimuk-
sen ajankohtaisiin kysymyk-
siin. Tällä kertaa esiin nou-
see aktiivinen Pärssisen su-
kuseura ry, jonka koke-
muksista sukukirjaprojek-
tissa ja DNA-tutkimukses-
ta sukuhistorian selvitys-
työssä tulee kertomaan An-
tero Pärssinen.

Antaako juuri DNA-tut-
kimus kannakselaisille su-
vuille lisätietoa siitä, mistä-
päin esi-isiä on 1500-1600-
lukujen väestönvaihdoksen
aikaan muuttanut?

Seminaarin yhteydessä on
jälleen mahdollisuus suku-
ja koulupiiritapaamisiin.

Tilavarauksia tapaamisia
varten ottaa vastaan Lea
Jokinen,

puh. 040 7342865,
lea.jokinen@ippnet.fi.

KALLE PAKARINEN

Tervetuloa mukaan
sukuseminaariin!

Osallistujilta peritään
järjestelykuluihin

10 euron
pääsymaksu, joka

sisältää piirakkakahvit.

Pyhäjärvi-juhlat
Ikaalisissa

19.-20.7.2014



Torstai 19. kesäkuuta 2014 9VPL.PYHÄJÄRVI

Ikaalisissa löytyy edullista majoitusta kylpylän
lomaosakkeissa myös Pyhäjärvi-juhlien vie-
raille.

Yksityisten omistamat lomaosakkeet sekä
loma-asunnot tarjoavat edullista ja viihtyisää
majoitusta omatoimiselle matkailijalle vain 300
m-1 km päässä Ikaalisten Kylpylästä ja 7 km
juhlapaikalta. Kaikissa loma-asunnoissa on
tupakointi kielletty! Lomaosakkeissa (Terme,
Kylpylä-Hotelli, Lomarinne) ei ole liinavaate-
ja loppusiivouspalvelua, vaan asiakas hoitaa
ne itse. Lomakylän rivi- ja paritaloissa nämä
on mahdollista ostaa myös palveluna.

Huoneisto varauksen voi tehdä sähköisesti
osoitteessa:

http://lomaosakkeet.sportum.info/stable/
verkkomaksuohjeet.jsp

Varauksen voi tehdä myös soittamalla arki-
päivisin klo 8-16 puh. 03-4501 222

Varaa pian
majoituspaikkasi

Juhlavien kansallispukujen käyttö juhlatilaisuuksis-
sa on vähentynyt. Haluaisimme elvyttää kauniiden
pukujen rohkeampaa käyttöä. Suomalaiset kan-
sallispuvut ovat erittäin taidokkaita käsityön näyt-
töjä. Meillä monella on kansallispuku vaatekaa-
pissa henkaripuulla, pukupussissa. Puku on van-
hemmilta perintönä saatu tai itse hankittu. Usein
mietitään, koska sitä voisi käyttää. Nyt kannus-
tamme tuulettamaan puvut ja pukeutumaan nii-
hin Vpl. Pyhäjärvi-juhlilla Ikaalisissa.

Kalevalalaiset Naiset ovat jo perinteisesti järjes-
täneet Kansallispukujen tuuletuspäiviä.

Suomen käsityömuseo on puolestaan viettänyt
kansallispuvun juhlapäivää syyskuussa.

Me haluamme nimetä sunnuntaipäivän
20.7.2014 Kansallispuvun ja Kansanpuvun päi-
väksi.

Juhlilla on ollut perinteisesti paljon Pyhäjärven
pukuja. Tästä on Reino Äikiän upea kuvatallen-
ne säätiön sivulla otsikolla Pukukavalkadi Pyhä-
järvi-juhlassa Ikaalisissa vuonna 2005.

Nyt toivomme näkevämme juhlillamme myös
naapuripitäjien- ja evakkopaikkakuntien pukuja.
Erittäin mieluisaa olisi nähdä miestenkin kansallis-
pukuja.

LEA JOKINEN

Kansallispuvun ja
kansanpuvun päivä
Pyhäjärvi-juhlilla
sunnuntaina 20.7.

Pyhäjärvi-juhlien järjestäjät toivovat, että
juhlille tultaisiin eri pitäjien kansallis- tai
kansanpuvuissa. Kuva Vpl. Pyhäjärvi-juhlil-
ta Nokialta vuonna 2009.

Ennen talvisotaa isä oli os-
tanut äidille Singer-ompe-
lukoneen ja äiti halusi ottaa
Singerin mukaan ensimmäi-
selle evakkomatkalle. Tul-
tiin Alavudelle Sulkavan
kylään; tuvassa oli iso tak-
ka, ei savupeltiä, vaan suo-
ra reikä ylös. Kylmä ilma
ennen joulua. Pahkalan
Hiljan tukka jäätyi seinään
kiinni, kun nukuttiin. Talon
isäntä ei antanut lämmittää
leivinuunia – ei ole puita,
sanoi ukko.

Viisi henkeä nukkui sa-
massa sängyssä, kaksi nais-
ta ja kolme lasta. Joulusau-
na oli kylmä, maalattia. Lap-
set etenkin odottivat jou-
lua, mutta pukkia ei kuulu-
nut. Melkein pimeä tupa, ja
yhtäkkiä ovi avautui ja muu-
tama lahja lensi ovesta, ovi
sulkeutui eikä mitään kuu-
lunut. Mitä, mitä, lapset
hyökkäsivät lahjojen luok-
se. Niissä oli lasten nimiä,
kun joulupukki oli käynyt
niitä nakkaamassa. Oli siinä
evakoilla ihmettelemistä!

Jälkeenpäin paikkakunta-
laiset selittivät, että ei heillä
pukkia käy, vaan aina on
käynyt nakkaamassa, kuten
nyt jouluna 1939.

Singer palveli seuraavat
kolme vuotta Huittisissa.
Ei tahtonut saada rihmaa
(lankaa), ei vaatetta, kun
1941 alkanut sota jatkui.

Eräs tapaus vielä kesältä
1940. Kaikesta kun oli puu-
te, myös kahvista, ja sikuri
oli kallista. Me neljä lasta,
Hilja oli kymmenen ja toi-
set alle, lähdettiin voikukan
juuria hakemaan. Hiljalla oli
iso keittiöveitsi ja jokaisella
jotain piikkiä, millä kaivet-
tiin juuria näkyviin. Hilja löi
yhtä juurta vähän ylempää,
Pertti otti samalla juuresta
kiinni, ja veitsi osui Pertin
käden selkämykseen. To-
disteena vieläkin näkyvä iso
arpi.

Muistoja Huittisista
1941-43
Mummo talutti minua, setä
oli meitä vastassa. Huitti-
sissa asuttiin setäläisten
kanssa naapuritaloissa,
mummo setäläisten muka-
na. Oltiin joka päivä teke-
misissä toistemme kanssa.
Setä oli Matti Vesikko, ja
sanon setäläisiksi hänen per-
hettään.

Sain mummolta ensim-
mäiset ohjeet ja neuvot.
Mummo sanoi: milloin-
kaan ei saa valehella tai
varastaa, muuten Jumala
puottaa suuren kiven Tai-
vaasta siu päähäis! Ihmisen
pittää olla rehellinen. Uoha

Paimenpojan muistelmia
asemilais ja kuuntele mitä
mie siul sanon. Ei saa jun-
tuta. Ei saa milloinkaa kai-
pailla tai jos sinnuu joku
asija kaihertaa, mää mietti-
mää mikä se oikein on. Jos
oikein paljo hötäjää, niin
ihmiset luuluo jot hää on
hupelo. Jos oikei paljo
hönttylöi, niin kukkaa ei
uso.

Takaisin
Pyhäjärvelle
1943 Huittisista lähdettiin
takaisin Pyhäjärvelle, Por-
saanmäelle. Ompelukone
myös mukana. Kotona ih-
meteltiin, ettei tällä voi om-
mella, koneesta on pudon-
nut sukkulan päällä oleva
läppä. Äiti kirjoitti talon
emännälle Huittisiin, mistä
oli lähdetty. Pian tulikin kir-
je Huittisista, läppä muka-
naan Porsaanmäelle. Läp-
pä oli löytynyt heidän rees-
tään heinien seasta, reestä,
millä meidät oli viety Äet-
sän asemalle.

Talon emäntä kirjoitti sa-
massa kirjeessä Koljoses-
ta, mitä tämä oli tehnyt
naapurikylässä; tappanut
kirveellä kuusi ihmistä Huit-
tisissa maaliskuussa 1943.
Oli ollut vielä kova pelko
niin kauan kuin roikale saa-
daan kiinni. Hänestä tuli
sittemmin Suomen viimei-
seksi teloitettu vanki.

Näin samaan aikaan kun
tapahtuu näin erilaisia asi-
oita, ne jäävät mieleen. Näin

Singerin ensimmäinen evak-
komatka oli päättynyt.

Putinin huvila
kotirannoilla
Helsingin Sanomissa oli 22.
maaliskuuta kirjoitus Puti-
nin huvilasta Kiimajärven

rantamaisemissa Pyhäjär-
vellä. Tämä entinen Kin-
narin ranta oli keskeisin
paikka lapsuudessani. Mei-
dän oma Hietaranta on
Putinin huvilasta alle 100
metriä vasemmalle.

Ennen Wetterstrantin
isäntä piti muikkuverkkoja
tässä rannassa. Me oltiin
uimassa verkkojen seassa.
Tästä oikealle on kivikkoi-
nen Kuisman niemi, sitten
matala lahti, lahden takana
oli Kiimajärven kylä. Kin-
narin rannasta vasemmalle
Kuisman (Hännikäisen)
maita.

Ja sitten se meidän Hie-
taranta. Siellä oli sauna ja
hiekkainen ruuvikkoranta.
Siellä naiset perkasivat suu-
ria lahnasaaliita. Pojat onki-
vat veneestä ruuvikon ylä-
laidalta isoja ahvenia ja lah-
noja, ottivat käsinkin kivien
välistä kaloja.

Viimeinen suomalainen
omistaja oli Tauno Kin-
nari, joka rakensi uuden
kodin Lapinjärven Kimon-
kylään, naapureina mm.
Kaasalaisia. Allekirjoitta-
nut oli Väinö Isopahka-
lan kanssa Taunolla maa-
laustöissä toista kuukautta
vuonna 1952. Kotiin tul-
lessa nähtiin Miss Armi
Kuusela Lahdessa.

PAIMENPOIKA

Alavudella 1940, August, Siviä ja Mikko Vesikko.
August lähti vuonna 1941 jatkosotaan (JR 36),
Simpeleeltä Rautuun Lumisuon reunaan. Asema-
sodan aikaan vapautettiin, ja kun hän tuli takaisin,
sanoi, ettei saa sanoa Ryssä, pittää sanoa Naapuri
Neuvostoliitto. Samassa kuvassa myös Varpu Ant-
tonen, Hilja Iso-Pahkala ja Teuvo Vesikko.

Porsaanmäellä kotona 1944. Veikko Vesikko, Tai-
mi Pelkonen, Toini Pelkonen o.s. Vesikko, ja
paimenpoika kelkkaa vetää.

Vaakunan kuviot on otettu Pyhäjärven kirk-
koaholle 1936 pystytetystä lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkin huipulla olevasta lyh-
dystä, jonka yläpuolella oli Karjalan vaakuna-
kuvio. Idea on rovasti Kaarle Viikan ja
heraldisessa muotoilussa avusti heraldikko,
graafikko Kaj Kajander, 1989.

Tiesitkö tämän Pyhäjärven vaakunasta?
Vaakunan selitys:
Punaisessa kentässä kultainen lipuke, jossa

musta, kulmikas tylppäkärkinen ankkuriristi;
ristin alin sakara muita pitempi. Lipuk-

keen yläpuolella kaksi irtonaista, toisiaan
vastaan iskevää käsivartta, joista oikea pite-
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Tämän lehden huhtikuun
numerossa kyseltiin, tietä-
vätkö lukijat Kirsti Hir-
vosen laulusta Pyhäjärven
veet, ja julkaistiin sen sanat.
Muutaman päivän sisällä
tuli puolen tusinaa lauluun
tai sen tekijään liittyvää pu-
helinsoittoa eri puolilta
Suomea. Niissä kerrottiin
mm. kuinka laulu kosket-
tavuudessaan oli herättä-
nyt kuulijoissa sykähdyttä-
viä mielikuvia ja muistoja
Pyhäjärvestä.

Mielenkiintoisin soitoista
tuli heti, kun posti ei vielä
ollut kiirastorstaina aamu-
päivällä ennättänyt jakaa
lehteä Tuusulassa, mutta
naapuripitäjässä Nurmijär-
vellä  oli jo edellispäivänä
tavoittanut Merja Esko
Armaksentytär Winste-
nin (o.s. Sepän). Hän
osoittautui laulun tekijän
Kirsti Hirvosen  veljentyt-
täreksi.

Merja  kysyi nuottien jul-
kaisemisluvan pääsiäispyhi-
nä luonaan kyläilemässä ol-
leelta serkultaan, Ruotsissa
Tyresjössä asuvalta,  Kirsti
Hirvosen ainoalta jälkeläi-
seltä Anni Olavintytär-
Hammamilta (o.s. Hen-
rikssonilta). Ajellessaan
muissa asioissa Hyrylän
suunnalla pääsiäislauantai-
na Merja toi minulle laulun
nuotit, jotka julkaistaan
ohessa. Aiheesta sukeutui
yhteystiedot Anni Ham-
mamille saatuani välillem-
me monta keskustelua  säh-
köpostitse sekä Merjan että
Annin kanssa.

Kuka oli Kirsti
Hirvonen
– Kirsti Hirvonen, ent. Ill-
man, ent. Henriksson, o.s.
Seppä,  syntyi 29. loka-
kuuta 1930 Haapaniemen
kylässä Pyhäjärvellä. Per-
heessä oli viisi lasta, joista
Kirsti-äitini oli toiseksi nuo-
rin. Hän menehtyi vaike-
aan keuhkosairauteen 30.
heinäkuuta 2006 Karvialla
asuessaan, murehtii Anni
Hammami.

Kirstin vanhemmat
Anni o.s. Javanainen ja
Esko Seppä asettuivat so-
tien jälkeen lopulta Jäm-
sänkoskelle, missä Esko eli
elämänsä loppuun ja Anni
kuoli myöhemmin lähellä
lapsiaan Valkeakoskella.

– Olen syntynyt äitini ly-
hyeen kestäneestä ensim-

Nuotit ja levytys
löytyivät:
Pyhäjärven veet
-sävellys on
vähän tunnettu,
mutta hieno teos

mäisestä avioliitosta Olavi
Henrikssonin kanssa. Ol-
lessani 5-vuotias Kirsti-äiti-
ni avioitui Leo Illmanin
kanssa,  liitto kesti viitisen-
toista vuotta. Vuonna 1981
alkanutta avioliittoa Viljo
(Ville) Hirvosen kanssa
kesti 25 vuotta eli äidin
kuolemaan saakka, kertoo
Anni Hammami.

– Äitini muutti useaan
kertaan paikkakunnalta toi-
selle toimien eri tehtävissä
yksityisyrittäjänä, mistä kan-
nattanee mainita Helsingis-
sä Vilhovuorenkadulla pit-
kään toiminut pesulayritys.

–  Kirsti-äitini oli ahkera
kirjoittaja, jolta on julkaistu
kolme kirjaa. Niistä ensim-
mäinen kertoo aivan tark-
kaan tapahtumista talviso-
dan aikaan. Toinen kirja
kertoo  jatkosodan tapah-
tumista. Ja kolmas sitten
hänen elämästään sotien jäl-
keen. Nimet ovat vähän
muuttuneet ja tarina vain
joissakin paikoissa fiktiota,
mutta kirja on historiaa ja
kaikki tapahtumat ovat to-
sia. On myös omakustan-
teena julkaistu runoteos, jos-
sa ihania runoja, kuvailee
Anni Hammami äitinsä kir-
joittamisharrastusta, mikä
huipentui eläkevuosina hä-
nen jo täytettyään 70 vuot-
ta.

– Laulu Pyhäjärven veet
on syntynyt tätini Kirsti Hir-
vosen kertoman mukaan
kasvimaalla hänen asues-
saan Inkoossa v. 2003. Sä-
vel vain tulvi hänen mie-
leensä samoin kuin sanat.
Hänen miehensä poika, ar-
meijan soittokunnan muu-
sikko Jukka Hirvonen,
nuotitti sävellyksen ja so-
vitti laulun valmiiseen muo-
toon, jatkaa Merja Wins-
ten.

–Jukka  myös  esitti lau-
lun Kirsti-tätini hautajaisis-
sa. Ja  minulla oli siellä yllä-
ni tädiltäni perimäni Pyhä-
järven kansallispuku. Perin
sen häneltä, koska Annille
ei olisi ollut puvulle käyttöä
ja minulla kyllä on ollut.
Olen sen puvun kanssa
esiintynyt sekä Lontoossa,
että Budapestissa kuoroni
kanssa.

Pyhäjärven veet
levytettynä ja kuoro-
ohjelmistossa
Levylle Kirsti Hirvosen sa-
noittaman ja säveltämän
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Hyvä lukija, oletko tullut ajatelleeksi, että sinulla on tämän päivän tietotekniikan
avulla mahdollisuus tehdä nojatuolimatka kotiseudullesi. Google Maps-sivusto
antaa siihen oivallisen mahdollisuuden. Sieltä voit valita oman, vanhempiesi tai
isovanhempiesi kotikylän ja nähdä millainen se on tänään.

Voit käännellä kuvia ja katsella niitä eri kuvakulmista. Voit astella tuttuja polkuja
pitkin haluamallasi nopeudella. Vanhempasi ja isovanhempasi saattavat evästää
sinua muistoillaan siitä, mitä ei enää ole – mutta kuitenkin on.

KAUKO HINKKANEN

Google Maps opastaa Pyhäjärvelle:
Nyt voit tehdä
nojatuolimatkan kotiseudulle

Ohessa karttakuva Vpl.
Pyhäjärven Vernitsan ky-
lästä. Tällä hetkellä Vernit-
san kylä on matkailijoilta
aika tuntematon, sillä kylän
läpi kulkenut tie on kasva-
nut umpeen ja tiettävästi

Tuntematon Vernitsan kylä

Pyhäjärven veet on laula-
nut Pasi Lehto.

Tarkkaa äänittämisen
ajankohtaa ei ole tiedossa,
mutta Anni Hammami ker-
too kuulleensa Viljo Hir-
voselta, että levy olisi jul-
kaistu todennäköisesti jo
vuonna 2003. Muita levy-
tyksiä laulusta ei tiettävästi
ole tehty. Aikoinaan Pasi
Lehdon levytys soi ahke-
raan Satakunnan radion ka-
navalla, mutta on painunut
unholaan.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
asiamies Pirjo Kiiala ker-
toi saaneensa laulun äänit-
teen käsiinsä hänen lapsen-
lapsensa voitettua sen ar-
pajaisissa. Äänitteessä ei ol-
lut mitään merkintää esittä-
jästä, joka selvisi vasta nyt.

Kyseessä on edellä mai-
nittu Pasi Lehdon esitys.
Kiiala kehuu laulua hyvin
kauniiksi ja koskettavaksi
ja sellaiseksi sen on tämän
tekstin kirjoittanutkin ko-
kenut.

Merja Winsten kertoo
laulusta osana kuoro-oh-
jelmistoa:

– Laulan itsekin Nurmi-
järven Aleksis-kuorossa ja
olemme laulun Pyhäjärven
veet esittäneet siten, että
minä lauloin soolo-osat ja
kuoro tuli kanssani kerto-
säkeeseen mukaan. Tätini
sävellys ja sanoitus ovat saa-
neet hyvän vastanoton
esiintyessämme.

Porvoon Karjala-seuran
kuorosta, joka on kokoa-
massa konserttiohjelmistoa
luovutetun alueen pitäjiin
liittyvistä sävellyksistä,  on
otettu kevään aikana  yh-
teyttä Vpl. Pyhäjärvi-seu-
raan ja tiedusteltu Pyhäjär-
vi-aiheisia kotiseutulauluja.

Niitähän meiltä löytyy nyt
kolmekin erilaista. Kirsti
Hirvosen Pyhäjärven veet
lisäksi Vpl. Pyhäjärvi-seura
50 v (2007) -kirjassa  jul-
kaistut A. Viika-Lauri
Ikonen Muistojen järvi ja
Osmo Immonen, Pyhä-
järven kaipuu.

KAARINA
PÄRSSINEN

Kirsti Hirvoselta julkaistuja
teoksia:
Hirvonen Kirsti: Kallis maa.
Karjalan Kirjapaino Oy.
Gummerus, Saarijärvi
2002. 382 s.
Hirvonen Kirsti: Isiemme
maa. Karjalan Kirjapaino
Oy. Gummerus, Saarijärvi
2003. 372 s.
Hirvonen Kirsti: Pilvien ta-
kana aurinko. Pilot-kustan-
nus Oy 2005. 374 s.

Kirsti 18-vuotiaana ja kolmisen vuotta nuorempi
veljensä Esko.

Anni Sepän hautajaisissa kesäkuussa 1956, vas. Esko Seppä, Kirsti Hirvonen,
Mirjami Hynni, Anna-Liisa Heimo ja Maija Hallikas. Tämä on myös
ikäjärjestys perheessä nuorimmasta vanhimpaan.

Annin perhe 2005.

Tilaa nyt oma Pyhäjärvi-lehti
tai anna ystävälle ja sukulaiselle lahjaksi.

Tilausmaksu vain 30 euroa vuosikerta,
lehti ilmestyy kerran kuukaudessa.

 Soita p. 040 730 2622
Tilauksen voit tehdä myös internetsivujemme kautta

yhtään asuntoa ei ole jäljel-
lä.

Googlen karttauto ei ole
siis päässyt tänne. Ilmaku-
vista käy ilmi, ettei myös-
kään venäläistä asutusta ole
näköpiirissä.

Kylässä lienee aikanaan
ollut lähes 80 taloa, mutta
kukaan ei ole tähän men-
nessä pystynyt tarkkaan sel-
vittelyyn talojen nimistä.

REINO ÄIKIÄ
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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:
Botnia-Print Oy
Kokkola

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.

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 heinäkuussa ennen pitäjäjuhlaa.

Aineistot toimitukseen viimeistään
pe 4.7. 2014 mennessä. HUOM!

Myöhemmin tulevat eivät ehdi juhlanumeroon

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.

TAPAHTUMAKALENTERI

Matti Pohjolaisen tyttäret Leena ja Liisa kutsuvat Mont-
ruan, Pölhölän ja Kalamajan jakokunnan kokouk-
seen ja vuosijuhlaan 2.8.2014 klo 12 Keikyään; Keikyän-
tie 5 (Keikyän sillan pielessä). Tilaisuus alkaa kenttäruo-
kailulla ja jatkuu kokouksella sekä juhlaohjelmalla.

Vpl. Pyhäjärveä kylä kylältä: Alakylän ja Kahvenit-
san koulupiirien kylät esittelyvuorossa su 28.9.14 klo
13.00, Karjalatalo, Laatokkasali. Tarkemmin elo- ja
syyskuun lehdissä. Tervetuloa!  - Vpl. Pyhäjärvi-seura ry

Retki Yleisradioon pe 31.10.14 Uutisvuoto-ohjel-
man nauhoitukseen. Kokoontuminen klo 10.45. Nau-
hoituksen  jälkeen tutustumiskierros Yleisradion tiloissa.
Mukaan mahtuu 25 henkeä. Ilmoittautumiset syyskuun
aikana, tarkemmat ohjeet elokuun lehdessä. Tervetuloa!
-  Vpl. Pyhäjärvi-seura ry

Vpl. Pyhäjärvi -tuotteita edullisesti
lahjaksi ja omaan käyttöön

Hanki vaakunapaita, jota saatavana väreissä valkoinen,
helmenharmaa ja musta.  Edullisesti esim. lahjaksi ja asuk-
sesi tuleville kotiseutumatkoille, vaikka koko ryhmälle,
juuristamme kertova Vpl. Pyhäjärven vaakunapaita. Ai-
don värisellä Vpl. Pyhäjärven vaakunan kuvalla ja teks-
tillä PYHÄJÄRVI VPL varustettua erittäin hyvälaatuista
T-paitaa löytyy valkoisissa sekä V- että pyöreällä kaula-
aukolla, helmenharmaissa vain pyöreäaukkoisena. 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
jäljellä vain muutamia hajakokoja – mutta tilaamme sitä
lisää myöhemmin. Dokumenttielokuva Muistojen järvi
vuosilta 1939-44 Pyhäjärvellä, mukana liuskan seloste
elokuvasta, DVD:n hinta 20 e/kpl, tuote tilapäisesti lo-
pussa. Teetämme siitä lisäkappaleita myöhemmin.
Seuran 50-vuotishistoriikki (2007) tarjoushintaan 10
eur/kpl.
Postitettaessa lähetyksiin lisätään postituskulut. Tila-
ukset ja tiedustelut toistaiseksi ainoastaan Kaisa-Liisa
Korhonen 050-590 5433,  e-mail kaisaliisako@gmail.com
(huom. muuttunut sähköpostiosoite).
Myymme tuotteitamme myös Pyhäjärvi-juhlilla Ikaali-
sissa.

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry

* 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

Pyhäjärvi
-tuotteet

Ei olisi päivä voinut olla
parempi ja kun outokum-
pulaisetkin selvisivät Karja-
lan ja Savon rajalta läpi
ilman viisumia, niin mikä-
pä oli päivää viettäessä Kar-
tanohotelli Kivennavalla
Juankoskella. Muuan osal-
listuja mainitsi tultuaan: ”Jos
päivä täst muuttus viel pa-
remmas, ni sillo oltas aivan
kosiell koton Karjalass!”

Sää todellakin suosi Kar-
jalaisen päivän osallistujia.
Keveä ja virkistävä ohjel-
ma sisälsi myös vakavaa
asiaa. Karjalaisyhdistykset
kamppailevat olemassa-
olonsa puolesta, kun jäse-
nistö vanhenee ja toiminta
hiipuu. 

Tilaisuuteen osallistunut
Karjalaisen Nuorisoliiton
kulttuurituottaja Leena
Rintala oli tuonut Helsin-
gistä tullessaan hyviä eväitä
ja vinkkejä uusien toimin-
tatapojen virittämiseksi.
Keskustelussa tuli mm. ilmi,
että karjalaisuus on niin vah-
va voimavara, että mm.
lapsia ja lapsiperheitä on
hyvinkin helppo saada in-
nostumaan karjalaisuudes-
ta vielä elossaolevan van-
hemman sukupolven avul-
la.

Päiväohjelma oli kaikki-
neen monipuolinen. Nur-
mikyykkäturnauksen voitti
Varkauden Karjalaiset tois-
tamiseen, pyöräpotkuriki-
sassa saatiin voittajaksi Var-
kauden Risto Ahvenai-
nen, jolle Olli Kolehmai-
nen ja Hannu Musakka
hävisivät vain 0,4 sek.

Luontopolun rasteilta
Olli Kolehmainen ja Sep-
po Nukarinen tiesivät 15/
20 kysymyksistä ja kolmas
sija saavutettiin 14 oikealla
tuloksella. Voittaja joudut-

Karjalaisesta
päivästä uusia
ajatuksia toimintaan

tiin arpomaan, kun tasati-
lanteessa oli 7 tietäjää. Juan-
koskelainen Riitta Miet-
tinen oli onnekas ja sijoit-
tui näin kolmanneksi.

Edesmenneen Juice
Leskisen tunnetuimpia
kappaleita esitti ansiokkaasti
Trio Heinäpäät ja tervetuli-
aismusiikista sekä yhteislau-
lujen säestyksistä vastasivat
Terttu ja Eino Kopsa. Päi-
vä aloitettiin Karjalaisten
laululla ja päätettiin Maam-
me-lauluun Juicen tapaan.

Karjalainen pitopöytä oli
viedä kielen mennessään,
mutta kun kyse oli karjalai-
sista, niin ei se olisi haitan-
nut kuitenkaan. Arpajaisiin
oli saatu tavaraa pöydän
täydeltä, mistä järjestäjät,
Juankosken Karjalaiset, ha-
luavatkin kiittää kaikki lah-
joittajia.

HANNU
MUSAKKA

Kulttuurituottaja Leena Rintala kannusti virittä-
mään uusia toimintatapoja.

Olli Kolehmainen start-
taamassa leikkimieliseen
pyöräpotkurikisaan.


