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Kesän kotiseutu-matkat ovat jatkuneet

Pyhäjärvi-juhlat kutsuivat väkeä
neljänkin sukupolven voimalla

Pappa Aulis Mustalahti ja tyttärentyttäret Eevi
(harteilla) ja Salla Mustikkamaa käväisivät puu-
haamassa Muksulassa.

Juhlat aloitettiin niin jumalanpalveluksessa kuin pääjuhlassa näyttävällä lippujen saapumisella. Airueina
sotilasasuissaan toimivat Pekka Salonen ja Markku Lindroos, lipunkantajina Rauno Pajunen, Kari Äikäs
ja Markku Pärssinen. Pyhäjärvi-juhlista koostetta, sivut 1-9. Kuvat: Marjo Ristilä-Toikka.

Retkeläiset suunnittele-
massa päivän retkiohjel-
maa. Kuva: Seija Joki-
nen.

Jaana Koistinen piti juhlilla nuoren puheenvuoron:
34-vuotiaana hän pohti, miten nuoruus määritel-
lään ja miten todella paljon nuoremmat selvisivät
sota- ja evakkoajoista.

Kotiseutumatkoja Kannak-
selle on jatkettu myös py-
häjärveläisten reissuilla tä-
näkin kesäni, vaikka Karja-
lanmatkailun sanotaan vä-
hentyneen edellisvuosista.

Mauri Hauhia kertoo
juurienhoitomatkan kuulu-
misia Taubilan maisemista.

SIVU 10

Mitä nuoret
joutuivat kokemaan
evakkoaikoina?
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Keskiviikko 19. elokuuta 2015

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallitus on kokouksessaan 7.3.2015
myöntänyt apurahoja 10 pyhäjärveläisjuuriselle opiskeli-
jalle. Yhteensä 3900 euroa.

Helmi Pärssisen rahastosta:
- Olli Lehtonen, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova

Ulvila Kullaa (metsäkoulu). Metsäkoneenkuljettaja. Äi-
dinäiti on Marja-Liisa Pärssinen Puikkoisista.

Aune ja Vilho Kähösen rahastosta:
- Elias Kalliola, Turun kauppakorkeakoulu, Porin

yksikkö. Kauppatieteen maisterin tutkinto. Pääaine joh-
taminen ja organisointi.

- Elisa Kalliola, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu,
Turku. Kauppatieteiden maisterin tutkinto. Pääaineena
johtaminen ja organisointi. Sisarusten isoisä on Alpo
Nikunen Kiimajärveltä.

- Maarit Levoniemi, Turun yliopisto. Oikeustieteellinen
tiedekunta, Turku. Oikeustieteen maisterin tutkinto. Esi-
vanhempi Sulo Musakka Salitsanrannasta.

- Sirke Sahranto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu,
Helsinki. Tradenomi (AMK) Johdon assistenttityön ja
kielten koulutusohjelma. Isovanhempi Maire Hiiri, Riis-
kasta.

- Heiju Simola, Tallinnan teknillinen yliopisto, maisterin
opinnot. Pääaineena kansainväliset suhteet. Isoäiti Eila
Savia o.s. Naskali, Alakylästä.

- Iina-Alisa Wahl, Hämeen Ammattikorkeakoulu/
Wetterhoff, Hämeenlinna. Vaatetusalan muotoilua. Ta-
voite toteuttaa pohjoismaista suunnittelua edustavan,
suomalaisesta luonnosta inspiroituneen vaatemalliston.
Mallisto on nyt esitelty muotinäytöksessä Helsingin
Nosturissa 6.5.2015. Isoisä Seth Wahl, jonka isä Pyhäjär-
ven kirkon kappalainen (1929-1934) Sem Wahl, Pyhäky-
lästä.

Vappu Nikkasen rahastosta:
- Marjo Jalonen o.s. Immonen, Sasky/Huittisten am-

matti- ja yrittäjäopisto, Huittinen. Liiketalouden perusus-
tutkinto. Talouden  ja toimistopalvelujen koulutusohjel-
ma. Esivanhempi Martta Immonen o.s. Tenkanen Saap-
rusta.

- Ville Ketola, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden
maisterin tutkinto, opettajankoulutus, liikuntapedago-
giikka. Isoisä Teodor Sipiläinen Tiitualta.

Apurahoja on taas jaettu opiskelijoille
Juhlien loistoa,
vanhaa toistoa
Sastamalassa ne pidettiin, yksipäiväiset juhlat.
Ensimmäistäkö kertaa? Ei tarkkaan ottaen. Sodan-
jälkeisen historian alkuhämärästä löytyy toinenkin
kerta. Kysykää vaikka Reino Äikiältä tai tarkistakaa
hänen kirjoittamastaan historiikista. Minulle sattui
pääkirjoitusvuoro myös edellisellä kerralla elokuus-
sa, kun Sastamalassa pidettiin juhlat. Silloinkin
ensin kiitin rutinoidusti ja tarmokkaasti toteutuista
juhlista, niin on ilo tehdä nytkin. Toistella täytyy. Kiitos
vielä kerran järjestäjille.

Juhlien hengen ja tunnelman luovat lopulta osanot-
tajat, yleisö. Kyllä oli väliajoilla ”paljo huonokuulosii”,
kun tuttavat haastelivat. Sentään maltettiin kuunnella
ohjelmaakin. Uudehko kaupunginjohtaja Jaakko
Malmberg luki pyhäjärveläiset Sastamalaan liitetty-
jen kuntien joukkoon, mielestäni hauska ja kaunis
oivallus.

Elokuvaneuvos Kari Uusitalon puheen aikana
evakkolapsen kokemus tuli poikkeuksellisen lähelle
itseäni, kun hän koruttomasti kertoi ensimmäisen
taipaleensa alkaneen 6-vuotiaana. Tämä siitä
syystä, että olen seuraillut samanikäisen poikani
pojan Veikon vaiheita tänä tärkeänä kouluunlähdön
syksynä. Poika esitteli iloisena kotonaan uutta
kerrossänkyään, jonka alla mahtuu koulutehtäviä
tekemään. Juuri kävimme seuraamassa ekaluokka-
laisten koulutielle siunaamistakin kirkossa. En
tahdo kestää ajatusta, että Veikko joutuisi parin
tunnin varoitusajalla lähtemään kylmään syksyyn
sotaa pakoon. Mutta niin joutui Kari ja monet muut.

Kunpa kenenkään ei tarvitsisi tuollaista kokea! Mutta
itse asiassa väitetään, että tällä hetkellä pakolaisia
olisi ympäri maailmaa enemmän kuin koskaan. Sitä
ei taideta oikein ymmärtää. Pieni Suomi on aina
ohjaillut mahdollisimman hyvin kansalaistensa
vaiheita. Kaikkien maiden pakolaisten ongelmia
emme voi ratkaista, mutta moni valtakunta voisi ottaa
mallia meistä.

Veikko juniorin vaiheet, kirkossa käynti, laulut.
Aasinsilta on huikea, mutta kesän mittaan ja erityi-
sesti erään poisnukkuneen evakkoisännän muisto-
lausetta valitessani alkoi päässäni soida rosoisen
Jaakko Löytyn virsisävelmä Kaija Pispan sanoihin

”Edessä reitti tuntematon aukeaa,
omin voimin emme kestä tuulta vasten.
Matkalla, Herra, lupaat meitä johdattaa,
kaitse askelia horjuvien lasten.”

Ihan niin kuin evakolle, pakolaiselle tai koulutien
alkajalle kirjoitettu! Ja neljännessä säkeistössä
vielä:

”Lopulla matkaa ikäväni ymmärrän
ihmisen on määrä kotiin päästä kerran.”

Säätiön adressiin en kuitenkaan kehdannut näitä
säkeitä kirjoittaa, vaan valitsin valmiista. Mutta kun
siunaustilaisuutta vietettiin, sukulainen lauloi tämän
teoksen. Jaakko ja Kaija ovat varmasti ajatelleet
muita kuin karjalaisia virttä tehdessään.
Mutta tuskin pahastuvat, vaikka lainaisimme vielä
kertosäettäkin:

”Vaikka vaellus on
vaivaista,
minä vielä jaksan toivoa,
olen kahden maan
kansalainen.”

Hyvän loppukesän
toivotuksin

ESKO PULAKKA
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallintoneuvoston pj.

- Kalle Mahlamäki, Hämeen Ammattikorkeakoulu,
Mustialan yksikkö Tammela. Luonnonvara-alan am-
mattikorkeakoulututkinto, Agrologi (AMK). Maaseutu-
elinkeinojen koulutusohjelma. Maatilatalous. Isoäiti Hil-
da Tuhkonen o.s. Seppä, jonka äiti Liisa Seppä o.s.
Kukko Matiskalasta.

- Sampo Pärssinen, Satakunnan ammattikorkeakoulu,
Pori. Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Insinööri
(AMK), kone- ja tuotantotekniikka. Isoisä Erkki Pärssi-
nen Puikkoinen/Heinoinen.

Kokouksessaan 15.6.2015 Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön halli-
tus on myöntänyt apurahoja 3 opiskelijalle. Yhteensä
1800 euroa.

Perinnerahasto I:stä äidinkieltä tai musiikkia
opiskeleville:

- Aaro Immonen Tampereen yliopisto, Tampere.
Pääaine venäjän kieli ja kulttuuri, sivuaineina opiskellut
journalistiikkaa ja viestintää, politiikan tutkimusta ja
tsekin kieltä. Isoisän isä  Pekka Immonen oli Pyhäjärven
pappilan vuokraviljelijä, joka osti vuonna 1939 oman
tilan Sortanlahdesta.

- Miikka Uusitalo, Helsingin konservatorio, Helsinki.
Musiikkialan 3-vuotisessa perustutkintokoulutuksessa.
Isoisä Kari Uusitalo  Alakylästä.

Arvo Kukon rahastosta humanistisia tieteitä tai
musiikkia opiskeleville:

- Ainomaija Rajoo, Turun yliopisto, Turku. Pääaine
yleinen historia. Apuraha tulee pro gradu-tutkielman
rahoittamiseen. tutkielma käsittelee 1800- ja 1900-luku-
jen vaihteen eurooppalaista rauhanaatetta. Äidinäiti Mai-
la Hämylä o.s. Hyttinen Enkkuasta.

Säätiön hallitus on päättänyt avustaa myös Mikkelissä
toimivaa Karjala-tietokantasäätiötä 1000 eurolla Perin-
nerahasto II (Jäppisten rahastosta). Tarkoituksena on
saada luovutetun alueen kirkonkirjatiedot yliopisto-,
suku- kuin muillekin tutkijoille helposti käytettävään
muotoon eli Karjala-tietokantaan, josta puuttuu vielä
noin puolitoista miljoonaa henkilötietoa – osaksi myös
Pyhäjärveltä. Rahat menevät lähinnä palkkakuluihin.

PIRJO KIIALA
Säätiön asiamies

Juhlilla kiitettiin stipendien saaneita ja juhlaohjelman osallistujia. Vasemmalta Pertti Hakanen, Pirjo
Kiiala, Laila Tenkanen, Kari Uusitalo ja Jarkko Malmberg.
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TULOKSET:
1. Nokian Urheilijoiden PYHÄJÄRVÖISET  2,19
Heikki Naskali
Tuomas Kaasalainen
Aleksi Savolainen
Liisa Naskali
Voittanut joukkue saavutti toisen kiinnityksen
kiertopalkintoon.

2. POHJOLAISEN SUKU 2,25
Arttu Rantanen
Marko Pohjolainen
Tero Pohjolainen

3. HIIREN POIKASET  2,44
Leevi Heininen
Anna Heininen
Matti Koota
Inka Heininen

4. KOTIT  3,08
Topi Kotti
Albert Laakkonen
Virpi Laakkonen
Aku Broman

5. MARJAMÄEN URHEILIJAT  3,09
Veikka  Westergrén
Saga Stenberg
Heini Stenberg
Hille Westergrén
Julia Pääkkönen

6. SAVOLAISEN JENNYN PERILLISET  3,14
Lari Hakanen
Pertti Hakanen
Lenni Hakanen

Voimistelu- ja Urheiluseu-
ra Kaiun juhlaviestissä ki-
sasi kuusi joukkuetta
19.7.2015 Sastamalan kes-
kusurheilukentällä.

Yrjö S. Kaasalaisen
kuuluttama sekä kilpailun-
johtaja Oiva ja apurinsa
Tuula Kaasalaisen orga-
nisoima leikkimielinen kil-
pailu käytiin hyvässä hen-
gessä, mutta tiukasti viesti-
osuuksia pinkoen. Yleisöä-
kin saapui urheilukentän
katsomoon mukavasti, ja
kaikki joukkueet palkittiin.

– Kiitos viestiin osallistu-
neille joukkueille ja juoksi-
joille huoltajineen. Osallis-

tumalla teitte mahdolliseksi
tämän perinteitä kunniot-
tavan kilpailu- ja kulttuuri-
tapahtuman. Kiitos yleisöl-
lekin mahtavasta kannus-
tuksesta ja tunnelman luo-
misesta. Kiitos myös Sas-
tamalan kaupungin liikun-
tatoimelle hyvästä yhteis-
työstä ja kaikesta tarvitta-
vasta tuesta tämän kilpai-
lun onnistumiseksi. Ja tie-
tysti myäs kuuluttajana toi-
mineelle Yrjö S. Kaasalai-
selle ja kaikille muillekin
kilpailun järjestämisessä
mukana  olleille henkilöille,
viestittää Oiva Kaasalainen.

Kaiun juhla muistoviestissä kiri kuusi joukkuetta

Voittajajoukkue pokaalinsa kera. Kuva: Kirsti Naskali.

Palkintojenjakajat Oiva Kaasalai-
nen ja Esko Pohjolainen. Voittajajoukkueen vauhdikas kapulanvaihto.

Joukkeet palkintojenjaossa. Kuvat: Marjo Ristilä-Toikka.

Juhlaviesti on juostu.
Kuva: Kati Kärki.

. Vpl. Pyhäjärvi-juhlat olivat 19.7. Esitämme sydämelliset kiitoksemme juhlatoimikunnalle,
talkooväelle, ohjelmansuorittajille, yksityishenkilöille ja yhteisöille, sekä arvoisalle juhlayleisölle.

Teidän kaikkien myötävaikutuksella saimme viettää monipuolisen juhlapäivän Sastamalassa.
Tapaamisiin 70. juhlilla, paikasta ja ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

PERTTI HAKANEN PIRJO KIIALA
hallituksen puheenjohtaja säätiön asiamies
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Kirkonsanoma

Karjalainen kansanmessu kuljetti ajassa taaksepäin
Rakkaamme

Helka Aira Koponen
o.s. Äikiä

s. 22.3.1936 Vpl. Pyhäjärvi
k. 19.7.2015 Espoo

Kaipaamaan jäävät
Eino
Mikko
Liisa perheineen
Matti perheineen
sukulaiset ja ystävät

Päivä kun nousee, niin sammuvi tähti.
Ei se iäks sammu, ken elämästä lähti.
Nuku tähti helmassa päivän.
                                            - Eino Leino

Siunattu läheisten saattamana.
Lämmin kiitos osanotosta. Pyhäjärvi-juhlien jumalanpalvelus poikkesi tällä kertaa

perinteisestä. Liturgian piti kirkkoherra Ari Paavilainen.
Sen jälkeen nähtiin Karjalainen kansanmessu, jonka to-
teutti PieniSuuriMissio käsikirjoittajana Maria Piiroi-
nen. Mukana käytetyt kuvat olivat Oiva Kaasalaisen
arkistosta, ääniefektit Iida Nallin ja äänestoistosta huo-
lehti Marko Virtanen. Ohessa otteita esityksen teksteistä.

Alkulauluna laulettiin:
Karjalan kunnailla kellot ne kaikuu.

Karjalan kunnailla käköset ne kukkuu,
Luojansa kunniaksi laulaa.
Oksalla yönsä tiaisetkin nukkuu
nauttien taivaista rauhaa.

Karjalan kunnailla kellot ne soittaa
kutsuen kirkkoon kansaa.
Karjalan kunnailla köyhä kansa huokaa
Herransa puoleen se huokaa.
Herransa puoleen se huokaa.

Karjalan kansan sydämessä soipi
rinnatusten itku ja nauru.
Karjalan kansan sielusta voipi
nousta kivun kiitoslaulu.
Nousta kivun kiitoslaulu.

Laupias Herramme aina olet läsnä
kaikilla elämämme teillä.
Anna meille usko että olet tässä ja
armollasi siunaat meitä.
Armollasi siunaat meitä.

Synnintunnustus: Syvvyyvestä

Syvvyyvestä minä huuvan sinnuu, Herra.
Herra kuule miun iänein.
Jos sie, Herra, piät mielessäis synnit,
kuka, kuka silloin kestää?
Laupeutesi tähen, laupeutesi tähen,
pyysi pois, pyyhi pois miun syntin.

Mutta siun tykönäs on anteeksiantamus,
jotta sinnuu pelättäisiin.
Herra, ole armollinen, ole miulle armollinen,
kuka, kuka muuten kestää?
Laupeutes tähen, laupeutes tähen,
pyyhi pois, pyyhi pois miun syntin.

Kolehtilaulu: Psalmi 23

Herra on miun paimeneni,
miulta ei mittään puutu.
Hän vie vihreille niityille,
johtaa miut vetten ääreen.
Virvoittaa miun sieluni,
ohjailee oikeaa tietä.

Kulkisinko synkäs laaksos,
en mie mittää pahhaa pelkäis,
sillä sie oot miun kanssain
johattelet paimensauval.
Vihollisen etteen pöyvän
katat sie miun syyvä.
Pääni voijat tuoksuöljyl
miun maljain ain on täynnä.
Siun suuri rakkautes
suojaa miut öin ja päivin.
Asua saan huoneessasi
päivieni loppuun saakka.

Päätöslaulu: Ristinmerkki

Päiviemme ylle on piirretty risti,
jokaisen päivämme siunaamaan.
Herramme ruumista naulat ne pisti
taakkamme suostui hän kantamaan.

Elämämme ylle on piirretty risti,
kukistettu valta on kuoleman.
Herramme vihollisen vallan jo riisti,
rauhallaan siunaa aina uudestaan.

Huomisen ylle on piirretty risti,
turha on käydä sitä suremaan.
Kuljemme pystypäin ja rohkeasti,
Herramme ei jätä meitä milloinkaan.

Raamatunlukua
Päivän laulu: Sunnuntaiaamuna

Jos olet kulkenut sunnuntaiaamuna varhain
keskellä keväisen koivikon,
jos olet tuntenut kostean mullan tuoksun
ja peipposen laulua kuunntellut.
Niin olet sieluusi taivaisen tunnun saanut
ja Luojasi lahjoista nauttinut
ja silloin tiedät, Karjalanlapsi
vain täällä, vain täällä on kotisi sun.

Jos olet astunut sunnuntaiaamuna kirkkoon
keskellä kansan rukoilevan.
Jos olet tuntenut lempeän armon tuoksun ja
urkujensoittoa kuunnellut.
Niin olet sieluusi taivaisen tunnun saanut
ja Luojasi lahjoista nauttinut
ja silloin sen tiedät, Karjalanlapsi
vain täällä, vain täällä on kotisi sun.

Jos olet astunut arkana ehtoollispöytään
keskellä kansan kaipaavan.
Jos olet tuntenut suloisen taivaan tuoksun
ja koskettavan toisen maailman.
Niin olet sielusi taivaisen tunnun saanut
ja Luojasi lahjoista nauttinut
ja silloin tiedät, Karjalanlapsi
vain täällä, vain täällä on kotisi sun.

Lempi Wilson syntyi Lah-
navalkaman kylässä, Pyhä-
järvellä, Karjalassa.  Teini-
ikäisenä hän joutui koke-
maan Neuvostoliiton iskut
Karjalaan vuosina 1939 ja
1944, ja joutui kaksi kertaa
muuttamaan pois kotoa
evakkona.

Hän meni myöhemmin
naimisiin, sai lapsia, ja v.
1957-58 vaihteessa perhe
muutti Australiaan. Kuusi
vuotta myöhemmin he
muuttivat Los Angelesiin,
Kaliforniaan. Lempi muutti
Washingtonin osavaltioon
vuonna 1980.

Hän oli ompelija ja kir-
jailija/runoilija. Useiden
vuosien ajan Lempi kir-
joitti säännöllisesti kolum-
neja Seattlen suomalaisen
kirkon kuukausibulletiiniin,
”Amerikan Uutiset” -leh-
teen ja Suomi-Seuran jul-
kaisuihin.

Hän julkaisi kaksi kirjaa:
Tyttö Maailmalla I ja II,
jotka käännettiin englannik-
si nimellä ”Sisu Mother”.
Hän oli Finlandia Founda-
tion Seattlen ja Bellingha-
min paikallisosastojen,
Seattlen suomalaisen kir-
kon, United Kaleva Brot-
hers and Sisters Seattle Lod-
ge 11:n sekä Nordic Heri-
tage Museumin jäsen.

Lempiä jäävät suremaan
kolme tytärtä, Pirjo (Bru-
ce) Appling, Pirkko (Bill)

Muistokirjoitus

Lempi Vellamo Wilson
24.11.1926 - 05.08.2015

O’Clock ja Paula Uusitalo
ja poika, Pekka Uusitalo,
kymmenen lastenlasta, kuusi
lastenlastenlasta, ja lukuisat
sisarusten lapset.

Muistotilaisuus pidetään
27. syyskuuta 2015, klo
11:30 Seattlen suomalaises-
sa luterilaisessa kirkossa,
8504 13th Ave NW, Seatt-
le, WA 98117.

Mahdolliset lahjoitukset
Lempin muistoksi voi teh-
dä osoitteella:

Nordic Heritage Muse-
um, 3014 NW 67th St,
Seattle, WA 98117, USA

Lempi eli SISUlla!

OMAISET

Pyhäjärvi-lehti
julkaisee

joka numerossa tietoja
perhetapahtumista, kuten merkkipäivistä,

edesmenneistä ja valmistuneista.

Muistathan kuitenkin aina kysyä
asianosaisilta  luvan tietojen julkaisuun.

Karjalaisen kansanmessut kuvat: Kati Kärki.
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Muistokirjoitus

Väitöksiä

Sastamalan kirkkomaalla
sankarivainajien ja Karja-
laan jääneiden vainajien
muistomerkillä tervehdys-
ten laskun yhteydessä pu-
heen piti Pertti Hakanen.

– ”Himmetä ei muistot
koskaan saa” – sanotaan
laulussa nimeltään Veteraa-
nin iltahuuto. Me olemme
täällä osoittaaksemme, että
me emme unohda. Emme
unohda niitä uhrauksia, joi-
ta vanhempamme tekivät.
He taistelivat puolestam-
me ja uskoivat meihin. Hei-
dän uhrauksensa muistut-
tavat meitä juuristamme.

Hieman yli 70-vuotta sit-
ten näihin aikoihin sodis-
samme oli kuollut liki
100 000 sotilasta.

– Kuten tiedämme, tämä
oli seurausta siitä, että Suo-
mi oli joutunut osaksi tois-
ta maailmansotaa. Ajau-
duimme itänaapurimme
Neuvostoliiton kanssa kon-
fliktiin, jonka verisyys oli
ennennäkemätön Suomes-
sa. On vaikea edes kuvitel-
la, mitä sotilaat, joista vain
osa lepää sankarihaudoissa
kotipaikkakunnillaan, jou-
tuivat kokemaan.

– Tai mitä joutuivat ko-
kemaan perheet, joiden so-
taan lähteneistä miehistä ei
yksikään palannut. Sota haa-
voittaa aina koko kansaa –
äitejä, lapsia, vanhempia ja
isovanhempia. Suurinta hin-
taa maksoivat kuitenkin so-
dassa kaatuneet, joita me
tänään muistamme. Paljon
jäi heiltä kertomatta ja pal-
jon on jäänyt meiltä ikui-
sesti kuulematta, totesi Ha-
kanen.

Sodan verisyyden lisäksi
myös yli 400 000 karjalais-
ta joutui sanomaan hyvästit
synnyinseudulleen.

– He lähtivät pakoon
sotaa jättäen samalla taak-
seen kotinsa ja elämäntyön-
sä. Evakuoinnit olivat usein
kiireisiä ja mukaan otettiin
omaisuutta vain sen ver-
ran, mitä kukin jaksoi kan-
taa. Loput jätettiin tulevan
rajan taakse.

Samoin rajan taakse jäi-
vät myös jo ennen sotia
haudatut äidit, isät ja iso-
vanhemmat.

– Rauhan solmimisen ja
rajan vetämisen yhteydessä

nämä omaiset jäivät lopul-
lisesti Neuvostoliiton puo-
lelle. Luopumisen tuska on
rintamalla ja perheissä ollut
sanoinkuvaamaton.

Sodan runtelemassa val-
tiossa karjalaisten uudelleen
sijoittaminen ei ollut help-
po tehtävä.

– Uuttera, sopeutuvai-
nen ja sitkeä kansa kuiten-
kin alkoi nopeasti rakentaa
elämäänsä uusilla paikka-
kunnilla. He eivät unohta-
neet juuriaan, vaan toivat
oman kulttuurinsa osaksi
alueidensa kulttuuria. Hei-
dän jälkeensä jättämäänsä
perintöä ja perinteitä on
syytä vaalia ja pitää hengis-
sä.

– Näin jälkikäteen ajatel-
tuna sodat muovasivat mei-
tä tavalla joka on ainutlaa-
tuinen koko maailmassa.
Suurimpien koettelemus-
temme ja kaikkein raskaim-
pien aikojen edessä olim-
me sisukkaampia, yhtenäi-
sempiä ja määrätietoisem-
pia kuin koskaan. Aiem-
min sisällissodassa kahtia-
jakautuneesta kansasta tuli
yksi yhtenäinen kansa. En-

Lastenkirurgi Anne Vive-
ka Salonen on väitellyt
lääketieteen tohtoriksi Tam-
pereen yliopistossa 19. jou-
lukuuta 2014. 

Väitöskirjan aiheena oli
lasten ja nuorten olkaluun
alueen murtumien sairaa-
laesiintyvyys ja -hoito. Sekä
titaaniseen taipuisaan ydin-
naulaan liittyvät hoitokom-
plikaatiot.

Vastaväittelijänä profes-
sori Willy Serlo Oulun yli-

opistosta. Kustoksena toi-
mi dosentti Ville Mattila.

Annen vanhemmat Mat-
ti ja Irma Salonen o.s. Raja-
la. Annen isoäiti Elma Ra-
jala o.s. Karjalainen on syn-
tynyt Vpl Pyhäjärven Rot-
janlahdessa, vanhemmat
Elisa ja Antti Karjalainen. 

Annen isän äiti Martta
Salonen o.s. Lamppu on
syntynyt Sakkolan Ojanie-
messä, vanhemmat Helena
ja Nikolai Lamppu.

Irja Liisa Suontausta,
o.s. Lamppu, täyttää 90
vuotta Sastamalassa
1.9.2015. Häntä onnittele-
vat lapset, lastenlapset ja
lastenlastenlapset perhei-
neen. Kuva evakkotytöstä
70 vuotta sitten.

Siskoni Sirkka Kokko, o.s.
Inkinen nukkui viimeiseen
uneen kesäkuun kauneim-
pana ja lämpimämpänä
päivänä 4.6.2015. Liput lie-
huivat sinistä taivasta vas-
ten, oli Puolustusvoimain
lippujuhlapäivä, se oli kuin
kunnioitus lotan lähdölle.

Sirkka sai elää pitkän ja
vaiherikkaan elämän, lähes
93-vuotiaaksi. Sirkka oli
syntynyt Viipurin läänin Py-
häjärven Pyhäkylässä
15.7.1922 Hilma ja Matti
Inkisen esikoislapsena.
Perheen vanhimpana lap-
sena hän sai kasvaa äidin,
isän ja isovanhempien, se-
dän ja tädin hoivassa. Per-
heeseen syntyi vielä viisi
poikaa ja yksi tyttö. Ikäero
vanhimman ja nuorimman
välillä oli 15 vuotta. Suru
koetteli perhettä. Kolme
poikaa menehtyi pieninä,
1920- ja 1930-luvun tie-
noilla, epäiltiin mahapö-
höksi sen ajan tietojen pe-
rusteella.

Sirkka joutui hoivaamaan
pieniä vuoron perään van-
hempien ollessa navetta- ja
peltohommissa. Kansakou-
lun Sirkka kävi Pyhäkyläs-
sä. Opettajana oli Emil
Korhonen, jonka kanssa
kävivät ruokatunnilla Ylä-
Pekkolassa syömässä, kun
opettaja oli ruokamiehenä
Inkisillä.

Talvisodan syttyessä Sirk-
ka jäi isän kanssa järjestä-
mään karjakuljetusta. Äiti,
mummo ja lapset lähtivät
jo aikaisemmin. Leipätai-
kina oli nousemassa, se piti
leipoa matkaevääksi. Sirk-
ka 17-vuotiaana neitokai-
sena suoritti sen työn. Sii-
hen hätään lehmä pyöräytti
vielä vasikan, isä joutui teu-
rastamaan sen ja Sirkka
paistoi lihat vielä uunissa
evääksi.

Karja oli saatu junaan.
Pieni vasikka ei olisi selvin-
nyt talvipakkasessa kulje-
tusta. Lehmä ammui, kai-
paili vasikkaansa. Sirkka lyp-
si lehmän ja antoi lämpöi-
sen maidon emolle, joka
joi koko ämpärillisen mai-
toa lämpimäkseen.

Alavudelle tullessa leh-
mät tuotiin taloon, missä
äiti oli vastassa, riemulla ei
ollut rajoja, lehmät am-
muivat, puskivat ja nuoli-

Merkkipäiviä

Siskoni Sirkka Kokon
muistolle

vat emäntänsä jälleennäke-
misen riemusta.

Kansanopiston Sirkka
suoritti jossakin vaiheessa.
Jatkosodan aikana muoni-
tus- ja ilmavalvontalottana
ollessa Sirkka tapasi tule-
van puolisonsa Kullervo
Kokon. Häitä vietettiin
Karjalassa 23.5.1943. Nuo-
ripari asettui asumaan Hel-
sinkiin. Asuntopula oli kova,
alivuokralaisina asuessaan
perhe kasvoi, 27.4.1944 syn-
tyi poika ja 6.6.1946 syntyi
tyttö.

Sirkka oli tarmokas ja
taloudellinen. Hän ompeli
lapsille ja itselleen vaatteita
ja loihti ruokaa. Työelämän
hän suoritti ompelimossa
Helsingissä ja myöhemmin
myyjättärenä tavaratalossa
Keravalla. Jälkipolvi kas-
voi ja niin tuli täyteen neljä
sukupolvea.

Puolison kuoltua vuon-
na 2004 Sirkka tunsi itsensä
yksinäiseksi, alkoi kaivata
hoitokotiin ja palvelun pii-
riin, mutta ei ollut tarpeeksi
huonokuntoinen eikä pääs-
syt.

Sirkka sairasteli viimeisi-
nä vuosina, hän sai apua
kotiin, ruuanlaittoon, siivo-
ukseen ja lääkkeiden an-
toon. Lapset, läheiset ja ys-
tävät huolehtivat monista
tehtävistä. Maaliskuulla kaa-
tumisen jälkeen hän ei pääs-
syt enää kotiin, ja voimien
vähetessä hän nukkui rau-
hallisesti viimeiseen uneen.

Karjala oli viimeisinä ai-
koina mielessä, hän pyysi
minua laulamaan karjalaisia
lauluja; Laps olen köyhän
kauniin Karjalan, se oli oi-
kea laulu, sellaista siellä oli,
ja äiti tuuditti mun kehto-
ain ja laulut Laatokan ma
kuulla sain, hän sanoi.

Näin päättyi sukumme
vanhimman elämä. Sirkkaa
muistaen: Liisa ja Pekka
perheineen, Marja-sisko ja
Taneli-veli perheineen.

MARJA LAHTINEN
os. Inkinen, Kerava

JK. Kävimme Pyhäjär-
vellä ”kotona” 10.-
13.7.2015, ja tapasimme
talon asukkaan. Terveiset
Sirkalle jäivät kertomatta
sieltä ja Valamosta ym.

Tilaa Vpl.Pyhäjärvi-lehti
omaksi, ystävälle tai
sukulaiselle lahjaksi!

Hinta edelleen
vain 30 euroa/ vuosikerta

Soita p. 040 730 2622
tai tilaa nettisivujemme
tilauslomakkeen kautta

tisistä vihollisista tuli tois-
tensa taistelutovereita, Ha-
kanen muistutti.

– Näiden taistelutoverei-
den perintönä on suoma-
laisuus, jonka vuoksi saam-
me olla ylpeitä juuristam-
me nyt ja aina. Meidät tun-
netaan lujatahtoisena, älyk-
käänä ja työteliäänä kansa-
na, joka selviytyy, riippu-
matta siitä kuinka pahassa
tilanteessa elämme. Me kan-
namme vastuumme ja tu-
emme toisiamme tosipai-
kan tullen. Tämä on sitä
perintöä, jonka sotiemme
sankarit ovat kylväneet. He
loivat kulttuuria, joka on
lähtemätön osa meitä jo-
kaista.

Sankarihaudoissa ja Kar-
jalassa lepääviä sankari-
vainajia ei turhaan kutsuta
sankareiksi.

– Me kutsumme heitä
sankareiksi, koska he uh-
masivat tai uhrasivat oman
henkensä toisten vuoksi. He
ovat sankareita, koska us-
koivat Suomen olevan tais-
telemisen arvoinen. He
kuolivat, jotta me saisim-
me elää. Heitä me kutsum-
me sankareiksi, joiden
muisto ei himmene kos-
kaan. Veteraanin iltahuudon
sanoin:

”Ylväänä Karjalan heimo,
tuskansa kantanut on.

Maa-äiti suojaansa sulkee,
vartija poissa jo on.”

Emme unohda esivanhempiemme uhrauksia

Seppeleenlaskijat, vasemmalta Pirjo Kiiala, Yrjö S. Kaasalainen, Irja Kärki ja
Sami Karmala. Kuva: Yrjö Inkinen.
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Karjalaisuuden ovet ovat auki kaikille
kiinnostuneille
Päiväjuhlan alkajaisiksi vie-
tettiin hiljainen hetki pois-
nukkuneiden pyhäjärveläis-
ten ja heidän jälkeläistensä
muistolle.

Päiväjuhlan tervehdyssa-
noissaan kaikki vieraat läm-
pimästi tervetulleeksi toi-
votellut säätiön hallituksen
pj. Pertti Hakanen muis-
tutti juhlan teemasta, ylisu-
kupolvisuudesta ja kirjalli-
suudesta, oltiinhan Suomen
kirjapääkaupunki Vamma-
lassa.

Hakanen iloitsi siitä, että
sunnuntain juhlapäivä oli
kutsunut runsaasti vieraita,
niin pyhäjärveläisiä kuin
muitakin karjalaisuudesta
kiinnostuneita. Sastamalas-
sa jaettiin ennen juhlia viiti-
sentuhatta Vpl. Pyhäjärvi-
lehteä, ja osin sen ansiosta
myös paikkakuntalaisiakin
saapui juhlille.

– Karjalaisuuden ovet
ovat auki kaikille kiinnos-
tuneille.

Kirjallisuus oli esillä niin
Pukstaavin pyhäjärveläiskir-
ja-näyttelyssä kuin juhlapai-
kalla paikallisten tarinoiden,
esittelijöiden ja kirjailijoiden
voimin.

–Yl i sukupolv isuut ta
olemme avoimesti mark-
kinoineet ja toivoneet per-
hekunnittain useamman su-
kupolven voimin osallistu-
maan juhlille. Me kaikki
tiedostamme juhliemme
jatkuvuuden siirtymisen
vuosikymmeniä eteenpäin
vain tätä biologista mah-
dollisuutta hyödyntäen.

Juhlapuhuja, kansanedus-
taja Hakanen muistutti, että
karjalaisten juhlilla on yh-
teiskunnassamme iso mer-
kitys.

– Olemmehan laajasti le-
vittäytyneet, vaikutamme
monialaisesti eri tehtävissä
ja heimolaisuutemme tulee
monilla eri tavoilla esille
meidän persoonissamme.
Kulttuurin hyvinvoinnin
merkitys tulee tulevaisuu-
dessa lisääntymään yhteis-
kunnassamme – meidän
karjalaisten keskuudessa
hyvinvoinnin osatekijä on
varmasti ollut juuri histori-
amme tunnistaminen.

– Meidän jokaisen tulee
huolehtia myös jatkossa sii-
tä, että historiamme on eri
sukupolvien saavutettavis-
sa. Kannustakaa läheisiän-
ne, osallistukaa itse, arvos-
takaamme toinen toisiam-
me tekemään työtä tämän
kulttuuriperimän eteen ar-
jen keskellä.

– Meille sastamalaisille
pyhäjärveläisyys näkyy
myös fyysisesti, saamme-
han nauttia kirkollisisista het-
kistä niin Tyrvään Pyhän
Olavin kirkossa kuin myös
seurakuntatalollamme kirk-
kosalissa Pyhäjärven kir-
kosta evakuoitujen krusi-
fiksien äärellä.

– Identiteetti rakentuu
meille jokaiselle niin eri ta-

Juhlan juonsi Seija Ha-
kanen tyylikkäänä mustas-
sa mekossaan, jonka har-
teille hän oli kietaissut Tyr-
vään kansallispuvun huivin;
nykyään rohkaistaankin tuu-
lettamaan kansallispukuja
eri tilaisuuksissa ja hyvän
maun puitteissa myös käyt-
tämään kansallispukujen
osia muiden vaatteiden
kanssa.

Sastamalan kaupungin-
johtaja Jarkko Malmberg
toi Sastamalan tervehdyk-
sen juhlille todeten karja-
laisten tulon rikastuttaneen
mm. paikkakunnan kult-
tuuria, rakennusperinnettä,
käsityöalaa ja ruokakulttuu-
ria. Sastamalan historiasta
hän kertoi olevan ensim-
mäisen kirjallisen mainin-
nan jo kesältä 1303 – nyky-
äänhän kaupunki on julis-
tautunut Suomen kirjapää-
kaupungiksi.

Reilun 25 000 asukkaan
ja monien kuntaliitosten
kasvattama maaseutukau-
punki on hänen mukaansa
vireä paikkakunta, jolla on
kaikki mahdollisuudet edel-
leen kehittyä. Hän laski Vii-
purin läänin pyhäjärveläiset
yhdeksänneksi kunnaksi,
joista nyky-Sastamala on
muodostunut.

Timo Lappalainen esit-
teli Vpl. Pyhäjärven
kirkkoon liittyvää ma-
teriaalia, jota hän on
vuosien saatossa kerän-
nyt. Haave kirkon pie-
noismallin rakentami-
sesta itää, mutta sopivi-
en materiaalien ja työs-
tämisen kanssa on vielä
haastetta edessä. Kuvat:
Marjo Ristilä-Toikka.

Voimisteluesityksessään
taituroi Terhi Kuusiston
ohjaamia Coralli-ryhmä-
läisiä.

Kihuja juhlisti myös Kiikan torvisoittokunta johta-
janaan Risto Yli-Perttula ja solistina Päivi Keiho.

valla; pyhäjärveläiset ovat
tällä seudulla saaneet näi-
denkin avulla lisäarvoa pai-
kallisuuteen sopeutumiseen
sekä oman itsensä tunnista-
miseen.

Musiikkiantia yleisölle, Laina Tenkanen-Poikkeus
säestäjänään Maria Piiroinen. Kuvat: Kati Kärki.

Pertti Hakanen puhumassa kirkonmenojen jälkeen, taustalla jumalanpalveluksen ja ehtoollisen tarjon-
nut papisto. Kuva: Yrjö Inkinen.

Kotitekoiset karjalanpiirakat kuuluvat ilman
muuta juhlille.
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Kun juhlapuhuja, elokuva-
neuvos Kari Uusitalo ka-
pusi puhujakorokkeelle, niin
hän sai todeta edellisesti
kerrasta kuluneen 57 vuot-
ta.

– Olen edellisen kerran
kesällä 1958 ollut puhu-
massa Pyhäjärvi-juhlilla
Ikaalisissa, silloin juhlaesi-
telmöitsijänä. Olin tuolloin
valtiotieteen ylioppilas; val-
mistuin valtiotieteen kandi-
daatiksi ja maisteriksi vasta
seuraavana vuonna 1959,
kertoili Uusitalo.

Säätiö oli antanut esitel-
män aiheeksi Nuori polvi
ja pyhäjärveläisyys – Uusi-
talo itse otsikoi esitelmänsä
teemaan Pyhäjärveläisyys –
sen säilyminen ja säilyttä-
minen. Tilanteeseen liittyy
myös muisto, kun varsinai-
sena juhlapuhujana ollut le-
gendaarinen Johannes Vi-
rolainen, ilmeisesti omas-
ta aloitteestaan, halusikin
puhua vasta Uusitalon jäl-
keen.

– Minä jouduin puhu-
maan ensin, ja  Virolainen,
kokenut kehäkettu, saattoi
omaan puheeseensa ottaa
tärppejä minun puheenvuo-
rostani.

Kari Uusitalo oli edelli-
sen vuoden maaliskuussa
valittu Helsingissä vastape-
rustetun Vpl. Pyhäjärvi-Seu-
ra ry:n ensimmäiseksi sih-
teeriksi, ja hän paukutti pu-
heensa 25-vuotiaan valtio-
tieteen ylioppilaan ja poliit-
tisen historian opiskelijan
kaikella antaumuksella.

– Kun nyt kaivoin pu-
heeni esiin, totesin siinä lu-
kuisia yhtymäkohtia nyky-
tilanteeseen. Silloin maail-
manrauha rakoili Lähi-Idäs-
sä, nyt Ukrainassa. Eikä
Lähi-Itä ole vieläkään rau-
hoittunut, ja jatkotapahtu-
mat Ukrainassa ovat täysin
hämärän peitossa.

Haalistuneetkin muistot
vaalimisen arvoisia
Hyvinkin yli puolen vuosi-
sadan jälkeen Kari Uusita-
lo oli iloissaan siitä, että
Vpl. Pyhäjärvi-juhlia viete-
tään edelleen.

– Ihmeellinen on se voi-
ma, joka saa meidät pyhä-
järveläiset kokoontumaan
vuosi vuodelta sankoin jou-
koin yhteen, muistelemaan
menneitä ja vaalimaan kau-
niin kotiseutumme muis-
toja, ehkä jo osin haalistu-
neita, mutta siltä edelleen
muistelemisen arvoisia.

Kesällä 1949 Uusitalo
täytti 16 vuotta ja osallistui
senkin kertaisiin Pyhäjärvi-
juhliin.

– Suuri isänmaan ystävä
Jalmari Pusa oli juhlapu-
hujana. Hän teroitti voi-
makkaasti kuulijoiden mie-
leen, ettei yksikään niistä
yhdeksästä rauhansopimuk-
sesta, joilla maamme itära-
jaa sen historian aikana en-
nen vuoden 1947 Pariisin
rauhaa on muutettu, ole
muodostunut ikuiseksi.
Nuo sanat painuivat silloin
tulikirjaimin nuoren pojan
sydämeen, eivätkä ne ole

sieltä pois lähteneet.
Vuoden 1958 esitelmäs-

sään Uusitalo jatkoikin:
– Hänen sanansa ovat se

johtotähti, johon turvau-
tuen käymme eteenpäin,
päivä kerrallaan. Me emme
vihaa ketään, emme kanna
kostontunnetta emmekä
halua sotaa, mutta me odo-
tamme ja toivomme ih-
mettä. Eikä ihmeiden aika
vielä ole ohi. Hulmuaahan
suomalainen siniristilip-
pumme tänäkin päivänä
täällä vapaana vapaan tai-
vaan alla, samaan aikaan
kuin muualla maailmassa
orjuutettujen kansojen va-
pauspyrkimykset tukahdu-
tetaan veriin ja kyyneliin.

– Niin kauan kuin on
elämää, on toivoakin. Mah-
tuuhan koko inhimillinen
viisaus näihin kolmeen sa-
naan: ”Odota ja toivo”.
Ympäri Suomen kohoavat
tänä päivänä Karjalaan jää-
neiden vainajien yhteiset
muistomerkit. Erääseen
niistä kaiverrettu teksti on
erityisesti jäänyt mieleeni:
”Tutkimattomat ovat Her-
ran tiet”.

– Tutkimattomat ovat
Herran tiet. Lapsuutemme
maassa haastaa nyt vieras
valloittaja outoa kieltään ja
viisivuotissuunnitelman to-
teuttaminen vaatii rakkait-
temme hautapatsaat kol-
hoosinavettojen kivijaloik-
si. Mutta kerran vielä on
tuleva päivä, jolloin oikeus
voittaa ja meille Kannak-
sen karjalaisille – punaisen
ja mustan, vainoveren ja
surun tahrimalle sukukun-
nalle – jälleen avautuu tie
tulla ja mennä isiemme
maahan. Sitä päivää varten
tarvitsemme elävää pyhä-
järveläisyyttä ja kaiken sii-
hen liittyvän säilymistä ja
säilyttämistä – ollaksemme
valmiit, kun hetki on lyö-
nyt.

Oheista vanhaa väkevää
tekstiään siteeratessaan Kari
Uusitalo totesi, että poh-
jimmainen mielenvireensä
on sama.

– Takinkääntäjää minus-
ta ei tule koskaan, sanoo
mm. Vpl. Pyhäjärvi-Seu-
ran ensimmäisenä sihteeri-
nä aina vuoteen 1970 asti
toiminut Uusitalo, nykyi-
nen seuran kunniajäsen.

Hänen isänsä syntyi Sata-
kunnassa, äiti Uudellamaal-
la.

– Pyhäjärveläisiä kunnan
virkailijoita heistä tuli 1929:
isästä kunnan maatilojen
hoitaja, äidistä kunnallisko-
din johtaja. Pyhäjärveläi-
syyteen he integroituivat
hyvin nopeasti ja täydelli-
sesti.

Perheeseen syntyi tytär
1930, ja tälle veli Kari 1933,
joka sai kuusi ensimmäistä
vuottaan elää Pyhäjärvellä.

– Sitten syttyi talvisota,
joka muutti kaiken. Evak-
kotaival kunnalliskodin väen
kanssa alkoi kolmessa här-
kävaunussa joulukuun 4.
päivän iltahämärissä. Mää-
ränpää oli tuntematon,

mutta veturin suunta oli
kohti länttä, eikä Siperiaa,
niin kuin joissakin muissa
maissa seuraavien kuukau-
sien aikana.

Perheen isä makasi jo
silloin Viipurin sotilassai-
raalassa liikekannallepanon
aikaisen liikennetapaturman
uhrina, ja tuoni korjasi hä-
net syksyllä 1943. Äiti eli
sotaleskenä 39 vuotta.

– Verenperimältäni olen
satakuntalais-uusimaalainen,
mutta kulttuuriperimältäni
täysin kannakselainen. Sen
olen aina tuntenut ja tun-
nustanut, painotti juhlapu-
huja.

Hän uskoo, että mikäli
sotaa ei olisi tullut, van-
hempansa olisivat jääneet
eläkevuosikseenkin Vpl.
Pyhäjärvelle asumaan,
omakotitaloon jonnekin
Pyhäjärven kirkasvetiselle
rannalle.

– Kaunis Kannaksen pi-
täjä hevosenkengän, onnen
tunnuskuvan muotoisine
järvineen, oli alkanut 1930-
luvun myötä merkitä heille
rakkainta kolkkaa isänmaas-
tamme. Itse olisin päässyt
ylioppilaaksi Käkisalmessa,
valmistunut maisteriksi Vii-
purin yliopistosta ja jatka-
nut sen jälkeen elämääni
joko toimittajana Käkisal-
messa tai tyhjäntoimittaja-
na Viipurissa. Kohtalo
määräsi toisin, kuvaili Uu-
sitalo.

Opintiensä hän aloitti vii-
sivuotiaana kiertokoulussa
Montrualla. Sotaorpo ja
evakkopoika toteaa lähtö-
kohdista huolimatta pär-
jänneensä elämässä kohtuul-
lisen hyvin – arjessa aherta-
en kannakselaisia lähtökoh-
tia unohtamatta.

– Meitä nuoremmalla
polvella on ollut helpompi
sopeutua uusiin asuinym-
päristöihin. Heille Vpl. Py-
häjärvi on vain vanhempi-
en kertomaa historiaa –
nykyisyys kiinnostaa heitä
enemmän kuin vuosikym-
menien takaiset muistelot,
toteaa kolmen lapsen ja
kahdeksan lapsenlapsen iso-
isä.

Kaikesta huolimatta hän
iloitsi pyhäjärveläisyydestä
runsaslukuisen kihupyhä-
yleisön edessä Sastamalas-
sa, 70 vuotta Karjalan me-
netyksen jälkeen.

– Israelin lasten pakko-
siirtolaisuus Babyloniaan
2800 vuotta sitten kesti 70
vuotta. Pyhäjärven jäämi-
sestä väärän rajan taakse
tuli viime syksynä kuluneeksi
nuo 70 vuotta… Histori-
assa kaikki on mahdollista
lyhyemmällä taikka pitem-
mällä aikavälillä. Kukapa
olisi uskonut Berliinin muu-
rin sortumiseen syksyllä
1989 taikka Neuvostolii-
ton hajoamiseen kaksi vuot-
ta myöhemmin.

– Niin kauan on elämää,
mitä tahansa voi tapahtua.
Aika näyttää, kuinka paljon
noissa Jalmari Pusan 66
vuotta sitten lausumissa uh-

Vanhat koulukaverukset: Esko Pohjolainen ja Kari Uusitalo ovat käyneet
Montrualla samaa kiertokoulua ennen talvisodan syttymistä.

Karjalan palautusta voi yhä edelleen toivoa

makkaissa sanoissa on ol-
lut mukana profetiaa. Ora
et labora – ”rukoile ja tee
työtä!”.

Puheensa Kari Uusitalo
päätti runoon, jonka hän
oli kirjoittanut 19-vuotiaa-
na, vuonna 1952:

”Karjala, kaunis syntymämaa /
olet vieraan vallan alla.
Lastesi täytyy taivaltaa /
kaukana maailmalla.

Aallot Vuoksen, Laatokan /
enää ei Suomelle soita –
henkeä kuitenkaan Karjalan
/ mahti ei idän voita.

Karjala, kaunis syntymämaa /
luoksesi kerran palaan.
Sorron alle et nääntyä saa /
tuohon me yhdymme valaan”.

Juhlayleisöä ja Karjalaisten laulu. Kuvat: Marjo Ristilä-Toikka.

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallitus,
suluissa varajäsen:
* Pertti Hakanen, Sastamala
  (Mauri Hauhia, Turku)

* Juhani Forsberg, Helsinki
  (Tarja Kopalainen, Sastamala)

* Kirsti Naskali, Nokia
  (Yrjö Inkinen, Huittinen)

* Pirjo Kiiala, Tampere
  (Tuomo Hinkkanen, Kokemäki)

* Markku Pärssinen, Sastamala
  (Kari Äikäs, Sastamala)
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Nuorten puheenvuoron
pitäjäjuhlilla pitänyt Jaana
Koistinen sanoi olleensä
hieman huvittunut, kun äi-
tinsä Maileena Hyyti, joka
sattuu olemaan Vammalan
Karjalaseuran sihteeri, esitti
pyynnön puheenpitämises-
tä.

– Sanoin siihen äidille,
että toki voin puheen pitää,
mutta miten tähän nuori-
sokäsitteeseen sopii se, että
minä täytän tänä vuonna
35 vuotta? Äiti siihen tote-
si, että ethän sinä ole kuin
vasta 34 heinäkuussa ja 34
on nuorison yläikäraja.

Jossain paikoin Karjala-
toiminnassa nuorisoksi on
luettu kai kaikki alle 50-
vuotiaat... (toim. huom.)

– Aloin siinä sitten miet-
tiä koko ikäkäsitettä, mikä
oikeasti on nuori ja mikä
on vanha?  Ikähän vähän
riippuu näkökulmasta, ko-
kemuksesta ja tietysti elä-
mäntavoistakin, tuumaili
Koistinen.

– Talvi- ja jatkosodan
aikaan kukaan ei paljon ikä-
vuosista kysellyt, vaan rin-
tamalle lähdettiin todella
nuorenakin, jopa 17-18-
vuotiaana. Omasta suvus-
tani Juustilassa kaatui mm.
isäni eno 20-vuotiaana.

– Samoin kotimaisemis-
sa kaikki kynnelle kykene-
vät tekivät töitä, eikä ku-
kaan kysynyt äitini isältä,
pappaltani, vuonna 1944,
onko hän valmis johdatta-
maan karjan neljä vuotta
nuoremman pikkusiskon-
sa kanssa lähimmältä rau-
tatieasemalta kymmenien
kilometrien päähän uuteen
kotiin Huittisen Leppäkos-

kelle – vaan se tehtiin mitä
piti tehdä.

– Pappani Paul Rasilai-
nen oli tuolloin 12-vuotias.
Rasilaiset lähtivät kaksi ker-
taa Viipurin läänin Pyhäjär-
veltä Saaprun kylästä, ensin
talvisotaa ja sitten jatko-
sotaa pakoon, siinä välissä
ehdittyään olemaan koto-
na jatkosodan aikaan vain
hetki.

– He eivät tienneet tule-
vasta, eivätkä tienneet pää-
seekö kotiin vielä joskus
palaamaan. No, osa heistä
pääsi – teimme sukuretken
Karjalaan 1995, jolloin vie-
railimme Rasilaisten kotiti-
lalla, tai siitä mitä siellä oli
enää silloin jäljellä, yksi ki-
vijalka.

Vierailua Jaana Koistinen
kuvailee hienoksi ja her-
käksi, tuolloin 15-vuotiaal-
le tytölle: olin hän esi-isien-
sä ja äitiensä mailla, vaik-
kaan tuolloin ei tietänyt ihan
niin paljoa sukunsa histori-
asta kuin nykyään.

– Vanhin tällä hetkellä
tiedossa oleva esi-isäni Kar-
jalasta on vuonna 1672 syn-
tynyt Simo Antinpoika
Eerikäinen Hiitolan Kil-
polasta.

– Mitä karjalaisuus mi-
nulle merkitsee, on myös
sitä, että voin tänään seistä
tässä ja todeta, että nuori-
son yläikäraja on 34 vuot-
ta. Se merkitsee vuosisatai-
sia juuria Karjalaan ja kar-
jalaiseen heimoon.  Se mer-
kitsee sitä, että vaikka ihmi-
set joutuivat siirtymään pois
Karjalasta, Karjala ei ole
lähtenyt ihmisten sydämis-
tä, vaan perinteet ja kult-
tuuri ovat edelleen voimis-

Karjalaisuus kantaa: Jaana ja äitinsä Maileena
Hyyti.

Rasilaisen paikka Saaprussa.

Elsa täti Saaprun kodin kivijalalla.

Mikä on nuoruuden mittari ja milloin?

saan, myös seuraavissa su-
kupolvissa, uskoi Koisti-
nen.

– Laatokkahan on myös
pyhäjärviläisille rakas, mei-
dänkin suvullamme on ol-
lut myös maatila Vernitsan
kylässä, joka on Laatokan
rannoilla.

Vpl. Pyhäjärvi-juhlien su-
kuseminaari järjestettiin
19.7.2015 poikkeuksellisesti
Pyhäjärvi-juhlien loppu-
puolella, klo 17 alkaen.

Myöhäisestä ajankohdas-
ta huolimatta seminaariin
osallistui jälleen innokkaita
suku- ja kotiseutuhistorian
harrastajia lukuisa joukko.
Seminaarissa tutustuttiin täl-
lä kerralla viime sotien ai-
kaiseen henkilöhistoriallisiin
lähdeaineistoihin erityisesti
karjalaisten sukujen tutki-
joiden näkökulmasta.

FM Suvi Kauppila Ikaa-
lisista käsitteli esitelmässään
Siirtokarjalaisten asuttaminen
Ikaalisiin lähdeaineiston valos-
sa siirtokarjalaisten huollon
järjestelyjen yhteydessä syn-
tynyttä henkilökorttiaineis-
toa. Kauppila on tutkinut
Ikaalisten kaupunginarkis-
ton siirtoväen kortistoai-
neistoa pro gradu-työnsä
yhteydessä ja pitää aineis-
toa mielenkiintoisena ja
monipuolisena. Tärkeitä tie-
toja kortisto antaa esimer-
kiksi kortistoitujen perhe-
suhteista, työtilanteesta, siir-
roista ja huoltotarpeista.

Sota-ajan arkistolähteitä esillä sukuseminaarissa
Kunnittaiset kortistoai-

neistot tarjoavat tärkeää li-
sätietoa vaikeista ja joskus
vaietuistakin evakkoajan
oloista. Kortistoaineiston
lisäksi esimerkiksi Ikaalis-
ten kaupunginarkistosta on
löydettävissä myös mm.
asutuslautakunnan arkisto,
joka tarjoaa tarkempaa tie-
toa asutustoiminnan järjes-
tämisestä paikkakunnalla.

Kuntien omissa arkistois-
sa saattaakin piillä vielä tar-
kemmin hyödyntämättö-
miä suku- ja kotiseututut-
kijoiden ”helmiä”, joiden
avulla on mahdollista muo-
dostaa karjalaisten vaiheis-
ta entistä monipuolisempi
kokonaiskuva.

Tilaisuuden juontaja Kal-
le Pakarinen esitteli ajan-
kohtaista sukututkijoille -
osiossa muita karjalaisten
vaiheita viime sotien aikana
valottavia aineistoja. Näistä
esimerkkeinä nousivat esiin
puolustushallinnon kanta-
kortisto, Valtiokonttorin
korvausasiakirja-aineisto ja
Maa- ja metsätalousminis-
teriön asutusasiain osaston

arkiston aineisto. Kantakor-
tisto, jota säilytetään Kan-
sallisarkistossa, sisältää tie-
toja sodissa palvelleista hen-
kilöistä. Yksinkertaisella ti-
lauskaavakkeella arkistolai-
toksen Astia-verkkopalve-
lun kautta on mahdollista
tilata mieskohtaisia kanta-
kortteja, jotka pitävät sisäl-
lään tietoja mm. taistelu-
paikoista, joukko-osastois-
ta, haavoittumisista ja kun-
niamerkeistä.

Siirtoväen saamista kor-
vauksista saa tietoa puoles-
taan Valtiokonttorin kor-
vausasiakirja-aineistosta,
josta etsinnän helpottami-
seksi on digitoitu tärkeä
tililtäottokortisto, jonka si-
sältämien diaarinumeroiden
avulla anomusasiakirjat ovat
arkistosta löydettävissä.

Asutusasiain osaston ar-
kistosta on puolestaan mah-
dollisuus etsiä tietoja karja-
laisten maanhankinnasta.
Arkisto, joka sijaitsee Hä-
meenlinnan maakunta-ar-
kistossa, odottelee vielä di-
gitoinnin aloittamista.

KALLE PAKARINEN

Äitinsä isän täti Lea Ra-
silainen-Johnson, joka
kuoli viime joulukuussa Ka-
nadassa liki 92-vuotiaana,
on tehnyt Laatokan laulun,
jonka Jaana Koistinen luki
puheensä päätteeksi:

Laatokan laulu
Olit Laatokka suoja Kannaksen.
Olit helmi kuin kaihoisa kyynel.

Soi mainingit ulappas uhmaten ja aaltos
kuin Väinölän kannel

Rantahiekoillas punaruskean minä muinoin
lapsena leikin ja

sylissä aaltojesarmahan kesäpäiväni suloiset vietin.
Vaan syksy saapui uhmaten ja
nyt aaltosi myrskyten pauhaa.
Ne huokaa surusta huomenen
ja vaikeroi mennyttä rauhaa.

Pitkän sodan, synkän ja urhoollisen,
sinun puolestas taisteltiin,

vaan uhriksi rauhan ja vapauden,
sinut lunnaaksi riistettiin.

Nyt siniaaltosi vankina soittaa
surulaulua vapauden, kunnes

untemme aamu koittaa tuon vapaan huomenen.

Sukuseminaarissa esitelmöineet Kalle Paka-
rinen ja Suvi Kauppila.
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Kaasalaiset kokoontuivat Sastamalassa

Juhlan loppupuolella Pertti
Hakanen lausui suuret kii-
tokset kaikille tapahtumaan
vaikuttaneille tahoille:

– Kiitokset juhlalehden
mainostajille, juhlatoimi-
kunnalle, talkoolaisille, juh-
lassamme esiintyjille, Sasta-
malan kaupungille, Sasta-
malan seurakunnalle ja teil-
le jokaiselle läsnäolijalle.

– Yksipäiväiset juhlat ver-
rattuna perinteisiin kaksi-
päiväisiin eivät tarkoita au-
tomaattisesti siirtymistä tä-
hän käytäntöön pysyvästi.
Ei se tarkoita myöskään
sitä, että juhlamme miten-
kään muuttaisi isommin
muotoaan, eikä automaat-
tisesti kuitenkaan sitäkään,
että juhlat olisi entisiään pa-
rempia. Näihin toteamuk-
siin tarvitsemme jatkossa-
kin yhä useamman seuran
tarttumista haasteisiin ja siir-
tämään vuorollaan tärkeän
kulttuurillisen perimän siir-
tämistä eteenpäin, totesi
Hakanen.

Kerrallaan säätiölle
kumppaniksi riittääkin yksi
seura tai kerho.

– Muistutan siitä, jokai-
nen juhla on tehtävissä hy-
vinkin vapaasti paikallista
toteutusta arvostaen, hän
painotti.

Juhlaväelle oli jaettu pa-
lautelomake, jossa on muu-

Vuoden 2016
juhlien pitopaikka
vielä ratkaisematta

tamalla vaihtoehtokysy-
myksellä haluttiin kartoit-
taa juhlavieraiden koke-
muksia näistä juhlista sekä
evästyksiä tulevien juhlien
järjestämiseen.

Entä missä juhlitaan ensi
vuonna, kun yhtenä vaih-
toehtona ollut Pyhäjärvi
Kannaksella on todennä-
köisesti sulkeutunut pois?

Juhlien 2016 pitopaikas-
ta ei ollut vielä varmuutta,
mutta varmaa on se, että
Pyhäjärvi-juhla järjestetään
myös kesällä 2016.

– Oli suunnitelmissa jär-
jestää juhlat 2016 vanhoilla
kotipaikoilla Pyhäjärvellä
Karjalassa, mutta se ei nyt
näytä toteutuvan, ehkä jos-
kus myöhemmin. Missä
ensi kesän juhla pidetään,
järjestämissopimusta ei ole
vielä tehty, mutta asiasta
ilmoitetaan Pyhäjärvi-leh-
dessä ja säätiön nettisivuilla
heti kun asia on ratkaistu,
totesi säätiön hallituksen pj.
Pertti Hakanen.

Kooste juhlilta

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Vunukka-muksut mukana juhlilla

Pappa Aulis Mustalahti ja tyttärentyttäret Eevi ja
Salla Mustikkamaa.

Pyhäjärvi-juhlille lähteneistä vieraista monet olivat toi-
veen mukaan sonnustautuneet kansallispukuihin. Kansal-
lispukujen ns. tuuletuspäivää vietettiin valtakunnallisesti
5.8. Pirjo Kiiala kertoikin juhlaväelle, mistä 130-vuotis-
juhlavuosi juontaa juurensa Soja Murron selityksen
mukaan kansallispuvun alkuhistoriasta.

– 5.8.1885 keisari Aleksanteri III ja keisarinna Maria
Feodorovna olivat vierailulla Lappeenrannassa. Suo-
men naisten lahjana keisarinnalle annettiin keuruulaismal-
linen 4-hankaiminen soutuvene Suomen omaleimaisuu-
den ilmentäjänä. Veneen souti juhlapaikalle kahdeksan
neitoa kansallispuvuissa, perää piti yhdeksäntenä rouva
Jääsken puvussa. Soutajien puvut edustivat Suomen eri
säätyjä ja maakuntia. Hallitsijaparia oli vastassa rannalla
yli satahenkinen kansallispukuinen joukko. Tästä tapahtu-
masta lasketaan kansallispuvun ikä.

Alkuhistoriaa
130-vuotiselle
kansallispuvulle

Vpl. Pyhäjärvi-juhlien su-
kuseminaarin jälkeen oli
meillä Kaasalaisilla taas ti-
laisuus vuosittaiseen ko-
koontumiseen, jossa meitä
olikin paikalla 14 henkilöä.

Vaikka monet paikalla-
olijat olivat osallistuneet
kaikkiin päivän tapahtumiin,
oli suuri halu kokoontua,

Juhlajärjestäjät olivat toi-
voneet tultavan juhlille eri-
ikäisten sukulaisten ja ystä-
vien kera – ja kehotusta oli
myös noudatettu. Neljän
sukupolven voimalla oli
liikkeellä esimerkiksi Toi-
vo Hinkkasen väkeä. Toi-
von tytär Seija Hirvikos-
ki viihdytti välillä Muksu-
lassa lastenlastaan Ilona
Hirvikoskea, 4 vuotta.
Mummi Seija ja Ilona ko-
koilivat palapeliä; isoukki
Toivo Hinkkasen lisäksi juh-
lilla oli sisarussarjaa, puoli-
soita ja lastenlapsia.

Karjalaisuus on Seijalle
tärkeä asia, kun isä Toivo
on Vpl. Pyhäjärveltä ja äi-
tikin Pohjois-Karjalasta.

– Olen umpikarjalainen.
Kesällä on tarkoitus vie-
railla sukulaisissa Kanadas-
sa, ja kyllä sielläkin suvun
juurista tiedetään.

Muksulassa piirtelivät
myös 8-vuotias Salla ja 6-
vuotias Eevi Mustikka-
maa, pappansa Aulis Mus-
talahden kanssa. Aulis on
Tyrvään poikia, ja meni
aikanaan naimisiin Pyhäjär-
vi-juurisen Riitta Sirkiän
kanssa, Riitan vanhemmat
Veera o.s. Arjasalo ja Arvi
Sirkiä.

– Siskollani oli jo karja-
lainen mies, ja hyvin karja-
lainen miniäkin meidän sak-
kiin otettiin, kuvailee Aulis.

Hän kiittelee puolisoaan
vuolaasti.

– Karjalan plikat on kau-
heen ahkeria. Riittakin aina
nyplää jotain tai tekee mui-
ta käsitöitä. Ja tekkee hyvät
ruuat ja pitää kodin siistinä.
Kyllä pappa on teille hyvän
mummun löytänyt, myhäili
Aulis lapsenlapsilleen.

Nelivuotias Ilona Hirvikoski viihtyi Muksulassa
mumminsa Seija Hirvikosken kanssa.

nähdä ja vaihtaa kuulumi-
sia tänäkin vuonna suku-
laisten ja ystävien kesken.

Muutama ensikertalai-
nenkin oli mukana, joten
järjestimme esittelykierrok-
sen, jonka aikana kuulim-
me sukuselvityksen esivan-
hemmista ja samalla selvisi
meille kuulijoille, mistä ne

kenenkin sukujuuret ovat
lähtöisin. Samalla päivitim-
me yhteystietoja toistem-
me kanssa.

Vaikka oli jo myöhäinen
sunnuntai-ilta, meillä oli tosi
hauskaa yhdessä eikä pu-
heesta tahtonut tulla lop-
pua.  Siksi päätimme jatkaa
tätä yhteistä harrastustam-

me ensi vuonna Vpl. Pyhä-
järvi-juhlilla.

Toivotan hyvää kesän jat-
koa kaikille Kaasalaisille ja
suvustamme kiinnostuneil-
le sekä kaikille lehtemme
lukijoille.  Terveisin

YRJÖ S.
KAASALAINEN

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.

Vaakunan selitys:
Punaisessa kentässä kultainen lipuke, jossa

musta, kulmikas tylppäkärkinen ankkuriristi;
ristin alin sakara muita pitempi. Lipukkeen
yläpuolella kaksi irtonaista, toisiaan vastaan
iskevää käsivartta, joista oikea pitelee miek-
kaa, vasen käyrää sapelia; kaikki hopeaa.

Tiesitkö tämän
Pyhäjärven vaakunasta?
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Suuntasimme Vpl. Pyhä-
kylä-Seuran puitteissa ke-
säretkemme 10.-13.6.2015,
matkanjohtajana Veikko
Pitkänen, Pyhäjärvelle ja
Akvamarin lomamökkiky-
lään.

Ajatuksissa olivat entiset
kotipaikat, Taubilan hovin
alue ja taistelupaikat sekä
tietysti Viipurin kauppahalli,
tori ja Viipurin pyöreä tor-
ni, jossa osa matkalaisista
kävi juomassa kupposet
kahvia.

Torilla oli kova kuhina,
oli paljon väkeä, kun oli
jokin kansallinen juhlapäi-
vä.

Matkamuisto-, karamel-
li- ja muut ostokset kaup-
pahallissa onnistuivat oikein
hyvin ja mukavasti.

Akvamarin suuret hirsi-
mökit ja kookas lämmin
sauna saivat paljon kiitok-
sia, saunassa kävimme joka
ilta kylpemässä päivän pö-
lyt pois, joskin uintimah-
dollisuus oli huono, siksi
kun uimaan olisi pitänyt
mennä mökkikyläalueen ul-
kopuolelle ja maantien toi-
selle puolelle. Aamiainen ja

Kesäistä ”juurihoitoa” Vpl. Pyhäjärvellä
päivällinen olivat maittavia
ja palvelut toimivat moit-
teettomasti.

Retkeilimme oppaanam-
me Antti Musakka, hä-
neltä saimme paljon tietoja
koti- ja taistelupaikoista,
mainittakoon muutamia
missä kävimme: Äyräpään
muistomerkki ja kirkon
rauniot, Taipaleenjoen kent-
tähautausmaan muisto-
merkki, siellä sytytimme
kynttilän, Ihantalan taiste-
luiden muistomerkki ja ka-
sematit. Pyhäkylän sankari-
vainajien muistomerkille las-
kimme kukkaset sankari-
vainajien muistoksi.

Pysähdyimme lahjoitus-
maatalonpoiken muisto-
merkille, jonka läheisyydes-
sä keitimme kahvia ja söim-
me retkieväitä.

Matkamme jatkui Tau-
bilan hovin alueelle, linja-
autolla pääsi ajamaan aivan
Pyhäjärven rantaan sen pai-
kan ohitse, jossa pääera-
kennus sijaitsi ennen paloa.
Lähes päärakennuksen pai-
kalle oli rakennettu jokin
huvilarakennus.

Pitkän tarkastelun ja An-
tilta kyselyn jälkeen vihdoin
löysimme paikan tiheän jät-
tiputkikasvuston peittämä-
nä, jossa rantasaunaan vie-
vät portaat olivat olleet,
saunan paikalle oli raken-
nettu myös uusi rakennus.

Kallenkartanon alueella
Tatin talo oli paikoillaan,
Kartanon paikan isot kuu-
set olivat pystyssä. Kun ky-
selin Antilta, tietääkö hän-
Taubilan sahasta, hän ker-
toi ja näytti vieressä tien
toisella puolella olevaa
aluetta, ja kertoi siinä olleen
joskus sahan.

Kalmistossa kävimme
piiskapetäjän paikalla sekä
muonamiesten asuntojen
alueella, jossa vanhempani
lapsineen asuivat ollessaan
hovin töissä.

Rakennukset olivat vielä
pystyssä, joista tosin yksi
oli palanut jossain vaihees-
sa ja tilalle rakennettu uusi
talo.

Retkemme suuntautui
myös Konevitsaan, missä
saimme kesäkirkossa kuul-
la upeta laulua, kävelimme

Antin opastamana metsä-
polkua pitkin Hevoskiven
tsasounalle.

Käkisalmessa tutustuim-
me kaupunkiin, Käkisal-
men linnaan ja linnanpuis-
toon.

Viimeisen päivän aamu-
na suunnistimme kohti Pie-
taria tarkoituksena ennen
kaupunkia kääntyä kohti
Suomenlahden rantatietä,
jota pitkin ajoimme kaunii-
den maisemien ja kylien
läpi Koivistolle ja kohti Vii-
puria ja rajaa.

Rajan ylitykset ja passin-
tarkastukset sujuivat ongel-
mitta eikä ollut ruuhkia niin
mennessä eikä tullessakaan.

Matka oli hauska ja mu-
kava joista suuri kiitos kuu-
luu, Pitkäsen Veikolle
apureineen, retkieväät oli-
vat oikein maukkaat ja riit-
tävät.

Suuri kiitos myös kaikille
muille mukana olleille ja
”juurihoitoa” saaneille ret-
keläisille sekä hyvää kesän-
jatkoa.

MAURI HAUHIA

Mauri Hauhia Kalmistossa piiskapetäjän ”juuril-
la”. Kuva Maila Hägglund.

“Auto ajoi pihaan, tuli vierai-
ta! - kuului huuto pihamaalta
ja koko perhe hyökkäsi ulos. -
Tervetuloa, ai miten hauskaa -
. Ja hauskaahan varmaan sillä
hetkellä kaikista olikin. Mut-
ta myöhemmin alkoivat per-
heen emännän ajatukset lentää:
mitä tarjoan vierailleni ateri-
oiksi?” (Lotta Svärd -lehti
1939)

Kesäruoka on parhaim-
millaan maukasta, yksin-
kertaista ja helposti valmis-
tettavaa, jotta ruoanlaitta-
jallekin jää aikaa seurustella
vieraiden kanssa. Nyt kan-
nattaa helpot kesäherkut
valmistaa uuden sadon par-
haista antimista. Lottalehti
neuvoi perheenemäntiä tar-
joamaan vierailleen tuorei-
ta vihanneksia, joista voi
valmistaa monenlaisia help-
potöisiä ruokalajeja, kuten
herkullista ja täyttävää kink-
ku- ja kaalilaatikkoa:

Kinkku- ja
kaalilaatikko
Kaali leikataan ohuiksi sui-

kaleiksi ja ruskistetaan vähän
voissa, maustetaan sokerilla ja
suolalla ja pannaan tulen kes-
tävään vuokaan. Päälle pan-
nan kinkkusuikaleita, pääl-
limmäiseksi ladotaan tuoreita
omenaviipaleita, vähän sokeria
ja voinokareita pinnalle. Valel-
laan lihaliemessä. Paistetaan
uunissa, kunnes kaali on kyp-
sä.

Lottamuseon vinkein helppoa ja herkullista
uuden sadon antimista

Suomen luonnossa kas-
vaa jopa 50 erilaista marja-
lajia. Joukossa ovat mui-
den muassa tutkitusti ter-
veysvaikutteiset puolukat,
mustikat, lakat, vadelmat,
karpalot ja pihlajanmarjat.

Metsissä kypsyy tänä
vuonna ennätyssato esimer-
kiksi superruoaksikin kut-
suttua mustikkaa. Aina
mustikka ei kuitenkaan ole
ollut yhtä arvostettu marja
kuin nykyään. Vuonna 1936
Kotiliedessä kehotettiin tal-
ven varalle säilömään pää-
asiassa viinimarjoja ja puo-
lukoita, koska mustikoiden
”vitamiinikurssia” ei pidet-
ty kovinkaan korkeana.
Niinpä saatavilla olevat
mustikat käytettiin monesti
tuoreena.

Jälkiruokamunakas, jon-
ka lisukkeeksi tuoreet mus-
tikat sopivat erinomaisesti,
maistuu varmasti tämän
kesän vieraille yhtä hyvin
kuin 1930-luvun kesävie-
raille.

Jälkiruokamunakas
5 munaa
1 rkl vehnäjauhoja
1 tl perunajauhoja
½ l kermamaitoa
2-3 rkl hienoa sokeria
1 sitruuna
tuoreita mustikoita
Munat vatkataan ja kaik-

ki ainekset sekoitetaan tavalli-
seen tapaan. Seos kaadetaan
voideltuun astiaan ja paistetaan
uunissa. Munakas kostutetaan
sitruunan mehulla ja päälle si-
rotellaan sokeria. Munakas tar-
joillaan kuumana tuoreiden mus-
tikoiden kanssa.

Lottamuseo ja Lottakant-
tiini haastavat nyt kaikki
keräämään syksyn aikana
vähintään viisi kiloa marjo-
ja, metsiemme terveystuot-
teita. Syksyn aikana Lotta-
museon Facebook-sivuilla
julkaistaan lottien parhaat
vinkit marjojen valmista-
miseen ja säilömiseen. Tar-
tu haasteeseen ja seuraa
m a r j a s a d o n k o r j u u t a :
www.facebook.com/lot-
tamuseo.

Marjoja on kautta aiko-
jen käytetty runsaasti hy-
väksi suomalaisessa ruoka-
taloudessa. Erityisen suu-
ren merkityksen marjaval-
misteet saivat pula-ajalla,

Kerää metsän aarteet talteen
jolloin ne muodostivat
merkittävän ravinnonlisän
muuten niukkaan ruokava-
lioon. Pula-aikana marjoja
poimittiin talkootyönä, ja
tärkeään työhön osallistui-
vat lähes kaikki vauvasta
vaariin.

Talkootyötä vauhditti
usein paikkakuntien keski-
näinen kilvoittelu. Talkoo-
suoritukset merkittiin erilli-
seen talkookirjaan. Kilpailu
eri kuntien ja kylien välillä
oli ankaraa, sillä palkintoja
himoittiin suuresti. Parhai-
den kuntien edustajat sai-
vat talkoovuoden päätty-
essä kunniapalkinnot itsel-
tään presidentiltä Risto Ry-

tiltä tai Suomen Marsalk-
ka Mannerheimilta.

Vuonna 1942 järjestettiin
myös Suomen ja Ruotsin
välillä marjanpoimintakil-
pailu. Suomalaiset keräsi-
vät yhteensä huimat
6 841 000 litraa marjoja ja
voittivat kilpailun!

Lähteet:
Kotiliesi No 14
vuodelta 1936
Kotiliesi No 12
vuodelta 1932
Lotta Svärd -lehti No 12
vuodelta 1939

Lottamuseo on museo-
ammatillisesti hoidettu eri-
koismuseo, joka tallentaa
lottien historiaa ja tutkii
naisten vapaaehtoista työtä
osana maamme historiaa.
Museota ylläpitää Lotta
Svärd Säätiö. Lottamuseo
avattiin yleisölle vuonna
1996. Lisätietoja:

Käyntiosoite:
Rantatie 39, Syväranta
04310 Tuusula
Museo p. 09 274 1077
sähköposti:
info@lottamuseo.fi
www.lottamuseo.fi
www.facebook.com/
lottamuseo

Kenttälotat
marjassa
Valkeasaa-
rella 1943.
SA-Kuva.
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Ennen sotia Noitermaassa Lamminharjun kupeessa
omassa mökissään asui Huttusen Loviisa. Olimme
Loviisan lähimmät naapurit. Hän kehräsi lankoja tarvit-
seville ja autteli emäntiä erilaisissa tehtävissä, auttoi muun
muassa minut maailmaan. Loviisa oli apuna myös, kun
sain viisiviikkoisena Lasaruksen taudin Lammin vedestä.
Vedessä oli uiton jäljiltä jotain pöpöjä ja vesi olisi tullut
keittää ennen käyttöä. Isä puhkoi paiseet lääkärin ohjeen
mukaan, Loviisa autteli kotitöissä äidin ollessa lapsivuo-
teessa. Minä paranin ja olen kuullut Loviisan murehti-
neen vielä kuolinvuoteellaankin Emman Eskon pai-
setaudista toipumista.

Talvisodan jälkeen Loviisa palasi mökkiinsä takaisin
kuten me muutkin kukin omille kotikonnullemme. Hän
teki edelleen palveluksiaan muille kyläläisille ja ansaitsi
näin elantonsa. Loviisa poikkesi usein meillä kylälle
mennessään tai sieltä palatessaan.

Kerran äiti kysyi Loviisalta, että eikö tämä pelkää yksin
mökillänsä, jos vaikka desantti kolkuttelee öiseen aikaan.
Loviisa huitaisi kädellään ja kertoi suunnitelmastaan
epäilyttävien kulkijoiden varalle:

”Miull on tuhka-astia hienoa tuhkaa varattuna oven-
pieleen ja jos joku yrittää väkisin tulla, nii heitän tuhkat
silmilleen – hää ko siivoaa silmiää, nii mie juoksen sil
aikaa tänne teille”.

Sellainen turva oli Loviisalla.

ESKO SIPPONEN

Pieni muistelu
Huttusen LoviisastaPyhäjärvi-juhlilla on herä-

telty yleisurheiluperinnettä
Kaiun muistoviestin mer-
keissä. Näyttää, että pyhä-
järveläistaustaiset nuoret
ovat yllättävän vahvasti mu-
kana yleisurheilussa kilpai-
lumielessäkin. Olimme hil-
jattain kolme päivää Poris-
sa Kalevan Kisoissa, joissa
ratkottiin aikuisten yleisur-
heilulajien suomenmesta-
ruudet.

Bongasimme ainakin seu-
raavat kilpaurheilijat, joilla
on sukujuuret Pyhäjärvellä:

Salla Sipponen, Keu-
ruun Kisailijat, kiekonhei-
tossa hopeaa tuloksella
54,56.

Sini Kiiski, Laitilan Jys-
ke, keihäänheiton 9. sija,
tulos 47,16.

Liisa Naskali, Nokian
Urheilijat, 3-loikassa 5. sija,
tulos 12,57.

Juuso Hassi, Oriveden
Ponnistus, kuninkuuslajissa
10-ottelussa hopeaa tulok-
sella 7524 pistettä.

Lauri Hassi, Oriveden
Ponnistus, 400 m aitajuok-
sussa 4. sija, tulos 55,02.
Lauri juoksi myös 800 m
alkuerissä.

Useita muitakin nimiä
varmasti kuuluu tähän lis-
talle. Olisi mielenkiintoista
saada lehden lukijakunnalta
täydennystä nimilistaan!

Useat näistä edellämaini-
tuista urheilijoista ovat ol-

Kalevan Kisojen hopeamitalistit Salla Sipponen ja Juuso Hassi.
Kuvat: Kirsti Naskali.

leet myös kansainvälisellä
tasolla edustamassa Suo-
mea ainakin nuorten MM-
ja EM-kisoissa sekä maa-
otteluissa.

Edellämainituista Liisa
Naskali oli heinäkuussa
juoksemassa myös Sasta-
malan muistoviestin Noki-

an Urheilijoiden viestijouk-
kueen ankkurina.

Terveisin

KIRSTI ja EDWIN
NASKALI

Nuorten urheilumenestystä

Karjalassa
Sinne jäivät kaikki
orrellensa kukko,
väkivahvat karjalaiset,
portin viime lukko.
Käki vielä lähtiäisiks’
oksaltansa kukkui,
Taipaleen ja Vuoksen veteen
vihulainen hukkui.

Onneksi on aikaa,
sodista vain muistot,
rakennukset Viipurissa
ehostetaan, puistot
saavat oman kuosinsa,
Monrepos ja toiset,
pinnan alle kiirehtivät
piiloon pienet loiset.

Vaikka jäivät kaikki
perunat ja pellot,
kenties yhtä kauniina
kukkivat kissankellot.
Palikasta veistettynä
käkikin taas kukkuu,
lapsuusajan kotikonnut
mielessä nyt nukkuu.

Sydämiss’ ei rajaa,
Karjala on tässä
mukanamme kaikessa,
piiraissa, elämässä.
Laulut tuovat haikeuden,
kyyneletkin vierii,
aivan kuten Laatokalla
vesi pärskyy, kierii.

HANNU MUSAKKA

Yhteistä taivalta 65 vuotta
Mauri ja Kaija Toiviai-
nen ovat viettäneet kruu-
nutimantti- eli 65-vuotis-
hääpäiväänsä.

Mauri Matti Toiviainen
syntyi 6.6.1923 Vpl. Pyhä-
järvellä maanviljelijä, kun-
nankirjuri Vilho Toiviai-
sen ja hänen vaimonsa Kat-
ri Toiviaisen, o.s. Kekki,
perheeseen. Mauri lähti 16-
vuotiaana vapaaehtoisena
talvisotaan puolustamaan
kotiseutuaan. Sodat käyty-
ään hän kävi Kajaanin
Opettajaseminaarin ja sai
ensimmäisen työpaikan Ii-
salmen maalaiskunnan kou-
lulta. Täällä hän tutustui
Kaija Pekkariseen, joka
oli koulun johtajaopettajan
tytär. Häät pidettiin Iisal-
men maalaiskunnan kirkos-
sa 26.7.1950.

Häiden jälkeen aviopari
muutti Jyväskylään, jossa
Kaija suoritti ensin ylioppi-
lastutkinnon ja sen jälkeen
valmistui luokanopettajak-
si Jyväskylän OKL:stä. Elä-
mäntyönsä molemmat suo-
rittivat opettajina Jyväsky-
lässä.

Mauri osallistui ammat-
tiyhdistystoimintaan ja oli
mm. Jyväskylän OAJ:n pii-
rin puheenjohtaja ja tuli va-
lituksi OAJ:n valtuustoon
pariin otteeseen. Mauri oli
myös vuosina 1968-1988
Jyväskylän kaupunginval-
tuuston jäsen ja yhteensä

kuusi vuotta Jyväskylän kau-
punginhallituksessa. Vara-
kansanedustajana hän oli
vaalikauden 1975-1979. Li-
säksi hänet valittiin useaan
otteeseen Jyväskylän kirk-
kovaltuustoon ja oli myös
kirkkoneuvoston jäsen.

Musiikki on ollut Kaijan
ja Maurin yhteinen harras-
tus. Mauri toimi mm. Jy-
väskylän Sekakuoron joh-
tajana 30 vuotta ja Kaija
etevänä pianonsoittajana
avusti kuoroa lukuisissa
konserteissa. Mauri sai an-
sioistaan Director Cantus -
arvonimen vuonna 1993.
Harrastuksista myös ten-
niksen pelaaminen on ollut
Maurille mieleinen. Siihen
antoi hyvän pohjan jo Py-
häjärvellä aloitettu pesäpal-
lon pelaaminen.

Keuruun Melonsaaren
mummolasta muodostui
perheen kesänviettopaikka,
jossa vietettiin monia iloisia
hetkiä sukulaisten ja ystävi-
en kera. Kaijalla ja Maurilla
on kaksi tytärtä ja yksi poi-
ka.

Kruunutimanttihääpäivää
vietettiin perhepiirissä
26.7.2015 Järvenpäässä,
jonne vanhempani muutti-
vat vuoden 2015 alussa.

MARTTI
TOIVIAINEN

Kaijan ja Maurin poika

TULEEKO LEHTESI
OIKEALLA OSOITTEELLA?

Ilmoita osoitteenmuutos suoraan lehden
toimitukseen tai nettisivujemme lomakkeella!

Sipposen kotitaloa Noitermaassa 193o-luvulla.
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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
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, Pertti
Hakanen, Pirjo Kiiala, Kirs-
ti Naskali, Esko Pulakka,
Markku Pärssinen ja Marjo
Ristilä-Toikka. Sivunvalmistus:

Marjo Ristilä-Toikka

Toimituksella on oikeus
lyhentää ja muokata
lehteen lähetettyä aineistoa.

Seuraava Pyhäjärvi-lehti
ilmestyy  syyskuussa.

 Aineistot toimitukseen viimeistään
pe 11.9.2015 mennessä, kiitos!

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. Mustia V-aukkoisia vain muuta-
ma iso koko jäljellä.

Seuran 50-vuotishistoriikki (2007) tarjoushin-
taan 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

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

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 lähetyskuluja.

Sekä http://vpl-pyhajarvi.fi/kirjapuoti
Suvannon seutu 1917-1921 elämää ja ihmiskohtaloita 336 s.

Hinta 40 euroa. Tilaukset puh. 040 021 3369. Suvanto-kirjaa vain
tästä numerosta 040 021 3369 tai sähköpostistani.

 Numerosta 044 564 1040 vain Kaunista Vpl Pyhäjärveä.

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-Säätiöltä
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.

Tampereen Seudun VPL Pyhäjärvikerhon syyskau-
den ensimmäinen tarinatuokio on keskiviikkona 2.9.2015
klo 13.30 Koulukatu 12, Tampere. Tarinoidaan men-
neen kesän tapahtumista ja suunnitellaan tulevaa kautta.
Kahvia ja arpajaiset. Tervetuloa runsain joukoin!

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon syyskauden
avaus pidetään torstaina 3.09.2015 klo 14 alkaen Seija ja
Antero Pärssisellä Kiviniementie 424, 17120 Paimela.
Lähtö Lahdesta torin laidalta klo 13.30. Tervetuloa
toivottavat Antero ja Seija.

Karjalainen Kirkkopyhä Ikaalisissa sunnuntaina syys-
kuun 13. päivä. Messu Ikaalisten kirkossa klo. 10.00.
Saarna ja lit. Juha Aila ja Riikka Hämäläinen, kantt.
Johanna Eränen. Musiikkia Antti, Pauli ja Konsta Virta-
nen. Messun jälkeen kukkienlasku Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkille. Tilaisuus jatkuu viereisessä seu-
rakuntakeskuksessa ruokailulla ja ohjelmalla. Pironakeit-
to, kakkarat ja piiraat, jälkiruoaksi kahvi ja leivonnainen 8
euroa. Ohjelmassa saamme tutustua itkuvirsiin. Sirpa
Heikkinen Ääniaallottaresta tutustuttaa meidät tähän
vanhaan perinteeseen. Itkeminen on ollut Sirpa Heikki-
selle lapsesta asti helppoa, ”itkupilliksi” sanomisen vuok-
si myös kiusallista. Itkujen pohja on muinaissuomalaises-
sa perinteessä. Sirpa Heikkistä kiinnostaa erityisesti itku-
laulujen muovaaminen nykykielellä tämän päivän aiheista
ja tämän päivän tarpeisiin. Tervetuloa!

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu lau-
antaina 19.9.2015 klo 14.00-17.00 Helsingissä Karjalata-
lon Laatokka-salissa. Kello 13.00-14.00 on vapaata
keskustelua ja tietojen vaihtoa. Kokoontumisen isäntinä
toimivat rautulaiset ja aihepiirinä mm. ortodoksisukujen
tutkimus. Kaikki alueen historiasta ja sukututkimuksesta
kiinnostuneet ovat tervetulleita avoimeen tapaamiseen.

Vpl Pyhäjärviseuran syyskauden ensimmäinen tapaa-
minen on  Helsingissä  Karjala-talolla / Laatokka-salissa
su 20.9. klo 14 (Huom: muuttunut aika). Osmo Juvosen
kanssa muistelemme Enkkuan kylää. Kahvitarjoilu. Seu-
ran syyskokous on su 15.11.klo 14. Tervetuloa.

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio


