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Einari Humala
salavierailulla
kotona Vernitsalla
jo vuonna 1957

Panssarikelkka laivas-
tossa 1943, ja Einari
Humala 26-vuotiaana.

Pyhäjärvellä 1957 kuvat-
tu Lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkki,
kuvassa J. Laakasto ja
venäläinen autokuski.

Pyhäjärven
maisemissa

Esko Pulakka ja Seija Pärssinen kukkienlaskussa
Pyhäjärven sankarivainajien muistomerkillä.

Pärssisen sukuseuran jär-
jestämä pilkkimatka Pyhä-
järven maisemiin on jo al-
kanut muodostua perin-
teeksi; vaikka kalansaaliit ei-

vät aina niin suuren suuria
olekaan olleet.

Kevättalven matkoilla on
ollut mukavaa katsella Kar-
jalan kunnaita talvisessa

asussaan, ja matkoihin on
kuulunut muun muassa ter-
vehdyskäynti Pyhäjärven
sankarivainajien muisto-
merkillä.

Seija Pärssisen kokoama
matkapäiväkirja

SIVU 3

Pääsiäisenä 97-vuotiaana menehtynyt Einari
Humala joutui nuorena kokemaan sodat
koti-Karjalassa. Sittemmin hän ahkeroi työ-
sarkaansa kuljetusalalla.

Karjala ja Vernitsan kotikylä Vpl. Pyhäjär-
vellä säilyi aina rakkaana mielessä. Ensim-
mäisen kerran hän palasi sinne salaa tehdyllä
kotiseutumatkalla jo vuonna 1957.

Lea Jokinen on kirjannut ylös Einarin
muisteluksia.

SIVU 6-7

maaliskuussa 2015
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Sukupolvenvaihdos on tärkeä prosessi, tapahtui
se sitten millaisissa yrityksissä tahansa.
Vanhaa kannattaa säilyttää, mutta kehityksen
kannalta uudet mallit ovat myös tervetulleita.
Säätiön hallituksessa oli tiedossa, että tänä
vuonna hallituksen puheenjohtajan kohdalla
tulee vaihdos. 26 vuotta hallinnossa ja 10 vuotta
hallituksen puheenjohtajana toiminut Yrjö S.
Kaasalainen oli ilmoittanut jäävänsä pois. Siksi
halusimmekin kuluneen vuoden aikana kutsua
myös hallituksen varajäsenet kokoukseen
tutustumaan siihen, mitä asioita vuosi tuo
mukanaan. Hallituksen varapaikalta saimmekin
jatkajan. Uusi hallituksen puheenjohtaja Pertti
Hakanen tulee säätiön kotipaikkakunnalta
Sastamalasta. Koko hallitus lupaa toimia
vahvana tiiminä uuden puheenjohtajan
tukena.Tiedämme, että Pertillä on monta rautaa
tulessa sen lisäksi, että hän on 19.7.2015
pidettävien Vpl. Pyhäjärvijuhlien juhlatoimikun-
nan puheenjohtaja.

Yrjö on sodan jälkeen syntyneitä ja nyt jo toinen
sukupolvi on tullut ohjaksiin. Olemme kuulleet
kertomuksia rajantakaisesta kotiseudusta ja
päässeet siellä käymään.Saaneet vanhempien
välityksellä tutustua Karjalassa eläneisiin
ihmisiin, olleet mukana lukemattomissa karja-
laistilaisuuksissa ja tulleet tuntemaan sen
yhteisöllisyyden, jolla pidettiin huolta toisistaan.
Olemme nähneet, miten vertaistuki toimii
uusissa olosuhteissa ja miten uusia verkostoja
luodaan ja naapuriapu toimii. Tätä arvokasta,
sydämessä kannettavaa perintöä ei voisi jättää
hoitamatta.Tervetuloa Pertti tekijäksi paljon
vaativaan, mutta myös antoisaan työhön! Tule-
vaisuus on hyvissä käsissä, kuten Esko Pulak-
ka viime lehden pääkirjoituksessa totesi.

Kiitos Yrjölle pitkäaikaisesta työstä säätiön
hyväksi! Yrjö on veljeni. Tietääkseni toiminnas-
samme ei ole ollut nepotismia l. sukulaisen
suosimista tämän kuuden vuoden aikana, jonka
olen ollut mukana.Yksi paljon aikaisemmin
tapahtunut asia tulee mieleeni. Olin tuolloin alle
kouluikäinen ja äitini mukana asioimassa
Harsun kaupassa Karkussa. 1950-luvulla kau-
pankäynti oli leppoisaa, niinpä lauloin kauppias-
neideille. Sain palkaksi karamellin ja pyysin
saada toisenkin, jonka veisin veljelle kotiin.
Pyyntööni tietysti suostuttiin ja kaikilla oli hyvä
mieli.

Kirjoitan tätä Mikael Agricolan päivänä. Saamme
kiittää Agricolaa kirjakielestämme. Oma äidin-
kieli on arvo, jota on vaalittava. Kuluva vuosi on
Kantelettaren ja Kalevalan juhlavuosi, mutta
myös kirjan vuosi. Muistutan mieleenne, että
Suomen kirjapääkaupungissa Sastamalassa on
Vanhan kirjallisuuden päivät 26. ja 27.6.2015.
Siellä säätiöllä ja Vammalan Karjalaseuralla on
yhteinen esittely- ja myyntipöytä.

Nähdään kesän ̈
tilaisuuksissa!

PIRJO KIIALA
Asiamies
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Sukupolvenvaihdos ja
muutakin ajankohtaista

Jo pidemmän aikaa on tie-
tokoneen ja Googlen ku-
vaohjelman kautta ollut
mahdollisuus liikkua enti-
sen kotiseudun maisemis-
sa. Nykyisten pääteiden var-
silta on ollut helppoa löy-
tää tuttuja maastokohtia.
Kuvausaika on ollut vali-
tettavan kesäisen vehreää,
joten tienvarsipusikot ovat
peittäneet monia kohteita.

Itse olen pari kertaa vii-
kossa käynyt mm. kirkon-
mäellä ja Salitsanrannan
maisemissa. Monet ovat
kuitenkin todenneet, että
läheskään kaikkiin tuttuihin
kohteisiin ei kuvausauto ole
yltänyt.

Yksi tällainen paikka on
mm. Musakan Lomaranta
ja siitä eteenpäin Larjavaan
ja Ivaskansaareen.

Aivan sattumalta nämä-
kin kohteet löytyivät, sa-
moin kuin monet erämaa-
lammet pitäjän pohjois-
osassa. Toki Kuoppalam-
pi, Ristilampi, Mutalampi
ja Tielammet olivat minul-
le tuttuja jo entuudestaan

Googlen avulla Vpl. Pyhäjärvellä
monien vierailujen kautta.
Kuoppalammen eteläpuo-
lella olevat Riihilampi ja
Kakaralampi olivat minul-
le tuntemattomia.

Siispä käymme nyt yh-
dessä Vpl. Pyhäjärvellä.
Avataan tiedostosta Goog-
le Maps. Hakukenttään voi
löydä esimerkiksi suomek-
si Käkisalmi, jolloin ruu-
tuun avautuu Käkisalmen
kartta.

Muutetaan karttakuva sa-
telliittikartaksi ja siirretään
piste esimerkiksi Kuoppa-
lammen kohdalla. Ruudun
alalaitaan ilmestyy useita
maastokuvia alueelta.

Siirtämällä hiiri kuvan
kohdalle nuoli osoittaa, mis-
tä kohdin karttaa ko. kuva
on otettu. Sitten napsaute-
taan kuva suureksi ja siinä-
hän olet kauniin metsälam-
men rannalla.

Sama pätee tietysti mo-
neen muuhun kohteeseen.
Siirrä karttakuva esimerkik-
si Ivaskensaaren kohdalla
ja saat näkyviin monta ku-
vaa tältä alueelta. Myös

Musakan lomaranta tulee
näkyviin. Laatokan rantaa
on Sortanlahdesta Lohijo-
elle päin kuvattu muuta-
masta kohden.

Mitä kuuluu Musakan Lo-
marantaan, miten käy sinne
matkoja suunnitelleiden
suomalaisryhmien? Nämä
kysymykset ovat askarrut-
taneet myös lehtemme lu-
kijoita ja puhuttaneet mm.
sosiaalisessa mediassa kes-
kusteluja käyviä.

Parikymmentä vuotta
Musakan Lomarannassa
Pyhäjärven partaalla koti-
seutumatkailijoita kestinnyt
Antti Musakka kertoo nyt
itse tapahtuneista muutok-
sista ja tulevan kesän suju-
misesta.

– Suomalaisten matkaili-
joiden varauksissa tuleva
kesä näyttää viime kesää
heikommalta, joka sekin oli
jo heikko. Sama asia on
joka puolella Karjalaa, ei
vain meillä, hän toteaa.

Kun hän viime kesän jäl-
keen kuulosteli, miten me-
netellä Lomarannan kanssa
vuonna 2015, hän päätyi
vuokraamaan majoituspai-
kan.

– Olen antanut Loma-
rannan vuokralle Venäjän
valtion alaiselle järjestölle,
en yksityiselle taholle, hän
painottaa.

– Vuokrasopimus oli en-
sin voimassa 1.5.2015 asti,
mutta koska suomalaisten
matkailijoiden tulotilanne
näytti huonolta, olen jatka-
nut vuokrasopimusta vuo-
den loppuun asti, Antti
Musakka selvittää.

– Mikä sitten on tulevai-
suus siitä eteenpäin, en osaa
vielä sanoa.

Kesän kotiseutumatkoja ei tarvitse perua:
Lomarannan sijaan Antti Musakka
palvelee nyt toisessa lähihotellissa

– Matkailun vähenemi-
seen on varmasti vaikutta-
nut Venäjän tilanne, maail-

man taloudellinen tilanne
ja yleinen kehitys kotiseu-
tumatkailun hiipumisessa.

Pyhäjärven
maisemissa edelleen
Kesälle 2015 on kuitenkin
edelleen karjalaisjuurisia jäl-
kipolvineen ja ystävineen
suuntaamassa kohti Karja-
laa.

Tulevan kesän matkaili-
joita Antti Musakka rau-
hoittelee; tervetuloa vaan
Pyhäjärvelle ja muuallekin
Karjalaan. Vaikka Loma-
ranta ei ole nyt käytettävis-
sä, on Antti Musakka edel-
leen tarjoamassa palvelui-
taan ja apuaan paikan pääl-
lä.

– Toimin nyt tuossa viiti-
sen kilometriä etelään päin
Agua Marin-hotellissa. Pys-
tyn toimimaan siellä isäntä-
nä ja tarjoamaan saman
palvelutason kuin Musakal-
lakin. Venäläisiä turisteja
siellä ei ole juuri lainkaan,
jos suomalaisryhmät siitä
huolehtuisivat.

Lomarantaan tehtyjä tai
suunniteltuja varauksia hoi-
taa Suomen puolella enti-
seen tapaan Antin äiti Pirk-
ko Musakka.

– Nämä varaukset ohja-
taan siis Agua Marineen.

Näin ollen Antin opas-
ja tulkkauspalvelutkin ovat
entiseen tapaan tarjolla.

Yrittäjä Antti Musakka
antoi oheiset tiedot Vpl.
Pyhäjärvi-lehdelle tiistaina
14.4.2015 puhelinhaastatte-
lussa.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Tervemenoa tutustu-
maan Pyhäjärven salattui-
hin näkymiin.

REINO ÄIKIÄ

Antti Musakka (oik.) on perinteiseen tapaan ku-
vannut jokaisen matkalaisryhmän Lomarannan
edessä näiden lähtiessä kotimatkalle. Kuva kevääl-
tä 2011 Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen reissul-
ta.

Kuoppalammilla
ennen sotia.
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Pärssisten pilkkimatka teh-
tiin Karjalaan 14.-17.3.2015.
Matkan järjestäjä toimi
Pärssisen Sukuseura ry, kul-
jetuksesta huolehti Tilaus-
liikenne H. Putus Oy ja
majoituksessa olimme
Aqua Marinessa Pyhäjär-
vellä.

Matkassa mukana olivat
Kaisa ja Lasse Kaikko-
nen, Aimo, Leo ja Seija
Pärssinen, Liisa Vehka-
salo, Terhi Koivisto, Yrjö
Inkinen, Yrjö Kaasalai-
nen, Esko Pulakka ja
Hannu Putus.

14.3.2015 aurinkonen
päivä
Matka alkoi Riihikoskelta,
Lauttakylän, Nokian, Lah-
den ja Heinolan kautta Vii-
puriin ja edelleen Pyhäjär-
velle.

Seija Pärssinen jakoi bus-
sissa valuuttakurssipaperin
kaikille. Rajahovissa oli en-
simmäinen etappi, siellä
tankkasimme itsemme. Tul-
limuodollisuukset menivät
tosi nopeasti, koska rajalla
ei ollut ruuhkaa. Wiipurin
Veikoissa oli ostosten vuo-
ro ja rahan vaihto, ruplan
kurssi ollessa nyt: 1 euro =
66 ruplaa.

Menomatkalla ohitimme
Viipurin ja matka jatkui
kohti Pyhäjärven Tolster-
niemeä. Majapaikka oli
vaihtunut Musakan Loma-
rannasta venäläisten pitä-
mään Aqua Marieen, jonne
saavuimme illansuussa.

Huoneiden saamisen jäl-
keen oli ruokailu ja sauno-
minen. Iltaa vietimme yh-
dessä ja suunnittelimme seu-
raavan päivän ohjelman.

15.3.2015
aurinkoinen päivä,
yöllä pakkasta -8,
päivällä lämpöä+8
Aamiaisen jälkeen lähdim-
me kierrokselle. Pyhäjär-
ven Sankarivainajien muis-
tomerkillä Esko Pulakka
piti puheen ja yhdessä Seija
Pärssisen kanssa laskettiin
Säätiön ja matkaryhmän
yhteinen kukkalaite. Tämän
jälkeen Yrjö Kaasalainen
sytytti kynttilän haudalle ja
pidettiin hiljainen hetki kaa-
tuneitten muistoksi.

Käkisalmessa Antti Mu-
sakka kertoi kaupungista
kierroksen aikana. Luteri-
laisen kirkon vieressä ole-
valla sankarivainajien muis-
tomerkillä Aimo Pärssinen
piti pienen puheen ja Leo
Pärssinen laski kukat, jonka
jälkeen pidettiin hiljainen
hetki.

Kävimme tutustumassa
Käkisalmen torielämään ja
kahvit joimme kahvilassa
leivosten kera. Käkisalmen
linnan vierailuun emme
osallistuneet, koska Maria
ja Valentina eivät olleet
töissä.

Linnan vieressä olevassa
joessa seurasimme villimin-
kin uintia, sorsat hätyyttivät
sen pois alueeltaan. Hami-
naniityn mökkikylään tu-
tustuttiin vain sen ulkopuo-
liseen katseluun, koska se ei

Sää suosi pilkkimatkalaisia Karjalassa
ollut vielä avoinna. Kävim-
me katsomassa myös
Norsjoen bunkkeria.

Iltapäiväpilkillä Pyhäjär-
vellä saimme yhteensä 85
kalaa jään ollessa tosi liukas
ja paksuutta oli noin 30
cm.

Illallisen ja saunominen
jälkeen vietimme laulun ja
tietokilpailun merkeissä il-
taa yhdessä.

16.3.2015 aurinkoinen
pakkaspäivä, aamulla
-7 ja päivällä +8
Aamiaisen jälkeen lähdim-
me ahvenia narraamaan
Pyhäjärvelle ja niitä tuli
kaikkiaan 89 kpl.

Tälläkään kertaa emme
päässeet Laatokalle pilkki-
mään, koska ei ollut jäätä
lainkaan, eikä ollut viime
vuonnakaan, viimeksi olim-
me siellä v. 2012.

Aamupäivällä Esko Pu-
lakka, Yrjö Kaasalainen,
Yrjö Inkinen ja Antti Mu-
sakka tulkkina kävivät Py-
häjärven kunnantalolla ter-
vehdyskäynnillä Nikolai
Babinin luona.

Pyhäjärvellä pilkkimisen
jälkeen piti vielä käydä ko-
keilemassa Yläjärvellä, tuli-
siko sieltä kalaa, mutta se
jäi hyvin laihaksi, koska Leo
sai kaksi ahventa ja Terhi
viisi ahventa, Lasselle ja Ai-
molle tuli nollatulos.

Kahden päivän pilkkimisen tulokset:
Lasse Kaikkonen 43 kpl
Leo Pärssinen 43
Liisa Vehkasalo 33
Terhi Koivisto 32
Seija Pärssinen 15
Kaisa Kaikkonen  8
Aimo Pärssinen  5

yhteensä 179 kpl,
joista 2 kpl särkiä, 28 kpl kiiskiä ja 149 kpl ahvenia.

Menomatkalla Yläjärvel-
le sytkäri ja makkarat os-
tettiin kaupasta. Sillä aikaa
kun porukka oli pilkillä,
Yrjö I. haki puita, sitten
Esko P. sytytti nuotion,  niin
kaikki saivat grillata mak-
karoita ja hyvältä  maistui-
kin, vaikkakin niissä oli hie-
man toisenlainen maku,
mihin olimme tottuneet.

Illallisen ja saunominen
jälkeen pilkkijät saivat pal-
kinnot, lauloimme ja pu-
huimme niitä näitä, sekä
lopuksi lauloimme seisten
Karjalaisten laulun.

17.3.2015 aurinkoinen
pakkaspäivä, aamulla
-5 ja päivällä +8
Aamiaisen jälkeen oli ko-
tiin lähtö. Otettiin yhteisku-
vat porukasta.

Kiviniemessä oli kuvaus-
ja kaupassakäyntitauko.

Viipurissa kävimme
kauppahallissa ostoksilla.
Venäjän tullin jälkeen piti
vielä tehdä viimeiset os-
tokset taxfree-kaupasta.
Rajahovissa kävimme syö-
mässä.

Matka oli erittäin onnis-
tunut.

SEIJA PÄRSSINEN
Heinolasta

Tyttöjen kalasaalis.

Aqua Marinen edessä ryhmäkuvassa ennen kotiinlähtöä.

Hotellin seinällä oli Py-
häjärven syvyyksiä esit-
televä kartta. Kuva: Yrjö
S. Kaasalainen.

Käkisalmen sankarivainajien muistomerkillä.

Pyhäjärven maaliskuis-
ta jääpeitettä.
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Rakas isä, pappa ja isopappa

Mauri Kalervo 
LAPPALAINEN
* 28.2.1928 Räisälä
† 15.3.2015 Ikaalinen

Pääsi kaipaamaansa taivaan kotiin

Kiitollisuudella muistaen
Ritva ja Raimo
    Kati perh., Rita ja Jarko
Jorma ja Tarja
    Janne ja Teemu perh.
Mirja ja Mikko
    Mika perh., Anna-Mari perh. ja Katri
Tapani ja Marja
    Suvi, Johanna ja Joni perh.
Matti
    Jemina ja Janette
sukulaiset ja ystävät

Jeesus sanoi: Minä olen 
ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, saa elää, 
vaikka kuoleekin, eikä yksikään, 
joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.
       Joh 11:25,26

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kirkonsanoma

Rakkaamme

Antti Albert
Kaksonen

s. 8.4.1924 Pyhäjärvi, Karjala
k. 29.1.2015 Jyväskylä

Rannalle himmeän lahden,
aurinko laskenut on.

Kutsu jo soi iltahuudon,
taakka jo laskettu on.

Taattoa muista sa silloin,
askel jo uupunut on,

lapset ja lastemme lapset,
teidän nyt vuoronne on.

(Kalevi Hämäläinen)

Kiittäen ja kaivaten
Sinikka ja Pentti

Jenny ja Veli
Sami

Timo, Elisa ja Karoliina
Ritva

muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 21.2.2015
läheisten läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Tarmo
Metsoila
s. 4.12.1936 Pyhäjärvi Vpl
k. 10.3.2015 Muurame

Kaivaten ja kiittäen
Orvokki
Minna ja Matti
Pertti perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

On kotipiha tyhjä ja hiljainen
ei kuulu askelees poluilla sen.
Sinä aina autoit ja ahersit
paljosta huolta kannoit.
Sua kiitämme rakkaamme kaikesta
ja siunaamme muistoas kaunista.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Kiitos myötäelämisesta suuressa surussamme.

Antti Albert Kaksonen 8.4.1924-
29.1.2015

Gunnar syntyi Punkahar-
jun Putikossa työläisperheen
lapseksi 17.10.1926. Hän
kuoli 27.2.2015 Lappeen-
rannassa.

Gunnar jäi orvoksi kak-
si- ja puolivuotiaana isänsä
kuoltua. Hän oli vain 13-
vuotias, kun palveli isän-
maata Tuunaansalmen sil-
tavartijana.

Nuorukaisena Gunnar
palveli Viipurissa esikunta-
lähettinä ja rintamasotilaa-
na. Rauhan tultua hän teki
ensin metsä- ja teollisuus-
töitä. Sittemmin hän ha-
keutui töihin Helsinkiin
VR:lle, ja kouluttautui au-
tonkuljettajaksi, asemamie-
heksi ja veturimieheksi.

Gunnar oli nuoresta
saakka kiinnostunut yhteis-
kunnallisista asioista. Hänet
valittiin Rautatieläisten Lii-
ton osasto 74:n puheen-
johtajaksi 1960, ja hän jat-
koi tehtävässä vuoteen
1984. Tämän jälkeen hän
oli perustamassa VR:n Elä-
keläisten liiton Lappeen-
rannan osastoa, jonka toi-
minnassa hän oli mukana
vuoteen 1989.

Hän oli merkittävä ja
idearikas vaikuttaja Lap-
peenrannassa toimiessaan
SAK:n Lappeenrannan
Ammatillisen Paikallisjär-
jestön (LAP) puheenjohta-
jana 1965-1985. Hän oli
vahvasti mukana SAK:n
maakuntaryhmien toimin-
nan kehittämisessä.

Kouluttaminen oli lähel-
lä hänen sydäntään. Gun-

Gunnar Tynkkysen muistolle

Sain pitkästä aikaa tilaisuu-
den tehdä lyhyen ulkomaan-
matkan, joka synnytti pal-
jon elämyksiä ja jätti ajatuk-
sia mieleen. Kerron niistä
tuoreeltaan tässä. Heti pää-
siäisen jälkeen matkustin
vaimoni kanssa viikoksi
Turkkiin. Vietimme muuta-
man päivän Kappadokias-
sa, seudulla, jossa apostoli
Paavali kulki ensimmäisellä
lähetysmatkallaan lähes
2000 vuotta sitten.

Kappadokia sijaitsee Ana-
toliassa Taurus-vuoriston itä-
puolella, muutama sata ki-
lometriä Välimereltä poh-
joiseen ja samoin muutama
sata kilometriä Turkin ny-
kyisestä pääkaupungista An-
karasta etelään. Alue on
1200 metrin korkeudella
merenpinnasta laskettuna,
joten ilmanala on siellä huo-
mattavasti viileämpää kuin
Välimeren rannalla. Mat-
kamme aikana oli poikke-
uksellisen kylmää, sillä läm-
pötila laski pakkasen puo-
lelle, ja sade tuli lumena tai
räntänä.

Raamatussa evankelista
Luukas kertoo Apostolien
teoissa varsin seikkaperäi-

Apostoli Paavalin ja kirkkoisien jalanjäljillä
sesti apostoli Paavalin ja hä-
nen työtoverinsa Barnabaan
matkasta Kappadokiaan
(Apt 13 ja 14). Heidän julis-
tustoimensa seurauksena alu-
eelle syntyi kristillisiä seura-
kuntia, joiden elämää Paa-
vali myöhemmin ohjasi kir-
jeillään. Kolmesataa vuotta
myöhemmin Kappadokias-
sa esiintyi kolme merkittä-
vää kirkkoisää. Basileios-
Caesarealainen (Suuri), Gre-
gorios Nazianzilainen ja Gre-
gorios Nyssalainen. Kaksi
ensin mainittua olivat vel-
jeksiä, ja he kaikki kolme
olivat keskenään ystäviä.
Teologeina he olivat varsin
erilaisia, mutta heidän vai-
kutuksensa kristillisen us-
kon sisällön tulkintaan on
ollut vahva. Kirkkohistori-
assa heitä kutsutaankin ni-
mityksellä ”kolme suurta
kappadokialaista”.

Vajaa tuhat vuotta kol-
men kappadokialaisen jäl-
keen islamin uskoa tunnus-
tavat hallitsijat valloittivat
nykyisen Turkin alueen, ja
siitä alkaen tähän päivään
asti Turkin valtauskonto on
islam. Kirkkorakennuksia ei
maisemassa näy, mutta sään-

nöllisin väliajoin moskeijoi-
den minareeteista kuluu
muezzinin kutsu rukouk-
seen.

Vaikuttavimmat muisto-
merkit varhaiskristillisen kir-
kon elämästä Kappadokias-
sa olivat alueen kivettynee-
seen laavaan koverretut kir-
kot. Niiden sisätilat olivat
muodoltaan samanlaisia
kuin maan päälle rakenne-
tut kirkot kupoleineen ja
alttareineen, mittasuhteiltaan
kuitenkin paljon pienemmät.
Niiden holveihin maalatut
freskot Raamatun tapahtu-
mista ja henkilöistä ovat sil-
ti sanomaltaan yhtä vaikut-
tavia kuin myöhempien ai-
kojen suurten katedraalien
maalaukset. Erityisen vah-
van vaikutuksen tekivät kirk-
kojen alttaritilat. Kirkkojen
aspiksessa oli alttarina vain
neljännesneliömetrin kokoi-
nen hakattu kivi. Niin pie-
nelle alttarille ei ole mahtu-
nut paljoa, mutta kuitenkin
riittävästi: evankeliumikirja,
leipäastia ja viinimalja Her-
ran Pyhän Ehtoollisen viet-
tämiseen. Niissä oli – ja
edelleen on! – kaikki olen-
nainen kristillisen uskon syn-

Antti oli lähtöisin Viipurin-
läänin Pyhäjärven Yläjär-
veltä. Nuoruutensa Antti
vietti Karjalan Kannaksella
asuen synnyinseudullaan
sekä Viipurissa.

Jatkosodan aikana Antti
palveli 8. Divisioonaan kuu-
luneessa JR 45:ssa taistellen
Syvärillä.

Tämä iloinen, valloittava
ja huumoria viljelevä karja-
laismies teki elämäntyönsä
metallijyrsijänä Valmetin
Rautpohjan tehtaalla Jyväs-
kylässä. Hänen harrastuk-
sensa ja intohimonsa oli
toimia vuosikymmeniä Jy-
väskylässä uimahyppyval-
mentajana sekä Suomen
maajoukkueen päävalmen-
tajana. Antin palo ja omis-
tautuminen lajiin palkittiin
lukuisilla uimahypyn suo-
menmestareilla sekä euroo-
panmestaruudella. Hän oli
valmentajana vaativa, mut-

ta suosittu ja haluttu.
Antti oli kautta elämänsä

erittäin suku- ja lapsirakas
ja sai onnellisesti nähdä jopa
lapsenlapsenlapsensa. Hän
piti hyvää huolta sukulaisis-
taan ja ystävistään, ja auttoi
lähipiiriään niin rakennus-
kuin puutarha-asioissa.

Antin puutarhurintaidot
pääsivät hyvin esille vuon-
na 1961 Petäjäveden kyläs-
tä hankitulla Honkaniemen
tilalla, josta tuli hänelle tär-

keä ja rakas kesämökki-
paikka. Hänellä pysyi hara-
va sitkeästi kädessä viimei-
siin aikoihin asti, eikä hänen
huumorintajunsa ja leikin-
laskunsa kadonnut koskaan.
Rakastettu Antti säilyy sy-
dämissämme aina.

SAMI KAKSONEN
pojanpoika

Isän isä, sahatyömies Kaar-
lo Roobert Tynkkynen,
kuoli tammikuussa 1929
tapaturmassa And Auvi-
sen sahalla Putikossa, isäni
Gunnar oli siis 2-vuotias.
Isän äiti Tarja (Daria) o.s.
Klementjeff (s. 23.4.1889,
k. 1957).

Lapsuus Putikossa kului
urheillessa ja koulua käy-
dessä, sotilaspoikiin isä liit-
tyi 1937, enemmänkin ur-
heilullisten mieltymysten
kuin ideologisten asioiden
vuoksi, duunarin poika kun
oli.

Kova kalamies isä oli jo
aivan pienestä pitäen, Laa-
tokka ja Riiskajoki olivat
kalaisuudestaan kuuluisia ja
vetivät pikkupojat usein
kalalle leivänjatketta hake-
maan, usein kävin isän
kanssa noilla muistojen ka-
lapaikoilla Laatokan ran-
noilla tutustumassa. Usein
muistoissa kuultiin ”nikos-
telusta”, eli joessa pyörivi-
en lohenpoikasten onkimi-
sesta ja retkistä Sortanlah-
teen kalasaaliita myymään.

Sodan jälkeen pitkän työ-
uran jatkeeksi isä tuli vali-
tuksi LAP:n rahastonhoi-
tajaksi ja myöhemmin pu-
heenjohtajaksi, 1968 tie johti
myös Lappeenrannan kau-
punginhallitukseen ja mo-
neen muuhun luottamus-
tehtävään.

 Kalakaveri ja poikasi
JARMO

TYNKKYNEN

tymistä ja vahvistumista var-
ten.

Paavali ja Barnabas sai-
vat alueella vastaanoton, jos-
sa esiintyivät kaikki ääri-
päät. Heidän sanomaansa
kuunneltiin, heidät saatet-
tiin jopa samaistaa paikalli-
sen pakanuuden jumaliin,
mutta heidän julistuksensa
synnytti myös vihaa ja suo-
ranaista vainoa. Se on vuo-
sisatoja myöhemminkin ol-
lut tapa, jolla eri ihmiset
suhtautuvat sanomaan Kris-
tuksesta. Suomalaiset eivät
ole aikoihin kokeneet suo-
ranaista vainoa kristillisen
uskon tähden, mutta välin-
pitämättömyys ja vihakin
kirkkoa ja sen sanomaa koh-
taan lisääntyy. Emme voi
tuudittautua kansankirkon
prosenttilukujen luomaan
pettävään turvallisuuteen.
Kirkon kannalta olennaisin-
ta eivät kuitenkaan ole tilas-
tot vaan evankeliumin julis-
tuksen ja sen synnyttämän
uskon pysyminen kirkkaa-
na sekä rakkauden tekojen
toteuttaminen siellä, missä
ihmisen hätä on suurin.

JUHANI FORSBERG

nar oli mukana kehittämäs-
sä ay-koulutuksen tasoa ja
saatavuutta.

Hänellä oli rooli paikal-
lisradio Saimaan Aaltojen
perustamisessa. Kun SAK:n
silloinen tiedotuspäällikkö
tarjosi kokeilun aloittamis-
ta Lappeenrannassa, asia
käsiteltiin paikallisjärjestön
hallituksessa. Myönteinen
päätös syntyi yksimielisesti.

Gunnar vaikutti myös sii-
hen, että Osuuspankki Yh-
teistuki aloitti toimintansa
Lappeenrannassa.

Kulttuuri ja matkailu oli-
vat tärkeitä asioita Gunna-
rille. Hän oli vaikuttamassa
siihen, että Lappeenrannas-
sa järjestettiin useana vuon-
na kulttuuritapahtuma Lap-
peenrannan Pakkaspäivät.

PERTTI LALLO
 

Kirjoittaja on Tynkkysen
pitkäaikainen ystävä

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio
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Maaliskuun 18. päivä äitini
Kerttu Niukkanen (o.s.
Pulakka, ”noitermoisii”)
täytti 90 vuotta.

Vaatimattomana ihmise-
nä hän ei aikonut syntymä-
päiväänsä mitenkään juh-
listaa. Koskapa me nuo-
rempi polvi olemme in-
nokkaita juhlijoita, antoi äi-
timme meille luvan juhlat
järjestää, jos jokainen meis-
tä neljästä lapsesta pitäisi
hänelle puheen. Puhevaati-
mus lieventyi onneksi van-
hojen asioiden muisteluksi
kohdistuen muihinkin vie-
raisiin. Äiti, joka on koko
ikänsä ollut innokas esiinty-
jä ja runonlausuja, halusi
kerrankin olla itse kuunte-
leva osapuoli!

Juhlat järjestettiin 21.3.
2015 Ruolahdessa Niuk-
kasten navetassa, suvulle
varsin tutussa juhlapaikas-
sa. Juhlijoita saapui kiitettä-
västi yli 80 henkilöä ja Lä-
hetysyhdistys Kylväjälle
kohdistettua lahjarahaa ker-
tyi 675 euroa.

Maittavan lihakeiton, kar-
jalanpiirakoiden ja ihanan
täytekakun lomassa sitten
muisteltiin monen henki-
lön voimin ja kuunneltiin
monenlaisia muitakin esi-
tyksiä. Mm. seitsemän las-
tenlasta (vahvistettuna muu-
tamilla puolisoilla) lauloi-
vat ”Hei mummo-kultaa
juhlikaa” tunnetun joulu-
laulun sävelin.

Yhdeksän lastenlastenlas-
ta laululeikkivät ”Jumalan
kämmenellä” ja ”Leipuri
hiiva”. Kymmenes tästä
ikäpolvesta  iältään 1 vuot-
ta 2 kuukautta pääsi myös
mukaan esiintymään isänsä
sylissä lauluesityksessä ”Kir-
kossa”.

Äidin nuoruuden elä-
mänvaiheita on tallennettu

Kerttu Niukkanen.

Merkkipäiviä

Lastenlastenlapset valmistautuvat laulamaan isomummulle.

monessa kirjassa, kiitos hä-
nen ahkeruutensa kirjoittaa
päiväkirjaa.

Anna-Liisa Heikkilän
ja Heikki Karttusen
”Noitermaan seudun his-
toriikki” -sarja, Aino Tu-
loiselan kirjoittama ”Aili
Maria” sekä viimeisimpä-
nä viime syksynä ilmesty-
nyt Mailis Janatuisen
”Kaksi naista, yksi usko”
sisältävät otteita näistä ar-
vokkaista päiväkirjoista.
Kaikkia näitä kirjoja muu-
ten löytyy kirjastoista, kan-
nattaa lukea!

Syntymäpäivän teemana
olivat puheet, muistelut, sa-
nat. Veljeni Henry, Jaak-
ko ja Taisto ovat kanssani
yhtä mieltä tästä: Äiti on
paras sana!

MAISA RAUTAJOKI

Kerttu Niukkanen 90-vuotiaaksi sukupolvien juhlassa

Vuokon äiti oli Elsa o.s Vainikainen, Sakkolasta ja isä
Juho Dementjeff Räisälästä. Vuokko oli kaikkiaan
heidän kahdeksasta lapsesta kolmanneksi vanhin.

Vuokon syntyessä Suomi oli sodassa Venäjän kanssa,
joten naiset ja lapset joutuivat lähtemään nopeasti
evakkomatkalle Pyhäjärveltä miesten ollessa rintamalla.

Elsa joutui Alavudelle, Ranta-ahon isoon taloon
sokean anoppinsa sekä kahden lapsensa kanssa. Vuok-
ko syntyi toukokuussa -40 ja helmikuussa -42 syntyi
poika.

Kun sota loppui, evakoksi joutuneet lähtivät innois-
saan takaisin kotiin, Karjalaan. Niin myös Elsa lasten
kanssa takaisin omaan mökkiin, Pyhäjärven rantaan
Kivipaarinaan.

Mutta rauha ei kestänyt kauaa, Hilkka-sisko kerkesi
kuitenkin syntyä omassa mökissä.

Talvi -44 oli kova pakkastalvi ja tuli uusi lähtö pois
kotimökistä. Tuosta lähdöstä Vuokko ei muista mitään.

Mutkien kautta perhe Dementjeff päätyi Keuruulle ja
-46 ostivat rappiolle joutuneen pientilan kauniilta pai-
kalta Keurusselän rannalta. Siellä koko lapsikatras on
lapsuutensa viettänyt ja sieltä oman elämänsä aloittanut.

Vuokko kävi emäntäkoulun Jyväskylän kotitalous-
opistossa 1959 ja siitä lähtien palveli kuntainliittoa 40
vuotta jääden eläkkeelle toukokuussa 2000.

Keuruun tanssilavalta Vuokko löysi Väinön ja muu-
taman vuoden seurustelun jälkeen avioituivat -69. Väi-
nö puolestaan oli työelämänsä valtion renkinä.

Eläkkeelle jäätyään tämä Puttosen pariskunta on
viettänyt kesän riemuista nauttien mökillään, joka on
lohkaistu Vuokon lapsuudenkodin tontista. Mökillä
vietetään 5-6 kuukautta vuodesta. Talven sydän kuluu
Jyväskylän keskustassa omassa kerrostaloasunnossa.

Vuokon harrastuksiin kuuluvat mm. käsityöt. Yksi
suurimmista saavutuksista on itsetehty Keuruun kansal-
lispuku, tykkimyssyineen ja muine tykötarpeineen.

Vuokko on Väinönsä kanssa hurahtanut keräilyyn.
Väinö kerää kotimaisia savikiekkoja ja gramofooneja.
Vuokko puolestaan gramofoonien neularasioita. Näitä
onkin kertynyt jo jonkin verran, mutta lisääkin mahtui-
si...

Syksyisin Väinö kerää metsästä sienet ja marjat. Ja
tietysti kalastaa, kun kalaisen järven rannalla mökkeile-
vät. Vuokko on kukkaihmisiä ja onkin saanut orkideat
ym. kukat loistamaan.

Vuokko on ollut mukana myös aktiivisesti sydänyh-
distyksen toiminnassa ja kuulunut mm. sydännaisiin ja
hengelliseen piiriin vuosia. Nykyään aikaa vie myös
sukkapiiri, jossa Vuokkokin opettaa mm. maahan-
muuttajia sukan kantapään neulomisen saloihin. Tällä
aktiivisella naisella tekemistä riittää...

Vuokko suunnittelee viettävänsä 75-vuotispäiväänsä
vaatimattomasti sisarustensa ja serkkujensa sekä heidän
perheidensä kanssa, niin ja tietysti Väiskin kanssa.

SIRPA RANTALA

Vuokko Puttonen o.s.
Dementjeff täyttää 75 vuotta 

Valmistuneita

KERRO
PERHEUUTISET

Pyhäjärvi-lehdessä. Julkaisemme
joka numerossa tietoja

perhetapahtumista.
Muistathan kysyä asianosaisilta
luvan ietojen julkaisuun, kiitos!

Tampereen teknillisen yliopiston teknis-
luonnontieteellisen koulutusohjelman dip-
lomi-insinöörin tutkinnon, pääaineena tek-
nillinen fysiikka, on suorittanut Liisa
Naskali Tampereelta.

Liisan vanhemmat ovat Kirsti (o.s. Kart-
tunen) ja Edwin Naskali Nokialta.
Isovanhemmat olivat Annikki (o.s.
Matikainen)ja Matti Karttunen Noi-
termaasta ja Elina (o.s. Pärssinen) ja
Emil Naskali Alakylästä.

Pieni täsmennys
Marista

Viitaten Topan Antin
juttuun ”Mari ja kun-
nalliskoti” (Vpl. Pyhä-
järvi 3/2015):

Pyhäjärven kunnal-
liskoti valmistui ja
otettiin käyttöön jo
syksyllä 1927.

Kunnalliskodin en-
simmäinen johtaja oli
Lyyli Nieminen. Hä-
nen irtisanouduttaan
tehtävästään toimeen
valittiin lokakuussa
1929 äitini Iris Uusi-
talo.

Hän oli siitä lähtien
Pyhäjärven kunnallis-
kodin johtaja aina sen
lakkauttamiseen 15.8.
1945 saakka.

KARI UUSITALO
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Tyyni Einari Humala syntyi Vpl. Pyhäjärven Vernitsalla
joulukuussa 1917 ja kuoli Viitasaarella huhtikuussa 2015.

Laatokka mahtava meri sitä ain muistelen.
Ei mielestäni koskaan se unhoon jäädä voi.
Sen mahtavat tyrskyt kerran mä lapsena kokea sain.
On voimat suuret Herran, niitä kunnioitan ain.

Sun rantasi, saaret, salmet, ei kauniimpaa päällä maan.
Se kotiseutuni lienee kun täältä lähteä saan.
Saan muistot ihanat matkaan kun silmäni sammuu pois,
vaan toiset elämää jatkaa, ei muuten elämää ois.

1970, Einarin lähettämä runo sisarelleen Toinille

Tyyni Einari Humala 19.12.1917-5.4.2015

Kotikonnuilla kävijä jo 1950-luvulla

Saimme suruviestin pää-
siäispävänä: Einari Huma-
la, suvun vanhin, on kuol-
lut. Vaikka muistisairaus oli
vienyt muistia,  muistot Laa-
tokan rantamilta jatkuivat
ihanan valoisina.

Koskettavana muistona
mieleemme jäi vierailum-
me hänen asuessaan palve-
lutalossa. Mennessämme
huoneeseen Einari nousi
vuoteesta iloisena kuten
aina, selkä suorana hän aloit-
ti sponttaanisti laulun; Su-
loisessa Suomessamme ois-
ko maata armaampaa, kuin
on kaunis Karjalamme, lau-
lun laaja kotimaa....

Tämä laulu tuli täydestä
sydämestä, voiko sisarus-
tensa lapsia paremmin ter-
vetulleeksi toivottaa.

Hänessä tuli toteen sa-
nonta ”Vaikka mie jouvuin
lähtemää Karjalasta, ei Kar-
jala lähe koskaan miust.”

Einarin koti Vernitsan
Hovimäellä oli lähellä Laa-
tokan rantaa. Hän oli nuo-
resta lähtien innokas vesillä
kulkija ja kalastaja.

Hän asui perheineen Kou-
volassa. 1946 osti veljensä
Onnin kanssa kuormau-
ton puutavaran ajoon. En-
simmäinen suurajo oli Kiih-
telysvaarassa Metsäliitolle ja
seuraava oli -47 Punkahar-
jun ympäristössä. Hän on
kertonut, ettei ensimmäise-
nä talvena päässyt Kemp-
sun moottori lainkaan jääh-
tymään, kun ajoa oli joka-
päivä: Onni ajoi ensi 12
tuntia ja Einari seuraavat
12 tuntia. Tätä kesti koko
talven.

Kuorma-autoilu jäi hä-

nen siirryttyään taksiautoili-
jaksi. Taksiyrittäjänä hän oli
kolmekymmentä vuotta.

Vaimon kuoleman jäl-
keen Einari muutti Viita-
saarelle lähelle tyttären per-
hettä.

Muistoihin on jäänyt
1950-60-luvuilta Einarin
perheen jokakesäiset vie-
railut, ne olivat kuin juhlaa.
Siinä oli valtavaa tunteiden
myllerrystä, iloista naurua,
mutta samalla kyyneleitä ei
säästelty menetettyä Karja-
laa muistaessa.

Einari oli hyvin kotiseu-
turakas, rohkea mies. Tuol-
loin 1957 hän pääsi turisti-
matkalle silloiseen Lenin-
gradiin. Hänellä oli selkeät
suunnitelmat, joista ei ke-
nellekkään hiiskunut.

Hän otti paikallisen pi-
meän taksin ja ajoi Pyhäjär-
velle ja Vernitsan kylään.
Venäläiskuski oli sanonut,
että jos matkalla pysäyte-
tään, niin sanaakaan et puhu.
Kiviniemen siltaa ylittäessä
sotilas kivääri kädessään
näytti pysähdysmerkkiä.
Kuljettaja oli sanonut, että
paina pääsi alas ja sotilaalla
oli vain mantelin helmat
heilahtaneet, kun Pobedalla
ohi pyyhälsivät.

Vernitsan kylässä oli ikä-
vä näky, taloja oli purettu
kivijalkoja myöden. Einari
valokuvasi kirkonseutua ja
kotikylää. Näitä kuvia yh-
dessä katsottiin pohtien
mitä, miksi ja miten?

Ikävästä huolimatta pu-
heet kääntyivät mietteisiin,
onneksi saamme asua itse-
näisessä Suomessa.

Siel Venitsal ol hyvä elää,
oltiin omavaraisia kaikin
puolin. Kaik työt tehtii itse,
koneita ei olt muuta ko
haravakone ja niittokone.
Meil oli siinä 15 hehtaarii
viljelystä, metsät olliit kol-
mes lohkos. Meillä oli kaik-
kii kotona, vain suola, so-
keri ja kahvit ostettiin kau-
pasta ja pikkusen muuta.

Isä kävi kovan koulun
Ameriikan reissullaan, ra-
haa ei tule muuten kuin
kovalla työn teolla.

Hän oli siellä Missisipillä
laivamiehenä, se oli siipira-
tasalus, kolmikerroksinen.
Ensimmäisessä kerrokses-
sa pidettiin lampaat, vasi-
kat ja sellaiset. Matkustajat
niissä kahdessa päälimmäi-
sessä kerroksessa.

Isä ois halunt että äiti ois
tullut lasten kanssa Ame-
riikkaan. Hän sanoi, monta
tikettii mie laitoin tulemaan,
mutta ei tuo Hilma vaan
lähtent. Sit ko hää tuli sieltä
pois, niin hää meni laivu-
riks Laatokalle.

Silloin ko myö oltiin nuo-
rii, pojat harrastiit urheile-
mista. Tää opettaja Ilmari
Kouvo oli meitä vetämäs.
Ilmari oli hyvä opettaja,
hän anto nii hyvät matka-
eväät meijän elämään. Myö
käytiin poikajoukkueella
1934 voimistelemassa Hel-
singissä Töölön kentällä.
Stadion avattiin 1938, sil-
loin olimme miesjoukku-
eella mukana.

Miul käytiin ostamas rip-
pikoulupuku Viipurist, Ju-
tikin kaupasta. Sillo sa-
notiin, kuka aukas aamul
ensmäisen Jutikin kaupan
oven, niin hää ei laske kau-

Einarin
muisteluita
kesäkuussa
1996

past enne ko kaupat oli
tehty, vaikka tarjoais kui
huonost. Myö kytättii Soi-
nin kans oven aukiamis.
Jutikki puotti siit miun pu-
vun hinnast pois niin ma-
hottomast, se ei laskent
meitä pois vaikka myö tar-
jottii nii vähä siit puvust.
Mie sain halval komian rip-
pipuvun. Jutikil ol sellanen
taikausko, että jos ei ensim-
mäisen asiakkaan kanssa
synny kauppoja, niin tulloo
huono kauppapäivä.

Kalastajahan miust tuli jo
aivan pikkupoikana. Miulla
oli maailman kaunein vene,
8-metrinen kalastajapaatti,
jota kuljetti 8 hevosvoiman
yksipyttyinen Andros-
moottori ja valtava potku-
ri. Perämoottorivehkeillä ei
kovassa kelissä ollut Laa-
tokalle asiaa.

Joskus myrsky yltyi niin
hurjaksi, että viranomais-
ten posti- ja muut veneet
eivät kulkeneet, mutta mei-
dän kalastajien oli verkot
koettava. Harria ja kuhaa
tul niin hitost. Kerra  yllätti
myrsky, ko lähettiin tule-
maan pois sieltä, myö tul-
tiin sitä väliä kaheksan tun-
tii. Meitä pelotti päästään-

kö elävänä pois, litra ol
tankissa pensaa, ko sata-
massa katsottiin. Jos se pen-
sa ois siellä loppunt, niin en
ois täällä kaskujain kerto-
mas, kyllä se myrsky ois
venneen rikkont karikkoi-
hin.

Joskus oli lohiverkot kes-
ki Laatokal, meil oli venä-
läiset kalastusluvatkin.

Yhen kerran ko Laato-
kalla yllätti ukonilma, niin
sen sanon, et sen elämäin
yön mie muistan. Meillä oli
viimein kolme ankkurii las-
kettuna ja vielkää ei kestänt
paikallaan. Piti panna kone
käymään. Kyllä silloin sala-
moi, ol niin ko koko Laa-
tokka ois olt tulessa. Sillo
kyl tosissaa pelkäsin, vaik
olin nuor mies. Laatokas
ko ol makea vesi, niin siin
ko nous myrsky ja ukonil-
ma pääl, niin se ol hirviä.

Siel  on paljo hirmusim-
mat myrskyt ko Suomen-
lahes tai Itämeres, tää ma-
kia ves tekkee sen.

Kerra ko taas ol myrsky
nousemas, niin piti lähtee
verkkoi pelastammaa Ko-
nevitsan yläpuolelt, nii ei
uskallettu lähtee meijän ven-
neel. Ramman Jussil ol
iso 15-metrinen vene ja sii-
nä iso kone, niin lähettiin
sillä. Myrsky ol niin kova,
että meinattiin jo palata,
mut jatkettiin. Päästiin siitä
Konevitsan niemest siitä
Pohjoispatterist, niin aalto
humautti meijät vesilastiin,
sit ol totiset paikat, ko kon-
neet sammu. Toiset kävviit
niihin isoihin airoihin ja toi-
set kävviit mättämää vettä
pois venneestä. Sit ko saa-
tiin moottor kuivaks ja ve-
neest vesi pois, niin kyl
käännyyttiin takasi.

Kyllä sillo jurppi nuorta
miestä, ko muut kaverit
lähtiit tansseihin, mie lähin
kalastamaan. Niihä mie sit
myin venneen ja aloin au-
tohommii.

Onni on meijän sisaruk-
sista vanhin. Hänestä tuli
automies. Hän ajo ensin
Kiurun Matin autoa ja

Helsinki 1934 SVUL:n juhlilla. Ylärivissä Aaro Humala, Eero Anttonen,
Einari Humala. Alarivi Keijo Lappalainen, Eero Humala, Päiviö Lappalai-
nen, Veikko Multanen, Riku Kähönen ja opettaja Ilmari Kouvo.

1957 kuvattu koivukuja kotiin Hovimäelle.

1918 kaatuneiden muisto-
patsas kuvattuna 1957.

Metsäpirtti 1939, meri-
vartioasema, kuvassa
Tonti, Veijalainen ja Ei-
nari Humala.
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sitten osti itselle oman au-
ton 1932. Onni opetti  miut
ajamaan, nimismies antoi
kuuden kuukauden ope-
tusluvan.

Mie kävin ajamassa Kä-
kisalmessa insinööriajon ja
siellä oli Viipurista katsas-
tusmies, se oli ärtti ukko,
meitä oli 26 poikaa ja meis-
tä 6 sai kortin. Muut reput-
tivat.

Sota-ajan muistelua
Asepalvelukseen Einari as-
tui vuoden -39 alussa, jo-
hon tulikin sitten pidennys-
tä talvisodassa.

– Kotikulmillahan mie
palvelin, rantapyssyssä. Laa-
tokka vain harvoin jäätyy
kokonaan, mutta sinä tal-
vena meni metriseen jää-
hän ja toimme tykinpiiput
jäitä pitkin pois, kun raja
siirtyi.

Mutta kesällä -41 oli
edessä uusi rähinä, ja silloin
Einari pääsi jälleen vesille.

– Muodostettiin Sisäve-
silaivasto ja saimme meri-
mieskoulutusta. Sortavalaa
ei ollut vielä vallattu, mutta

saimme veneet veteen Läs-
kelässä.

Venekanta on pienen hi-
naajan tyyppisiä aluksia ja
mitä milloinkin, mutta Ei-
nari Humala pääsi kapiaisia
kyydittämään. Ensin alla oli
kuopiolaiselta apteekkaril-
ta haltuunotettu Pyry.

– Se oli sellainen salonki-
vene, joka liikkui 19 sol-
mua. Se oli nopeutensa an-
siosta hyvä johtovene, ja
kyllä minä sillä kovissa pai-
koissa olinkin.

Tositoimiin Einari ja Pyry
pääsivät heti, kun Laato-
kan saaria vallattiin.

– Minulla oli maihinnou-
sua johtava kapteeni kyy-
dissä ja ajoimme kohti Mar-
katsimen saarta. Teimme
valehyökkäyksen ja kävim-
me melko lähellä saarta
kaartamassa, mutta ensim-
mäistäkään laukausta ei
ammuttu.

– Sitten keskellä vaaleaa
kesäyötä tehtiin kunnon
hyökkäys, ja 150 metrin
päässä saaresta ryssä avasi
tulen. Vesi aivan kiehui ym-
pärillämme luodeista, mut-

ta miehet saatiin maihin.
Pyry palasi turvallisemmil-
le vesille.

Taistelut jatkuivat ankari-
na, eikä saareen saatu vie-
tyä täydennystä, ei miehiä
eikä ammuksiakaan. Kun
käytössä ei ollut kiikareita
kummempia viestintäväli-
neitä, Einarin ja Pyryn oli
lähdettävä selvittämään,
mikä oikein oli tilanne ja
samalla viemään miehille
täydennystä.

– Oli kuule aika hurjaa
täydessä päivänvalossa lä-
hestyä sitä saarta, kun ei
tiennyt, missä olivat omat
ja missä viholliset. Pyry oli
lastattu täyteen kranaattia ja
ammuksia, joten se oli oi-
kea liukuva pommi. Ja pak-
ko sitä vaan oli painaa kohti
rantaa ja toivoa, että omat
miehet ovat vastassa. Vesi
taas aivan vaahtosi ympä-
rillemme ammutuista luo-
deista, mutta pääsimme
kuitenkin rantaan.

LEA JOKINEN

Savonlinna, Kempsu lastissa. Einari miesjoukossa oikeanpuoleisena. Toiset
tunnistamatta.

Maaliskuun lehdessä kaipailtiin
tietoa tamma Lilja-Esteristä.
Lilja-Esteri syntyi Antti Karja-
laisen maatilalla Pyhäjärven
Rotjanlahden kylässä touko-
kuussa 1914.

Lilja-Esterin isä oli kantakir-
jaori Uljas 376.  Emä oli suo-
menrotuinen musta tamma ni-
meltä Hilma, ja tämän tamman
isä oli Räisälän kartanon ori
Orlov-Ukko. Tästä johtuen Lil-
ja-Esteri ei kelvannut kantakir-
jaan kun suvussa oli lämminve-
ristä.

Lilja Esteri kasvoi ja kehittyi
omistajan hyvän huolenpidon
alaisena, ja jo varsin nuorella
iällään tamma osoitti kovia ra-
vilahjojaan. Ensimmäisen ker-
ran Antti Karjalainen kävi aja-
massa Lilja-Esterillä Viipurissa
voittaen oman sarjansa. Myös
muutamia muitakin kilpailuja
voittaen.

Karjalainen päätti astuttaa
tammansa omalla oriillaan So-
vanlahden Oivalla, josta en-
simmäisestä astutuksesta syntyi
orivarsa Oivan Muisto. Toinen

Muistelmia tamma Lilja-Esteristä

Antti ja Elisa Karjalainen tulossa Lilja Esterillä v. 1925. Kuvaaja A. Puusniekka.

varsa syntyi vuotta myöhem-
min, nimeltään Tumma Oiva.

Oivan Muisto myytiin Vili
Kajanderille ja Tumma Oiva
Antin naapuriin Väinö Pupu-
tille. Tämän jälkeen Lilja Este-
ri myytiin pyhäjärveläiselle Mat-
ti Vesikolle. Matti Vesikko
kilpaili hyvällä menestyksellä.
Muutaman vuoden jälkeen Ve-
sikko myi Lilja Esterin ahve-
nanmaalaiselle Albin Ahlquis-
tille, jonka omistuksessa he-
vonen oli elämänsä loppuun
saakka.

Sen sijaan Sovanlahden Oiva
lopetettiin ja omistaja hautasi
rakkaan hevosensa omaan ko-
tipihaansa.

Kirjoituksen tiedot on anta-
nut pyhäjärveläinen hevosmies
Jouko Pakarinen ja kirjurina
toimi Sirpa Niskanen, Antti
Karjalaisen pojan Viljo Karja-
laisen tytär.

Ainakin yksi junalastillinen
pyhäjärveläisiä evakoita
kuljetettiin sodan syttyessä
1939 Alavudelle ja sen lä-
hiympäristöön.

Meidät ja kaksi muuta
perhettä sijoitettiin Ranta-
töysän kylään Erkki ja Lii-
sa Jänikselän taloon. Talo
oli uusi ja iso, punatiilisessä
navetassa oli paljon karjaa.

Talonväkeen kuului isän-
nän ja emännän lisäksi noin
vuoden vanha ja äidin mu-
kaan ristitty Liisa-tytär.
Meitä evakoita oli kuusi
aikuista ja neljä lasta, joten
meidän saapuessamme Jä-
nikselän väen elämä mul-
listui. Evakkoäidit auttoi-
vat talon töissä niin nave-
tassa kuin muuallakin. Tu-
van uunissa paistettiin pii-
rakoita ja sopu säilyi hyvä-
nä. Suomen raskaina hetki-
nä pidettiin yhtä.

Erkki-isäntä opetti mi-
nua hevosmieheksi. Taloon
oli sijoitettu Porsaanmäen
kylästä kotoisin olevan ja
vanhemmilleni hyvin tutun
Tauno Kinnarin kantakir-
jatamma. Tamman nimeä
en enää millään muista.
Tauno oli kova hevosmies
ja itse sodassa. Kerran vie-
tiin halkoja eräälle mum-
molle ja mummo keitti
meille pohjalaisittain suola-
kahvit ja tarjosi herkulliset
rieskat. Olinpa polleata isoa
miestä minäkin, 11-vuoti-
nen poikanen! Suolakahvin
nieleminen oli kuitenkin

Perhekuvia ei Alavudelta ole, mutta tämä kuva on Turusta välirauhan ajalta v.
1941. Turussa oli koko perhe, vasemmalta: Esko, isä-Matti, takana Hannu,
äiti-Emma ja Sirkka. Edessä kuopus Kari. Perheestä Alavudella olivat vain
Esko, Kari ja Emma-äiti. Silloin maata palvelemassa eri rooleissa Matti-isä
sekä isoimmat lapset Hannu ja Sirkka.

Evakkoajan muistoja
Alavuden Rantatöysän kylästä

kova paikka, sillä lapsen
suussa se maistui pahalta.
Erkki-isäntä katseli juomis-
tani hymyssä suin. Koke-
muksesta oppii ja tuon jäl-
keenpohjalaiset rieskat ovat
minulle maistuneet monet
kerrat, mutta suolakahvista
olen ymmärtänyt kieltäy-
tyä!

Rantatöysän kylässä pää-
sin opettelemaan myös suu-
tarin taitoja. Äidiltä meni
huopatossun pohja puhki,
eikä siellä ollut suutaria lä-
hettyvillä. Minä halusin aut-
taa ja ajattelin, kyllähän minä
tuollaisen osaan korjata,
olinhan usein nähnyt isän
tossunpohjia korjaavan.
Kyselin isännältä naskalia ja
pikilankaa. Erkki-isäntä haki
tarvittavat välineet ja ryh-

dyin työhön. Kun äiti sai
korjatut tossut käsiinsä, hän
katseli niitä hetken ja tokai-
si: ”Tokha ne kyssyyt miult,
et vieläks tuon tekijä ellää,
ko käret o ku matikan tur-
vat”. Ulkonäköhaitasta
huolimatta tossut palveli-
vat äitiäni kovan pakkastal-
ven.

Kesän tullen ja välirau-
han koittaessa koko per-
heeni oli taas koossa ja
muutimme Turkuun. Kii-
tokset Jänikselän väelle ko-
din antamisesta meille, kun
olimme sitä vailla.

ESKO SIPPONEN
Keuruu,
syntynyt

Vpl Pyhäjärvellä
vuonna1928
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Suvannon seudun sukutut-
kimuspiirin suururakka val-
mistui, kun kirja alueen ta-
pahtumista vuosina 1917-
1921 julkistettiin lauantaina
18.4. Karjalatalolla Helsin-
gissä.

Vuonna 2002 toimintan-
sa aloittanut Suvannon Seu-
dun Sukututkimuspiiri on
toimintansa aikana iskeyty-
nyt muutamiin projektei-
hin. Ensimmäinen suuri työ
oli vuoden 1818 henkikir-
jan saattaminen konekir-
joitettuun,  netissä julkais-
tavaan muotoon. Toiseen,
valtavaan talkootyöhön us-
kaltauduttiin  19.09.2009
kun kokouksessa kirjattiin:

”8. Vuoden 1918 taiste-
lujen uhrit

Osmo Tuokko johdatti
aiheeseen todeten, että vuo-
den 1918 taistelujen seu-
rauksena menehtyneiden
kuolinsyytiedoissa on auk-
koja. Puuttuu kattava tieto
siitä, paljonko alueella tuol-
loin menehtyi ihmisiä ja
miten tapahtumat vaikutti-
vat silloin ja myöhemmin
toimintoihin.

Päätettiin perustaa työ-
ryhmä kartoittamaan käy-
tettävissä oleva aineisto ja
mahdollisesti laatimaan toi-
mintasuunnitelma hank-
keelle. Työryhmään nimet-
tiin: Osmo Tuokko, Kau-
ko Hinkkanen ja Ilmi
Pesonen. Ryhmä esittää
työnsä tuloksen tammikuun
kokouksessa.”

 Näin sai alkunsa työ,
joka on nyt ilmestynyt kir-
jan muodossa nimellä
“SUVANNON SEUTU
1917-1921  elämää ja ihmis-
kohtaloita”.

Suvannon seutu 1917-1921 -kirja
kertoo elämästä ja kohtaloista

Lähes 340-sivuiseen
teokseen tutustuminen kan-
nattaa aloittaa takakannesta
päin. Lipuista ja kunnia-
merkeistä päästään seikka-
peräiseen sisällysluetteloon,
josta saadaan kokonaisku-
va teoksen käsittelemistä
aiheista.

Seuraavana tulee vastaan
kunnioitusta herättävän
muhkea lähdeluettelo. Sitä
tarkastellessa on helppo
kuvitella se mittava työ-
määrä, jonka teoksen koos-
tanut työryhmä on vuosien
aikana tehnyt.  Lähdekirjal-
lisuuteen tutustuminen on
vaatinut tuhansia työtunte-
ja.

Toisen suuren työrupea-
man on vaatinut laaja ar-
kistotyö. Vaikka nykytek-
niikka digiarkistoineen  on-
kin helpottanut työtä, on
eri arkistojen ”koluaminen”
vaatinut runsaasti työtunte-
ja ja työpäiviä. Tästä mi-
nulla on omakohtaistakin
kokemusta, kun työn alku-
vaiheessa kävin Kauko
Hinkkasen kanssa tutkimus-
reissulla niin Mikkelin maa-
kunta-arkistossa kuin silloi-
sessa sota-arkistossakin.

Teoksen alussa annetaan
luonnollisista syistä suppe-
ahko kokonaiskuva elä-
mästä Suvannon seudulla
ennen sotaa. Pitäjittäin on
selostettu pitäjähistorioissa
varsin vähälle jätetyt  suoje-
luskuntien ja työväenyhdis-
tysten toiminnat.

Kokonaiskuvan saami-
seksi järjestö- ja yhdistys-
toiminnasta alueella on syytä
vilkaista myös noita mai-
nittuja pitäjähistorioita.

Mm. Impi Wiika Vpl Py-
häjärven historiassa on se-
lostanut ”Taloudellisia ja aat-
teellisia yhtymiä” seikkape-
räisesti A 4 -kokoisilla  si-
vuilla 305-358.Tämän teok-
sen myötä se kuva täyden-
tyy näiltä osilta ja laajenee
koko alueen käsittäväksi.

Tähän alkuosaan sisältyy
myös meitä pyhäjärveläisiä
erityisesti kiinnostava mar-
raskuun 20. p:nä 1917 käy-
ty Pyhäjärven aseman tais-
telu, jossa kolme pyhäjär-
veläismiestä sai surmansa
”punakenraali” Kaljusen
joukon hyökkäyksessä.  Ta-
paushan sattui yli kaksi viik-
koa ennen kuin Suomi ju-
listautui itsenäiseksi.

Muuten, saisikohan sen
Pyhäjärven asemalla ole-
van muistokiven vielä pe-
lastettua jälkipolvien nähtä-
väksi vaikkapa  valtioiden
väliseen  sotilashautausmai-
den suojelusopimukseen
vedoten?

Toisen kokonaisuuden
muodostaa vuoden 1918
sotatapahtumien kuvaus
Karjalankannaksella ja Su-
vannon alueella. Taisteluta-
pahtumissa keskeinen ase-
ma on tietysti Raudulla.

Tähän osaan sisältyvät
myös yksityiskohtaiset tie-
dot sodan uhreista kum-
mallakin puolella. Tässä työ-
ryhmä on tehnyt perusteel-
lista työtä ja on joutunut
korjailemaan mm. valtion
”virallisen”  sotasurmapro-
jektin julkaisemia tietoja.

Tuon ajan tapahtumia elä-
vöittävät lukuisat aikalais-
ten kertomukset niin val-

koisten kuin punaistenkin
puolelta. Lisäväriä teoksel-
le  antavat  merkittävissä
asemissa olleiden henkilöi-
den  suppeahkot  henkilö-
kuvat.

Nykylukijalle varmaan
tuntemattomin osuus tulee
silmien eteen edettäessä lu-
kuun ”Raja koetteli,myös elät-
ti”. Autonomisen Suomen
ja Venäjän rajallakin oli ol-
lut oma vaikutuksena Su-
vannon alueen ihmisten elä-
mään. Rajan sulkeutumi-
nen Vapaussodan jälkeen
muutti kuitenkin RAJA-
MAAN (käsite, jonka sisäl-
tö selviää kirjasta) ihmisten
elämää monella tavalla.

Siitä on kerrottu osuvasti
myös kirjan viimeisessä
osassa ”Elämisen arki jat-
kuu”. Tähän osaan sisältyy
myös seikkaperäinen selvi-
tys Inkerin pakolaisten vai-
kutuksesta  rajaseudun pi-
täjien ja ihmisten elämään.

Työryhmä on kyennyt
teoksessaan luomaan sel-
keän kuvan Suomen itse-
näistymisen vuosien tapah-
tumista Suvannon alueella.
Siinä on tultu myös selke-
ään johtopäätökseen siitä,
että vuosien 1917-1918 so-
tatapahtumat olivat alueel-
la nimenomaan VAPAUS-
SOTAA. Kirjassa tuodaan
seikkaperäisesti esiin  venä-
läisen sotavoiman ja Pieta-
rin seudun punaisten aate-
veljien asioihin sekaantumi-
nen ja sen vaikutukset.

Meidän pyhäjärveläisten
on syytä muistaa Vapaus-
sodan ”alkaminen” jo

20.11.1917 Pyhäjärven ase-
malla. Tuo terroriteko sai
pitäjässämme aikaan jon-
kinlaisen vastareaktion, jon-
ka seurauksena mielialat
myös rauhoittuivat.

Kun pitäjän suojeluskun-
ta tammikuussa 1918 toi-
minnallaan pyrki rauhoitta-
maan mielialoja, päästiin pi-
täjässämme läpi tuo vaikea
vaihe ilman kahakointia.
Oma kokemukseni  aina-
kin meidän kylältä on se,
että mitään ”traumoja”
noilta ajoilta ei ollut jäänyt
ihmisten elämään vaikutta-
maan. Ei mitään sellaista,
mitä mm. Väinö Linnan
romaaneista on luettavissa
läntisessä Suomessa tapah-
tuneen.

Kiitokset työryhmälle,
teille jokaiselle,  itseänne
säästämättömästä upeasta
työstä. Meidän pyhäjärve-
läisten kiitokset kohdistu-
vat erityisesti Kauko Hink-
kaseen, Lahnavalkaman
poikaan. Kauko on jälleen
kerran tehnyt mittavan työ-
panoksen paikallishistori-
amme tutkimisessa ja tal-
lentamisessa.

Kotiseutuhistoriasta kiin-
nostuneen on syytä hank-
kia SUVANNON SEU-
TU 1917-1921 elämää ja
ihmiskohtaloita täydentä-
mään pitäjämme  historiaa
noilta vuosilta, jotka muu-
ten erinomaisessa Impi Wii-
kan teoksessa on ajan huo-
mioon ottaen järkevästi jä-
tetty  varsin vähälle.

ANTERO
PÄRSSINEN

Kirjasta löytyy myös tapahtumia valottavia yhteenvetotaulukoita. Tämä taulukko kertoo uhritietojen lukumäärän ja osapuolet, jonka mukaan yhteensä 261
uhrista oli 70 pyhäjärveläisiä. Eniten surmansa saaneita oli rajapitäjä Raudussa, 86 henkeä. Taulukoista löytyy myös tiedot perhesuhteista ja
kuolinolosuhteista ja kuoleman syistä.
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Mikä oli munkkien osuus Konevitsan luostarin
evakuoinnissa?
Konevitsa ry:n vuosikoko-
uksessa Helsingissä 7.2.
2015 kuultiin Tellervo Kro-
geruksen mielenkiintoinen
esitelmä Konevistan luos-
tarin evakuoinnista maalis-
kuussa 1940. Kerronnan
ensimmäinen osa julkaistiin
numerossa 3/2015. Osa II:

Konevitsan luostarin munkkeja 1942, vasemmalta pappismunkki Maksim, työmunkki
Fiofan ja noviisi Andrei Peskov. SA-kuva.

Andrei Peškovin
kertomus
Vuosikymmenien mittaan
vanhempani harmistuivat
siitä, että Konevitsaa käsit-
televissä kirjoissa kerrottiin
yksiselitteisesti munkkien
pelastaneen luostarista sen,
mitä sieltä saatiin talteen.
Tämä tieto oli Anna ja
Sulo Venhon mukaan jyr-
kästi virheellinen.

Toistaiseksi parhaiten
tunnettu kertomus luosta-
rin evakuoinnista näyttää
perustuvan Konevitsassa ja
sittemmin Heinäveden Va-
lamossa noviisina eläneen
Andrei Peškovin suulli-
seen kertomukseen, jonka
Heidi Vaalisto on julkais-
sut vuonna 1985 Peškovin
elämäntarinan sisältävässä
kirjassa Konevitsan Antti.

Miltei sanatarkasti julkai-
su toisensa jälkeen sitten
toistaa Peškovin kertomaa.
Peškov ei saaresta lähdet-
täessä ollut itse enää viik-
koihin ollut Konevitsassa,
sillä hänet oli kutsuttu hel-
mikuussa asepalvelukseen.
Hän kertoo, mitä on kuul-
lut kerrottavan.

Luostarin evakuoinnista
Peškov kertoo, miten
munkkien jo lähdettyä saa-
resta sinne saapui pappis-
munkki Johannes: ”Hän
pyysi komentajalta kym-
menkunta sotilasta avuk-
seen, ja niin he rupesivat
kiiresti pakkaamaan kirk-
kokalustoa ja muita aartei-
ta. - - Isä Johanneksen
ansiota oli, että luostarista
saatiin vielä viime tingassa
pelastettua kalleuksia.”

Sama kertomus on elä-
nyt paitsi kirjallisuudessa
myös muistitiedossa: Petri
Raivon keräämän muisti-
tiedon mukaan pappis-
munkki Johannes onnistui
evakuoimaan 12 laatikol-
lista tavaraa.

Nyt meillä on kaksi ker-
tomusta, jotka ovat ilmei-
sessä ristiriidassa. Sulo Ven-
ho tiesi itse organisoineen-
sa evakuoinnin ja lähte-
neensä saaresta viimeisenä.
Raportissaankin hän koros-
taa, juuri  Peškovin kerto-
muksen paikkansa pitämät-
tömyyttä todistaakseen, että
kukaan ei voinut enää hä-
nen jälkeensä tulla saarelle.

Kirjallisuudessa on tois-
taiseksi väistetty kysymyk-
set, joita Sulo Venhon ja
Andrei Peškovin kerto-
muksen rinnakkain asetta-
minen herättää. Esimerkiksi
Ortodoksisen kirkkomuse-
on kauniissa juhlakirjassa

Kaaoksesta kokoelmaksi vuo-
delta 2008 kerrotaan pap-
pismunkki Johanneksen
munkkien jo lähdettyä pa-
kanneen kymmenen laati-
kollista kirkollista esineis-
töä evakuoitavaksi. Toisaal-
ta siteerataan Sulo Venhon
raporttia, mutta tuomatta
esiin hänen aktiivista rooli-
aan ja sitä, että hän lähti
saaresta viimeisenä: ”Sulo
Venho oli mukana Kone-
vitsan luostarisaaren eva-
kuoinnin loppuvaiheessa -
- .”

Huolella dokumentoidus-
sa artikkelissaan, joka kos-
kee ortodoksisten seura-
kuntien ja luostareiden eva-
kuointia viime sotien yhte-
ydessä, Päivi Savinainen
selosti vuonna 1997 Sulo
Venhon kertomusta ja ohit-
ti kokonaan Andrei Peško-
vin tarinan.

Vuonna 2010 ilmesty-
neessä Karjalan museoiden
historiassa taas otetaan huo-
mioon vain Peškovin ker-
tomus. Ortodoksisen kir-
kon esineellistä kulttuuri-
perintöä koskevassa väitös-
kirjassaan Katariina Hus-
so seuraavana vuonna jätti
vuorostaan huomiotta Peš-
kovin kertomuksen ja tu-
keutui Sulo Venhon raport-
tiin.

Pappismunkki
Johannes
Kuka oli Peškovin kerto-
muksen pappismunkki Jo-
hannes? Siviilinimeltään hän
oli Pekka Matsi,  syntynyt
Salmissa vuonna 1906  ja
käynyt puolustusvoimien
kantakortin mukaan neljä
luokkaa kansakoulua, toi-
sen kantakorttitiedon mu-
kaan keskikoulun.

Hänen opintiensä oli mo-
nipolvinen: opintoja ensin
Sortavalan pappisseminaa-
rissa, vuonna 1928 Petserin
luostarissa Virossa, 1930-
luvun alussa nelivuotinen
luostarikoulu Serbiassa, mis-
sä hänet vihittiin munkiksi
(1935), pappisdiakoniksi
(1937) ja pappismunkiksi
(1937).

Syksyllä 1937 hän tuli
Konevitsan luostariin, mut-
ta joutui käymään toista
vuotta paperisotaa, ennen
kuin sai todistuksen papik-
si vihkimisestä. Syynä oli,
että vihkimyksen antaja kat-
soi hänen pettäneen lupauk-
sensa pysyä serbialaisessa
luostarissaan vähintään kym-
menen vuotta.

Huhtikuussa 1939 hänet
liitettiin virallisesti pappis-
munkki Johanneksena Ko-
nevitsan veljestöön. Liik-
kuva mies oppi matkoil-
laan kieliä: hänen ilmoite-
taan osanneen suomen li-
säksi venäjää ja muita slaa-
vilaisia kieliä sekä viroa,
kreikkaa ja saksaa.

Talvisodassa Pekka Mat-
si toimi Kannaksen lohkon
Järisevän patterilla lääkin-

täkorpraalina, mihin tehtä-
vään hänen on merkitty
olleen ”erittäin sopiva”.
Tämän ohella hänet mää-
rättiin hoitamaan Kannak-
sen lohkon kreikkalaiska-
tolisten sotilaiden sielunpai-
menen tehtäviä. Hänet ko-
tiutettiin talvisodasta 16.5.
1940.

Kesällä 1940 Johannes
asettui Konevitsan evakko-
luostarin uuteen kotipaik-
kaan, joka oli Keiteleen
Hamulan kylässä sijaitseval-
la Hiekan tilalla.

Jatkosodassa Matsin il-
moitetaan toimineen pap-
pina ja tulkkina, muun mu-
assa vankileirillä. Jatko-
sodan päätyttyä hän orto-
doksisen kirkon rekisteri-
tietojen mukaan palasi luos-
tariin 15.11.1944, mutta
erosi veljestöstä jo vajaan
kolmen viikon kuluttua.

Juha Riikonen on sel-
vittänyt väitöskirjassaan hä-
nen kovat ja kirjavat vai-
heensa tästä eteenkin päin:
kirkkopoliittista sooloilua,
varmasti koti-ikävääkin,
loikkaaminen Neuvostoliit-
toon vuonna 1946, lähes
kymmenen vuotta vanki-
leirillä ja paluu Suomeen,
jossa ortodoksinen kirkko
ei ottanut häiriköksi koke-
maansa miestä vastaan, ja
lopulta emigroituminen
Ranskaan ja toimiminen
siellä venäläisen emigrantti-
kirkon pappina.

On helppo uskoa, että
Johannes kävi talvisodan
aikana Konevitsassa, niin

kuin Peškov kertoo, luos-
tarihan oli hänen silloinen
kotinsa, vaikka ei kuulu-
nutkaan hänen sotilaspapil-
liseen tehtäväalueeseensa,
joka oli tiettävästi rajattu
mantereen puolelle.

Mutta olen kysynyt mie-
lessäni, pääsikö hän siis läh-
temään Konevitsaan sodan
loppupäivinä, jatkuvasti an-
karaa pommitusta koke-
neelta Järisevän patterilta.
Sehän oli yksi Kannaksen
pahimmista paikoista. So-
dan asiakirjoista en ole täl-
laista tietoa löytänyt.

Myös hänkö sai komen-
tajalta luvan ja kymmeni-
sen miestä avukseen? Kai-
ken kaikkiaan Peškovin ker-
tomus on liian identtinen
Sulo Venhon evakuointira-
portin kanssa ollakseen us-
kottava.

Johannekseen liitetyn eva-
kuointitarinan uskottavuut-
ta ohentaa myös ortodok-
sisen kirkollishallituksen ar-
kistossa säilynyt igumeni
Mavrikin kirje. Luostarien
johtajilta on syksyllä 1940
tiedusteltu, miten luostari-
en esineistö oli evakuoitu.

Igumenin lyhyen vastaus-
kirjeen mukaan Konevit-
sasta evakuoidussa esineis-
tössä oli ensiksi niitä, jotka
luostarin veljestö sai mu-
kaansa 12.3.1940, toiseksi
niitä, jotka ortodoksisen
kirkollishallituksen keho-
tuksesta evakuoitiin jo
11.12.1939, ja lopulta niitä,
jotka ”sotilaat toivat pois
Konevitsasta”. Mitään hän
ei puhu oman luostarinsa

pappismunkista. Tietysti
Matsikin oli sotilas, mutta
toisin kuin muistitieto, igu-
meni Mavriki ei mitenkään
tuo häntä esiin.

Konevitsan luostarin ar-
kistossa on säilynyt asiakir-
ja, josta käy ilmi, että Pekka
Matsi, niin kuin Konevit-
san miehetkin, oli Kerimä-
ellä keväällä 1940, kun eva-
kuoitu luostarin esineistö
lähetettiin sieltä edelleen
Kuopioon.

Tässä asiakirjassa luetel-
laan armeijan käytössä ol-
leita, sodan jälkeen palau-
tettuja Konevitsan esineitä:
6 rautasänkyä, 10 patjapus-
sia, 17 höyhentyynyä, 32
lakanaa, 27 tyynynpäällistä,
12 huopapeitettä, 2 seinä-
kelloa. Toisessa luettelossa
on vielä 6 kirkkomattoa,
turkki, höyhenpatja, 4 kir-
konkelloa, arkullinen alus-
vaatteita, punainen plyysi-
peite, kirjoituskone, hopea-
koristeinen Kristuksen
kuva, Neitsyt Marian kuva,
tusina uushopeaisia ruoka-
lusikoita, seinämatto, kaksi
oviverhoa ja laatikollinen
papinkaapuja.

Kysymys on kaikesta
päättäen lääkintäjoukkojen
käyttöön luovutetuista ja
toisaalta ortodoksisten so-
tilaspappien työssään tar-
vitsemista esineistä. Jälkim-
mäisen tavaraerän yhtey-
dessä ilmoitetaan, että se
oli lähetetty Kuopioon
11.4.1940 ja että kuljetuk-
sen valvojana oli reservin
korpraali Matsi.

Aivan ilmeisesti Matsi oli
tuomassa Kuopioon myös
Konevitsan kirkollisia esi-
neitä sisältäneitä laatikoita,
jotka asiakirjojen mukaan
luovutettiin jo 3.4.1940
Kuopion ortodoksisen seu-
rakunnan silloiselle kirkko-
herralle. Tästä todistaa se,
että Pekka Matsille on asia-
kirjojen mukaan myönnet-
ty lomaa ja littera Savonlin-
na–Kuopio-matkalle 29.3.–
4.4.

Pappismunkki Johannek-
sella oli siis paitsi kiinteä
yhteys Konevitsan luosta-
riin ja sotilaallinen asema
Kannaksen lohkon orto-
doksisena pappina, myös
keskeinen tehtävä kuljetet-
taessa Konevitsan irtaimis-
toa Kuopioon. Ehkä nämä
yhdessä johtivat siihen, että
koko Konevitsan esineis-
tön evakuointi itsestäänsel-
västi yhdistettiin häneen.

Isäni oli näkevinään Peš-
kovin kertomuksen takana
myös kelmin, joka oli ryös-
tänyt nuoren vänrikin an-
siot.

Itse olen nähnyt kerto-
muksessa pappismunkki
Johanneksesta Konevitsan
aarteiden pelastajana ennen
muuta esimerkin siitä, mi-
ten kertojalta toiselle kul-
keutuva muistitieto muun-
tuu käyttäjiensä tarkoituk-
siin sopivaksi.

Lisätietoa ei löydy läh-
teistä.

TELLERVO
KROGERUS
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Kiitän lämpimästi Tampereen Seudun Pyhäjärviker-
hon jäseniä niistä 12 vuodesta, jotka toimin kerhon
puheenjohtajana. Vuodet ovat menneet nopeasti ja
tuntuukin, että se aika ei ole kaukana, jolloin aloitin
kerhon puheenjohtajana. Kokoonnuimme silloin
Vanhan Kirjastotalon luentosalissa, mutta vuosien
myötä kerhomme jäsenmäärä putosi luonnollisen
poistuman vuoksi.

Olen myös Tampereen Karjalaseuran jäsen ja sain
tietooni, että seura vuokraa kerhohuoneen tiloja
sivullisille. Ehdotin siirtymistä Koulukadun kerho-
huoneeseen ja niin sitten teimmekin. Siirryimme
Tampereen Karjalaseuran tiloihin tarinatuokioita pi-
tämään ja sovimme hyvin sinne – vuokrakin putosi
melko lailla.

Olemme saaneet uusia jäseniä kerhoomme, josta
olen iloinen. Tarinatuokiossa käy joka kuukausi
”tuvan täydeltä” meitä pyhäjärveläisiä. Laulu raikuu
ja tarinat kertoutuvat. Onhan meillä myös silloin
tällöin asiaohjelmaa, esimerkiksi maaliskuun koko-
uksessa kuulimme täyttä asiaa – Ikääntyminen ja
näkö, jota meille selvensi jäsenemme Olavi Pärssi-
nen, silmätautien dosentti.

Helmikuun vuosikokouksessa halusin jäädä pois
puheenjohtajan paikalta ja saimme uuden puheen-
johtajan, Aila Kuhlmannin vetämään kerhoamme.
Jatkan edelleen hallituksessa varapuheenjohtajana.

Toivon kerhollemme jatkuvuutta ja antoisia vuo-
sia. Kaikkea hyvää jäsenistöllemme!

LAILA INNANEN
o.s. Inkinen

Tampereen
Seudun
Pyhäjärvikerhon
kuulumisia

Kesän 2015
Pyhäjärvi-juhlat

Sastamalassa
sunnuntaina 19.7.

Juhlapäivään mahtuu
monenlaista tapahtumaa:

juhlamessu ja kunniakäynnit,
Kaiun 100-vuotismuistoviesti,

päiväjuhla,
sukuseminaari ja sukujen

kokoontumismahdollisuus.

Kerron oman näkemykse-
ni Antti Musakan Loma-
rannan ja Käkisalmen Mök-
kikylän palveluista, mökki-
kylän omistaa pietarilainen
pariskunta. Samalla vasta-
uksena maaliskuun nume-
rossa olleeseen Esko Pula-
kan kirjoitukseen: ”Palvelu
ei ole ollut huippua juuri
koskaan – paitsi Musakal-
la”.

Minä en aivan yhdy tuo-
hon mielipiteeseen. Olen
vetänyt kotiseutumatkoja
16 kesän aikana, siis 16
kertaa. Suurimman osan
matkoista olemme olleet
majoitettuina Musakalla,
mutta sitten vuonna 2011
sattui näin. Tilasin aina seu-
raavaksi kesäksi matkan sil-
loin kun lähdimme koti-
matkalle eli yksi vuotta en-
nen seuraavaa matkaa. Näin
olin tehnyt myös vuonna
2010.

Sain hyvissä ajoin matka-
ni täyteen kevättalvella
2011, meillä oli viisumit,
majoitus Musakalla eli mat-
ka oli valmiina. Niin sitten
sain soiton Matka-Mekan
johtaja Pentti Pöyhöseltä,
joka sanoi: ”Nyt se sitten
sattui, mitä olen pelännyt
koko ajan”. Kysyn, että mitä
nyt on sattunut? Hän vasta-

Mielipide majoitusmahdollisuuksista
si, että Antin vaimo Leena
oli soittanut matkatoimis-
toon, että Laila Innasen ryh-
mä ei sovi heille. Ette voi
arvata, miltä tuntui, kun
olin matkan tilannut vuotta
aikaisemmin. Otin puheli-
men esille ja soitin Lap-
peenrantaan Antti Musa-
kan äidille Pirkolle, että ryh-
mäni oli ”tallattu” lattian-
rakoon. Pirkko yritti kaikin
tavoin sovitella, mm. ”Et-
tekö te voi siirtää matkaan-
ne viikolla tai kahdella?”.
Sanoin hänelle, ettemme voi
sitä tehdä, meillähän on vii-
sumit ym. juuri tuolle ajalle,
jonka olin tilannut Antilta
vuotta ennen.

Meni kaksi päivää ja sain
puhelun Matka-Mekalta jäl-
leen. Hän oli saanut yhtey-
den Käkisalmen Mökkiky-
lään Natalialle. Natalia oli
sanonut, että hän voi ottaa
Laila Innasen ryhmän. Mikä
helpotus minulle! Johtaja
Pöyhönen sanoi, että mi-
nun pitää nyt soittaa jokai-
selle lähtijälle, että majoitus
muuttuu. Niinhän minä tein
ja uskokaa, että jokainen
sanoi, ettei se haittaa, vaan
mennään Käkisalmen Mök-
kikylään. Nyt oli sitten ai-
noastaan se ongelma, etten
minä eikä kuljettajani Han-

nu Sorvari tiedetty mitään,
millainen paikka oli kysy-
myksessä. Ei myöskään
matkatoimisto Matka-Mek-
ka ollut tietoinen asiasta.

Suurella jännityksellä läh-
dimme matkaan sovittuna
aikana. Kukaan ei myös-
kään tiennyt paikan sijain-
nista. Sovimme siis, että
Natalie tulee suurelle Käki-
salmen tielle meitä vastaan.
Ja noin 10 kilometriä en-
nen Käkisalmea tavattiin
hänen kanssaan ja lähdim-
me ajamaan hänen peräs-
sään kohti majapaikkaam-
me. Kuului ihastuneita huu-
dahduksia, kun pääsimme
pihaan. Siisti pihapiiri ja is-
tutukset ja kukkapenkit lu-
mosivat.

Natalia tuli ja toivotti hy-
myillen tervetulleeksi sel-
vällä suomen kielellä ja ker-
toi, mitä missäkin on. Kun
olimme majoitettuina mö-
keissä, siirryimme ravinto-
laan, jossa oli päivällinen.
Edelleen olimme hyvin ih-
meissämme tästä kaikesta.
Saunat lämpisivät pihassa
joka ilta, toinen miehille,
toinen naisille.

Ruoka oli todella hyvää
ja se tarjoiltiin pöytiin. Aa-
mupalakin oli yllätys, se tar-
joiltiin noutopöydästä, jos-

sa oli runsaasti syötävää.
Kuulin keskusteluja, että ei
enää tämän jälkeen mennä
Musakan Lomarantaan,
kun löydettiin huomatta-
vasti parempi paikka. Yksi
matkalainen kertoi, että hän
tunsi kurkkunsa hieman ki-
peäksi, meni ravintolaan ja
tilasi kuuman rommin. Hän
kysyi, mitä maksaa, niin tar-
joilija sanoi, että anna kaksi
euroa. Todella halpaa.

Olemme olleet Käkisal-
men Mökkikylässä majoi-
tettuina sen jälkeen aina ja
yhä uudelleen. Viime kesä-
nä tapasin omistajarouvan
– Natalia esitteli hänet mi-
nulle. Viehättävä naisihmi-
nen, on kuulemma Pieta-
rista, ja sattui olemaan juuri
silloin paikalla ilman mies-
tänsä.

Minulla on vain hyviä
kokemuksia Käkisalmen
Mökkikylästä. En löydä
moittimisen aihetta millään.

”Ystävällisyys ei maksa
mitään, mutta sillä voi voit-
taa paljon”.

LAILA INNANEN
Tampereen Seudun

Vpl. Pyhäjärvi-kerhon
varapj.

Vpl. Pyhäjärvi-seuran ke-
vätkokous pidettiin Karja-
latalolla sunnuntaina 12.4.
Vuoden 2014 hallitukselle
myönnettiin tili- ja vastuu-
vapaus viime vuoden toi-
minnasta

Syyskokous 2014 jätti ke-
vätkokouksen ratkaista-
vaksi valita hallitukseen
2015 yhden jäsenen sekä
varapuheenjohtajan. Jäse-
neksi valittiin helmikuusta
2015 hallituksen ulkopuo-
lisena sihteerinä toiminut
Emilia Timperi. Varapu-
heenjohtajana aloittaa Pek-
ka Lappalainen.

Pyhäjärvi-seuran vierailu
Fazerilan tehtaille tiistaina
12.5. klo 15 alkaa kahvi-
tuksella.

Omalla autolla tulevat:
Kehä III:sta itään, Porvoon
moottoritien liittymän koh-
dalla suuret tietyöt, joten
tarkkailtava viittaa: Länsi-
mäki -> Fazerintietä suo-
raan n. 1km.

Metrolla Hgin keskustasta
tulevat: Rautatieasema klo
13.58 -> Mellunmäen met-
roasemalla klo 14.18.

Vaihto bussiin (laituri 14)
klo 14.31 -> Fazerilan py-
säkillä klo 14.36. HUOM:
seutulippu.

Ilmoittautuneille ajo-oh-
jeet vielä sähköpostilla/
tekstiviestillä toukokuun
alussa.

Seura tarjoaa kahvit jäse-

Terveisiä Vpl. Pyhäjärvi-seuran
kevätkokouksesta

nille ja avec, muut maksa-
vat 3,50 euroa.

Ilmoittautua voi vielä
suoraan: Sini Heikkonen p.
050 5351791 tai
sinieph@outlook.com

Hallituksen seuraava ko-
kous pidetään 16.4.

Vpl.Pyhäjärvi-seuran ni-
missä ja hallituksen suostu-
muksella on vuonna 2012
yksityishenkilö avannut kak-
si facebook-sivua: Pyhäjär-

vi, pitäjä Viipurin läänissä
sekä keskusteluryhmän Py-
häjärvi Vpl. Kyseinen hen-
kilö ei ole vielä liittänyt
seuran toimihenkilöitä si-
vun jäseniksi. Niinpä sivua
ei edelleenkään voida käyt-
tää seuran asioista tiedotta-
miseen.

RIITTA HIRVONEN
Vpl. Pyhäjärvi-seuran

puheenjohtaja

Tuleeko
Pyhäjärvi-lehtesi

oikealla osoitteella?
Ilmoita muutos

toimitukseen, lehti ei
käänny automaattisesti

postiin ilmoittamalla.

Voit ilmoittaa muutoksen
myös säätiön kotisivujen

lomakkeella.

Silvo Kaasalainen toimi kolme ylimääräistä kuukautta seuran varapuheenjoh-
tajana, josta kiitokseksi hänelle ojennettin kukat. Kuva: Sini Heikkonen.
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Suvannon seudun säätiöi-
den ja pitäjäseurojen väli-
nen yhteistyö alkoi vuonna
2005, jolloin ensimmäisen
kerran kokoonnuttiin Kar-
jalatalolla Helsingissä. Va-
kiintuneeksi tavaksi on
muodostunut kokoontua
kaksi kertaa vuodessa kä-
sittelemään yhteisiksi kat-
sottuja aiheita, vaihtamaan
mielipiteitä ja saamaan vink-
kejä oman toiminnan ke-
hittämiseen.

Mukana ovat Käkisal-
men, Metsäpirtin, Raudun,
Räisälän, Sakkolan, Vpl.
Pyhäjärven ja Vuokselan alu-
eiden edustajat.

Eräänä toiminnan kes-
keisenä tavoitteena on ollut
esitellä entisiä pitäjiämme,
niiden nähtävyyksiä ja luon-
toa.

Tutustumiskohteina ovat
olleet v. 2007 Käkisalmi,
Räisälä ja Vpl. Pyhäjärvi; v.
2008 Sakkola ja Vuoksela;
v. 2009 Metsäpirtti ja Rau-
tu; v. 2010 Käkisalmi; v.
2011 Vpl. Pyhäjärvi ja Sak-
kola; v. 2012 Metsäpirtti ja
Rautu; v. 2012 oli välivuosi
sekä v. 2014 Räisälä ja
Vuoksela.

Matkojen yhteydessä on
tavattu myös Käkisalmen
alueen kuntajohtajia ja muita
edustajia.

Mikkelin kokousasiat
Vuoden 2015 ensimmäi-

nen kokous pidettiin hel-
mikuun 7. päivänä Mikke-
lissä rautulaisten toimiessa
kokoonkutsujana. Edustet-
tuina tällä kertaa olivat Kä-
kisalmesta Aimo Pärssinen
ja Kari Nokelainen, Metsä-
pirtistä Kalevi Hyytiä, Rau-
dusta Raili Ilvonen ja Mark-
ku Paksu, Räisälästä Matti
Takala ja  Jarkko Peltola,
Sakkolasta Aila Alanen ja
Antti Hynnä,Vpl. Pyhäjär-
veltä Esko Pulakka ja Vuok-
selasta Taisto Virkki.

Mikkelissä helmikuussa 2015 kokoustivat vas. Raili Ilvonen, Matti Takala, Kari Nokelainen, Aimo Pärssinen,
Markku Paksu, Kalevi Hyytiä,  Aila Alanen, Esko Pulakka, Antti Hynnä, Jarkko Peltola ja Taisto Virkki.

Suvannon seudun pitäjäyhteisöt kokoontuivat Mikkelissä
Takana 10 vuotta antoisaa yhteistyötä

Rautulaisten Pitäjäseuran
puheenjohtaja Markku Pak-
su avasi kokouksen ja toi-
votti kokousväen tervetul-
leeksi Mikkeliin. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi
Markku Paksu ja sihteerinä
Raili Ilvonen.

Käsiteltiin edellisen ko-
kouksen 27.9.2014 muis-
tio. Kokous oli ollut Säky-
lässä, jolloin tutustuttiin
myös juuri avattuun Räisä-
lä museoon. Muistion suh-
teen ei ollut huomautta-
mista.

 Kuultiin Kalevi Hyytiän
selostus Suvannon seudun
sukututkimuspiirin hank-
keen ”Suvannon Seutu
1917– 1921  –  elämää ja
ihmiskohtaloita” teoksen
valmistusvaiheesta. Kirja
julkistetaan 18.4.2015.
Hankkeen lahjoittajille toi-
mitetaan teosta annetun lah-
joituksen suhteessa. Pitäjä-
yhteisöt itse päättävät ko.
tuotteen myyntihinnan.

Keskusteltiin vuoden
2014 pitäjäyhetisömatkasta
Kannakselle tutustumiskoh-
teina Räisälän ja Vuokselan
alueet. Perinteisesti on yh-
teyttä pidetty paikallisiin
kuntajohtajiin vuosittain il-
talounaan ja vapaan seu-
rustelun merkeissä. Viime
vuonna kutsutut jäivät jos-
tain syystä pois poikkeuk-
sena Käkisalmen museon-
johtaja Maria Lihaja, jonka
kanssa käytiin mielenkiin-
toiset keskustelut koskien
Kannaksen kulttuurikohtei-
den kartoittamista.

Tänä vuonna päätettiin
pitää välivuosi paikallisten
johtajien tapaamisesta. Jo-
kainen pitäjäyhteisö hoitaa
kuntatapaamiset oman har-
kinnan mukaan.

Keskusteltiin Karjalaisten
Pitäjäyhteisäjen Liiton toi-
minnasta Markku Paksun

alustuksen perusteella.
Karjalaisten Pitäjäyhdis-

tysten Liitto toimii Karja-
lan Liiton organisaatiossa
pitäjäyhdistykset kokoava-
na yhdistyksenä, jonka teh-
tävänä on pitäjäseurojen
tukeminen.

Markku Paksu on liiton
hallituksen jäsen edustaen
Kaakkois-Kannaksen pitä-
jäseuroja.

Todettiin yhteisesti, että
liiton toiminnan tiedotta-
mista kentälle tulisi tehos-
taa. Jäsenyhdistysten tulisi
myös olla entistä aktiivi-
sempia tuomalla asioita esil-
le  liiton hallitukselle.

 Käytiin keskustelua Kar-
jala-asioiden huonosta nä-

kyvyydestä julkisessa sanas-
sa. Vuosittaiset Karjalaiset
kesäjuhlatkaan eivät ole saa-
neet julkisuutta valtakun-
nan päämedioissa. Olisiko-
han siinä ryhdistäytymisen
paikka karjalaisten puoles-
ta puhumisen saralla.

Pitäjälehtien merkitys on
ensiarvoisen tärkeää jakaa
tietoa varsinkin nyt, kun
suuret ikäluokat ovat jää-
mässä eläkkeelle.

Pitäjälehtiähän ilmestyy
kymmenittäin ja voimava-
rojen yhdistämisellä hyvä-
nä esimerkkinä on Suvan-
non Seutu-lehti, Sakkola-
Säätiön julkaisemana, joka
on Sakkolan, Metsäpirtin
ja Vuokselan kotiseutulehti.

Päätettiin löytää keinoja,
joilla saataisiin pitäjälehdille
näkyvyyttä sekä nuorison
mielenkiinnon herättämis-
tä. TV:n infot Karjalasta ja
erilaiset jutut pakkoluovu-
tetulta alueelta kiinnostane-
vat yleisöä.

Karjala DNA-projektis-
ta saatiin infoa Kalevi Hyy-
tiän kertomana. Asia oli
ollut esillä Suvannon Seu-
dun sukututkimuspiirin ko-
kouksessa. Antamalla
DNA-näytteen saataisiin
selville, mistä päin karjalai-
set ovat tulleet asuinsijoil-
leen ja mihin eri heimoihin
karjalaiset pohjimmaltaan
kuuluvat.

Vuotuinen pitäjäyhteisö-
matka on tarkoitus tehdä
Inkerinmaalle elokuun lo-
pulla. Kalevi Hyytiä oli laa-
tinut alustavan suunnitel-
man.  Matka-ajankohdaksi
sovittiin 27.-30.8.2015 ja
matkajärjestelyjä hoitaa Ka-
levi Hyytiä. Nelipäiväisen
matkan alustavina kohteina
olisivat mm. Terijoki-
Kuokkala-Toksova-Lem-
paala.

Pitäjäyhteisöjen seuraava
kokous sovittiin pidettä-
väksi 26.9.2015 Helsingissä
Karjalatalolla Metsäpirtin
järjestämänä.

TAISTO VIRKKI

Olin jo alkanut arvella itse-
ni liian vanhaksi kirjoitta-
maan ajanvietejuttuja, kun
sain tästä lehdestä lukea
naapurin tytön Olga Sil-
vennoisen täyttäneen sata
vuotta. Sitten seuraava nu-
mero kertoi, että pyhäjär-
veläisten ja sangen monen
muunkin tuntema Nesto-
ri Kaasalainen oli alkanut
toisen vuosisatansa. Tote-
sin hätiköineeni. Onneksi
olkoon Olgalle ja Nesto-
rille minunkin puolestani.
Molempiin nimiin liittyy
muistoja.

Olga tuli mieleeni jo vii-
me kesänä, kun kesälau-
kaalainen Forsbergin Juu-
so pistäytyi tervehdimässä
ja toi kotileipomonsa tun-
nettuja tuotteita. Tällä ker-
taa ne olivat ihan oikeita
pottipiirakoita. Sallittakoon
minun esittää niistä lehden
palstoja hyväksi käyttäen
suurkiitokset. Vaikka nyt rii-

Piiraiden yö
si onkin Suomessa esiinty-
nyt potaattia vanhempana
ruoka-aineena, kuten on
saatu J.F:n kirjoituksista lu-
kea, niin sille ei mitään mah-
da, että kunnon potaatti-
piirakkaa ei mikään muu
piirakka voita. Myönnän,
että sangen lähelle ovat
päässeet äitini ohraryynitäyt-
teiset piiraat ja vain lapsuu-
dessa ennen sotia saamani
ohrakakkarat. Valitettavasti
niiden resepti jäi kysymät-
tä, mutta taikina tehtiin ai-
nakin osittain piimään. Luo-
tan siihen, että J.F. selvittää
salaisuuden samalla kun toi-
votan hänet tervetulleeksi
uudelleenkin pistäytymään
leipomisten lomassa…

Kun tämän jutun punai-
sena lankana on gourme,
niin kenties kysytään, miten
naapurin Olga siihen liittyy.
Sattuma aina toisinaan kor-
jaa satoa. Tapahtui erään
1930-luvun syysmyöhän

pimeinä aikoina, että Sil-
vennoisen tytöt varautuivat
lauantaiseen tapaan leipo-
maan piirakoita ja sopivat
kai asiasta perjantai-illalla
levolle mennessään. Talon
kello oli epäkunnossa tai
oli unohdettu vetää eikä
siis käynyt, mutta ei hätää:
Silvennoiselta oli näkymä
peltojen yli Koivukankaal-
le, jossa noustiin säännölli-
sesti aamuvarhain. Tytöt tie-
sivät muulloinkin Lehti-
sen valoista, että oli nous-
tava päivän riemuihin.

Vedettiin hirsiä tai muista
kevyempiä unityökaluja,
kun joku tytöistä heräsi,
tunsi olevansa melko vir-
keä, katsoi ikkunasta ja näki
valoa vilkkuvan Koivukan-
kaan puolessa. Oli siis aamu
koittamassa joka tapauk-
sessa ja aika ryhtyä piirak-
kahommiin. Oli ihan epä-
tavallisen pitkään pimeää,
mutta uusi osasi lämmetä

ja kattila keittää perunoita
ja kaikki muutkin toimet
sujuivat, vaikka aamunkoit-
to antoi merkillisen pitkään
odottaa itseään. Outoa kyl-
lä Lehtiseltäkään ei enää
näkynyt valoja. Mutta pii-
rakkaprojekti oli tämän ha-
vainnon kohdalla ehtinyt
niin pitkälle, ettei prosessia
hevin voinut keskeyttää.
Niin tytöt veivät työn ul-
koisen pimeyden vallitessa
loppuun. Kaiken päälle
otettiin unoset, ja kun herä-
sivät, päivä oli ehtinyt ta-
vallista pitemmälle. Mitäpä
se haittasi, kun piirakat
odottivat valmiina murki-
naa varten; kellon tarkistus
lienee talossa tullut ajan-
kohtaiseksi.

Tämän yöllisen leivon-
nan merkittävä osatekijä
juonittelevan kellolaitteen
ohella oli melko olennai-
seen osaan elämäntehtäväs-
tään valmistautuva lehmä.

Se oli osoittanut Koivu-
kankaan navetassa poiki-
misen oireita. Siksi sitä kä-
väistiin sydänyöllä vilkaise-
massa. Kävijä oli joko sy-
tyttänyt pihavalon tai
suunnistanut navetalle lyhty
kourassa. Silvennoiselta oli
juuri silloin satuttu otta-
maan meiltä aikamerkkiä.
Joku tytöistä pistäytyi pian
kyläilemässä ja kertoi yölli-
sestä piirakanpaistosta.
Kahvikupin ääressä pöy-
tyeellä oli siitä paljon hu-
pia, ja myöhemminkin sitä
vielä vanhempani eläkepäi-
vinään muistelivat.

Silvennoisen sisarukset
olivat sen verran vanhem-
paa joukkoa, että olin hei-
dän kanssaan melko vähän
tekemisissä. Kuitenkin heis-
tä Eero jäi erityisesti mie-
leeni, sillä aina eri yhteyk-
sissä tavatessa hänellä oli
pikkupojalle varalla ystä-
vällinen puhuttelu ja aina-

kin toteamus, että kaimak-
set ovat liikekannalla. Ky-
lässä suru oli yhteinen, kun
sisaruksista Helmi kuoli ai-
van nuorena.

Minulle Silvennoisen ta-
losta muodostui sota-aika-
na tietynlainen maamerkki.
Kun syksyllä 1942 jouduin
ajamaan lauantai-iltaisin
polkupyörällä Käkisalmes-
ta kotiin, niin yksinäinen
matka pitkin etupäässä
metsän reunustamaa pime-
ää maantietä oli henkisesti
joltisenkin voimille käypä.
Sota-aikana erilaiset pelot
eivät aina olleet lainkaan
aiheettomia. Helpotti jo
paljon, kun pääsi Kalm-
polven astutuksen kohdal-
le, mutta kun voi kääntää
pyöränsä Silvennoisen luo-
ta Joron mäelle johtajalle
peltotielle, tunsi olevansa
kuin kotipihan suojassa.

ERKKI LEHTNEN
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Toimituksella on oikeus
lyhentää ja muokata
lehteen lähetettyä aineistoa.

Seuraava Pyhäjärvi-lehti
ilmestyy  toukokuussa.

 Aineistot toimitukseen viimeistään
pe 8.5.2015 mennessä, kiitos!

Vpl. Pyhäkylä-Seura pitää yleisen kokouksen Kiikassa-
Kinnalan Koukulla lauantaina 25.4 2015 klo 12.00.
Aloitamme ruokailulla. Ohjelmassa virtuaalimatka Kar-
jalaan, muistellaan vanhoja loruja, arpajaiset ja seuruste-
lua. Kauko Hinkkanen esittelee uuden kirjan Suvannon
seutu 1917-1921, Elämää ja ihmiskohtaloita. Kirjaa on
myynnissä 40 euroa kappale. Olette kaikki tervetulleita,
osallistumismaksu 20 euroa. Ilmoitathan tulostasi 20.4
mennessä Seija Jokiselle puh. 040 8355820 tai sähköpos-
tiin seija.jokinen@netti.fi

Tampereen Seudun VPL Pyhäjärvikerhon kevätret-
ki taidekaupunki Mänttä-Vilppulaan lauantaina 16.5.2015.
Vielä ehtii ilmoittautua mukaan. Lähtö Keskustorin
Vanhalta kirkolta klo 9 ja paluu Tampereelle klo 18
mennessä. Retken hinta on 50 euroa hengeltä, sisältäen
opastetun tutustumisen Serlachius-museo Gustafiin, jos-
sa tervetuliaiskahvi. Käynti Mäntän kirkossa ja lounas
Mäntän Klubilla, sekä kierros Gösta-museossa Joen-
niemessä.Lisätietoja ja ilmoittautuminen retkelle Ritva
Liski puh. 0407071 391.
Kesän tapahtumia mm: 4.6. klo 18.30 Muisto elää -
patsaalla Karjalanpuistossa Karjalaisseurojen yhteinen
tapahtumatuokio, jossa kuorolaulua, kukkienlasku ja
puhe. 13. -14.6. Karjaiset Kesäjuhlat Hyvinkäällä. 19.7.
Pyhäjärvijuhlat Sastamalassa.
Kerho jää kesätauolle ja kokoontuu jälleen keskiviikkona
2. syyskuuta 2015 klo 13.30 Koulukatu 12, Tampere.

Ylläppään Haapasaarien sukuseura ry eli Katri ja
Simo Haapasaaren jälkeläiset kokoontuvat lauantaina
16.5.2015 klo 12:00 Villilän Kartanossa Nakkilassa (Villi-
läntie 1, Nakkila) www.villilankartano.fi. Tapaaminen
alkaa ruokailulla klo 13, jonka päätteeksi pidetään
vuosikokous. Ruokailun hinta on 35 euroa/henkilö,
lapset 5-11 v. 17,50 e ja alle 5-vuotiaat veloituksetta.
Ilmoittautumiset Marjatta Laamaselle 30.4.2015 men-
nessä joko puh. 044 5888 597 tai sähköpostilla
marjattalaamanen@suomi24.fi. Muista ilmoittaa mah-
dollisesta erikoisruokavaliostasi! Esityslista ja ruokailun
menu löytyvät sukuseuran kotisivulta www.haapa-
saaret.org.  Tervetuloa! - Sukuseuran hallitus

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerho koontuu tou-
kokuun 20. pnä Vesijärvi-Päijänne risteilyllä. Aloitamme
keskiviikkona 20.5. Raimo ja Elsa Musakan kotona
Hinaajakatu 7 as 7 klo 17 kahvittelun merkeissä. Lahden
Järvimatkailun laiva lähtee Lahden satamasta klo 18.30.
Paluu klo 23 mennessä. Matkaan sisältyy Vääksyn sulun
läpäisy tullen mennen. Matkan hinta 19,80 euroa, illalli-
nen erikseen 28,00 euroa. Ilmoittautumiset Raimo Musa-
kalle puh. 0505280426 tiistaihin 12.05. mennessä. Tule
kokemaan keväisen kaunis Vesijärvi ja tuulahdus Päijän-
teestä. Tervetuloa!

Vernitsoisten tapaaminen 24.5.2015 klo 12.00. Ta-
paaminen siirtyi Jyllin Kodille, osoite Jyllinkatu 3, Ikaali-
nen. Ilmoittautumisia otetaan vielä vastaan
lea.jokinen@ippnet.fi tai p. 040 7342865.

TAPAHTUMAKALENTERI

Vpl. Pyhäjärvi -tuotteita
edullisesti lahjaksi
ja omaan käyttöön

Hanki nyt vaakunapaita, jota saatavana jälleen
kaikissa pohjaväreissä valkoinen, helmenharmaa ja
musta. Tuote, juuristamme kertova Vpl. Pyhäjär-
ven vaakunapaita, sopii esim. lahjaksi ja asuksesi
tuleville kotiseutumatkoille, vaikka koko ryhmälle.
Aidon värisellä Vpl. Pyhäjärven vaakunan kuvalla
ja tekstillä PYHÄJÄRVI VPL varustettua erittäin
hyvälaatuista T-paitaa löytyy valkoisissa ja mustissa
sekä V- että pyöreällä kaula-aukolla, mutta hel-
menharmaissa vain pyöreäaukkoisena. Koot S, M,
L, XL hinta 15 e/kpl  ja isommat  koot XXL ja
XXXL  20 e/kpl. Seuran 50-vuotishistoriikki
(2007) tarjoushintaan 10 eur/kpl.

Postitettaessa lähetyksiin lisätään postituskulut.
Tilaukset ja tiedustelut toistaiseksi ainoastaan Kai-
sa-Liisa Korhonen 050-590 5433,  e-mail
kaisaliisa.korhonen@kolumbus.fi (huom. muuttu-
nut sähköpostiosoite)

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry

      Karjalan matkoja 2015
18.-21.6. Viipuri, Pyhäjärvi, Valamo, Hiitola,
Elisenvaara, Lumivaara, Käkisalmi, Räisälä,
Rautu, Metsäpirtti

24.-27.7. Viipuri, Pyhäjärvi, Konevitsa,
Käkisalmi, Räisälä, Pietari ( Kesäpalatsi )

10.-13.8. Viipuri, Pyhäjärvi, Konevitsa,
Pattainen, Riiska, Sortanlahti, Käkisalmi,
Räisälä, Sakkola, Kelja

4.-8.9. Petroskoi, Karhunmäki, Kontunpohja,
Kivatzun putous, Poventsan kanava, Sortavala

Tiedustelut: Heli Salminen puh, 050 5671586

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

Vpl. Pyhäjärvi-
pöytästandaari
Suunnittelu Kaarle Viika,
1963. Hinta 42 euroa.

Vpl. Pyhäjärvi-
isännänviiri
Koko 45x400 cm.
Suunnittelu Kaarle Viika,
1992. Hinta 75 euroa.

Hintoihin lisätään
postituskulut.

Tilaukset ja lisätiedot
säätiön asiamies
Pirjo Kiiala,
puh.0442815 047 tai
pirjo.kiiala(at)gmail.com.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiöstä
tuotteita itselle tai lahjaksi

Pyhäjärvi-kirja
350 s.Reino O. Kukko –
Kaarle Viika, 1989.
Historiaa sanoin ja kuvin,
sekä murresanasto
selityksineen.
Hinta 25 euroa.

Vpl. Pyhäjärvi-
Säätiön 60-
vuotishistoriikki
136 s. Reino Äikiä, 2008.
Runsaasti kuvia ja muis-
teluita säätiön alkuajoilta
ja eri paikkakunnilla pi-
detyistä Pyhäjärvijuhlista
ja muista pyhäjärveläis-
ten tapahtumista.
Hinta 20 euroa.

Suvannon seutu
1917-1921, elämää ja
ihmiskohtaloita
336 s.
Suvannon seudun
paikallishistorian
työryhmä, 2015.
Hinta 40 euroa.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
uudet adressit saatavana

Adressit 10 euroa
kappale

+ postituskulut.
Tilaukset:

Juhani Forsberg
Ryytimaantie 19 A 8

00320 Helsinki,
puh. 050-511 2899

tai
juhaniforsberg@gmail.com


