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Moukarimies
menestyy edelleen

Karjalanmatkan
terveisiä

Perheorkesteri Virtanen esiintyi Ikaalisissa Karjalaisessa kirkkopyhässä,  lauluvuorossa Konsta Virtanen.
SIVU 12.

Antero Pärssinen kirjoittaa tuoreita terveisiä syk-
syiseltä Karjalanmatkalta. Kuva Viipurista: Yrjö S.
Kaasalainen. SIVU 9.

Karjalainen
kirkkopyhä kutsui

Kyllikki Laitinen, Maija Virtanen, Juha Pirkkamaa, Kari Pohjakallio ja Osmo Juvonen kertoivat
Enkkuan koulupiiristä. Kuva: Sini Heikkonen. SIVUT 10-11.

Esittelyvuorossa Enkkua

Kalevan kisoissa 2014 Kuopiossa: kolme Nopsan heittä-
jää finaalissa, keskellä Pyhäjärvi-juurinenTuomas Seppä-
nen, jonka urheilu-ura moukarinheitossa jatkuu komea-
na. SIVU 6.
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Palaan vielä historiaan. ”Eräät asian harrastajat
rohkenivat kutsua Käkisalmen Sanomien vuoden
1914 viimeisessä numerossa kaikki Pyhäjärven
urheilijat ja urheilun ystävät Uudenvuodenpäivänä
1915 kunnantuvalle, jossa kirkonmenojen päätyt-
tyä oli määrä pitää Pyhäjärven voimistelu- ja
urheiluseuran perustava kokous.Tätä kokouskut-
sua noudatti kaikkiaan yhdeksän urheiluaatteen
innostamaa nuorta miestä, jotka aakkosjärjestyk-
sessä olivat Juho Ijas, Juho Laamanen, Leino
Pennanen, Tuomas Pitkänen, Pekka Pulakka,
Jalmari Pusa, Juho Päiväläinen, Aati Pärssinen ja
Juho Pärssinen. Kaikki läsnäolijat pitivät oman
urheiluseuran perustamista Pyhäjärvelle tärkeänä.
Ainoa, joka herätti mielipiteiden vaihtoa, oli seuran
nimi, koska asiasta ei vielä ollut laajemmalti
puhuttu. Muutamia vuosia aikaisemmin Räisälään
perustettu voimistelu- ja urheiluseura Pamaus oli
sitten lopullisena sysäkkeenä siihen, että Pyhäjär-
ven seuralle päätettiin antaa nimeksi Kaiku. Tätä
nimivalintaa perusteltiin sillä, että kun Räisälässä
pamahtaa, kaiku siitä kiirii Pyhäjärvelle.

Kirja on omistettu niille pyhäjärveläisten urheilun
veteraaneille, jotka ovat aikoinaan panneet urheilu-
toiminnan alulle ja henkilökohtaisilla saavutuksil-
laan vieneet sen moniin suuriin voittoihin vuosi-
kymmenien aikana. Nämä henkilöt ovat uskoneet
urheiluun. He ovat rakentaneet aikoinaan toimin-
tansa pyyteettömään todelliseen talkoohenkeen –
heidän työnsä kannustakoon edelleenkin pyhäjär-
veläisen urheiluperinteen vaalijoita entistä parem-
piin saavutuksiin.”Edellä mainitut lauseet on
lainattu Mauri Vanhasen ja Kari Uusitalon kirjoitta-
masta Voimistelu- ja urheiluseura Kaiun historia-
kirjasta: Kaiku, joka kiiri kauas… 

Valitettavasti sai pyhäjärveläinen urheilu toimia
omalla kotiseudullaan vain 24 vuotta, kunnes
sodan seurauksena urheilijoiden oli pakko hajaan-
tua ympäri maata. Kaiun muistokilpailuja on
jatkettu täällä uusilla asuinsijoilla. On kamppailtu
köydenvedossa paikkakunnan päättäjien ja
pyhäjärveläistenvälillä, sekä Kaiun muistohiihdos-
sa tai viestinjuoksussa. Viime heinäkuussa
Sastamalassa Kaiun 100-vuotisjuhlaviestiin
osallistui peräti kuusi joukkuetta.

Pyhäjärven voimistelu- ja urheiluseura Kaiun juhlavuosi on päättymässä

Urheiluseurat omalta osaltaan edistävät elinikäistä
liikuntatottumusta, joka edistää mielen ja kehon
hyvinvointia, sekä yhdessä toimimista. Puheenai-
heeksi ovat nousseet viimeisten vuosien aikana
kohonneet kustannukset mm. urheilutilojen
vuokrat. Toivottavaa vain on, että harrastusmaksut
eivät nouse esteeksi osallistumiselle. Pyyteetön
talkoohenki on seuroissa edelleenkin ehdotonta
kulujen karsimiseksi.

Poimin kirjasta ”linkiksi” Toivo Haikosen, poikke-
uksellisen innokkaan urheilumiehen. Toivo harrasti
yleisurheilua ja painia. Uudella kotiseudullaan hän
osallistui vuosittain 90 km:n Pirkanhiihtoon, sekä
saavutti ikämiessarjoissa eri kilpailuissa lukuisia
voittoja. Lisäksi hän oli I luokan yleisurheilutuoma-

ri, joka osallistui järjestely- ja tuomaritehtäviin
Tampereen Pyrinnön kaikissa huomattavissa
kilpailuissa. Pyysin keskimmäistä viidestä vunu-
kastani kirjoittamaan tähän lehteen koripallohar-
rastuksestaan nykyisin tässä samaisessa seuras-
sa.

Pyhäjärveläisjuuriset ovat menestyneet urheilussa,
siitä olemme lukeneet viime lehdistä. Toivon
lehteemme lisää juttuja urheiluharrastuksistanne.
Tarttukaa kynään arvon lukijat tai jälkikasvu 100-
vuotisen urheiluhistoriamme kunniaksi.

Kuulaita syyspäiviä toivottaen

PIRJO KIIALA,
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön asiamies

Tyttöjen
jalkapallo-

joukkue
1920-

luvulta.

Ukkosen sukuseura ry:n
(Sakkolan Koukunniemi,
Pyhäjärven ja Sakkolan
Lohijoki) perinteinen su-
kujuhla ja sukukokous pi-
dettiin kesällä 2015 Koke-
mäellä 15.8.2015 Anttilan
tilalla. Paikalla oli  29 suvun
edustajaa. Sukujuhlassa
esiintyivät Elias ja Elina
Ukkonen sekä Leenamai-
ja Raukola. Lisäksi myyn-
nissä oli arpoja.

Varsinaisessa sukukoko-
uksessa valittiin seuraavak-
si toimikaudeksi hallituk-
sessa toimimaan Tuija Uk-
konen Ikaalisista, Marjat-
ta Laamanen Nakkilasta,
Raimo Honkasalo Poris-
ta, Matti  Laamanen Nak-

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio

Ukkosen sukuseuran kuulumisia
kilasta, Timo Ukkonen
Nakkilasta, Anneli Soi-
ninmäki Lempäälästä,
Mirja Blomqvist Helsin-
gistä, Pertti Marttila Rau-
malta sekä Timo Ukko-
nen Kangasalta. Toimin-
nantarkastajaksi valittiin
Osmo Juvonen Helsin-
gistä, varalle Pekka Toi-
vanen Porista.

Sukuseuran jäsenmak-
suiksi vahvistettiin 10 eu-
roa/ 2 vuotta, 20 euroa /
5 vuotta, 35 euroa / 10
vuotta, kannatusjäsenmak-
su on 7 euroa vuodessa.

Toimintasuunnitelman
mukaan toimintaa pyritään
kehittämään vaikka suku-
kokouksiin ja sukujuhlaan

osallistuvien määrä on vä-
hentynyt.

Sukukirjaan kerätään ajan
tasalla olevaa tietoa muu-
toksista, jotka julkaistaan li-
sälehtisessä. Kesällä 2015
valmistunutta lisälehtistä
voit tiedustella Tuija Uk-
koselta( lisälehtisen hinta on
5 e/2 e).

Seuraava lisälehtinen il-
mestyy kesällä 2015. Mate-
riaalia siihen voit toimittaa
Tuija Ukkoselle
tuija.ukkonen@ikaalinen.fi
tai lisätietoja 040-7534241.

Ensi kesän sukukokous
ja sukujuhla ovat  elokuun
puolivälissä 2016 klo 13
Porin-Rauman seudulla,

tarkempi kutsu tulee myö-
hemmin.

Marja-Leena Tuomi-
saari ylläpitää edelleen seu-
ran internet-sivuja,  jotka
löytyvät osoitteesta
www.ukkoset.org.

Voit lähettää kuvamate-
riaalia sivuille Marja-Leena
Tuomisaarelle

marjaleena.tuomisaari
@gmail.com.

UKKOSEN
SUKUSEURAN

HALLITUS

Osta historiaa kertova
teos omaksesi!
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Aloitin koripallon harras-
tamisen 7-vuotiaana. Kä-
vin tuolloin Pirkkalan Virin
koripallokoulussa kerran
viikossa. Kun tulin van-
hemmaksi, treenien määrä
kasvoi. Lopulta kun pela-
sin 13-vuotiaana B-tytöis-
sä, treenejä saattoi viikon
aikana olla jopa neljät.

Virissä ollessani pärjäsin
niin hyvin, että olin 1-2
vuotta vanhempien jouk-
kueessa, jossa isosiskonikin
pelasi. Joukkueemme oli
tiivis, koska pelaajia oli aika
vähän, ja kaikki tulivat hy-
vin toimeen keskenään.
Sain monia hyviä ystäviä,
joiden kanssa vieläkin pi-
dän yhteyttä, ja joista jot-
kut pelaavat myös nykyi-
sessä joukkueessani.

Pelattuani seitsemän
vuotta Pirkkalassa päätin,
että haluan pelata kovem-
paa, ja vaihdoin isompaan
seuraan, Tampereen Pyrin-
töön. Vaikka olinkin Viris-
sä ollut vanhempien jouk-
kueessa, Pyrintöön vaihdet-

Vunukan harrastuksena koripallo:
kokemuksia ja ystäviä

Kukitettu koripallon SM-kultamitalisti keväällä
2014.

Suvannon seudun sukutut-
kimuspiiri oli jälleen muka-
na Vantaalla kuudennen-
toista kerran järjestetyssä
Kuulutko sukuuni -tapah-
tumassa. Tänä vuonna oli
tarjolla muun muassa ajan-
kohtainen ja mielenkiintoi-
nen Marja Pirttivaaran lu-
ento geneettisestä sukutut-
kimuksesta sekä Eero Vuo-
rion esitelmä sukututki-
muksen ja perinnöllisten sai-
rauksien tutkimuksen yhte-
ydestä toisiinsa.

Ohjelmassa oli myös ke-
väällä julkaistun Suvannon
seutu 1917–1921 kirjan
esittely. Kirjatiimin jäsen
Pekka Intke kuvaili kirjan
tekoa ja keskeistä sisältöä.

Sukututkimuspiirin omal-
la osastolla olivat kaikki
piirin viisi pitäjää mukana.
Aluetta havainnollistettiin
kartoilla ja myös runsaasti
kirjoja ja sukututkimuksia
asutuksesta ja oloista oli
nähtävänä. Monia suvus-
taan kiinnostuneita pystyt-
tiin auttamaan pidemmälle
ja uusiin kohteisiin.

Lisäksi osastolla oli tuo-
reiden sukukirjojen tekijöi-
tä tavattavissa. Mukana oli-
vat kirjat: Kuisma – suku
Suomen kartalla, Metsäpir-
tin Ahtiaisten sekä Räisälän
Tiurin Jurkkalassa asunei-
den Lallukoiden sukukirja.
Pärssisen sukuseura oli ta-
van mukaan myös paikalla,
samoin Metsäpirtin Pelto-
set.

Sukututkimuspiirin syys-
kausi oli alkanut jo hieman
aiemmin syyskuun lopulla
omalla tilaisuudella Karja-

Sukututkimuspiiri mukana
kuulutko sukuuni -tapahtumassa

la-talolla. Rautulaiset olivat
järjestelyvuorossa ja pää-
teemana oli ortodoksisu-
kujen tutkimus. Aineistoa
löytyy lisää: www.
suvannonsuvut.net

Seuraava tapahtuma on
lauantaina 14.11.2015 klo
14.00-17.00 Helsingissä

Pekka Intke esittelemässä Suvannon Seutu - kirjaa

Karjalatalon Laatokka-sa-
lissa. Klo 12.00-13.00 ko-
koontuu vetoryhmä ja klo
13.00-14.00 on vapaata
keskustelua ja tietojen vaih-
toa.

ESKO SIMONEN

.

tuani liityin nuorempiin eli
C-tyttöihin. Pääsin nopeas-
ti mukaan joukkueeseen ja
olin mukana voittamassa
SM-kultaa keväällä 2014.

Tänä vuonna pelaan Py-
rinnön B-tytöissä SM-sar-
jassa ja kilpajoukkueemme
harjoittelee yleensä viisi ker-
taa viikossa.

Olimme syyskuussa tur-
nauksessa Latviassa, missä
oli paikallisten lisäksi jouk-
kueita Unkarista, Venäjältä,
Puolasta ja Valko-Venäjäl-
tä. Voitimme turnauksessa
oman sarjamme, ja mat-
kan aikana joukkueemme
yhdistyi entisestään.

Koripallo on antanut mi-
nulle mahtavia kokemuk-
sia ja upeita ystäviä. Tavoit-
teeni on pelata niin kauan
kuin jaksan.

PETRA HURME
15vuotta, Pirkkala

Pirjo Kiialan viidestä
vunukasta

keskimmäinen

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön

Adressit 10 euroa
kappale

+ postituskulut.
Tilaukset:

Juhani Forsberg
Ryytimaantie 19 A 8

00320 Helsinki,
puh. 050-511 2899

tai

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

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.

Vunukan harrastuksena koripallo:
kokemuksia ja ystäviä
Vunukan harrastuksena koripallo:
kokemuksia ja ystäviä
Vunukan harrastuksena koripallo:
kokemuksia ja ystäviä
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KirkonsanomaRakkaamme
opettaja, director cantus

Mauri Matti
Toiviainen
s. 6.6.1923 Pyhäjärvi Vpl
k. 2.9.2015 Järvenpää

Puolisoa, isää ja ukkia kaivaten
Kaija
Kati
Liisa, Pekka, Janne ja Teemu
Martti ja Marjut

”Tuli rauha, uni kaunis, iäinen”

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Jaakko
LAPPALAINEN
s. 13.10.1921 Pyhäjärvi Vpl
k. 14.9.2015 Hämeenkyrö

Kaivaten
Pertti ja Arja
Raino
lapsenlapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Kertokaa Karjalaan liitävät linnut,
kumpuni kukilta kuiskaus tää.
Polkuni vaikka kauaksi kulki,
Karjalan sineen sieluni jää.
Väsymys tuli kuin hiipien hiljaa,
vei voimat ja unen antoi.
Se taittoi sukumme vanhinta viljaa,
pois rakkaamme luokseen kantoi.

Siunattu läheisten saattamana 10.10.2015.
 Lämmin kiitos osanotosta.

Pelon silmät
Kävin Ateneumissa katsomassa näyttelyä ”Tarujen kan-
sat –  Kansa, myytit ja tarinat Norjan ja Suomen
taiteessa”. Kansan suussa kulkeneet kertomukset ovat
kiehtoneet taiteilijoiden mielikuvitusta (mm. T. Kittelsen
ja E. Munch). Kuinka kammottavasti olikaan kuvattu
öistä pimeyttä, josta kiilui kaksi silmää, tai näkki, veden-
haltija, pimeässä yössä nostamassa päätään järven pin-
nasta.

Me saatamme huvittua muinaisista kauhukuvista. Pel-
ko ei meistä uuden teknologiakauden ihmisistäkään ole
kuitenkaan minnekään kadonnut. Pelko- ja kauhutarinoi-
ta levitetään totena. Pelko on sitä suurempaa, mitä
vähemmän tunnetaan tosiseikkoja. Kukaan meistä ei
välty pelon tunteilta. Tällä hetkellä tapahtuu valtavia
muutoksia kansojen elämässä sekä valtiollisella tasolla
että lähiympäristössä. Nopeat muutokset herättävät pel-
koa ja hämmennystä.

Toisaalta, vanhempi sukupolvi on omassa elämässään
kokenut niin vaikeita asioita, että voidaan tunnistaa
todeksi Valitusvirsien sanat: ”Herran armoa on se, että
vielä elämme, hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka
aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuu-
tensa. Sieluni sanoo:   Herra on kaikkeni, häneen minä
turvaan.” (Valitusvirret 3:22-24).

Menneisyyden tapahtumista voimme oppia, ettei elä-
mämme ole tuuliajolla. Kun ”näkki nostaa päätään
pimeän veden ylle” tai ”kiiluvat silmät uhkaavat pimey-
dessä”, meillä on turva, joka ei petä: Kaikkivaltias
Jumala pitää meistä huolta, kuulee rukouksemme ja
rauhoittaa mieltämme. Me voimme totuudenmukaisesti
todeta, että uhkakuvia on paljon, mutta samalla voimme
Raamatun Samuelin tavoin pystyttää kiven merkiksi siitä,
että ”Tähän asti Herra on auttanut meitä” (1Sam. 7:12).

Tuomas Kempiläinen, mietiskelijä ja hurskas rukoilija
(1379-1471) neuvoo: ”Kasvata itsellesi miehuullinen
sydän! Älä pelästy niin nopeasti kahisevaa lehteä. Am-
menna uutta rohkeutta. Seiso vahvana ja vastusta paho-
laisen moninaisia iskuja, äläkä usko hänen valheitaan.
Herra on kaikkivaltias, hän tulee itse olemaan sinun
suojelijasi.”

Turhat pelot ja uhkakuvat väistyvät silloin, kun Herra
antaa meille rohkeutta ja tyynnyttää mielemme. Meillä on
myös mahdollisuus osallistua yhteiseen jumalanpalveluk-
seen joko radion välityksellä tai mikä parempi, seurakun-
nan keskellä, kirkossa. Toisten tapaaminen rukouksen
merkeissä on parasta terapiaa levottomille ajatuksille. Jo
se, että voi pukea sanoiksi omat pelon tunteet Jumalan
edessä, auttaa eteenpäin.

Kun olin pieni 1940-luvun alussa, päätin aina iltaruko-
uksen sanoihin: ”Anna rauha maan päälle”.  Mietin kyllä
silloin, millainen se rauha sitten olisi. Nyt olen elänyt 70
rauhan vuotta Suomessa, kuitenkin joudun yhä rukoile-
maan saman rukouksen ja uskon samalla, että lapsen
rukous kuultiin ja nykyinenkin huokaus yltää määränpää-
hänsä.

SILJA FORSBERGRakkaamme
Erkki Johannes
Tattari
s. 19.4.1926 Pyhäjärvi Vpl
k. 6.9.2015 Hattula

Kiittäen ja kaivaten
Elvi
Eini ja Pasi
Lauri, Outi, Luka ja Merle
muut sukulaiset ja ystävät

Rannalle himmeän lahden
aurinko laskenut on.
Kutsu jo soi iltahuudon,
taakka jo laskettu on.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.

* 27.3.1927 Pyhäjärvi Vpl
† 19.9.2015 Hatanpään sairaala

Rakas äiti, mummo ja isomummo

Syyskuisena iltana aurinko näyttäytyi,
ja taivas aukeni.
Voimasi hiipuivat, etkä tuntenut enää kipua.
Olimme vierelläsi, pidimme kädestäsi kiinni
ja ymmärsimme, että sun lähdettävä on.
Uneen rauhaisaan vaivuit.
Nyt aurinko kirkas ja lämpöinen
paistaa sulle ikuisesti.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitokset Ruusukujan hoivakodin ja Hatanpään
sairaalan osasto B1 henkilökunnalle.

Anna Katri
KARVANEN

Kiittäen ja kaivaten
Mirja
Terttu ja Petteri
       Katja, Tomi, Roni ja Henna
       Tomi
Sirpa, Tero ja Katri
Päivi ja Kari

Jenny-sisar
Muut sukulaiset ja ystävät 

o.s. Kiiveri

Rakkaamme

Elina Torkkeli
o.s. Patrakka

s. 10.11.1920 Pyhäjärvi Vpl
k. 17.02.2015 Hyvinkää

Emme pyytäneet Luojalta
päiviä lisää
vaan yhdessä kiitämme
taivaan Isää.
Ota hellästi syliisi,
taivaaseen kanna
hellyydellä peittele
ja levätä anna.

Puolisoa, äitiä, mummoa
ja isomummoa kaivaten

Tauno
Eine perheineen
Eva perheineen
Matti perheineen

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Tauno Armas Torkkeli
s. 17.12.1914 Pyhäjärvi Vpl
k. 30.09.2015 Hyvinkää

Side viimeinen kotiimme
lapsuuden
katkesi hiljaa sammuen.
Sinulle kiitokset kauneimmat
tahdomme antaa,
Sinut rinnalle äidin
nukkumaan kantaa.

Isää ja Taataa kaivaten

Eine perheineen
Eva perheineen
Matti perheineen

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella?
Soita osoitteenmuutos puh. 040 730 2622 tai tee se sähköpostilla.

Huom. Osoite ei vaihdu muuton jälkeen
pelkästään postiin ilmoittamalla!

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
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Isämme, maanviljelijä  Jou-
ko Albert Rastas kuoli
31.3.2015 Sastamalassa.
Hän oli syntynyt 16.8.1927
Raudussa. Isän matka al-
koi Karjalasta Hilma ja
Tuomas Rastaan per-
heessä viidentenä lapsena
kahdeksasta. Mummo ja
äijä aloittivat yhteistä elo-
aan Raudussa Palkealan ky-
lässä samassa talossa äijän
vanhempien kanssa. Mum-
mo ja äijä on vihitty joulu-
na 1917.

Kahden lapsen, Elinin
ja Veikon syntymän jäl-
keen he halusivat omaan
kotiin, joka sitten löytyi
Raudun Vehmaisten kyläs-
tä, Hietalahden tila nimel-
tään. Rakennukset olivat
heikkoja, mutta korjaamalla
paranivat, uuttakin raken-
nettiin. Maanviljelyn lisäksi
äijä teki rukkeja, vokkeja.
Oli karjaa ja sikoja, porsai-
ta teetettiin. Lapsiluvun kas-
vaessa äijä osti uusia maa-
palstoja. Hietalahdessa syn-
tyivät perheen loput kuusi
lasta. Taimi, Toivo, Jouko,
Tyyne, Ahti ja Erkki.

Hietalahden tilalla asui
Rastaan perhe vajaat 20
vuotta. Äijä halusi uuden
tilan, jossa pellot olisivat
lähempänä ja rakennukset
parempia. Uusi tila ostet-
tiin Pyhäjärven Noiter-
maasta v. 1938. Uusi na-
vetta oli varustukseltaan
parhaita koko kylässä. Ko-
tiutuminen sujui hyvin 10-
henkiseltä perheeltä.

Syttyi talvisota. Marras-
kuussa 1939 oli kodista
lähdettävä. Lehmät lastat-
tiin junaan, tavarat tava-
ravaunuihin.  Mummo lähti
alaikäisten lasten kanssa
kohti Hämettä, Jokioisten
pitäjää. Äijä ja kaksi van-
hinta poikaa Veikko ja Toi-
vo olivat jääneet Karjalaan,
kuten myös Elin lotaksi.
Jokioisista oli lähdettävä
aika pian Pohjanmaalle uu-
sien sijoitusmääräysten mu-
kaan. Tavarat olivat junan-
vaunuissa, mutta Tampe-
reen aseman pommituk-
sissa kaikki tuhoutui. Kak-
sitoistavuotiaan Joukon
reppuun oli laitettu särky-
vänä esineenä seinäkello.
Tuo kello jäi nyt ainoaksi
esineeksi Karjalan kodista.

Pohjanmaalla suuntana
oli Kuortaneen Lentilän kylä
ja Rintalan talo. Kaipaus
kotiin Karjalaan oli kova.
Maaliskuun 1940 rauhan
jälkeen ei ollut toivoa pala-
ta takaisin. Siirtoväelle ha-
ettiin pysyviä asuinpaikko-
ja. Noitermaan asukkaat
sijoitettiin Hämeenkyröön.

Juhannuksen jälkeen al-
koi jatkosota. Mutta silloin
tuli sodasta huolimatta
mahdollisuus palata Karja-
laan. Ja tietenkin Karjalaan
palattiin, vaikka oli tieto,
että kotia ei enää ollut.
Navetasta olivat tiiliseinät
pystyssä. Rakennettiin uusi
katto.  Hevostalliin tuli hyvä
tupa, pahviseinillä tehtiin al-
koveja. Leikkimökki oli säi-
lynyt ja siellä saattoi nuk-

Muistokirjoituksia

kua kesällä. Sitten koitti toi-
nen lähtö, se viimeinen.
Vuonna 1944 ennen juhan-
nusta tuli lähtö kiireellä.
Noitermaan pysäkiltä mat-
ka alkoi junalla kohti Kes-
ki-Suomea, Keuruuta. Äijä
jäi isämme kanssa kuljetta-
maan tavaraa asemalle.

Ennen kuin isämme pääsi
Keuruulle muun perheen
luo, teki hän elämänsä ke-
sämatkan. Isälle, joka oli
tuolloin vähän vajaa 17-
vuotias, oli annettu tehtä-
väksi levittää apulanta pel-
toon saatteella, ettei hyviä
lantoja ryssille jätetä. Toise-
na tehtävänä oli tuoda kak-
si äijän hevostammaa var-
soineen Keuruulle, matkaa
noin 600 km. Rattailla vielä
viljaa, sokeria ja kaksi top-
paa Klubi 77-tupakkaa.
Isällä oli kaverina naapuris-
ta Sipposen Esko, vuo-
den nuorempi. Toinen varsa
jäi matkalla junan alle. Toi-
nen vain kuukauden ikäi-
nen varsa kulki koko mat-
kan emonsa vieressä pääs-
ten perille. Matka kesti po-
jilta parisen viikkoa.

Aikanaan sitten sota päät-
tyi. Suoniemen kunnan
Kauniaisten kylässä oli Kau-
niaisten kartano luovutus-
velvollinen. Kartanolla oli
sivutila nimeltään Välimä-
ki. Tilaa pidettiin hintavana
suurten rakennusten vuok-
si, mutta lohkomistehtävää
suorittanut Matikaisen
Martti oli ehdottanut uu-
deksi isännäksi Rastaan
Tuomasta, joka on ennen-
kin tehnyt suuria kauppoja.
Vappuna 1946 muuttivat
Rastaat Välimäkeen.  Per-
heessä oli silloin mukana
myös isämme Jouko.

Välimäessä alkoi maan-
viljelys. Isämme avioitui v.
1957 Tuula Taimi Mar-
jatta Kärjen kanssa ja per-
heeseen syntyi viisi lasta:
Selja, Oili, kaksoset Hil-
levi ja Kauko ja nuorim-
maiseksi Matti. Isästä tuli
talon isäntä v. 1958. Pelloil-
la viljeltiin viljaa ja perunaa,
juureksia unohtamatta. Kar-
jatalous tarkoitti maidon-
tuotantoa, sillä äitimme
Tuula oli koulutukseltaan
karjanhoitaja. Tilaan kuulu-
vat metsät olivat isällemme
tärkeät ja niitä hoidettiin
hyvin. Isä kehitteli esim.
tukinajoon uusia välineitä.

Isämme oli myös sahuri,
joka 1960-luvulla rakensi
pysyvän kenttäsahan Väli-
mäkeen. Lautatavaraa vie-
tiin paljon Tampereelle isoi-
hin lautatarhoihin myyntiin.

Isämme isännyyden ai-
kana tilan peltoalaa lisättiin
kaupoilla naapurien kans-
sa. Isä osti kylän ensim-
mäisten joukossa puimu-
rin, jolla sitten tekikin rahti-
työtä naapureille. 1960-lu-
vulla pellot salaojitettiin.
Maidontuotanto loppui v.
1982, jolloin samana vuon-
na rakennettiin uusi kuivu-
ri.  Viljanviljelyä oli tarkoi-
tus lisätä ja uutena lajina
pelloilla alkoi kasvaa ryp-
siä. Navetassa oli vielä liha-
karjaa.

Oman tilan töiden ohes-
sa isämme ehti myös kun-
nallisiin luottamustehtäviin.
Hän oli mukana Suonie-
men kunnan hallinnossa
esim. Kauniaisten kansa-
koulun johtokunnassa. Hän
kuului myös urheiluseura
Kuloveden Kulon johto-
kuntaan ja oli mukana kan-
nustamassa meitä lapsia kil-
pailuissa.  Naapuriapua an-
nettiin ja saatiin esim. peru-
nannostossa ja heinätöissä.
Isämme jälkeen tuli Väli-
mäen isännäksi v. 1987 nuo-
rin lapsista Matti.

Pappana
lastenlapsille
Isä ja äiti ostivat itselleen
omakotitalon Mouhijär-
ven Häijäästä ja muuttivat
sinne v. 1989. Tuosta talos-
ta muodostui lastenlapsille,
joita on yhteensä 17, rakas-
tava mummola. Lastenlas-
tenlapsia on 7, joista van-
himmat muistavat kyllä
vanhanpapan.

Äitimme kuoleman jäl-
keen v. 2011 pystyi isä vielä
asumaan yksin Häijään ko-
dissa pari vuotta. Kotiapua
kyllä jo tarvittiin. Me lapset
vierailimme vuorollamme
ja huolehdimme isän asi-
oista. Tyytyväinen oli isä
elämäänsä. Alzheimerin tau-
ti vei kuitenkin isän oloa
turvattomammaksi ja ke-
väällä 2013 hän muutti Rau-
hankotiin, tehostetun pal-
veluasumisen yksikköön
Mouhijärven Iirolaan.

Isämme viimeiset vuo-
det sujuivat rauhallisesti.
Muistin heikkeneminen vei

kokemuksista ei isä kos-
kaan puhunut. Vain kaksi
viimeistä elinpäiväänsä
isämme oli sairaalassa. Me
kaikki lapset olimme hä-
nen luonaan.

Isämme nukkui rauhalli-
sesti ikiuneen pääsiäisviikol-
la. Isämme siunattiin hau-
danlepoon kauniina tou-
kokuun lauantaina 2.5.2015
Nokialla Maurinlehdon
hautausmaalla äitimme vie-
reen. Siunauksen suoritti
Nokian seurakunnan pap-
pi Arja Kuusniemi, joka
aikanaan siunasi myös äi-
timme. Maurinlehdon hau-
tausmaalla on myös äijän ja
mummon, siis Tuomas ja
Hilma Rastaan haudat.

Muistotilaisuudessa Mou-
hijärven seurakuntakodilla
kerroin isämme elämän al-
kuvuosista Karjalassa. Pai-
kalle oli tullut myös Sippo-
sen Esko, hevosia isän kans-
sa kuljettanut naapurin poi-
ka Karjalasta. Matti kertoi
arjesta Välimäessä, koska
pisimpään asui siellä van-
hempiemme kanssa.

Lastenlapset esittivät
omia muistojaan papasta.
Tuomas Anttila kertoi
hiihtoretkistä papan kanssa
ja metsäkävelyistä. Hän lau-
loi Pekka Simojoen laulun
Kahden maan kansalainen.
Pappa oli omalla tavallaan
kahden maan kansalainen:
karjalainen Kauniaisten ky-
lässä. Kuten myös kristitty
ihminen omaa kaksi koti-
maata, taivaan kodin ja
maallisen asuinsijan.

Tarja Kallio lauloi ad-
ressien lukemisen ohella
laulun Vaeltajasta, jolla hän
tahtoi kiittää pappaa.  Topi
Niemi lauloi itseään kita-
ralla säestäen Jo Karjalan
kunnailla lehtii puu.

Muistotilaisuuteen oli
Matti tuonut Välimäen pir-
tin seinältä seinäkellon, jon-
ka isämme kuljetti repus-
saan turvaan Karjalasta.
Kello ei tällä hetkellä ole
toimiva, mutta saa olla pir-
tin seinällä muistuttamassa
meitä jälkipolvia isämme
suvun juurista. Kellon oli
Hillevi asettanut näyttä-
mään aikaa 04.55, joka oli
isän kuolinhetki.

Muistotilaisuudesta pois-
tuvat vieraat sanoivat kaik-
ki tilaisuuden olleen erittäin
lämmin ja rakastava, hyvin
karjalainen kuulemma.
Vaikka kyyneleet ja suru
olivat läsnä, oli vahvana
mukana myös ilo ja nauru.
Risti-ilmoitukseen olimme
valinneet isällemme muis-
tolauseen:
Kun loistat tähtenä iltataivaan,
niin muistathan
lapsias´ päällä maan.
Teit eestämme Isä
niin paljon työtä,
siitä Sinulle kiitos
ja hyvää yötä.

OILI RASTAS
-ANTTILA,
yksi lapsista

Jouko Albert Rastaan muistolle
Niilo Karrela oli syntynyt
Vpl. Pyhäjärven Keljan ky-
lässä 5.6.1915. Hän solmi
avioliiton 1944 Käkisalmes-
ta olleen Hilja Tihveräi-
sen kanssa ja sodan jälkeen
perhe muutti Vampulaan,
josta suku sai maanhankin-
talain mukaisen maatilan
rakentaen ja viljellen sitä
voimallisesti.

Niilon ja Hiljan perhee-
seen syntyivät lapset Anja
1945, Aira 1947 ja Lauri
1951. Lisäksi yksi lapsista
kuoli nuorena.

Pyhäjärvellä oltaessa Nii-
lo osallistui kylän nuorten
rientoihin. Toveruus säilyi
uudellakin paikkakunnalla ja
perinteisesti kerran vuodes-
sa kokoontuivat Keljan po-
jat 5-6 hengen ryhmänä
vuorotellen eri koteihin.
Niilo oli hyvä seuramies ja
hänen kanssaan oli nuo-
rempien mukava tarinoi-
da.

Niilo oli varsin ahkera
kirjoittaja ja hänen juttujaan
voitiin lukea mm. Vpl. Py-
häjärvi-lehdessä. Kotiseu-
tumatkailun avauduttua
1990-luvulla Niilon mieli
paloi kotikylään, mutta jo
ehtyneet voimat eivät sitä
sallineet. Sen sijaan kaikki
kolme lasta vierailivat yh-
teisillä matkoilla ja Laurin
ottamat videofilmit katsel-
tiin hyvinkin tarkkaan ja
nuorisolle selvitettiin kuva-
ruudun näkymiä.

Vuoden 1974 aikana suo-
ritettiin maatilalla sukupol-
ven vaihdos ja Laurista tuli
isäntä. Samana vuonna Nii-
lo teki ainutlaatuisen mat-
kan sukulaisiin Amerikkaan
ja matkasta riittikin kerto-
mista pitkäksi aikaa.

Niilo Karrelan elämä
päättyi 11.5.1994 ja hänen
vaimonsa Hiljan 10.8.2010.

Kesäkuun kuudentena
päivänä 2015 suku ko-

Niilo Karrelan
syntymästä 100 vuotta

Niilon ja Hiljan lapset hautakummun äärellä vase-
malta Lauri, Anja Hovi o.s. Karrela ja Aira Laakso-
nen o.s. Karrela.

Niilo Karrela nuorena
miehenä Karjalassa.

koontui Niilon 100-vuo-
tissyntymän muistojuhlaa
viettämään Vampulaan.
Isän ja äidin haudalle Vam-
pulan kirkkomaalle lasket-
tiin kukat ja Karjalatalo Toi-
viaiseen kokoonnuttiin
muistoaterialle.

REINO ÄIKIÄ

Pyhäjärvi-lehti
julkaisee

joka numerossa tietoja
perhetapahtumista, kuten merkkipäivistä,

edesmenneistä ja valmistuneista.

Muistathan kuitenkin aina kysyä
asianosaisilta  luvan tietojen julkaisuun.
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Karjalasta kajahtaa! Tämä
lausahdus soveltuu hyvin
karjalaiset sukujuuret omaa-
valle moukarinheittäjä Tuo-
mas Seppäselle. Kun on-
nistunut heitto lähtee hänen
kädestään, kajahtaa ilmoille
muhkea karjahdus.

Tuomas edusti menes-
tyksekkäästi Suomea yleis-
urheilun MM-kisoissa Pe-
kingissä elokuussa ollen vii-
den parhaan suomalaisen
joukossa. Finaalipaikka oli
tähtäimessä ja se myös tuli.
Tuomaksen pappa Onni
Seppänen on syntynyt
V.P.L PyhäjärvelläMontru-
an kylässä v. 1919. Evak-
komatka päätyi Keikyän
Kiviniemeen 1949. Evak-
komatkaltaan Keuruulta
löytyi myös puoliso Kaisa.

Isäni Onni urheili lapse-
na Karjalassa perinteisiä la-
jeja, kuten yleisurheilua ja
hiihtoa. Tämä näkyi meillä
Kiviniemessä siten, että
teimme oman urheiluken-
tän pienelle ”maapläntille”,
jossa silloin lapsena hypät-
tiin pituutta, seivästä, kor-
keutta ja pelattiin lentopal-
loa. Kotitien pituus oli 150
m, joten siinä pystyi juok-
semaan pikamatkoja ja ai-
tajuoksua. Me lapset ra-
kensimme isän avustuksel-
la lähtötelineistä lukien kai-
ken itse. Muutama vuosi
myöhemmin urheilimme
Keikyän Vesan sekä kun-
nan mestaruuskisoissa Hon-
kolan urheilukentällä.

Talvella hiihdettiin ja hy-
pättiin mäkeä. Mäkihyppy-
innostuksen sain, kun isä
kuskasi polkupyörän tara-
kalla minut Karausvuoren
kisoihin vuonna 1959. Ko-
din vieressä oli isoja kallioi-
ta, johon sai tehtyä hyviä
hyppyreitä. Useat hiihto-
sukset katkaisin hyppyri-
mäissä, jotka onnekseni
kummisetäni Matti Poh-
jolainen aina korjasi.

Kun olimme vielä lapsia,
isä tervasi talvisin sukset ja
järjesti meille hiihtokisoja.
Löysin kotitalon vintiltä vih-
kon, jossa oli isäni sekä
minun merkitsemiä hiihto-
ja mäkituloksia Lahden
MM-kisoista 1959 lähtien,
myös kotona järjestetyistä
kisoista.

Onni-pappa oli myös ra-
kentamassa Keltin hyppy-
rimäkeä 1960-70-luvun
vaihteessa. Se oli ensim-
mäinen mäkeni, josta pää-
sin hyppäämään oikeilla
mäkisuksilla. Oma mäki-
hyppyurani oli melko ly-
hyt. Parhaimmat muistot
ovat Kokemäen ja Harja-
vallan hyppyrimäistä, joi-
hin valmentajani Esko
Pohjolainen ja Jouko Järä
mm. minut autoillaan kus-
kasivat.

Muutin Poriin töihin
1974. Vaimolleni Hanne-
lelle ja minulle syntyi kaksi
poikaa Mikko -79 ja Tuo-
mas -86. Elettiin vuotta
1986, kun olimme lasket-

Moukarimies Tuomas Seppänen:
Karjalasta kajahtaa!

telemassa Hiittenharjulla
Harjavallassa. Pikkumäessä
oli menossa mäkiharjoituk-
set. Sinä päivänä Mikko sai
ensimmäiset mäkisukset ja
hänen mäkihyppyharrastuk-
sena kesti vuoteen 1997
asti.

Parhaina saavutuksinaan
hänellä oli 10-vuotiaana
muovimäen Suomenmes-
taruus Puijolla 1990 ja
KLL:n SM-kisoissa 4. sija
Saarijärvellä v. 1997. Siir-
ryttyään hiihtäjäksi, piirin-
mestaruus-mitalien lisäksi-
Mikko oli parhaimmillaan
nuorten SM-kisoissa Saari-
järvellä 35.

Vuonna 2006  hän val-
mistui liikuntatieteen mais-
teriksi ja valmensi mm. La-
pin urheiluakatemiassa Ro-
vaniemellä hiihtäjiä 2008-
2015. Työpaikka vaihtui Jy-
väskylään kesällä, nyt Mik-
ko keskittyy liikuntafysio-
logiaan, lähinnä tieteellisen
ja teknologisen valmennuk-
sen kautta.

Ei siitä koskaan
urheilijaa tule!
Tuomas oli pienestä pitäen
”rotevavartaloinen” ja voi-
ma tuntui kiehtovan häntä.
Tarzanliaanille oli käyttöä,
joka päivä. Harrastukset
olivat aluksi partiota, len-
nokkikerhoa, jalka- ja jää-
palloa sekä tennistä.

Rakensimme talkoilla
muovimäen Ulvilaan v.
1991. Tuomas oli vasta 6-
vuotias, kun hän leiskautti
ensimmäisen hyppynsä
muovimäestä. Harrastukset
olivat kuitenkin 6-12-vuo-
tiaan ikäisellä Tuomaksella
hieman sivuseikka, vaikka
eri urheilulajeja tuli kokeil-
tua laidasta laitaan. Niin
montaa lajia, että isästä tun-
tui, ettei Tuomaksesta tule
koskaan urheilijaa. Jälkeen-
päin valmentajat ovat pitä-
neet Tuomaksen etuna
monipuolista urheilutaus-
taa, keskittymiskykyä ja pai-
neensietokykyä

Elettiin olympiavuotta
1996, kun Heli Rantanen
voitti olympiakultaa. Tuo-
mas olympiakullan innoit-
tamana meni metsään ja
teki itselleen keihään. Seu-
raava askel oli syksyllä 1997
Eurajoella pidetyt yleisur-
heilukilpailut, jossa Tuomas
sai ensi kertaa oikean kei-
hään käteensä tuloksena 6.
sija.

Kaikki heittolajit ja hie-
man muitakin kuuluivat
tuolloin Tuomaksen lajei-
hin. 12-vuotiaana (1998)
Tuomas sai käteensä 2,5 kg
moukarin ensimmäistä ker-
taa. Sen jälkeen oli selvää,
mikä oli Tuomaksen lajiva-
linta. 14-vuotiaana Tuomas
osallistui ensimmäistä ker-
taa nuorten SM-kisoihin
Pellossa heittäen moukaria
28,28 m ja sijoitus oli 28.

Sen jälkeen kehitys oli
huimaa, erityisesti Kunin-
kaanhaan urheilulukioon

siirryttäessä. Vain taivas oli
kattona, kun Tuomas  luet-
teli hurjia tavoitteitaan. Par-
haimpana vuotena ennä-
tysparannus oli jopa 13
metriä (14-15 v.).

Tuomas voitti ensimmäi-
sen moukarinheiton SM-
mitalinsa  17-vuotiaden
SM-kisoissa Kristiinankau-
pungissa ennätyksellään
63,48 m. Ennätys koheni
vielä syksyllä 5 kg mouka-
rilla, 63,86 metriin.

19-sarjassa v. 2004 Tuo-
mas kiskaisi 6 kg mouka-
rilla ennätyksekseen 69,83
m ja v. 2005 peräti maail-
mantilaston 3:ksi parhaan
tuloksen 75.09. 19-vuoti-
aana Tuomas edusti Suo-
mea nuorten EM-kisoissa
Kaunasissa (7.).

Kristiansandissa tuli 1. ar-
vokisavoitto Pohjoismai-
den mestaruus, samoin kuin
Suomenmestaruuskin.

 Pohjosmaiden mestaruu-
det Tuomas saavutti myös
Tanskan Århusissa 2006 ja
Tampereella 2008.

Harjoittelun kovuus toi
tullessaan loukkaantumisia
vv. 2006 ja 2009, jolloin
selän kanssa oli ongelmia.

Keväällä 2011 iski my-
koplasma.  Kesän 2010
makeimman voiton Tuo-
mas nappasi Lahdessa voit-
taen O-P Karjalaisen.

2008 Tuomas heitti Suo-
men joukkueessa mouka-
ria 22-vuotiaiden kisoissa
Unkarin Debrecenissä, ol-
len toiseksi parhaana suo-
malaisena 8. Kisoihin pää-
sy oli epävarmaa, koska
harjoituksissa moukarin var-
si katkesi ja Tuomas sin-
koutui selälleen. Moukarin
vastavoima 70 m:n heitos-
sa on 300 kg. Jalan parane-
minen kesti pari viikkoa ja
sen jälkeen kova treeni ai-
heutti skalesia lihaksen tu-
lehtumisen. Silloin viimeis-
tään minulle selvisi urheilun
epävarmuus, ”urheilija ei
tervettä päivää näe”.

Toistaiseksi parhaan tu-
loksen 75,31 m, Tuomas
heitti Kuortaneen Eliittiki-
soissa v. 2011kukistaen mm.
Tadzikistanin 80 m heittä-
neen DisholdNazarovin.

Tuomas on nyt tähän
mennessä aikuisten arvoki-
soissa edustanut Suomea
Barcelonan 2010, Helsin-
gin 2012 ja Zurichin 2014
EM-kisoissa. Zurichissä
hän venyi finaaliin asti (12.)
Tänä vuonna hän pääsi
MM-rankingin  sijalta 32.
MM-kisoihin ja loppusijoi-
tus finaalissa oli loistava 10.

Tuomas on aikuisena
edustanut Suomea 12:ssa
maaottelussa (Eurooppa
Cup, Suomi - Ruotsi).
Moukarinheitossa on tullut
6 perättäistä SM-hopeaa.

Nuorempana Tuomak-
sella oli talvisin harjoituslei-
rejä Portugalissa, Tenerif-
falla ja Etelä-Afrikassa. Per-
heen isän roolin ja osa-aika
töiden vuoksi hän ei ole

2010-luvulla osallistunut ul-
komaanleirityksiin.

Porin Kalevan kisoissa
elokuussa Tuomaksella jat-
kui SM-hopean sarja. Ka-
levan kisojen oheislajina oli
lasten Hippo-kisojen sata-
kuntalainen 40 metrin juok-
sufinaali. Siinä voittajaksi
selviytyi V.P.L Pyhäjärven-
Montruan kylän sukujuuri-
nen, kun Esko ja Elvi
Pohjolaisen, Antti Poh-
jolaisen nuorin tytär Eevi
Pohjolainen kirmasi sel-
vään voittoon.

Tuomas on moukarin-
heittäjänä vielä nuorehko,
29-vuotias. Keskimäärin
moukarinheittäjät lopetta-
vat uransa hieman alle 40-
vuotiaana.

Ensi vuoden päätähtäin
on Rio De Janeiron olym-
pialaiset.

 Mikäli terveyttä riittää,
Tuomas ehtii vielä kisata
ainakin v. 2020 olympiaki-
soissa. Tukijoiden hankki-
minen on tässä maailman
tilanteessa haasteellista. Il-
man taloudellisia resursseja
ei kuitenkaan pärjää. Siksi
kaikki mahdollinen tuki mitä
on saatavissa on arvokasta.

Jutun kirjoittaja on
  Onni ja Kaisa

Seppäsen poika

MARKKU

Peking 2015: Tuomaksen (vas.) idoli ja valmennusoppeja  antanut olympiavoittaja Koji
Murofushi.

Eevi Pohjolainen palkintoaan vastaanottamassa.
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Toisen matkapäivän aloi-
timme Terijoelta, kuten
syyskuun lehdessä kerrot-
tiin. Päivän aikana tutus-
tuimme Pohjois-Inkeriin.
Käytyämme Kuokkalassa
Ilja Repinin taiteilijahuvi-
lalla siirryimme vanhan ra-
jan yli Inkerinmaan puolel-
le, ja vuorossa oli pysäyttä-
vä ja ajatuksia herättävä
kohde, Levassovan muis-
tohautausmaa.

Se sijaitsee Pietarin poh-
joispuolella noin 10 km
vanhasta Suomen rajasta lä-
hellä Haapakankaan kylää.
Alueelle, jonka ympärille
pystytettiin vuonna 1937
kolmessa päivässä lauta-
aita, on joukkohaudattu lä-
hes 50 000 poliittisten vai-
nojen uhria, suurin osa vuo-
sina 1937-1938.

Alue avattiin vuonna
1989 ja vasta silloin paikal-
liset asukkaatkin saivat tie-
tää, mitä aitauksen sisällä
oli. Alueelle on sen jälkeen
pystytetty useita muisto-
merkkejä, myös suomalai-
sille uhreille. Alueen portil-
la on vaikuttava muisto-
merkki, joka ilmentää pie-
nen ihmisen murskautumis-
ta rautajättiläisen käsittelys-
sä.

Opastuvassa myytiin
myös suomenkielistä esit-
telykirjasta, joka sisältää ka-
run kertomuksen siitä, mi-
ten systemaattisesti ihmisiä
ja ihmisryhmiä voidaan tu-
hota.

Vaatimaton, mutta mie-
lenkiintoinen käyntikohde
oli ns. ristikivi, joka sijaitsee
keskellä Kannasta metsässä
pienen matkan päässä Lem-
paalan ja Terijoen väliseltä
maantieltä. Se on Pähkinä-
saaren rauhan 1323 ja myös
Tarton rauhan 1920 raja-
pyykki. Rajan merkiksi ki-
vilohkareeseen on kaiver-
rettu kaksi pientä ristiä.

Pähkinäsaaren rauhan raja
oli ensimmäinen Ruotsin ja
Novgorodin välille muo-
dostettu rajalinja. Paikan
vaatimattomuudesta huo-
limatta siellä saattoi kokea
vuosisataisen historian ha-
vinan.

Kolmas matkapäiväm-
me suuntautui Etelä-Inke-
riin. Mukaan saimme erin-
omaiseksi oppaaksi Vladi-
mir Kokon. Hän on mu-
kana monissa inkeriläisten
yhteistyöelimissä ja kertoi
monipuolisesti niin Inkerin
historiasta kuin nykytilan-
teesta.

Ajoimme ensin patotietä
pitkin Kronstadtiin, joka
osoittautui vanhaksi kau-
niiksi puistokaupungiksi.
Osa kaupungin linnoituk-
sesta kuuluu Unescon maa-
ilmanperintöluetteloon.

Kaupunki on ollut 1700-
luvulta lähtien Venäjän lai-
vaston tukikohta, ja sotilas-
luonteensa vuoksi se avau-
tui ulkopuolisille vasta 1990-
luvulla. Kaupunkikuvaa hal-
litsee suuri kultakupolinen
laivaston nimikkokirkko,

Pitäjäyhteisöt taas yhdessä matkalla, osa 2:
Terijoki – Inkeri – Rautu – Metsäpirtti

joka on myös sisältä upe-
asti koristeltu. Kirkkoauki-
olla oli paljon väkeä, sillä
siellä oli merisotilaiden va-
latilaisuus.

Palasimme patotien tois-
ta haaraa mantereelle ja py-
sähdyimme Pietarhoviin,
keisarilliselle kesäpalatsille,
jonka monia suihkulähteitä
ihasteltiin ja ihmeteltiin.

Kiersimme Pietarin ete-
läpuolelta kahdeksankais-
taista kehätietä pitkin. Pie-
tarihan on aikanaan raken-
nettu inkeriläisten asuttaman
alueen keskelle. Nimensä
Inkerinmaa on saanut tu-
hat vuotta sitten eläneen
ruotsalaisprinsessa Ingeger-
din mukaan (ruotsiksi In-
germanland, Ingegerdin
maat).

Kehätien varrella on usei-
ta uusia, suuria kerrostalo-
alueita. Viisi miljoonaa asu-
kasta tarvitsee paljon asun-
toja, se on selvä. Suomalai-
sen silmään ne näyttivät kui-
tenkin vähän ahdistavilta,
vaikka ovatkin kauniimpia
kuin neuvostoaikaiset ker-
rostaloalueet.

Toisin kuin Pohjois-In-
keri, joka on kumpuilevaa
metsäistä aluetta, Etelä-In-
keri on tasaista aluetta, ja
siellä on isoja peltoaukeita.
Sodan aikana alue oli sak-
salaisten miehittämää, ja
sotamuistomerkkejä näkyi
useassa paikassa. Inkerin
maaseudulla, kuten Kan-
naksellakin, vuorottelevat
uudet isot, yleensä kaksi-
kerroksiset omakotitalot
(joissa monissa oli myös
torni) ja vanhat mökit ku-
koistavien puutarhojen ja
kasvimaiden ympäröiminä.

Kolmannen yön olimme
Raudussa sijaitsevassa Igo-
ran lomakeskuksessa, jon-
ka kerrotaan olevan Puti-
nin lähipiirin omistuksessa.
Lomakeskus on viihtyisä,
väljästi rakennettu alue, jossa
on monipuoliset liikunta-
mahdollisuudet (mm. jää-
halli, kylpylä, maauimala,
keilahalli, laskettelurinteet).
Lähellä sijaitseva Pietarin
miljoonakaupunki tarjoaa
hyvät asiakasmarkkinat, ja
paikka lienee suunniteltu
hyvätuloisia venäläisiä aja-
tellen. Me tähyilimme las-
kettelurinteen päältä Laa-
tokalle ja yritimme katsoa,
millä suunnalla Pyhäjärvi
on.

Matkalla kävimme mo-
nissa kirkoissa, sekä luteri-

laisissa että ortodoksikir-
koissa. Jo menomatkapäi-
vänä pistäydyimme Lintu-
lan luostarin uudelleen ra-
kennetulla kirkolla.  Nyky-
Venäjällä ortodoksikirkot
ovat hyvässä kunnossa, nii-
tä korjataan ja uusia raken-
netaan, esimerkiksi Metsä-
pirtissä Palkealan hautaus-
maan lähelle melko har-
vaan asutulle alueelle oli
valmistumassa komea tiili-
nen ortodoksikirkko.

Inkerin luterilaiset kirkot
sen sijaan joutuvat toimi-
maan vähäisillä resursseilla.
Seurakunnat ovat pieniä,
koska luterilainen väestö
asuu hajallaan ja inkeriläisiä
asuu nykyään paljon muu-
alla kuin Inkerinmaalla,
mm. Virossa ja Suomessa.
Se vaikeuttaa oman kult-
tuurin ja uskonnon ylläpi-
tämistä. Varoja mm. kirk-
kojen kunnostamiseen tar-
vittaisiin. Toimintaa näytti
silti olevan paljon ja mieli-
alat olivat valoisat.

Luterilaisista kirkoista,
joissa kävimme, osa on säi-
lynyt ja otettu uudelleen
käyttöön (kuten Toksovas-
sa), osa on rauniokirkkoina
(kuten Skuoritsassa) ja osa
tuhoutunut, mutta raken-
nettu uudelleen (kuten ai-
kanaan Suomen rautateille
kuulunut Haapakankaan
kirkko ja Tuutarin kirkko).

Paikallisia inkeriläisiä ta-
pasimme mm. Toksovan
kirkolla, jossa kirkkoherra
kertoi seurakunnan toimin-
nasta, sekä lounaalla van-
hainkodissa Skuoritsassa.

Seurasimme myös La-
rin Parasken elämänkul-
kua. Kävimme hänen syn-
tymäkylässään Lempaalan
Mäkienkylässä ja kotiinläh-
töpäivänä, kun liikuimme
Raudussa ja Metsäpirtissä,
kävimme Vaskelassa Tai-
paleenjoen etelärannalla,
jossa hän asui aikuisikänsä
ja Palkealan ortodoksisella
hautausmaalla, jonne hänet
on haudattu.

Monen matkalle osallis-
tuneen juuret olivat samaan
tapaan sekä Etelä-Kannak-
sella että Inkerinmaalla.
Ennen vallankumousta
Suomen suuriruhtinaskun-
nan ja Venäjän raja oli avoin
ja kanssakäymistä rajan yli
oli paljon.

Matkan ohjelma oli mo-
nipuolinen ja sisälsi hyvin
erilaisia, mielenkiintoisia
kohteita. Järjestelyistä pää-
asiassa huolehtineet Pirk-
ko ja Kalevi Hyytiä ovat
Etelä-Kannaksen ja Inke-
rinmaan ”tietopankkeja”, ja
Kalevi on tehnyt mittavan
työn Metsäpirtin sukujen ja
talojen historian tutkimises-
sa ja dokumentoinnissa.

Saimme hyvän kokonais-
kuvan paitsi Inkerinmaas-
ta, inkeriläisten tilanteesta ja
elämästä, myös elämästä
Etelä-Kannaksella ja van-
han rajan pinnassa.

KIRSTI NASKALI Kronstadtin kirkko.

Muistomerkki Levasovassa. Kuvat: Yrjö Inkinen.

Vladimir Kokko.

Laatta Mäkienkylän kaupan seinässä.



Tiistai 20. lokakuuta 2015VPL.PYHÄJÄRVI8

Viulisti Elias Nyman – stipendiaatin vuosi

Heikki Mäntysaari väit-
teli tohtoriksi teoreettisesta
fysiikasta kesäkuussa väi-
töskirjalla ”Scattering off
the Color Glass Conden-
sate”. Väitöstyö antoi uutta
tietoa luonnon pienimmis-
tä rakenneosasista ja niiden
välisistä voimista.

Heikin isoäiti Aino Kan-
gasniemi (o.s. Käyhkö) on
syntynyt VPL Pyhäjärvellä
Konnitsan kylässä 1920.
Sieltä hänen perheensä pää-
tyi evakkona erinäisten vai-
heiden jälkeen Tampereel-
le, jossa perheeseen syntyi
myös Heikin äiti Hanna.

Heikki valmistui ylioppi-
laaksi Oriveden lukiosta
vuonna 2007 ja jatkoi fysii-
kan opintoja Jyväskylän yli-
opistossa. Opinnoissa hän
keskittyi hiukkasfysiikkaan,
jossa luonnon perusvuo-
rovaikutuksia ja aineen ra-
kennetta tutkitaan törmäyt-
tämällä hiukkaskiihdyttimis-
sä keskenään erilaisia hiuk-
kasia.  Väitöstutkimuksessa
selvitettiin erityisesti, miten
aineen pienimmistä raken-
nepalikoista saadaan tietoa
törmäyttämällä hiukkas-
kiihdyttimissä keskenään
atomien ytimiä.

– Tutkimukseni osoittaa,
että niin kutsuttu vahva vuo-
rovaikutus aiheuttaa suu-
reen nopeuteen kiihdyte-
tyille atomiytimille moni-
puolisen ja mielenkiintoi-
sen sisäisen rakenteen,  Män-
tysaari kertoo.

Heikki Mäntysaari väitteli
teoreettisesta fysiikasta

Atomiytimestä
hiukkaspuuroksi
Kun kaksi raskasta atomi-
ydintä törmäävät toisiinsa,
syntyy törmäyksessä hyvin
kuumaa ja tiheää ydinainet-
ta, jota kutsutaan kvarkki-
gluoniplasmaksi.

Heikki työskenteli väitös-
kirjaa tehdessään Jyväsky-
län yliopiston Fysiikan lai-
toksella, jonka raskasioni-
törmäysten tutkimusryh-
mässä on pitkään tutkittu
tällaisen kuuman ydinaineen

käyttäytymistä. Väitöstyön
tulosten avulla voidaan pa-
remmin ymmärtää tällais-
ten hiukkastörmäysten ta-
pahtumia.

– Raskaiden ytimien tör-
mäyksiä tutkimalla voim-
me myös luoda laborato-
riossa samanlaiset olosuh-
teet, jotka vallitsivat maail-
mankaikkeudessa sekunnin
murto-osa alkuräjähdyksen
jälkeen, Mäntysaari taustoit-
taa tutkimuksen motivaa-
tiota.

Väitöksen jälkeen Heikki
siirtyy tutkijaksi Yhdysval-
tojen kansalliseen hiukkas-
kiihdytinlaboratorioon
New Yorkin osavaltioon.
Kyseessä on amerikkalais-
ten vastine Euroopan
CERN-laboratoriolle, ja
tarjoaa erinomaiset mah-
dollisuudet pureutua hiuk-
kasfysiikan avoimiin kysy-
myksiin.

Kuvassa vasemmalta oike alle väitöstyön ohjaaja Tuomas Lappi, väittelijä
Heikki Mäntysaari ja vastaväittäjä Jamal Jalilian-Marian. Kuva: Ville Kotimä-
ki.

Keväällä 2014 pyhäjärve-
läistaustainen nuori viulisti
Elias Nyman sai Vpl. Py-
häjärvi-Säätiön apurahan,
jonka turvin hän sai hie-
man rahoituslisää jatko-
opintoihinsa, jotka hänen
alallaan eivät ole siitä hal-
vimmasta päästä. Vuotta
myöhemmin tarjoutui
mahdollisuus kuulla Elias
Nymanin soittoa ja saada
tilaisuus lyhyeen haastatte-
luun.

Jyväskylän seurakunnan
kesäkonserttisarjassa 2015
otsikoltaan ”Romantiikkaa
ja nostalgiaa” antoivat Eli-
as Nyman ja András Sza-
bó 21.7.2015 Taulumäen
kirkossa konsertin, joka
kokosi varsin runsaan ylei-
sön. Viulistimme pianoa
soittavana parina oli unka-
rilaissyntyinen pianisti ja ur-
kuri András Szabó, joka
toimii urkujensoiton opet-
tajana Jyväskylän ammatti-
korkeakoulussa. Elias Ny-
man valmistui vuonna 2012
samasta oppilaitoksesta
erinomaisin arvosanoin.

Nuorten taiteilijoiden
ohjelmassa oli kaksi suurta
kamar imus i ikk i t eos ta
1800-luvulta, Johannes
Brahmsin Sonaatti viululle
ja pianolle nr. 1 G-duuri
sekä César Franckin So-
naatti viululle ja pianolle A-
duuri. Molemmat teokset
vaativat sekä teknistä taitu-
ruutta että syvällistä tulkin-
taa. Yleisö palkitsi taiteilijat
runsain aplodein ja saivat
kuulla ylimääräisenä Jules
Massenetin säveltämän
meditaation oopperasta
Thaïs.

Konsertin jälkeen Elias
Nyman kertoi muutamin
sanoin kuluneesta vuodes-
ta ja jatkosuunnitelmistaan.
Hän on opiskellut stipen-
diaattivuoden ajan Sveitsis-
sä Zürichissä venäläisen
mestariviulistin professori
Ilya Gringoltsin johdolla.
Hänet valittiin jatkamaan
tänä syksynä maisteriopin-
tojaan saman maestron joh-
dolla.

Elias Nymanin soitin on
jyväskyläläisen Mika Lah-
tisen vuonna 2012 raken-
tama viulu, joka soi varsin
mehevästi. Viulun ovat
myös Eliaksen kansainväli-
set opettajat kelpuuttaneet
hänen instrumentikseen. On
hienoa, että Suomessa osa-
taan rakentaa tällaisia viulu-
ja, joiden vaihtamiseen tar-
vittaisiin jokin Guarnerin
tai Stradivariuksen mes-
tarisoittimista.

Konsertissa kuullun ro-
manttisen viulumusiikin li-
säksi Elias Nyman soittaa
myös vanhempaa, kuten
esimerkiksi barokin aika-
kauden (Bach, Händel,
Vivaldi jne.), mutta myös
modernia viulumusiikkia
erilaisissa kokoonpanoissa.

Edessä olevat kuukau-
det ja vuodet kuluvat Zü-
richissä maisteriopintojen
parissa. Toivottavasti saam-
me tulevaisuudessa kuulla
lisää näiden opintojen he-
delmiä. Vpl. pyhäjärveläi-
set saavat olla ylpeitä
”omasta” viulististaan, ja
toivottaa hänelle menestys-
tä opinnoissaan.

JUHANI FORSBERG

Elias Nyman (oik.) ja pianisti András Szabó Taulumäen kirkossa 21.7.2015.

Hallintoneuvoston
varsinaiset jäsenet:
Esko Pulakka pj, Nokia
Tuomo Hinkkanen vpj. Kokemäki
Teuvo Henttonen, Hollola
Raija Holma, Ikaalinen
Yrjö Inkinen, Tampere
Antti Kaikkonen, Tuusula
Jari Kukko, Lempäälä
Merja Luukkanen, Sastamala
Juhani Paajanen, Vantaa
Kalle Pakarinen, Imatra
Jukka Pehkonen, Pälkäne
Martti Pärssinen, Helsinki
Varajäsenet:
Lea Jokinen, Ikaalinen
Silvo Kaasalainen, Vantaa
Kari Kyander, Sipoo
Jukka Pusa, Sastamala
Risto Toiviainen, Hämeenkyrö
Anne Viitalaakso, Nokia
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)

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallinto
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Kotikokin kertomaa

MITÄ TEILLÄ
SYÖDÄÄN?

Onko perheelläsi ja suvullasi
omia reseptejä tallessa?

Kerro ne
Vpl. Pyhäjärvi-lehden lukijoille
Kotikokin kertomaa -palstalla.

Teimme pienessä porukas-
sa jokasyksyisen matkan
Karjalaan. Putuksen Han-
nu ja Kaasalaisen Yrjö
noutivat minut Hollolasta
perjantaina 2.10. aamupäi-
vällä. Suuntasimme Vaali-
maan kautta Viipuriin.

Ennen Vaalimaata yhy-
timme nykyisin harvinaisen
kahden rekan henkilöauto-
kuljetuksen kohti itärajaam-
me. Muuta liikennettä ei
sitten juuri ollutkaan, rajan
läheisyydessä matkanneita
bensanhakijoita lukuun ot-
tamatta. Rajahovissa pysäh-
dyimme kahville. Kesäkuun
jälkeen olivat Rajahovin
kaupat sulkeutuneet. Kah-
via, makeisia ja muita pik-
kutavaroita oli myynnissä
kahvila-ruokalan puolella.

Hiljaisuus merkitsi sitä,
että rajamuodollisuuksiin ei
mennyt turhaa aikaa. Wii-
purin Veikoissa kävi valuu-
tanvaihto myös kitkatto-
masti kurssiin 72,0. Majoi-
tuttuamme torin viereiseen
Viktoria-hotelliin lähdimme
Kauppahalliin kahville ja
ostoksille.

Halliin yläkerrassa aikai-
semmilta käynneiltä tuttu
myyjä oli sikeässä unessa,
kun noin neljän aikaan ilta-
päivällä ehdimme sinne.
Herättyään hän palveli erin-
omaisesti. Taisipa olla tällä
kertaa vähän höylimpi alen-
tamaan hintojakin. Muu-

Käkisalmen museon ovella auringon paisteessaValentina, Larissa, Hannu, Antero, Maria. Kuva:Yrjö S.
Kaasalainen.

Matkailunäkymiä Karjalasta

toin ei kauppa kyllä käynyt
hallissakaan. Ostajia kun ei
ollut kuin muutama.

Lauantaina aamulla suun-
tasimme Pyhäjärvelle ja
Käkisalmeen. Uutta oli se,
että saimme ajaa tasaista
asfalttia ennen Muolaata
ollutta vanhan Pietarin tien
100 metrin pätkää lukuun
ottamatta! Kiviniemessä
ovat tietyöt käynnissä niin
maanteiden kuin rautatien-
kin osalta. Uuden rautatien
ylitys tapahtui jo uutta reit-
tiä pitkin.

Pyhäjärvellä kävimme
kuntakeskuksen kaupassa
tavanomaisilla hirssiostok-
silla. Siellä oli asiakkaita ai-
van totuttuun malliin. Sa-
moin näyttivät kaupan va-
likoimat aivan entisiltä. Sin-
ne eivät nykytuulet ja kurs-
sin heikkeneminen ole vai-
kuttaneet mitään. Samoin
oli tilanne Lankisen mäen
karjatilan kaupassa.

Poikkesin myös lyhyesti
synnyinkodissani, jonka isä
oli rakentanut vuonna 1927.
Siellä se talo sinnittelee edel-
leen, vaikka viereen on tul-
lut merkittävä rakennuskan-
ta; ne karjatilan rakennuk-
set Lankisen ja Happo-
sen entisillä mailla. On se
Ellinkin entinen koti vielä
entisessä kuosissaan. Mei-
dän talossa nykyinen kesä-
asukas sairastaa. Sytostaat-
tihoitojen jäljet olivat näky-

vissä, tosin nopeasti pipol-
la peitettyinä.

Matkamme jatkui Käki-
salmeen ja siellä linnan mu-
seoon, jossa saimme ta-
vanomaisen lämpimän vas-
taanoton. Meille uudessa
Käkisalmi-ravintolassa tar-
jotun lounaan aikana käy-
tiin läpi kuulumisia puolin
ja toisin. Merkittävänä asia-
na tuli esille se, että muse-
olla oli ollut hyvä asiakas-
kesä. Suomalaisia oli ollut
todella vähän, mutta venä-
läisten määrä oli kasvanut
oikeastaan yli odotusten.
Johtopäätös: kun ruplan
kurssimuutos teki Suomes-
ta kalliin maan, niin venä-
läisten matkakohteet jäivät
sille puolen rajaa.

Myös Käkisalmessa nä-
kyi Pietari – Sortavalan tien
rakentaminen Vuoksen yli
johtavien siltojen leventä-
misenä. Ei ole vaikeaa vei-
kata, että kun muutamassa
vuodessa tuo koko väylä
Pietarista Sortavalaan val-
mistuu, suuntautuu miljoo-
nakaupungista moninkertai-
nen liikennevirta kohti poh-
joista, Karjalan kannaksen
upean ihaniin maastoihin ja
vesistöille.

Illaksi palasimme takai-
sin Viipuriin, jossa osallis-
tuimme Karjalan Liiton jär-
jestämiin illallistanssiaisiin.
Maittavan illallisen olivat
kotiseutuneuvos Aira Vii-

taniemi ja keittiömestari
Pekka Pärssinen loihti-
neet noin sadan vieraan nau-
tittavaksi.

Illan ohjelmasta vastasi-
vat puheenjohtaja Marjo
Matikainen-Kalllströmin
jälkeen juontaja ja hanuristi
Seppo Soittila ja mainiot
solistit Hannu Lehtonen,
laulu, ja Mervi Myllyoja,
viulu. Juhlavieraita tanssitti
Karelia-orkesterin puhallin-
seitsikko. 1930-lukuhenki-
seen iltaan kuului tietysti
myös yhteislauluja.  Lo-
puksi laulettu Karjalaisten
laulu kuului sellaisella vo-
lyymillä, että tuli mieleen
kuinkahan se vuosisatoja
vanha torni tuon äänen kes-
tää?!

Sunnuntaina olikin sitten
enää kotiin paluu. Tämä oli
ensimmäinen kerta, kun
Karjalan reissulta tulin ko-
tiin Hollolaan alkuiltapäi-
västä. Enkä usko, että Kaa-
salaisen Yrjökään on noin
sadalta Karjalan matkaltaan
palannut näin aikaisin sinne
Harjavaltaan.

Kiitokset Hannulle jälleen
hyvästä, turvallisesta kyy-
distä ja teille molemmille
Yrjö ja Hannu hyvästä mat-
kaseurasta

ANTERO
PÄRSSINEN

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.

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

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

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

keen yläpuolella kaksi irtonaista, toisiaan
vastaan iskevää käsivartta, joista oikea pite-
lee miekkaa, vasen käyrää sapelia; kaikki
hopeaa.
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Vpl.Pyhäjärvi-seurassa muisteltiin nyt
vuorostaan Enkkuan koulupiiriä
Sunnuntaina 20.9. kokoon-
tui Karjalatalolla 30 hen-
gen joukko kuuntelemaan
muistoja Enkkuan koulu-
piirin alueelta. Sitä käsitte-
levä kirja Ikkuna Karjalaan
- Enkkuan koulupiirin kir-
ja, joka julkaistiin julkaistiin
vuonna 2001.

Osmo Juvonen oli ti-
laisuuden puuhamies ja
pyytänyt kirjatoimikunnan
jäseniä mukaan. Kari Poh-
jakallio, jonka puoliso on
Aini o.s. Nokelainen, tar-
kasteli Saaprun kylää ja sen
luontoa ”pyhäjärveläisvä-
vyn” näkökulmasta. Kyl-
likki Laitinen, o.s. Nuor-
tama, muisteli Rahkajär-
ven kylän asukkaita ja talo-
ja. Maija Virtasen, o.s.
Savolainen, mukana eläy-
dyttiin vuoteen 1939. Juha
Pirkkamaan kuvien myö-
tä muisteltiin Juvosen su-
vun maisemia.

Pyhäjärveä kylä
kylältä-teema-
tapahtumat jatkuvat
Vpl Pyhäjärvi-seuran tilai-
suuksissa on jo kahden
vuoden ajan tarkasteltu
koulupiirien kyliä. Viime
keväänä oli esillä kirkonky-
lä, Pyhäkylä ja Taubilan kar-
tano. Siihen liittyi myös tou-
kokuun Fazerilan käynti.

Pyhäkylän koulupiirin ky-
listä jäivät käsittelemättä
vielä Larjava, Ivaskensaari
ja Orola. Niistä esitelmöi
Kauko Hinkkanen su
15.11. klo 14 Karjalatalolla
(Yläsali, 2.  kerros).

Sen jälkeen pidetään seu-
ran sääntömääräinen syys-
kokous, jossa käsitellään
toiminta- ja talousuunnitel-
ma vuodelle 2016 sekä va-
litaan uusia jäseniä erovuo-
roisten tilalle.

Tilaisuudessa on kahvi-
tarjoilu sekä perinteiset ar-
pajaiset. Tervetuloa!

RIITTA HIRVONEN

Minun Enkkuani
Enkkua on kylä Pyhäjär-
ven etelärannalla. Siellä oli
vuonna 1939 63 taloa, kun
mukaan luetaan Korkkala,
Kiskonsaari ja Korvenky-
lä. Muistelen Enkkuaa al-
kukesällä 1939 8-vuotiaan
silmin nähtynä ja miten sen
nyt 76 vuotta myöhemmin
muistan.

Enkkuan sydän on
”aho”. Se on noin urheilu-
kentän kokoinen luonnon
muovaama hiekkapohjai-
nen, tasainen kenttä, jossa
on vain vähän kasvillisuut-
ta, ja on sellaisenaan sopiva
urheilutoimintaan.

Lähdetään liikkeelle kou-
lusta. Koulu perustettiin v.
1893 Pyhäjärven kolman-
tena kouluna ja se toimi
vuoteen 1937 saakka kak-
siopettajaisena kouluna.
Koulussa on kaksi raken-
nusta, joista isommassa on
luokkahuone ja opettajan
asunto ja toisessa luokka-
huone, joka toimi myös
poikien veistoluokkana.

Pitkäaikainen johtajaopet-
taja on Paul Miikkulai-
nen ja toinen v. 1929 aloit-
tanut nuori, vastavalmistu-
nut Helmi Savolainen
(o.s. Lukka). Alakoulua ei
siellä ollut, sen korvasi kier-
tokoulu ja ns. pientenkou-
lu.

Opetustoiminnan siirryt-
tyä 1937 Enkkuan ja Saap-
run rajalle uuteen kouluun,
joka on kolmeopettajainen,
alkoi myös alakoulu. Van-
halla koululla on sen jäl-
keen pidetty erilaisia kurs-
seja eikä siellä enää asuta.

Kävellään ahon toiseen
päähän. Siellä on Antti Jp
Savolaisen ”Niipan An-
tin” valkoinen talo. Tien
toisella puolella aina ystä-
vällisen Varpun (sukunimeä
en ehkä ole kuullutkaan)
pieni mökki ja Kuopan
talo. Kuopalla on monen-
laista toimintaa: äiti-Mari
on hieroja, poika-Jussi
suutari, poika-Antti kalas-
taja ja sairaalloinen tytär
Helena hoitaa taloutta.
Mikko ja Aune ovat Vii-
purissa.

Sitten jatketaan matkaa
Hännikäisen ja Viskarin
ohi kohti Örtinrantaa.
Tämä ranta on kyläläisten
venevalkama, jossa on kak-
si kirkkovenettä ja paljon
pienempiä veneitä. Tämä
ranta on myös kylän kok-
koranta. Rannassa on rää-
täli Matti Leppäsen ja
hänen vaimonsa talo.

Ollaanpa nyt ihan hiljaa
ja kuunnellaan. Rantakoivi-
kossa kukkuu käki ja siellä
laulavat satakieli sekä ku-
hankeittäjä. On tainnut Mat-
ti saada kalaa, kun on pan-
tu soppa kiehumaan.

 Palataan aholle ja tullaan
posti-Akkaselle jota myös
Ukk-Heikkiläksi kutsutaan.
Anna-Liisa-tytär on he-
vosella hakenut postin Noi-
termaasta. Hän on jättänyt

postin matkan varrella ole-
viin kyliin ja on nyt valmis-
tautumassa illansuussa ta-
pahtuvaan postin jakeluun.
Näin kesällä hän portailta
huutelee nimiä ja saaja käy
hakemassa postinsa. Postin
jakelu on tarkkaa, koska
kylässä on samannimisiä ja
on erotettava esim. Antti
Ap Savolaisen posti Antti
Jp:n postista.

Seuraavana on Nuoriso-
seuran talo. Nuorisoseura
perustettiin v. 1920. Nykyi-
nen talo valmistui 1933.
Seuran toiminnassa tärkeällä
sijalla on näytteleminen ja
urheilu. Näytelmiä on käy-
ty esittämässä muissakin
paikoissa.  Seuralla on ollut
useita puheenjohtajia, jois-
ta pitkäaikaisimmat Vih-
tori Haapasalo ja Armas
Savolainen. Talolla ovat
toimineet myös muut yh-
distykset, kuten Martat ja
Lotat. Siellä kävimme myös
kiertokoulua ainakin v.
1935. Käyn talon vahti-
mestarilta Toiviaisen Ma-
rilta ostamassa isän pyytä-
män askin pilli-Klubia.

Siinä koulun lähellä on
monitoimimies Mikko
Tihveräisen talo ja kun
mennään rantaan päin on
toinen Tihveräinen,jossa
asuu äiti-Mari poikiensa ja
Esteri-tyttären kanssa. Sit-
ten on Nolon Heikin talo
ja viimeisenä aivan rannas-
sa Vihtori Haapasalon talo.
Haapasalo on veistonopet-
taja, joka pitää kursseja ta-
loissa ja kouluilla.

Kiskonsaareen pääsemi-
seksi pitäisi olla vene, joten
siellä käynti on jätettävä
tekemättä. Tiedän kuiten-
kin, että siellä on ainakin
Huuhkan, Kojon ja Si-
landerin talot.

Palataan koululle ja men-
nään sieltä Akkaselle, joka
on minulle tutumpi talo.
Siellä on todellinen suur-
perhe: isäntä Matti ja hä-
nen vaimonsa Helena
(joka harjoittaa kuppaus-
ta), poika Johannes ja
Anna-Mari (tätini) ja hei-
dän kuusi lastaan sekä tytär
Rauha ja poika Veikko.

Perhe oli muutama vuo-
si sitten paljon suurempi,
kun mukana oli vielä muita
naimattomia tyttäriä ja poi-
ka Vilho sekä Matin veljen
Aapron 4-henkinen perhe.

Akkaset ovat käteviä
puutyömiehiä ja ahkeria
kalastajia, joilta haetaan ka-
laa myyntiin Käkisalmeen.

Vieressä on Rämön Mi-
kon ja Marin mökki. Heillä
on paljon lapsia. Rämöt
käyvät taloissa auttelemas-
sa ja Marilla on usein pie-
nin lapsi mukanaan.

Jatketaan Pärssiselle,
jossa sielläkin asustaa suur-
perhe. Isäntä Matti ja hä-
nen vaimonsa Kaisa. Li-
säksi ainakin poika Jussi ja
vaimo Emilia sekä lapset
Helvi ja Matti, Heikki-
pojan perhe sekä tytär

Kerttu.  Pärssiset ovat in-
nokkaita seuraihmisiä ja
Emilialla on hyvin pursua-
va runosuoni.

Lähdetään Saapruun
päin. Oikealla vähän kau-
empana tiestä on Hytti-
sen talo ja vasemmalla ai-
van tienvieressä Pusan talo.
Pusan pojat parissakin su-
kupolvessa ovat olleet ja
ovat kovia urheilijoita eten-
kin hiihtäjiä. He ovat myös
taitavia käsistään, tekevät
kaikenlaisia puutöitä ja ra-
kentavat myös veneitä.

Tästä eteenpäin on mi-
nulle jo vieraampaa. Tie-
dän, että siellä on oikealla
puolella Metsoila ja va-
semmalla suutari Welling
ja räätäri Hohtari vähän
kauempana tiestä. Käyn
Pitkäsen kaupasta osta-
massa tötteröllisen kara-
mellia viidellä pennillä.

 Uusi v. 1937 valmistu-
nut kansakoulu on vähän
matkan päässä. Siellä aloi-
tin koulunkäynnin viime
vuonna. Koulu on nyt kol-
meopettajainen ja koululla
asuvat johtajaopettaja
Miikkulainen sekä ala-
koulunopettaja. Myös äi-
dilleni on siellä asunto, jota
ei kuitenkaan käytetä.

Paluumatkalla poikkean
Juho Rautiaisella, kylän
poliisilla. Rautiaiset ovat
perheystäviä ja heidän lap-
sensa Helvi ja Viljo leikki-
kavereita pienestä asti. Rau-
tiaisella on kylän ainoa pu-
helin sen jälkeen, kun Miik-
kulainen muutti pois Enk-
kuan koululta. Rautiaisen
täti tarjoaa piirakkaa ja mar-
jasoppaa.

Tienhaarassa on Heikki
Rautiaisen talo. Heikki on
veneentekijä. Heikki ja Eli-
sa Rautiaisella on lapset
Lahja ja Niilo.

Rahkajärven tien varres-
sa on ensin tiheä talorykel-
mä, jossa ainakin Aapro
Akkasen, Topias Akka-
sen, Juho Pusan ja Antti
Pusan talot. Kauempana
on Kotti sekä Vilho Ak-
kasen talo, jota emännöi-
toinen tätini Rauha. Heillä
on tytär Irma.

Palataan tienhaaraan ja
lähdetään kulkemaan Ro-
tanrannantietä. Haluan näh-
dä, ovatko lehmämme hy-
vin laitumella, jonne pai-
mentyttö on ne aamulla
ajanut. Matkaa kotoa sinne
on n. 3 km. Siellä ne ovat
Hyrrä, Hyrinä, Lelu, Tuu-
likki ja Lelli. Palataan sitä
tietä, jota pitkin lehmät on
laitumelle ajettu. Tie kulkee
ainakin kahden laidunhaan
ja 3-4 portin kautta. Illalla
lehmiä haettaessa muiden
lehmät ovat usein portilla
odottamassa kotiin pääsyä.
Siinä on vain saatava omat
eroteltua ja menemään
eteenpäin.

Metsän jälkeen tullaan
Juvoselle, Osmon kotita-
lon luo. Juvosellakin on
kolmen sukupolven suur-

perhe. Nestori Juvonen
on vapaapainin Suomen
mestari.

Sitten ohitetaan Matti
Kopperoisen talo. Matti
on kirvesmies ja rakentaa
taloja.

Myllärin Mikon talon
luona on hiekkainen mäki,
jossa on mm. hiekkakuop-
pa. Sen törmässä pesii tör-
mäpääsky-yhdyskunta. Täl-
lä mäellä on kuoppia, joi-
hin kyläläiset säilövät talven
ajaksi esim. siemenperunat,
jotka otetaan ylös vasta ke-
väällä.

Kun lähdetään Yläjärvelle
päin oikealle jää Väinö Ju-
vosen talo. Väinön vaimo
on ompelija. Siellä kävin
äskettäin sovittamassa uut-
ta kesämekkoa.

Sitten on Villasen mök-
ki, jonka ympärillä on niitty
täynnä kulleroita. Mökin
takana on pähkinäpensas-
lehto, josta olen joskus
Lempin kanssa hakenut
pähkinöitä.

Sitten tullaan suureen
Maljakonmäkeen, jonka jäl-
keen Viitalan komean ta-
lon jälkeen kääntyy tie Kor-
venkylään, jota en oikeas-
taan tunne muuten kuin,
että olen ollut mukana ha-
kemassa mummolan leh-
miä Pihhuin  laitumelta, jon-
ne sinnekin on matkaa ai-
nakin 3 km.

Viitalan jälkeen on jär-
ven rannassa Miikkulai-
sen komea huvila, jossa
perhe viettää kesät. Se on
mielestäni hienouden huip-
pu.

Palataan Jääskeläisen lah-
delle ja käännytään sen jäl-
keen rannassa olevalle Antti
Inkisen talolle. Antti on
räätäli ja asuu osaksi Viipu-
rissa, mutta ainakin kesät
perhe on täällä.

Hatunniemeen (meijän
niemeen) mentäessä ensim-
mäinen talo on Metsoila.
Siellä asuvat Matti ja Ake
poikiensa Pertin ja Tar-
mon kanssa. Talo oli aikai-
semmin Albert Kuisman
omistuksessa. ”Kuisman
herra”on sähköttäjä ja per-
he asui Viipurissa. Taloa
hoiti Albertin äiti ja perhe
vietti Enkkuassa kesät.
Kuisman nuorempi tytär
Marja-Liisa oli ensimmäi-
nen ”opettajani”. Hän oli
kovasti yrittänyt opettaa
minulle ja samanikäiselle tä-
dilleni kirjaimia. Olimme
2-3-vuotiaita.

Tien toisella puolella on
Antti Ap Savolaisen talo,
isäni kotitalo. Siellä asuvat
Antti ja Elisa, poika Vilho
vaimonsa Hiljan ja poi-
kansa Sepon kanssa, pojat
Sulo ja Arvo sekä apulai-
nen, ”meijän” Kaisa. Hei-
nänteon aikaan karja vietiin
n. 10 km:n päässä olevalle
Salo-tilalle ja nuorempi väki
meni sinne pariksi viikoksi.
Maito (tai kerma) tuotiin
kotiin ja kotimiehenä oleva
Elisa-mummo kirnusi sen

voiksi, jonka voi-Saara kävi
hakemassa. Olen usein ol-
lut ”mummoa vahtimassa.

Kun jatketaan matkaa tien
vieressä on jyhkeä petäjä,
jota ”piiskapetäjäksi” kut-
sutaan. Jyrkän mäen alla on
Pusan Liisan ja hänen ny-
kyisen miehensä Salomon
Tenkasen pieni talo.

Ja sitten se minulle tär-
kein. Palaan kotiin äidin,
isän ja veljeni luo. Meidän
pellot rajoittuvat valkohiek-
kaiseen, hyvin matalaan ran-
taan. Kun järven vesi syys-
kesällä on matalalla, ran-
taamme muodostuu hiek-
kasärkkiä, joihin on raken-
nettu lukemattomia hiek-
kalinnoja. Se on lapsille tur-
vallinen leikkipaikka, kun
aikuiset ovat lähipellolla
töissä. Tuntuu, että olen
ison osan elämästäni elänyt
täällä rannalla.

Se oli alkukesän idylli.
Sitten kaikki muuttui. Tuli-
vat linnoitusmiehet, jotka
majoittuivat koululle ja seu-
rantalolle. Lotat hoitivat
muonituksen. Kotini vie-
ressä oli alue, jossa oli pal-
jon suuria siirtolohkareita.
Niitä lohkottiin ja kahden
hevosen vetämällä  reellä
siirrettiin esteen rakennus-
paikalle. Iltaisin oli tupa
täynnä miehiä kuuntelemas-
sa radiouutisia.

Sitten tulivat sotilaat, joi-
ta majoitettiin myös taloi-
hin. Meillä oli komppanian
esikunta. Ensimmäiset mie-
het olivat Ikaalisista ja so-
dan syttyessä Karstulasta.

 Sitten tuli lähtö. Meidän
perheelle se matka kulki
Karstulan, Alavuden, Ala-
tornion ja Virtain kautta
Rantasalmelle, josta äijä oli
ostanut tilan.

Paluu
Kesällä 1941 takaisinvalta-
uksen jälkeen äitini ja Antti-
äijä palasivat Enkkuaan  vie-
lä savuavien kotiensa rau-
nioille. Äiti haki meidät lap-
set Enkkuaan  jo syksyllä,
niin että olimme ensim-
mäiset lapset Pyhäjärvellä.
Meidän niemessä oli pol-
tettu jokainen latokin. Äijä
rakensi oikean ison hirsi-
talon.

Meille rakennettiin vain
aittarakennus, jossa oli yksi
asuinhuone. Sinne päästiin
muuttamaan 5.6.1944 ja
18.6. oli taas lähdettävä.

Olen käynyt Enkkuassa
sodan jälkeen vain kerran.
Niemellämme ei taaskaan
ollut pystyssä yhtään ra-
kennusta.

Istuin hetken pihakivellä,
jolla minut oli kuvattu 2-
vuotiaana ja kävin rannalla
halaamassa valtavan suuria
tervaleppiä.

Se oli minun Enkkuani.

MAIJA VIRTANEN
o.s. SAVOLAINEN

Maija Virtanen, o.s. Sa-
volainen.
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Aluksi mainitsen, että esit-
tämäni tiedot perustuvat
muistitietoon, jota keräsin
”Ikkuna Karjalaan”-nimi-
seen kirjaan. Tietolähteinä-
ni olivat ja ovat vieläkin
ensinnä naapurin poika
Martti Koppanen, s. 1927,
toiseksi naapuri ja sukulai-
nen Kerttu Peltonen (Ki-
vikkola) s. 1927, joilta mo-
lemmilta olen saanut arvo-
kasta tietoa Rahkajärven
kylän elämästä 1930-luvul-
la. Muut haastattelemani
muistajat olivat kirjan jul-
kaisemisen aikaan v. 2001
Irja Hiekkamäki (Nolo),
Impi Mäkelä (Pitkänen),
Pentti Salekari  (Nänni-
mäinen) ja Maija Urpa-
nen (Nännimäinen).

Rahkajärven kylä kuului
Enkkuan koulupiiriin. Kylä
sijaitsi Rahkajärvi-nimisen
järven kaakonpuoleisella
rannalla. Matkaa Enkku-
aan oli n. 4 km, mutta
oikotien, Rotarannantien
kautta jalankulkija ja hiihtä-
jä selvisivät 3 kilometrillä.
Kylämme oli syrjässä Py-
häjärven valtaväyliltä.

Koulua käytiin Enkkuas-
sa, samoin postiasiat hoi-
dettiin siellä. Kylän talot
hakivat vuorollaan postin
Akkaselta tiistaisin, tors-
taisin ja lauantaisin, kun Kä-
kisalmen Sanomat ilmes-
tyi. Kauppa- ja pankkiasiat
hoidettiin Saaprussa.

Kirkkoon Pyhäkylään oli
matkaa maanteitse n. 20
km, talvella Pyhäjärven jään
yli n.12 km.

V. 1939  Enkkuan kou-
lupiirin asukasluku oli n.
800 henkeä, siis Enkkua,
Saapru, Kostermaa ja Rah-
kajärvi yhteensä. Rahkajär-
vellä asui n. 50 henkilöä.

Rahkajärveläiset saivat
elantonsa maata viljelemäl-
lä ja karjaa hoitamalla. Li-
säansioina oli rahdin ajo eli
metsätyöt, kalastus ja met-
sästys.

Kylämme taloista neljäs-
sä asui Nännimäisiä. Enk-
kuasta tullessa ensimmäi-
senä oli Seppä-Heikin talo,
Heikki Nännimäinen oli
tunnettu seppä, kärrinpyö-
rien, työkalujen, reen rau-
tojen, kelkkojen yms tako-
ja. Hän oli takonut 1930-
luvulla kylän yhteiseen tuu-
limyllyyn rautaosat, muut
kolme osakasta tekivät
puutyöt. Sotien aikaan per-
heessä asuivat Heikin ja
Kaisan lisäksi pojat Arvi
ja Pentti. Seppä-Heikki
kuoli helmikuussa 1944.

Helka Nännimäinen
(Helena tai Leena nimiäkin
hänestä käytettiin) asui Ki-
vikkolassa n. 500 metrin
päässä edellisestä Yläjärvelle
menevän tie varrella. Hä-
nen miehensä Heikki
Nännimäinen oli kuollut
jo v. 1916. Lapsia oli ollut
kaikkiaan 10. Sotien aikaan
asui tässä talossa  7-9 hen-

Rahka-
järven
muistoja

kilöä: Helka, tyttäret Maik-
ki ja Helmi, sekä lapsen-
lapset Kerttu ja Kauko,
pojat Nestori ja Onni,
Nestorin vaimo Lyydia ja
tytär Helga Marjatta.

Vielä seppä-Heikin luo-
na olleesta tienhaarasta tois-
ta tietä 500 m oli Nänni-
mäisiä samassa pihassa kak-
si taloa.

Ensimmäistä asui äsken
mainitun Helkan poika,
Juho Nännimäinen vai-
monsa Hilman ja lastensa
Niilon, Olavin, Maijan
ja Sinikan kanssa.

Toisessa pihan taloista,
Rantalassa, asui Antti Nän-
nimäinen emäntänsä Kat-
rin ja lastensa Heikin, Toi-
nin ja Ailin kanssa. V. 1939
tapahtui paljon tämän ta-
lon vaiheissa: Katri-emäntä
kuoli maaliskuussa, Antti
kuoli heinäkuussa ja Heikki
toi taloon nuoren emän-
nän Annan elokuussa.
Heikki kutsuttiin ylimääräi-
siin kertausharjoituksiin lo-
kakuussa ja talvisota syttyi
30.11. Heikki joutui rinta-
malle tykistöön, ja nuorik-
ko Anna ilmavalvonta- ja
muonituslotaksi rintamalle.
Heikin sisaret joutuivat kar-
jan mukana Helsingin Viik-
kiin. Olen syntynyt tähän
perheeseen Helsingissä ke-
sällä 1940 ja sisareni Arja
Tuusulassa v. 1941.

Nännimäisten pihasta
eteenpäin  n. 400-500 m
järven rannan tuntumassa
asui Ville Koppanen
emäntänsä Elinan ja las-
tensa Lillen, Martin ja
Eeron kanssa.

Helka Nännimäisen ta-
losta  eteenpäin salokujasia
seuraten oli Juho ja Hele-
na Pitkäsen koti. Heidän
kahdeksasta tyttärestään
kaksi asui sotien aikaan ko-
tona. Juho teki lisäansiok-
seen puusaaveja, rekiä, pä-
rekoreja ym puuesineitä.
Juho kuoli kotonaan maa-
liskuussa 1944.

Yläjärvelle vievän tien
varrella asui Heikki Kiis-
ki, ”Kiisk-Heikki”, viljelijä,
kalastaja, marjastaja ja luon-
nontuntija. Hän toi kylään
tomaatin viljelytaidon. Hän
oli v. 1917 vallankumouk-
sen jälkeen  paennut Inke-
rinmaalta vaimonsa Annin
kanssa. Anni kuoli v.1934.
Tyttäret olivat Anni ja
Lempi.

Järven etelä- ja lounais-
rannalla asuivat Paavo ja
Helena Savolainen las-
tensa Toivon, Elman ja
Kertun kanssa.

Matti ja Helena Tep-
posen kodissa kasvoivat ja
elivät sotien aikana Eelis,
Onni, Aarne ja Martta.

Muut asumukset olivat
Tuomas Pusan kesäasun-
to, Liisa Kaasalaisen yk-
sineläjän koti sekä Viljo
Inkisen talo, jossa asuivat
leskiemäntä Liisa Repo,
tyttärensä Ainon ja vävyn-
sä Antti Pulakan kanssa.

Kotijärvemme  oli  suo-
rakaiteen muotoinen ja
kooltaan 2,5 km x 1,0 km.
Syvin kohta oli 4-5 metriä.
Rahkajärven vedet laske-
vat Laatokkaan suoraan,
ainoana Pyhäjärven järvis-
tä. Muut järvet laskevat en-
sin Vuokseen ja siitä edel-

leen Laatokkaan. Laskujo-
en nimi on Lohijoki, ja se
on noin 8 km pitkä. Lohi-
joki laskee Laatokkaan Lo-
hijoen kylässä.

V. 1931 suoritettiin pai-
kallisten maanomistajien
toimesta suuri Lohijoen
perkaus, jonka seuraukse-
na järven pinta laski tuntu-
vasti, lähes metrin, ja pal-
jasti uusia viljelysmaita. Sa-
massa yhteydessä rakennet-
tiin kylälle uusi silta leven-
netyn Lohijoen yli.

Tämä maisema muuttui,
kun Neuvostoliitto hallitsi
seutua. Uudet asukkaat ra-
kensivat padon sillan vie-
reen, ja järvi muuttui enti-
selleen, siis alkuperäiseen
asuunsa. Kaunis hiekkaran-
ta peittyi veden alle ja ranta
rämettyi. Toimenpiteen tar-
koituksena lienevät olleet
kalataloudelliset seikat.

Jo ennen sotia Rahkajär-
vestä saatiin hyvin kalaa,
pääasiassa haukea, ahventa
ja madetta. Päätoimisia ka-
lastajia ei kuitenkaan ollut,
vaan kalaa pyydettiin ver-
koilla ja ongella. Lahnaa
istutettiin 1900-luvun alku-
puolella kahteenkin ottee-
seen. Se alkoikin viihtyä jär-
vessä niin, että v. 1939 saa-
tiin jo kaksikiloisia lahnoja.

Nykyiset asukkaat ker-
toivat saaneensa jopa karp-
pia, jota uudet vallanpitäjät
ovat sinne istuttaneet.

Järvi on ollut kaunis mai-
semaltaan ja on edelleen,
koska sen uusi nimikin on
Krasivo Ozero Narjatno-
je, Kaunis Kangasjärvi.

Mistä tulee nimi Rahka-
järvi? 1500-luvun alussa
Vatjan viidenneksen vero-
luettelossa on mainittu kah-
deksan pyhäjärveläistä ky-
lää, jolla on suomenkieli-
nen nimi. Rahkajärvi mai-
nitaan siinä nimellä Rahku-
jevo, mikä tarkoittaa Rah-
kajärveä sellaisessa muo-
dossa, jonka venäläinenkin
saattoi vaikeuksitta lukea.

 Järven koillispuolella oli
Kajavasuo, jossa oli tunne-
tusti vankka rahkasammal-
peite. Lieneekö rahkasam-
malen olemassaolo lähei-
sellä suolla ja järven ran-
noilla ollut järven nimen
taustatekijänä?

Toinen selitys nimelle on
ajalta, jolloin tämä seutu oli
venäläisen ylimyksen hallit-
semaa lahjoitusmaata, Tau-
bilan hovin karjan kesälai-
tumia. Silloin karjanhoitajat
pesivät maito-, piimä- ja
rahka-astiat järvessä. Alku-
kesällä muodostui järven
pinnalle aivan kuin rahka-
kerros, jolloin karjanhoita-
jat puhuivat rahkaisesta jär-
vestä. Tosiasiassa vaalea ker-
rostuma lienee ollut pui-
den siitepölyä.

Koska lahjoitusmaa-aika-
na tiet Rahkajärvelle olivat
huonot ja kuraiset, ei mai-
toa voitu kuljettaa pois,
vaan se piti valmistaa voik-
si, smetanaksi ja rahkaksi.

Oma isoäitini, Katri Nän-
nimäinen, Antin emäntä,
valmisti rahkaa Pietariin
myytäväksi jo 1913-18 ja
sen jälkeen oman talouden
käyttöön. Samoin Katrin
tyttäret, kaikki tätini ja äitini
Anna, joka oli Katrin mi-

niä, harrastivat ruokatalou-
dessaan rahkan valmistus-
ta.

Mainittakoon, että vie-
raillessamme kotipaikalla v.
2005, uudet viljelijät pitivät
lehmiä ja valmistivat rah-
kaa myyntiin. Emäntä Tat-
jana tarjosi meille, entisille
asukkaille, rahkaa ja smeta-
naa. Kielivaikeuksista huo-
limatta saimme selville, että
Valeri ja Tatjana kävivät
myymässä rahkaa ym. tuot-
teita Priozerskissä eli Käki-
salmen torilla.

Kotikyläni Rahkajärvi on
ollut olemassa jo 1500-lu-
vulla, jolloin sieltä maini-
taan ainakin yksi talo.

Pyhäjärven seurakunnan
ensimmäisessä kirkonkirjas-
sa v. 1737 oli taloja neljä.

V. 1874, jolloin isänisäni
Antti Heikinpoika Nänni-
mäinen oli 3-vuotias, mai-
nitaan Nännimäisiä asuneen
Rahkajävellä Taubilan kar-
tanon entisessä karjatalos-
sa.

Vv.1892-93 suoritetun
maanjaon yhteydessä alu-
eella oli jo enemmän asuk-
kaita.

Suvussani kulkevan muis-
titiedon mukaan Taubilan
herra, venäläinen ylimys,
karkoitti Nännimäisen
suurperheen Kipruan ran-
ta-alueelta Rahkajärvelle
noin vuonna 1874.

Kipruan ranta oli Taubi-
lan välittömässä läheisyy-
dessä ja sitä tarvittiin hovin
viljelymaaksi. Virallisena
syynä karkoitukseen oli se,
että lahjoitusmaata viljele-
vän perheen kyky tehdä
määrätty määrä miespäi-
vätyötä eli ropottia oli alen-
tunut. Toinen suurperheen
veljeksistä, Heikki, oli kuol-
lut v. 1871. Kun toinenkin

veljeksistä, Yrjö (Jöran)
kuoli vuonna 1877, oli hä-
nenkin leskensä ja lastensa
muutettava pois hovin her-
ran tieltä.

Sen verran naislesket Lii-
sa ja Valpuri Nännimäi-
nen saivat armoa, että
molemmat perheet saivat
asua Taubilan kesälaitumi-
en karjatalossa Rahkajär-
vellä muutaman vuoden,
ennen kuin perheiden po-
jat saivat rakennettua uudet
talot, Rantalan ja Kivikko-
lan. Perheet saivat lunastaa
1900-luvun alkuvuosina
asumansa tilat itselleen, kun
valtio antoi pitkäaikaista lai-
naa tähän tarkoitukseen ja
hovin herrojen valtakausi
loppui.

 Lahjoitusmaatalonpoika
oli ollut hovin herran sor-
ron ja mielivallan alla 1800-
luvun alkupuolelta asti.

Tällä hetkellä ei ole jäljel-
lä ainuttakaan suomalaista-
loa. Ne oli määrätty puret-
taviksi ja muualle siirrettä-
viksi jo v. 1951, jolloin neu-
vostoajan korkeakoulujen
ja yliopistojen opiskelijat
hoitivat purkutyön.

Uusimmat tiedot nyky-
asukkaista ovat vuodelta
2008, jolloin Nännimäisen
suku teki matkan Rahka-
järvelle. Silloin kylässäm-
me oli, niin kuin ensimmäi-
sessä 1500-luvulta peräisin
olevassa dokumentissakin,
yksi talo. Siinä asuivat Vale-
ri ja Tatjana aikuisen poi-
kansa kanssa. Tytär asui jo
Käkisalmessa.

Viljeltyä peltoa oli vain
vähän, perunapellon ver-
ran. Arvelen, että tämä per-
he on vuokrannut maansa
valtiolta.

Laidunmaa oli luonnon-
niittyä. Heinää korjattiin eri
puolilta pientareilta ja aho-

Kyllikki Laitinen,o.s.Nuortama ja seisomassa Osmo Juvonen. Kuvat: Sini
Heikkonen.

mailta. Kaikki aikanaan
tuottavimmat maat olivat
metsittyneet.

Isännällä oli pieni kuor-
ma-auto, kaivinkone ja ag-
gregaatti. Emäntä hoiti kol-
mea lehmää, muutamia va-
sikoita ja lampaita. Pihapii-
riä vartioi kaksi äänekästä
schäferiä. Tärkeä tulonläh-
de oli torikauppa rahka- ja
smetanatuotteilla. Saattoi
olla, että kalaakin tuli myy-
täväksi asti.

Entisen kodin pihapiiris-
sä oli raskaiden tukkirek-
kojen jättämät  kuraiset urat.
Suuri yhtiö ajoi puutavaraa
näiltä seuduilta.

 Lohdulliselta tuntui näh-
dä Katri-mummon 1930-
luvulla istuttama angervo-
pensas vihreänä ja hyvin-
voivana kodin peruskivien
vieressä. Seisoin laakealla
porraskivellä ja palautin
mieleeni sen, mitä 3½-vuo-
tiaan muistiin oli kodista
jäänyt. Eteinen ja siinä sula-
na. Suuri tupa, suuri leivin-
uuni. Tätien kammari. Äi-
din, isän ja tyttöjen kam-
mari. Talo oli maalattu pu-
naiseksi. Aitat olivat lähellä
talon päätyä. Omenapuu
siinä välissä.

Talon toisessa päädyssä
angervopensas, sitten kai-
vo, sitten läävä. Sauna kau-
kana. Järven ranta oli vielä
kauempana, mutta sinne ei
saanut mennä yksin.

Kotona olin, mutta en
kuitenkaan kotona. Olin juu-
rillani, esi-isieni mailla, minä
kahden maan kansalainen.

KYLLIKKI
LAITINEN
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Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerhon tarinatuo-
kio on keskiviikkona 4.11.2015 klo 13.30 Koulukatu 12,
Tampere. Tervetuloa!

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon marraskuun
kokous pidetään torstaina 5.11.2015 Ravintola Wanhas-
sa Herrassa, Laaksokatu 17, Lahti. Aloitetaan klo 13.
Valmistellaan pikkujoulua ja pohditaan myös kevätkau-
den toimintaa. Tervetuloa!

Suvannon seudun sukututkimuspiiri lauantaina
14.11.2015 klo 14.00-17.00 Helsingissä Karjalatalon
Laatokka-salissa. Klo 12.00-13.00 kokoontuu vetoryh-
mä ja klo 13.00-14.00 on vapaata keskustelua ja tietojen
vaihtoa

Vpl.Pyhäjärvi-seura ry:n syyskokous pidetään su
15.11.klo 14 Karjala-talon Yläsalissa (2. kerros), Käpy-
länkuja 1, 00610 Helsinki. Aluksi Kauko Hinkkanen
esittelee Larjavan, Ivaskensaaren ja Orolan kylät. Varsi-
naisessa syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kahville voi tulla jo klo 13.30 alkaen. Arpajaiset,
johon toivotaan tuotavaksi arpajaisvoittoja. Jäsenkirje
lähetetään lokakuun aikana. Tervetuloa joukolla mu-
kaan!

Karjalaisessa kirkkopyhäs-
sä Ikaalisissa saarnasi Riik-
ka Hämäläinen, liturgina
toimi Juha Aila. Päivän-
tekstin karjalanmurteella
luki Marita Frigård.

Saanassa Hämäläinen kä-
sitteli 75 vuoden takaisia
tuntoja peilaten niitä nyky-
päivän tuntoihin. Hänen
haastattelemansa paikka-
kuntalainen ikäihminen oli
lämmöllä muistellut kotiin-
sa tulleita evakoita. Valo-
kuvista oli katsottu, kuinka
evakkotyttö oli ollut hänel-
le kuin turvallinen isosisko.
Hyviä muistoja on ollut
paljon, joskin aina jouk-
koon on mahtunut negatii-
visiakin kohtaamisia. Kui-
tenkin karjalainen sopeutu-
va luonteenpiirre edesaut-
toi uuden elämisen mah-
dollisuutta.

Messumusiikin anti oli
iloista, reipasta ja peliman-
nihenkistä. Ikaalinen on tun-
nettu pelimanniperinteestä.
Viulupelimannien ja kirk-
kokuoron ohjelmistossa on
Konsta Jylhän kauneim-
pia sävellyksiä.

Kirkossa perheorkesteris-
sa soittivat: Antti, Pauli ja
Konsta Virtanen sekä äiti,
Tiina Korpinen kanttori
Johanna Eräsen kanssa.

Konstan lauluesitys; Oi
katsohan lintua oksalla puun
oli herkän raikasta kuulta-
vaa.

Pojat soittivat myös seu-
rakuntakeskuksessa. Ruo-
kailun yhteydessä kuulim-
me pienoiskonsertin, jossa
oli karjalaisia sävelmiä ja
yksi paikkakuntalaisen sä-
vellys, Kotiseutuni.

Pojat harrastavat musiik-
kia erittäin monipuolisesti.
He mm. luotsasivat 2014
Pyhäjärvi-juhlassa äänen-
toiston.

Poikien äidin isä on ko-
toisin Viipurista, joten kar-
jalaisuus on juhlassa ja ar-
jessa tuttua.  Pyhäjärveläisiä
juuria heillä ei ole, mutta
Maija Virtanen on saanut
ilolla tuoda pyhäjärveläi-
syyttä heidän elämäänsä.
Maija on opettanut piirai-
den leipomista koko mies-
valtaiselle perheelle. Heitä
voisikin sanoa ”kutsutuiksi
pyhäjärveläisjuurisiksi”.

Musiikkia kuullessa nau-
timme pironakeittoa. Tämä
vanha karjalainen perinne-
ruoka on nykypäivän ter-
veysruokaa. Jota on syöty
lämpimänä keittona ja toi-
sena päivänä kylmänä ruo-
kana. Keitto on sosekeit-
toa. Sitä valmistetaan kas-
viskeittona tai hieman ruo-
kaisampana, jolloin siihen
laitetaan lihaa.

Keitossa on kaikkia ai-
neita yhtä paljon, jolloin
mausteeksi ei tarvita muu-
ta kuin suola. Kasvikset kei-
tetään pehmeiksi, soseute-
taan keitinliemeen. Suurus-
tetaan ryyneillä tai jauhoilla
ja keitetään kypsäksi.

Karjalainen kirkkopyhä kokosi
sanan ja perinteen kuulijoita

Pyhäjärveläinen sanonta
onkin: Pironas o yheksää
sortuu, ko ruusu lääkies.

Liha ko laitettii, nii se
oloikija voima ruoka.

Karjalaisessa keittokirjas-
sa sanotaan, että kylmää
pironaa otettiin evääksi hei-
näpellolle. Keitto keitetään
hieman puuromaiseksi, jo-
ten kylmänä se on leikatta-
vaa.

Murteet ovat muovan-
net keitolle omat nimensä:
pirona, pirana ja piraska.

Itkulauluperinteestä ja sen
terapeuttisesta vaikutukses-
ta kertoi Sirpa Heikki-
nen. Itkulauluperinteen ke-
ruu on tapahtunut samoil-
ta seuduilta samaan aikaan
kuin runonlaulutkin. Tätä
hyvin vanhaa muinaissuo-
malaista perinnettä on ol-
lut myös Pohjanmaalla. Ai-
koinaan luterilaisuus on sitä
karsinut, ortodoksisilla alu-
eilla se säilyi hyväksyttynä
tunteenilmaisuna.

Saimme hieman tuntu-
maa äänen muodostami-
seen. Heikkinen aluksi ja-
koi kaikille nenäliinat. Oh-

jasi istumaan hieman etu
kumaraan asentoon. Ne-
näliinaisella kädellä ohimos-
ta tukien, itseään hieman
heijaten aloimme kolmi-
sointuista hymisevää ääntä
tapaillen hyräillä. Tunne oli
erittäin rentouttavaa. Sanat
surulle sanottuna keventä-
vät mieltä.

Hän korosti, kuinka tär-
keää on jaettu suru, kuin
myös jaettu ilo.

Tämän tärkeän asian ovat
evakot aikoinaan ymmär-
täneet ja tällä avulla ovat
vaikeasta elämäntilanteesta
selvinneet.

Jälkeenpäin keskustelles-
sa Kalevi Hämäläinen
muisteli Anni-mummonsa
usein istuneen hiljaa penkil-
lä uuninvieressä, kumaras-
sa asennossa hiljaa heijaten,
nenäliinaa silmillä pitäen.
Liekö hän hiljaa mielessään
itkulaulun omaisesti tunto-
jaan käsitellyt ja rukouksia
korkeuksiin haastellut? Oli-
siko enemmänkin saman-
laisia muistikuvia.

LEA JOKINEN

Sankarihaudoilla. Kuvassa vasemmalla Johanna Eränen ja Juha Aila. Kukat
laskivat Kalevi Hämäläinen ja Lea Jokinen Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkille, sekä Sirpa Kuivalainen ja Pentti Lappalainen Isänmaan
puolesta kaatuneiden muistomerkille.

Antti, Pauli ja Konsta Virtanen.

Sirpa Heikkinen.


