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Säätiölle nimettiin uusi asiamies ja kunniajäsen

Paikannimien
tutkailu
jatkuu

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hal-
lintoneuvosto kutsui hel-
mikuun lopulla pidetyssä
vuosikokouksen uuden
kunniajäsenen: tittelin ja
kunniakirjan sai Yrjö S.
Kaasalainen Harjavallas-
ta.

Kokouksessa valittiin
säätiölle myös uusi asia-
mies, kun tehtävää lupau-
tui hoitamaan Kirsti Nas-
kali Nokialta. Edellinen
asiamies Pirjo Kiiala Tam-
pereelta jatkaa hallitukses-
sa Naskalin varajäsenenä
ja toimii samalla vara-asia-
miehenä tehtäviä siirrettä-
essä.

Puheenjohtajistoon ei tul-
lut muutoksia.

SIVU 8

Yrjö S. Kaasalainen
(oik.) kutsuttiin Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiön kun-
niajäseneksi. Kiitoksia
ojentamassa Esko Pu-
lakka, Pertti Hakanen
ja Pirjo Kiiala. Kuva:
Yrjö Inkinen.

Kauko Hinkkanen jat-
kaa pyhäjärveläisten pai-
kannimien taustoittamista.
Tässä yksi esimerkki:

Rokkamäk oli mäki,
joka sijaitsi Heikki Ram-
man pihasta noin 100 m
Sumpulaan päin.

Näiltä tienoilta lienevät
saaneet alkunsa niin mo-
net pyhäjärveläiset kum-

mitustarinat. Niille on an-
tanut aiheen lähistöllä si-
jaitseva hautausmaa, sekä
siellä asustava huuhkaja.
Lisäksi salaperäinen kumi-
na aiheutti oman tarinan-
sa. Se kuului askelten tah-
dissa alla olevasta maasta.

SIVU 11

TILAA  PYHÄJÄRVI-LEHTI
omaksi, tai ystävälle

ja sukulaiselle lahjaksi!

Soita p. 040 730 2622
tai tilaa s-postitse

tai kotisivujemme kautta.

Vuosikerran hinta edelleen
vain 30 euroa

Hyvää
pääsiäistä!

Virpomaloruja SIVU 6
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18. maaliskuuta 2016

70. Vpl. Pyhäjärvi-juhlat
Järvenpäässä sunnuntaina

10.7.2016.

Ensi kesän Pyhäjärvi-juhlat
vietetään 10.7. Tuusulan-
järven ainutlaatuisessa kult-
tuurimaisemassa. Monet
mielenkiintoiset vierailu-
kohteet ovatkin nyt hel-
posti ulottuvillasi, kun tulet
Järvenpäähän jo lauantai-
na. Itse juhlat vietetään sun-
nuntaina.

Kohteet ovat vain pie-
nen matkan päässä toisis-
taan ja lähellä pääjuhlapaik-
kaa, Järvenpään seurakun-
taopistoa.

Rantatien taiteilijat
Tuusulanjärven alueella vai-
kuttivat monet Suomen
kulttuuripersoonat 1900-
luvun alkupuolella. Ranta-
tiellä saattoivat kohdata niin
varakkaat virkamiehet ja
kauppiaat kuin suomalai-
set taiteilijat.

Kauniiseen maaseutumil-
jööseen kotiutui ainutlaa-
tuinen taiteilijayhteisö.

Ensimmäiseksi alueelle
muuttivat kansalliskirjailija
Juhani Aho ja hänen vai-
monsa, taidemaalari Ven-
ny Soldan-Brofeldt
vuonna 1897. Pian heitä
seurasivat mm. taidemaa-
larit Pekka Halonen ja
Eero Järnefelt, runoilija
J. H. Erkko sekä säveltäjä
Jean Sibelius. Runoilija
Eino Leino puolestaan oli
alueen täysihoitoloiden kan-
ta-asiakas.

Halosenniemen
taiteilijakoti
Halosenniemi oli taidemaa-
lari Pekka Halosen erämaa-
ateljee, koti ja taiteilijayhtei-
sön ”olohuone”. Seitsemän
huonetta ja keittiön käsittä-
vä kansallisromanttinen hir-
sirakennus valmistui vuon-
na 1902. Yläkerrasta löyty-
vät perheen yksityiset tilat
ja alakerrasta yleiset tilat
sekä taiteilijan korkea työ-
tila.

Tämä näyttävä taiteilija-
koti on entisöity alkuperäi-
seen asuunsa ja toimii ny-
kyisin taidemuseona. Ensi
kesän näyttely on nimel-
tään Kesän taikaa – Pekka
Halosen ja aikalaisten taidet-
ta. Museo on avoinna ti-su
klo 12–17.

Vpl. Pyhäjärvi -juhlat Järvenpäässä
antavat hyvän syyn tutustua myös
Tuusulanjärven kulttuurikohteisiin

Sibeliuksen koti
Ainola
Jean Sibelius ihastui luon-
nonkauniiseen Kielomäki-
nimiseen paikkaan. Sinne
valmistui vuonna 1904 ark-
kitehti Lars Sonckin piir-
tämä hirsihuvila, joka sai
nimen Ainola säveltäjämes-
tarin puolison mukaan.

Huvila palveli pariskun-
nan kotina aina heidän elä-
mänsä loppuun saakka.
Nykyisin Ainola on Suo-
men kansainvälisesti tunne-
tuin kotimuseo ja ainutlaa-
tuinen osa kansallista kult-
tuuriperintöämme. Museo
on avoinna ti-su klo 10-17.

Kiehtova lottamuseo
Lotta Svärd Säätiön ylläpi-
tämä lottamuseo tallentaa
lottien historiaa ja tutkii
naisten vapaaehtoistyötä
osana maamme historiaa.

Tänä vuonna juhlitaan
toiminnan 20:tta vuotta.
Päänäyttely Lotan tarina –
Vaadi aina enin itseltäsi on
elämyksellinen ja kosketta-
va näyttely, jonka lähtö-
kohtana ovat lottien henki-
lökohtaiset kokemukset.
Museo on avoinna ti, to-su
klo 11-18 ja ke 11-19.

Vielä jotain muuta?
Käymisen arvoisia kohtei-
ta Tuusulanjärven ympä-
ristössä ovat myös mm.
ilmatorjuntamuseo, 1900-
luvun alun Tuusulan työ-
läiskotimuseo sekä pikantti
Aleksis Kiven kuolinmök-
ki.

Lisätietoja alueen käynti-
kohteista löytyy osoitteesta
www.visittuusulanjarvi.fi

Missä yöpyä?
Juhlien pitopaikassa, Jär-
venpään seurakuntaopistol-
la on mahdollista majoit-
tua hintaan 60 euroa /
henkilö.

Opistolta löytyy sekä kah-
den että yhden hengen huo-
neita, jotka ovat hotellita-
soa sisältäen oman wc:n ja
suihkun. Huoneissa on val-
miina vuodevaatteet ja pyy-
heliinat. Kaikki huoneet
ovat allergiahuoneita, joten
lemmikkejä ei sallita. Ilta-
palan voi varata erikseen.

Varaukset opistolle tulee
tehdä juhannukseen men-
nessä.

Varaukset
Kati Väliaholle

numeroon 040 721
9293 tai sähköpostitse

osoitteella 
kati.valiaho@seurakuntaopisto.

Hotelli Krapi sijaitsee
Rantatien varrella ja siellä
on 25 kahden hengen huo-
netta sekä yksi yhden hen-
gen huone. Puhelin 09
274841, sähköposti
info@krapi.fi

Juhlien ohjelma
10.7.2016

JÄRVENPÄÄN KIRKKO
Klo 9.45

Seppelepartioiden lähettäminen
Klo 10 – 11.5. Messu

JÄRVENPÄÄN
SEURAKUNTAOPISTO
Klo 11.30 – 14 Ruokailu

Klo 12.30 – 13.30
Kaiun muistoviesti -kilpailu

Klo 14.30 – 16
PÄÄJUHLA

Tarkempi ohjelma, kulkuyhteydet ja
tapahtumakartta esitellään kesäkuussa

ilmestyvässä juhlanumerossa.

Hotelli Scandic Järven-
pää on aivan Järvenpään
keskustassa, rautatieaseman
vieressä. Hotellissa on myös
italialainen ravintola ja sekä
kahvila.

Puhelin 09 27141,
sähköposti
jarvenpaa@scandichotels.com.

KIRSI
HEDENSTAM

Kaunis
historiallinen Kannas
Kevät tulee! Ensimmäiset joutsenet ovat
varma kevään merkki  ja Siuroon ne saapui-
vat maaliskuun alkupäivinä. Mutta televisios-
sa saatiin ihailla kaunista kesää jo helmi-
kuussa. TV 1:llä esitettiin mielenkiintoinen
Arvo Tuomisen toimittama ohjelma ”Kannak-
sen kierros”. Kannaksen luonto ja upeat
maisemat olivat alkukesän vehreydessä
oikeuksissaan.
Ohjelmassa tehtiin mielenkiintoisia havainto-
ja asioista ja ilmiöistä ja käsiteltiin historiaa
jopa tuhannen vuoden ajalta. Jo ohjelman
alussa Viipurissa tuotiin esiin Karjalan Kan-
naksen historian monivaiheisuus ja -kerrok-
sellisuus. Viipuri ja koko Kannas on kokenut
vuosisatojen kuluessa paljon ja nähnyt
monenlaisia vallanpitäjiä.
Esiin tuotiin myös harvemmin esiteltyjä
kohteita, kuten Koivisto, Inon linnoitusalue tai
melko tuntematon historian erikoisuus Kirja-
salon tasavalta. Oli surullisen näköisiä paik-
koja, mutta oli myös upeita kohteita, kuten
Viipurin kirjastotalo. Onneksi  venäläiset
kertojatkin ottivat ainakin jonkin verran esiin
myös suomalaista historiaa.
Ohjelmassa näytettiin aina välillä kierroksen
reittiä. Keski-Kannaksella se näytti kulkevan
Laatokan rantaan. Odotin mielenkiinnolla,
käydäänkö Sortanlahdessa vai Taipaleenjoen
suussa. Käytiin Taipaleenjoen suussa.
Käymisen arvoinen se onkin, sekä luontonsa
että historiansa puolesta. Taipaleen vanhas-
sa lossirannassa haastateltiin venäläistä
sotahistorian tutkijaa. Hän totesi asian, jonka
viime kesänä itsekin surukseni huomasin:
alueen ainutlaatuisuudelle ja historialliselle
merkitykselle ei ole annettu mitään arvoa,
kun joen rannat ja koko alue on miehitetty
uusrikkaiden taloilla ja laiturirakennelmilla.
Neuvostoaikana rannat jätettiin yleensä
rakentamatta, datsakylätkin tehtiin jonkin
matkan päähän rannasta, mutta nyt ranta-
alueet on pilattu.
Venäläistutkija oli pahoillaan siitä, että ko.
aluetta ei oltu saatu rauhoitettua valtiolliseksi
luonnonsuojelualueeksi. Alue on monen
suomalaisen sotilaan ja tuhansien venäläis-
ten sotilaiden hauta-alue ja olisi ansainnut
senkin vuoksi tulla kunnioitetuksi.
Ohjelma lienee Yle Areenassa edelleen
katsottavissa. Arvo Tuominen on joitakin
vuosia sitten tehnyt myös ohjelmasarjan
”Laatokan ympäri”. Toivottavasti ohjelmia
saadaan lisää, kyllä Kannaksen historiassa
kerrottavaa riittää.

KIRSTI NASKALI
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallituksen jäsen ja
asiamies
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Perinteinen Kaiun muistoviesti on avoin ja leikkimielinen
viestijuoksukilpailu kaikille halukkaille. Viestiin voi osallistua
mikä tahansa 3-5 juoksijan porukka: oman karjalaisseuran
jäsenet, sukulaiset, perhejoukkue tai ystävät.
Rajoituksia iän tai sukupuolen suhteen ei ole.
Kilpailumatka on perinteinen 1000 metriä. Kunkin juoksijan
osuus on 200–600 metriä, mistä joukkue päättää itse.
Ilmoittautumismaksu on 20 euroa / joukkue.
Viestin tarkemmat säännöt ja maksuohjeet ilmoitetaan
tulevissa lehdissä.

Ilmoittautua voi jo nyt (viimeistään 2.7.2017 mennessä):
Reijo Paussu re.paussu@gmail.com tai puh. 0500 305 825
Vatakuja 1 A 4, 00200 Helsinki
Nyt porukalla kisaamaan ja lystiä pitämään!

Kutsu Vpl. Pyhäjärven voimistelu- ja
urheiluseura ”Kaiun” muistoviestiin

Kauin muistoviestin
mitaleita.

Jakokunnan vuosikokous pidetään su 10.7.2016
Pyhäjärvi-juhlien yhteydessä Järvenpäässä. Yhteis-
kuljetus tilaisuuteen järjestetään linja-autolla, joka
ajaa seuraavaa reittiä:

- Vammala Mh klo 06.00
- Äetsä, Pehulan tori klo 06.15
- Huittinen Mh klo 06.40
- Auto ajaa Forssan ja Riihimäen
       kautta Järvenpään kirkolle klo 09.30.
Matkan varrelta voi nousta auton kyytiin. Lyhyt

tauko pidetään myöhemmin sovittavassa paikas-
sa.  Vpl.Pyhäjärvi-juhlien päätyttyä ajetaan samaa
reittiä ”illaksi kotiin”.

Linja-autossa on 49 istumapaikkaa ja kuljettaja-
na toimii Pertti Pohjolainen. Alle 17-vuotiaat
matkustavat erikoishintaan 5 e / henkilö. Muilta
kerättävä maksu määräytyy lähtijöiden mukaan.
Jakokuntalaisten lisäksi autoon otetaan mielellään
myös Vpl.Pyhäjärvi-juhlille matkustavia henkilöi-
tä.

Ilmoittautuminen puh. 050 4000171 Pertti tai
 yrjo.kaasalainen@luukku.com,
tai puh. 0400 626770 Yrjö S.
Tervetuloa yhteiselle matkalle MPK-jakokun-

nan kokoukseen ja Vpl. Pyhäjärvi-juhlille Järven-
päähän!

- Juhlatoimikunta

Montruan, Pölhölän
ja Kalamajan

jakokunta tiedottaa!

Helmikuun lehdessä kir-
joittelin säätiömme tärkeis-
tä päätöksistä Vpl. Pyhä-
järvihistorian aikaansaami-
seksi.

Ennakkoluulottomasti
mutta päättäväisesti histo-
riahanketta ajanut toimi-
kunta ja sittemmin säätiön
virallinen hallitus  toteutti
yli kolme vanhaa miljoo-
naan maksaneen kirjan pai-
natuksen. Eri puolilla asu-
neen pyhäjärveläiset vasta-
sivat hankkeeseen seuraa-
vien vuosien aikana myön-
teisesti ennakkotilaamalla
satamäärin kirjaa ja aja-
malla edustamiensa entis-
ten pyhäjärveläisten yhdis-
tyksen varojen lahjoitta-
mista säätiölle.

Niinpä vuoden 1950 lop-
puun mennessä olikin lah-
joituksina saatu varoja run-
saat miljoona vmk, joista
osa kohdistettiin historia-
hankkeeseen ja osa säätiön
muun toiminnan käynnis-
tämiseen. Rahaa kyllä jo
tarvittiinkin, sillä kirjanhan-
ke oli edennyt jo ennakko-
maksujen aikaan ja vuo-
den 1950 aikana makset-
tiinkin kirjanhanketta jo
1 742 706 vmk.

Säätiö velkaantuu
Nyt joutui säätiö tekemään
velkaa. Keuruun Säästö-
pankilta lainaa otettiin
500 000 vmk. Pyhäjärven
Nuoriseura antoi lainaa
450 000 vmk.

Seuraavana vuonna tar-
vittiin lisää lainaa. Vaikka
Pyhäjärven Maidonmyyn-
tiosuuskunnan päättävät
tahot eivät lahjoittaneet va-
rojaan uudelle säätiölle, lai-
naa ne sentään myönsivät
450 000 vmk. Suuriin lu-
kuihin toki tottunut sääti-
ön ensimmäinen talouden-

Tärkeitä päätöksiä säätiömme alkuajoilta
hoitaja Vilho Toiviainen
joutui tilikirjaan kirjaamaan
vuoden 1950 aikana laina-
saldoksi peräti 1 450 000
vmk. Lainojen takasinmak-
su alkoi seuraavan vuoden
aikana ja niinpä vuoden
päättyessä lainaa oli jäljellä
enää 650 000 vmk.

Omaisuus karttuu –
apurahoja haetaan
Jos oli velkaa, niin olihan
sitä jo omaisuuttakin. Vuo-
den 1951 aikana Jalmari
Pusan erityistoive saada
oma Karjala-talon tontti
Vammalasta toteutui. Sää-
tiö osti Vammalan kau-
pungilta tilan 160 000 vmk
kauppahinnasta. Hinta tun-
tui halvalta ja säätiön halli-
tuksen puheenjohtaja  Jal-
mari Pusa totesikin kirjees-
sään Vilho Toiviaisille ”Se
on kuule miljoonan arvoi-
nen tontti”.

Kirjoja oli vuoden päät-
tyessä varastossa 1166 kpl
arvoltaan 1 555 127 vmk.
Kirjan myynti oli edennyt
suunnitelmien mukaisesti  ja
vaikka lainaa olikin vielä
jäljellä, sitä oli lyhennetty
tuntuvasti. Vuoden 1953 ti-
linpäätökseen tilintarkasta-
jat kirjoittivat mm ”Säätiöl-
lä ei ole yhtään lainaa”.

Aika pian säätiömme pe-
rustamisen jälkeen hallitus
aloitti  myös apurahojen
jaon opiskelijoille. Niinpä
vv. 1951-1957 erisuuruisia
apurahoja jaettiin 126 opis-
kelijalle. Myöhemmin apu-
rahojen jako tyrehtyi varo-
jen vähyyden johdosta,
mutta alkoi sitten 1980-
luvulla uudelleen. Ja kuten
olemme huomanneet, sää-
tiöllä on tällä hetkellä useita
rahastoja, joista vuosittain
on myönnetty apurahoja
paitsi opiskelijoille myös

erilaisiin pyhäjärveläisyyttä
ja karjalaisuutta tukeviin
hankkeisiin.

Vpl. Pyhäjärvi-lehti
aloittaa
Säätiön ensimmäisten vuo-
sien tärkeisiin päätöksiin
kuului myös Vpl. Pyhäjär-
vi-lehden perustaminen.

Lehti aloitti säännöllisen
toimintansa vuoden 1956
alusta ja tilaushinta oli 300
vmk. Tilaajia oli ensimmäi-
sen vuoden aikana 782 kpl,
mutta seuraavan vuoden
päättyessä jo 1342 kpl. Leh-
temme vaiheista saamme
varmasti tämän vuoden ai-
kana vielä laajemman se-
lonteon.

Oman talon
hankkeesta luovutaan
Toisinaan kielteinenkin pää-
tös saattaa olla onnistunut
päätös. Näin voitaneen to-
deta säätiön oman talo-
hankkeen kohdalla.

Hallitus ja hallintoneuvos-
to pohtivat useissa koko-
uksissa oman talon raken-
tamista yhteisesti naapuris-
sa olevien karjalaisseurojen
kanssa. Suunnitelmissa oli
rakennuttaa 2800 neliömet-
riä käsittävä talo, jossa oli-
sivat tilat omaa museoesi-
neistöä varten, juhlatilat
näyttämöineen ja kokous-
tiloineen. Osa talosta olisi
käsittänyt vieraalle vuok-
rattavia liiketiloja.

Hallintoneuvosto käsitteli
myönteisesti kokoukses-
saan 14.3.1954 ja edellytti
seuraavaksi tarkkojen pii-
rustusten ja kustannusarvi-
oiden esittämistä hallituk-
selta. Hallitus päätti kuiten-
kin kokouksessaan
15.6.1954 hankkeen toteut-
tamista mahdottomana ja
niin asia raukesi.

Voitaneen kai useiden
vuosikymmenien jälkeen
todeta – onneksi, sillä mo-
net vastaavat hankkeet ovat
muodostuneet omistajilleen
varsin raskaiksi.

Tontti jäi edelleen sääti-
ön omistukseen. Vuoden
1982 aikana Vammalan
kaupungin kanssa saatiin
tonttikaupat neuvoteltua ja
niinpä rakentamaton tontti
myytiin kaupungille
150 000 markan arvosta.
Niin halvalla voisi moni
äkkiseltään todeta, mutta
pitää ottaa huomioon, että
vuoden 1963 rahan arvo
muuttui niin, että kaksi nol-
laa hävisi, joten kyllä tontin
arvo oli melkoinen vasta-
ten ostovoimaltaan tämän
päivän rahassa 64 000 eu-
roa.

Tämän kirjoittaja oli vuo-
desta 1973 lähtien ollut sää-
tiön asiamiehenä ja muka-
na siis tonttikaupoissa.
Muistan kuinka kesäisenä
päivänä suunnittelimme,
miten tontin myynnistä vä-
hin äänin saadaan julkinen.
Yhdessä hallituksen jäsen-
ten Eemil Hinkkasen ja
Toivo Hinkkasen sekä
hallintoneuvoston puheen-
johtaja Erkki Pärssisen
kanssa menimme tontin lai-
dalle ja otin tonttikartan
esiin ja kävelimme rajapyyk-
kejä tarkastamaan.

Vajaassa kymmenessä
minuutissa tuli paikalle kak-
sikin naapuria tiedustele-
maan, mikä on homman
tarkoitus. Kerroimme heil-
le tontin myynnin olevan
kyseessä ja heidän peläs-
tyksensä oli alkuun tietysti
melkoinen. Kauppaa käy-
tiin heti alusta pitäen kau-
pungin kanssa ja kuten to-
dettua, se päättyi varmasti
molempia osapuolia tyy-
dyttävään ratkaisuun.

Pyhäjärvijuhlat
alkavat

Ensimmäiset  Vpl. Py-
häjärvijuhlat järjestettiin yk-
sipäiväisinä Siurossa
27.7.1947 Siurossa. Seu-
raavana vuonna juhlat oli-
vat jo kahden päivän kes-
tävinä Vammalassa. Näin
olivat vuosittaiset kokoon-
tumiset saaneet alkunsa.
Juhlajärjestelyistä eri paik-
kakunnilla kirjoitan lisää
seuraavissa lehdissä.

Tärkeä
ensimmäinen
vuosikymmen
Olen säätiön historian kir-
joittamisen aikana joutu-
nut asioihin paneutumaan
kokonaisuudessaan pöytä-

kirjojen ja myöhemmin
Vpl. Pyhäjärvi-lehdessä ol-
leiden selostusten kautta.

Kunnioitukseni kahden
ensimmäisen vuosikym-
menen aikana säätiömme
hallituksessa, hallintoneu-
vostossa ja lehden toimi-
tuksessa toimineiden hen-
kilöiden työpanokseen on
mittaamattoman suuri.
Vaikka en tuntenutkaan
heistä juuri ketään henki-
lökohtaisesti, heidän työn-
sä on syöpynyt lähtemät-
tömästi mieleeni.

REINO ÄIKIÄ
Säätiön asiamies

vv. 1973-2008
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Kirkonsanoma

Rakkaamme

Aura Maria
SORONEN
ent. Rainomaa, ent. Närhi,
o.s. Pulakka

s. 28.7.1919 Vpl. Pyhäjärvi
k. 17.2.2016 Raahe
Herra kädelläsi
uneen painan pään,
kutsut ystäväsi lepäämään.
Käsi minut kantaa
uuteen elämään
ikirauhan antaa valoon jään
(virrestä 517)

Rakkaudella kaivaten
Veikko
sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme
siunataan Raahessa Haaralan hautausmaan kappelissa
lauantaina 19.3.2016 klo 13.00, minkä jälkeen muisto-
tilaisuus seurakuntakodissa.

Rakkaamme

Lahja Vappu
Niiniaho
o.s. Punkka

s. 23.4.1923 Vpl. Pyhäjärvi
k.  9.2.2016   Mouhijärvi

Äitiä, mummua ja isomummua
rakkaudella muistaen

Liisa perheineen
Helvi perheineen
sisar ja sisarten lapset
muut sukulaiset ja ystävät

Kertokaa Karjalaan liitävät linnut, kumpuni
kukille kuiskaus tää. Polkuni vaikka kauaksi
kulki, Karjalan sineen sieluni jää.

Siunaus toimitettu 5.3.2016 Mouhijärven kirkossa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Iltalakodille kiitos Lahja-mummun hyvästä hoidosta.

Rakkaamme

Terttu Angervo
SNELLMAN
o.s. Pitkänen

s. 17.08.1925  Vpl. Pyhäjärvi
k. 11.02.2016  Pietarsaari

Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.

Äitiä ja isoäitiä
rakkaudella muistaen
Leif ja Jan perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 26.02.2016 Pedersören kirkossa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Levolle lasken Luojani, armias ole suojani,
jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi.

Siunaus toimitettu.
Lämmin kiitos osanotosta ja myötäelämisestä.

Rakkaamme

Topi Veikko
Pohjolainen
s. 28.11.1931 Vpl. Pyhäjärvi
k. 27.1.2016   Espoo

Syvästi kaivaten
Raili
Outi
Mervi, Markku, Samu
sukulaiset
ystävät

Rakkaamme

Anna Eliisa
Rämö
os. Ukkonen
s. 22.10.1920 Vpl. Pyhäjärvi
k. 20.2.2016    Helsinki

Jätit meille muiston kauniin.
Kaivaten
Teuvo ja Aulikki
sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Aino Maria
ANTILA
o.s. Kurikka
s. 10.12.1927 Vpl Pyhäjärvi
k. 14.02.2016 Sastamala

Nyt Karjalan kunnailta alkanut tie,
iankaikkisen istuimen luokse vie.
Meille muistot jäävät ja kiitollisuus,
Luojan suuruutta soikoon virsi uus.
Kaipauksella äitiä, mummoa ja
isomummoa muistaen
Jouko
Sinikka ja Matti
   Päivi, Juha ja Deniz
   Pekka
Jari ja Anitta
   Juuso, Jesse ja Jooa
Muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 4.3.2016
Tyrvään siunauskappelissa Roismalassa.

Rakkaamme

Anna-Liisa
TOIVIAINEN
o.s. Henttonen
s. 20.3.1917 Vpl Pyhäjärvi
k. 27.1.2016 Hämeenkyrö

Soi kappelin kellot hiljaa
yli lumisen hautausmaan.
Sinne saatoimme äidin rakkaan
isän vierelle nukkumaan.
Sinä ansaitset kiitoksen
kauneimman
ikilevon pyhän ja rauhaisan.
Lämmöllä muistaen
Rakel
Ritva ja Matti
Risto ja Eeva-Maija
Martti ja Irina
sukulaiset ja ystävät

Enkeli vuoteen vierellä kulki,
mummon silmät hiljaa sulki.

lastenlapset
lastenlastenlapset
lastenlastenlastenlapsi

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitos Hämeenkyrön Kurjenmäkikodin
henkilökunnalle äidin hoidosta.

Mielenosoitukset ja erilai-
set kulkueet ovat Suomes-
sa nykyään melkein joka-
viikkoinen asia. Marssitaan
jonkin asian puolesta ja jo-
takin vastaan.

Eri mieltä olevat kuvitel-
laan vihollisiksi ja heitä vas-
tustetaan. Oman mielipi-
teen ilmaiseminen oikeut-
taa toisten haukkumisen ja

Rauhan kulkue
jopa heidän ihmisarvonsa
kieltämisen. Vain ne, jotka
ovat samaa mieltä kuin
minä, ovat oikeita ihmisiä.

Jeesus ei tullut maailmaan
tuomaan miekkaa vaan rau-
han. Psalmeissa häntä kut-
sutaan vanhurskaaksi ja nöy-
räksi kuninkaaksi, joka rat-
sastaa aasilla. Hän tuhoaa

sotavaunut ja sotajouset ja
julistaa kansoille rauhan.

Jeesuksen aloittamasta
rauhanmarssista palmusun-
nuntaina loistaa poissaolol-
laan oikeassa olemisen uho,
toisten halveksunta ja ylem-
myys.

Aasin selässä istuva Jee-
sus ottaa Jerusalemiin pääs-
tyään kantaakseen ihmisen
taakan ja hänestä tulee hal-
veksittu muukalainen, jota
pilkataan, lyödään ja ruos-
kitaan.

Lopulta hänestä tulee ih-
misten vapauttaja orjuudes-
ta, johon ihmiset ovat pa-
han luontonsa takia joutu-
neet.

Ihmiset taittavat palmuis-
ta oksia ja heiluttavat niitä
kunnioituksen merkiksi, kun
Jeesuksen rauhan marssi al-
kaa. Mekin taitamme puis-
ta oksia ja liitymme palmu-
sunnuntain kulkueeseen. Me
heitämme niitä Jeesuksen
jalkoihin ja huudamme:
”Tervetuloa Rauhan Ruh-

tinas! Anna rauhasi levitä
kaikkialle yli koko maan
piirin! Tee meistä rauhan
ihmisiä, sammuta viha sy-
dämistämme! Anna meil-
le meidän syntimme an-
teeksi!”

Se miekanpisto, louk-
kaantuminen toisten mie-
lipiteistä, joka meidän si-
simmässämme vuotaa ver-
ta ja vaatii kostoa, paranee
Rauhan Ruhtinaan koske-
tuksesta.

Jeesuksen katseessa on
vain hyväksyntää ja rak-
kautta. Kosto menettää
merkityksensä ja tilalle tu-
lee anteeksianto. Hoosian-
na Daavidin Poika, kiitetty
olkoon hän, joka tulee
Herran nimeen!

KAIJA PISPA
Kirjoittaja on kirjailija

Ylöjärveltä

Lähde: Suomen
ev.lut. kirkko

Rakkaamme

Hilkka Huppunen
os. Vuohelainen

s. 22.11.1920 VPL Pyhäjärvellä
k. 19.11.2015 Huittisissa

Kiittäen
Ossi ja Maili
lastenlapset perheineen
muut sukulaiset

Minä päätteessä matkani maisen tien
elon mattoni Luojan eteen vien.
Sanon nöyrästi kuiskaten Jumalain
minä kutoa osasin tämän vain.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
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Aura-sisareni, synnyit Vpl.
Pyhäjärven Noitermaassa
28.7.1919. Elämäsi päättyi
96-vuotiaana 17.2. 2016
Raahessa, Pattijoen Koti-
rannan hoitokodissa.

Olit vanhempiemme
Pekka Pulakan ja Annin,
o.s. Ijas, esikoinen. Sait si-
saruksia, kasvinkumppani-
si Veikon, Elinan, joka
kuoli pienenä, ”pienet po-
jat” Mikon ja Pentin  sekä
hartaasti toivomasi pikku-
siskon, minut, Anna-Lii-
san. Myöhemmin isän toi-
sesta avioliitosta syntyi vie-
lä toinen sisar, Aino, mutta
samana vuonna kuoli 9-
vuotias  Mikko-veli kurk-
kumätään.

Vietit onnellista lapsuutta
meille kaikille rakkaalla Van-
hallamäellä. Lapsuudessasi
isän äiti, ”kotmummokin”
kuului perheeseen. Lapsuu-
tesi loppui äidin kuole-
maan. Olit silloin 12-vuoti-
as. Otit vastuuta meistä pie-
nemmistä ja kerroit joskus,
kuinka ”kasvatit” meitä lu-
kemiesi ohjeiden mukaan:
”Pientä lasta ei pie kehhuu,
jottei hänest tule itserakas-
ta!” Sisko kulta, olisit vain
vapaasti kehunut! Meillä oli
silloin palvelija, muuten ei-
vät työt hoituneet, ja koit
olevasi emännän asemassa.
Niinpä oli suuri muutos,
kun kotiin tuli uusi äiti.
Sinun oli vaikea hyväksyä
vierasta oman äidin paikal-
le. Vähin erin tämäkin ki-
puilu hellitti ja annoit He-
lena-äidille, eli ”mammal-
le”, kuten häntä kutsuit, hä-
nen ansaitsemaansa arvos-
tusta.

Elämäsi on ollut moni-
vaiheinen, olihan se pitkä-
kin. 18-vuotiaana hakeu-
duit Petäjärven emäntäkou-
luun. Emäntäkouluaika oli
mieluisena muistoissasi van-
huuteen asti. Koulun jäl-
keen menit keittäjäksi Nu-
karin orpokotiin Nurmi-
järvelle. Olit siellä vain va-
jaan vuoden, sillä 1939 syk-
syn tapahtumien takia si-
nulle tuli ”hätä kotiväestä”,
näin olet kertonut. Irtisa-
nouduit työstäsi ja palasit
kotiin. Se oli oikea ratkaisu,
sillä oli vain muutama viik-
ko, kun Helena-äiti ja me
nuorimmat jouduimme
evakkotielle, ja sinun osak-
sesi tuli lehmien pois kulje-
tus. Se oli rankka kokemus
kaikille karjan kuljettajille,
ensin parinkymmenen ki-
lometrin matka tietä pitkin
talvipakkasessa ja sitten avo-
vaunuissa vuorokausien
ajan. Monesti tätäkin muis-
telit ja sanoit: ”Miks luon-
tokappaleihinkii pittäää kär-
sii ihmisii pahhuuve tähe”.

Kun sitten jatkosota al-
koi ja kotiseutu oli vapau-
tettu, jouduit ns. siivous-
ryhmään. Näitte siviileistä
ensimmäisinä puoliksi pol-
tetun kotikylän ja oman
kodinkin rauniot. Teitte ryh-
missä töitä jäljelle jääneiden
talojen puhdistamisessa, jot-
ta niihin päästäisiin taas asu-
maan. Olitte ”armeijan

Muistokirjoituksia

Aura Sorosen muistolle

muonassa” ja tehtävään
määrättyjä. Näiden sotaan
välittömästi liittyvien koke-
musten takia sait sittemmin
veteraanitunnuksen.

Paluu kotiin YH:n aikana
syksyllä 1939 oli elämässäsi
kohtalokas. Noitermaassa
oli tuolloin  armeijan huol-
tojoukkoja. Sotilaat oli si-
joitettu taloihin, ja meillä-
kin majaili 13 sotilasta Kes-
ki-Suomesta, joukossa
muuan Veikko Närhi Vii-
tasaarelta. Tykästyit häneen,
kun hän tuli avuksesi ajaes-
sasi lehmiä pois lämpöises-
tä navetasta ulos pakka-
seen. Tutustuminen jäi lä-
hes olemattomaksi, kirjeen-
vaihdon varaan. Niin kui-
tenkin kävi, että solmitte
”sota-ajan avioliiton”  syys-
kuussa 1943. Teidät vihit-
tiin uuden kotimme pihal-
la, ja isä tahtoi pitää häät
tyttärelleen, vaikkakin oli
vävyn suhteen epäilevä.

Sodan jälkeen asuitte Vei-
kon kanssa parin vuoden
ajan Kauhavalla. Olit siellä
keittäjänä siinä koulussa, jos-
sa kotikylämme opettaja
Annikki Uusimaa oli sil-
loin opettajana, Noiter-
maassakin olit sodan aika-
na samassa tehtävässä.

Saitte sitten rintamamies-
tilan Kempeleen Juurus-
suolta. Rakensitte ja raiva-
sitte, kuten lukemattomat
nuoret parit tuohon aikaan.
Juurussuon aika elämässäsi
kesti noin 15 vuotta. Liit-
tonne päättyi eroon ja tä-
män kotipaikan myyntiin.
Kun kuulit, että Veikko,
joka oli palannut Viitasaa-
relle, vuosia myöhemmin
sairastui ja kuoli, sinä huo-
lehdit hänen hautaamisensa
ja hoidit hautapaikkaakin.

Eron jälkeen sinulla ei
ollut kotia ja jäit yksin, per-
heessänne ei ollut lapsia.
Lapsiin sait kyllä tuntumaa,
sillä Pentti-veljen perheessä
tarvittiin tämän tästä apu-
voimaa ensin Haapavedel-
lä ja sitten Kokkolassa ja
olit aina aulis auttamaan.

Tässä vaiheessa sinä,
Aura, hakeuduit täysin toi-
senlaisen ammatin pariin eli
ryhdyit kiertäväksi kauppi-
aaksi. Hankit siihen Lää-
ninhallituksesta luvan ja alu-
eenasi oli Pohjois-Pohjan-
maa. Kauhavalla asuessan-

ne olit tutustunut Helmi
Pärssiseen, jolla oli siellä
tekstiililiike. Hänkin oli Vpl.
Pyhäjärveltä.  Otit nyt hä-
neen yhteyttä ja ryhdyit myy-
mään kodin kudonnaisia,
täkänöitä, raanuja ym. Niil-
lä oli 60-luvulla kysyntää,
sillä uudet kodit kaipasivat
kaunistusta. Teit tätä työtä
lähes kymmenen vuoden
ajan. Tukikohdaksesi kun-
nostit Aino-sisaren taloon
Siurossa yläkerran huoneet.
Näin sait välillä olla omais-
ten lähellä.

Olit myös jossain vai-
heessa ostanut läheltä Raa-
hea, Saloisista, oman talon,
jonka vuokrasit kunnalle.
Tätä kautta alkoi Saloinen
tulla tutuksi.

Saloisissa tutustuit Väi-
nö Rainomaahan, leski-
mieheen. Avioiduitte 1969,
mutta suureksi suruksesi liit-
tonne jäi lyhyeksi, vain muu-
taman kuukauden mittai-
seksi. Väinö sai työpaikal-
laan Rautaruukilla äkillisen
sydänkohtauksen, johon
menehtyi. Olit taas yksin ja
jäit asumaan Väinön koti-
taloon, Öörniin, minkä sit-
temmin hankit omistuksee-
si. Hakeuduit nyt työhön
Saloisten kunnalle ja olit
vanhusten kotiavustajana.

Olet aina ollut historiasta
kiinnostunut. Otit selvää
Öörnin, vanhan sotilastor-
pan menneisyydestä. Yh-
dessä Raahen kaupungin-
arkkitehdin kanssa teitte li-
sää tutkimustyötä seurauk-
sena, että Museovirasto
asetti talon suojelukohteek-
si. Tämä oli sinulta kulttuu-
riteko uudelle kotiseudul-
lesi. Suojelusta kertova laat-
ta kiinnitettiin talon seinään
80-vuotissyntymäpäiviesi
aikana. Olit tuolloin ollut
Veikko Sorosen kanssa
aviossa jo viitisentoista
vuotta. Tämä toinen Veik-
kosi oli kotoisin Iistä ja
työssä Raahen kaupungilla.

Otitte omaan käyttöön
Kuusikontiellä olevan ta-
lon. Asuitte siellä talvet,
jona aikana Öörnissä oli
opiskelijoita vuokralla, mut-
ta kesäksi muutitte sinulle
tärkeäksi paikaksi käynee-
seen Öörniin.  Vanhuuden
mukana voimat vähenivät,
myit Öörnin ja asetuitte
Kuusikontien kotiin.

Sinä, siskoni, olet aina
ollut herkästi asioihin kan-
taa ottava. Huomatessasi
mielestäsi epäkohdan tai
epäoikeudenmukaisuuden,
olet usein siihen puuttunut.
Paikallislehden yleisöosas-
tossa on ollut kirjoituksiasi
tai olet muuten pannut toi-
meksi saadaksesi asiaan pa-
rannusta. Senkin sait pitkän
elämäsi aikana kokea, että
näin tehden voi tulla säröjä
ihmissuhteisiin. Jos ja kun
haavoja on ollut, aika on
niitä parantanut.

Pyhäjärvi-lehteen kirjoi-
tit vuosien ajan muisteluk-
sia lähinnä perheestä ja su-
vusta. Suku olikin sinulle
tärkeä, varsinkin sukuseu-
ran perustamisen ja suku-
kirjan teon aikana. Surit
kovasti seuran hiipumista.

Teit useita ulkomaan mat-
koja, niin yksin ollessasi
kuin sitten eläkevuosina yh-
dessä Veikon kanssa. Nä-
kemyksenäsi oli ”matkailu
avartaa”-asenne. Osallistu-
vana ihmisenä liityit Raa-
hen Marttoihin. Raahen seu-
dun Karjalaisissa olit sen
pitkäaikainen sihteeri. Osal-
listuit myös Raahen Sota-
veteraanien toimintaan.

Varsinainen ”lempilapsi”
sinulle oli Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura, jonka
Kansanrunousarkistoon lä-
hetit runsaasti aineistoa. Kii-
tollisena aineiston kartutta-
misesta Seura muisti sinua
merkittävällä huomionosoi-
tuksella ja useilla kirjalah-
joituksilla.

Vuosien ajan pidettiin ke-
säisin Öörnin kodissasi har-
taushetkiä ”evankelisessa
hengessä”, puhujina tutut
paikalliset papit. Kotinne
oli viihtyisä ja olit seuralli-
nen, kuten miehesikin.  Teil-
lä oli hyviä naapureita  ja
meille omaisille oli aina mie-
luisaa tulla teitä tervehti-
mään.

Kun sinä, Aura, jouduit
sitten pyörätuoliin, tuli mie-
hestäsi omaishoitaja.  Koti-
avun turvin elitte  monta
vuotta omassa kodissa,
kunnes molempien kunto
ratkaisevasti  heikkeni. Vii-
meiset vuodet vietitte hoi-
vakodissa yhteisessä huo-
neessa.

Sinulle, siskoni, oli suuri
ilonaihe, kun teitä ei unoh-
dettu. Me muut omaiset
olimme Nokialla asti, ja
käyntimme olivat harvem-
pia. Mutta kummipoikasi
Lauri ja Maria Kokkolas-
ta kävivät mahdollisuuksi-
en mukaan teitä tervehti-
mässä, ja loppuvaiheessa
melkein viikoittaisia vierai-
ta olivat Oulussa asuva
Markku-poikamme ja vai-
monsa Merja. Olit tästä
hyvin otettu, sanoit: ”Mie
hoisi sinnuu, pikkusiskoo,
nyt siskopoika hoitaa min-
nuu.”  Voimasi hiipuivat
hiljalleen kohti loppuaan.
Nyt olet päässyt Kotiin,
siihen kotiin, mikä pysyy.

Kiitollisena Aura-siskoa
muistaen

ANNA-LIISA
HEIKKILÄ

Aino oli Helena ja Manu
Kurikan tytär Pyhäkylästä.
Koulunsa hän kävi Pyhä-
kylän kansakoulussa.

Vuonna 1939 perheen oli
lähdettävä evakoksi. Sijoi-
tuspaikka oli Etelä-Pohjan-
maalla, josta siirryttiin Tyr-
väälle. Pyhäkylään päästiin
vielä palaamaan, mutta siel-
tä oli lähdettävä vuonna
1944 ja tällä kertaa Keski-
Suomeen. Tyrväälle asetut-
tiin vuonna 1945. Perhe sai
viljeltäväkseen ns. kylmän
tilan Myllymaasta.

Aino sai veteraanitunnuk-
sen oltuaan istuttamassa
valtion metsää sotatoimi-
alueella ja ajamassa karjaa
sotatoimialueelta jatko-
sodan aikana kesällä 1944.

Aino kävi Karkun Evan-
kelisen Kansanopiston vv.
1945-1946 ja palasi sen jäl-
keen kotiin maataloustöi-
hin.

Aviopuoliso Paavo An-
tila löytyi Tyrväältä. Pari
vihittiin  v. 1947 ja avioliitto
kesti 55 vuotta Paavon kuo-
lemaan saakka.

Kurikka-Antila perhe rai-
vasi uutta viljelymaata vuo-
sien varrella 10 ha, rakensi
maatilan kaikki rakennuk-

Aino Maria Antila
10.12.1927-14.02.2016

Matka nyky-Kannakselle
Sinne kulkivat aatokset Karjalaan!

Sinne lapsuusmuistojen kulta-aikaan!
Niille kunnaille lapsuuden maisemain –

miten kauniin hohdon ne sieluun saikaan!

Päivät kultaiset kuluivat ohitse vaan –
sodan anturat raskaat kunnaita kulki!

Ne hävitti lapsuuden maiseman,
ne tallasi kukan kauneimman –

ja portin sinne – ne sulki!

Vuodet niin vinhaan ne vierii vaan –
Taas käydä saan muistojen maisemaan –

Se tuntematon on mulle!
On asujat oudot ovilla sen

On kieli niin vieras – ja kummallinen!
Näiden kanssa en tutuksi tulle!

Näen sinut – Karjala – alennustilassa
Sä nukut kuin Ruusunen pitkää unta!

Liekö taikasi sun satavuotias?
Vaiko pitempi lienee – ?

On poluilles satanut unien lunta!

Minä havahdun – katselen metsän taa –
Silmä etsii tuttua maisemaa  – !

Mutta löydä se ei – niin outo on tie –
jota kuljetaan

Se ei tutulle ovelle vie…

Vain linnut laulaa – kuin ennenkin!
Ja sama on taivas yllä!

Tuo auringon paiste lämpöinen –
sekin taitaa olla entinen –

Nuo kukat pellon pientareen –
ja tuulen laulun säveleen  –
– sen kuulen entisen – kyllä!

Olet minulle muistojen
Karjala vaan!

Sen lapsuuden kultaisen,
kauniin ajan!

Sen tahdon mä
sielussa säilyttää –

mikä voisi kuvan sen häivyttää?
Vaikka vetivät eteen –

– rajan!

set ja hoiti voimaperäisesti
maa- ja karjataloutta.

Aino ehti harrastaa mui-
den töiden ohella käsitöi-
tä, liikuntaa ja olla mukana
paikallisessa seuratoimin-
nassa.

Näinä työntäyteisinä
vuosina syntyivät perheen
lapset Sinikka, Jouko ja
Jari.

Ainoa jäi kaipaamaan
kolmen lapsen lisäksi  kol-
me lastenlasta ja kolme
lastenlastenlasta.

Aino sai elää pitkän ja
henkisesti rikkaan elämän.
Hän oli tuottelias runoilija,
jonka tuotanto jäi suurelta
osin pöytälaatikkoon.

Muutamia runoista on
julkaistu Tyrvään Sanomis-
sa ja Pyhäjärvi-lehdessä ni-
mimerkillä Anniina.

Runoissa tuli vahvasti
esiin Karjalan kotiseudun
ikävä. Alla Ainon kirjoit-
tama runo.

Muistokirjoituksen laati-
jat

SINIKKA ja
JOUKO ANTILA

ovat Aino Antilan lapsia,
KYLLIKKI
LAITINEN

on Ainon serkku
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Hellä Maria Tuomisto, o.s.
Seppä, syntynyt Räisälän
pitäjässä Karjalan kannak-
sella 1.3.1926 täytti kunni-
oitettavat 90 vuotta.

Matka Karjalasta on kul-
kenut talvisodan jälkeen
Pohjanmaan evakkoretken
kautta takaisin Karjalaan.
Räisälästä oli muutettu vpl.
Pyhäjärvelle. Jo nuorena
tuli työelämä tutuksi leh-
mipaimenessa ja maata-
lon töihin ja kotiaskarei-
siin tutustuen. Sisaruksia
siunaantui kuusi, joista vielä
viisi on elossa.

Sitten tuli jatkosota, jon-
ka päättymisen jälkeen tuli
lopullinen lähtö rakkaista
kotimaisemista. Tie kulki
muutamien mutkien kaut-
ta Huittisiin, josta löytyi
ensimmäinen työpaikka
kotiapulaisena. Karhulan
Seurantalo avasi myös
ovensa ja nuoriso pääsi
tanssin pyörteisiin, tansseis-
ta löytyi myös tuleva avio-
puoliso ja naimisiin men-
tiin vuonna 1947.

Keikyään tuli seuraava
muutto, siellä Finnish Che-
micals elätti perhettä, jo-
hon syntyi kolme lasta,
rakennettiin omakotitalo
Kiviniemeen. Hellä Tuo-
misto hoiti perhettä, kan-
toi postia ja teki laukkuja,
kuten Keikyässä oli tapa-
na. 60-luvulla Hellä Tuo-
misto aloitti työt FC:llä,
aluksi puutarhalla ja myö-
hemmin tehdasosastolla,
toimien mm. kokeenotta-
jana.

Hellä Tuomisto jäi les-
keksi 1974 ja samalla tyt-
tärensä yksinhuoltajaksi.
70-luvun lopulla hän to-
teutti omakotitalomme
nykyaikaistamisen: raken-
nettiin ns. elintasosiipi ja
keskuslämmitys.

80-luvun puolessa välis-
sä tuotannolliset syyt siirsi-
vät Hellä Tuomiston en-
nenaikaiselle eläkkeelle. Ai-
kaa jäi nyt harrastuksille:
puutarhanhoito, erityisesti
kukkien hoito, posliini-

Hellä Maria Tuomisto
90-vuotiaaksi

maalaus, kutominen ja virk-
kaaminen täyttivät päiviä.

Omakotitalon hoitami-
nen yksin alkoi tuntua han-
kalalta ja vuonna 1988 Hel-
lä Tuomisto muutti Huitti-
siin Karhulantielle kerros-
taloasuntoon. Siellä jatkui-
vat kutomiset: monet ryijyt
ja pöytäliinat ovat löytä-
neet paikkansa jälkikasvun
luona. Monet ovat myös
ne hänen kutomansa villa-
sukat, jotka ovat lämmittä-
neet ja yhä lämmittävät seu-
raavien sukupolvien var-
paita.

Viime vuoden loppuke-
sästä tuli Hellä Tuomistolle
tilaisuus muuttaa Aino-ko-
tiin, jossa hän tänään asuu
virkeänä ja tyytyväisenä
muiden asukkaiden ja upe-
an henkilökunnan ympä-
röimänä.

Onnea toivottavat lap-
set, lastenlapset ja lastenlas-
ten lapset.

RAIMO TUOMISTO
24.2.2016

Kirjoittaja on Hellä
Tuomiston poika

Marraskuussa 2015 syn-
tyi potra esikoispoika An-
tin ja Katrin perheeseen
USA:n Seattlessa.Kasteen
Johannes Antto Ilmari
Akkanen sai Suomessa
20.2.2016.

Johanneksen taata on
Hannu Akkanen, jonka
isä  Veikko oli Pyhäjärven
Enkkuan kylän käteviä puu-
seppiä. Veikko Akkanen
varttui Helenan ja Matin
suurperheessä ja oli nuorin
vesa.

Virpoi varpoi vitsat käyvät,
tulevaks vuuveks tuoreeks terveeks,
siul vitsa, miul kuosti.
Munane kanasestais,
Voilusikka lehmästäis,
kaakku taikinastais.

Mie se virvon viina iest,
raha iest rapsuttelen,
muna iest muksuttelen,
nii monta orrii, kui monta oksaa,
nii monta lehmää, kui monta lehtii,
nii monta uuttii, kui monta urpaa.

Mie se virvon viisahasti
taputtelen taitavasti
rikkaaks rakkaaks
iso talo emännäks (isännäks).
Emännäl perä leveä,
tyttäril punaset posket,
pojil hyvät hevoset.

Pidetään virpomaperinnettä yllä
Virpoi, varpoi vitsat käyvät
tuorieks, tervieks, tulevaks vuuveks
Alkuaan oli tapana tulla vasta virpolauantaita seuraava-
na lauantaina palkkaa hakemaan, mutta myöhemmin
palkka annettiin kullekin virpojalle heti toimituksen
tapahduttua.

Kaikki virvottavalle tuodut vitsat saivat näkyvän
paikan ikkunan tai oven välissä peräseinällä tai sitten
tuvan oven päällä. Tällä toimituksella tahdottiin toi-

vottaa toinen toisilleen kaikkea hyvää mahdollista.
Virpomis lorut poimittu Vpl Pyhäjärvi lehdistä vuo-
silta 1977-1978.

Hyvää Pääsiäistä kaikille! toivottelee

MAURI HAUHIA

Virpoi varpoi vitsat käyvät
tuorieks, tervieks tuol kertaa.

Kui monta urpuo, nii mont uuhta,
kui mont varpoa, nii mont vasikkoa,
kui mont oksoa, nii mont oritta.

Mie virvo viina iest
raha iest rakkuttele
muna iest muksuttele.

Hein ajaks saunoa
kaks lasta lauloa,
kolmas jälest juoksomoa.

En mie virvo viina iestä
raha iestä rapsuttele,
vao punase pulli iestä
muna iestä muksuttele.

Maria kuuli kerrottavan
auringon riemusta tanssivan,
kun se pääsiäisaamuna nousee
takaa metsän tummaisan.

Naapurin Annille Maria kertoi,
yhdessä päättivät selvittää sen:
onko totta auringon tanssi,
vaiko vain tarua ihmisten?

Pääsiäisaamuna ani varhain
istuivat tyttöset vierekkäin
harmaan ladon kynnyksellä
katseet tiukasti itään päin.

Tytöt näkivät: aurinko nousi,
loiski, säteitään sinkoili.
Jeesus on haudasta ylös noussut,
siksi aurinko riemuitsi.

Kimmelsi kotoinen Pyhäjärvi,
kumisi kellot luostarin.
Tytöt riensivät viestiä viemään:
Jeesus elää tänäänkin!

***
Äitini muisteli lapsuuttansa,
vanhana kertoi minulle näin:
”Pääsiäisaamuna aurinko tanssi,
Jeesuksen voittoa ylistäin”.

                 LAHJA SIUKOLA

Pääsiäisaamuna aurinko tanssi

Maria Siukola o.s. Savolainen (1896-1994) on täyttänyt vuosia
ja saanut kukkia. Lapsuuskoti oli Pyhäjärven rannalla Jaa-
man kylässä. Kuvassa myös tytär Lahja.
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Konevitsan merkitys Laatokan
rannan asukkaille oli moniarvoista

Konevitsan merkitys Laa-
tokan rannalla asuneille py-
häjärveläisille oli todella
moniarvoista.

Konevitsa oli paikka,
josta haettiin apua ja sitä
myös saatiin, eikä vain hen-
gellisessä elämässä. Luos-
tari antoi apuaan niin sosi-
aalisessa, terveydenhoidol-
lisessa, taloudellisessa kuin
luontoa ja ja kauneutta ko-
rostavassa ympäristöystä-
vällisessä elämässä. Kaikki
tämä ihmeitätekevänÄiti
Konevitsalaisen rakkauden
luomassa ilmapiirissä.

Yhteys Äiti-Venäjään
katkesi
Venäjän vallan aikana ku-
koistuksensa aloittanut
Konevitsan luostarin toi-
minta hiljeni merkittävästi,
kun itsenäiselle  Suomelle
syntyivät rajat. Luostarin
yhteys Äiti-Venäjään kat-
kesi, samoin luostariin
suuntautuneet ortodoksi-
en pyhiinvaellusmatkat.

Suomen valtiolla oli nyt
saarelle muutakin merki-
tystä. Se pakkolunasti luos-
tarin alueita ja aloitti siellä
linnoitustöitten rakentami-
sen. Samoin rakennettiin
hirsiset varuskuntaraken-
nukset sekä etelä- ja poh-
joispatterit.

Luostarin kivirakentei-
nen hotellirakennus siirtyi
RT3:n hallintoon esikun-
ta- ja majoitustarkoituk-
siin.

Munkeilta oli pääsy kiel-
letty sotilasalueille. Luos-
tarin ja puolustuslaitoksen
rinnakkaiselämä jatkui täl-
lä mielenkiintoisen histori-
an omaavalla saarella aina
viime sotiin asti.

Konevitsan
sosiaalinen merkitys
1920-luvulla elettiin Pyhä-
järvellä niukkaa elämää.
Samaan aikaan munkit kä-
vivät pyytämässä ihmisiä
jumalanpalveluksiin.

Hjördis Lukka Sor-

tanlahdesta kertoi näistä
kirkkomatkoista:

”Monta venettä lähti sun-
nuntaiaamuisin soutaen
Sortanlahdesta ja joukkoon
liittyivät veneet Riiskasta ja
Vernitsalta. Kun kirkkopal-
velus oli ohi, saimme kaik-
ki kutsun munkkien val-
mistamalle aterialle. Ruo-
kailuun mentäessä oli siellä
puuastiassa vettä ja saip-
puaa ja pyyheliina. Pesey-
dyimme ja koko ruokailun
ajan pappi luki meille ve-
näjäksi. Lukiessa hänellä oli
kädet ylhäällä siunausasen-
nossa.

Ruoka oli maukasta ja
vaihtelevaa. Kala- ja kaali-
soppaa, tattari- tai hersryy-
nipuuroa. Ja kyllä se ruoka
maistui, kun aamulla oli jo
aikaisin lähdetty matkaan ja
soudettu seitsemän kilomet-
riä. Kotiin lähtiessä saim-
me kaikki evääksi hyvää
mustaa leipää ja jokainen
perheenjäsen sai ison pyö-
reän pullan.

Sitten siellä oli vielä
mies,jota sanottiin välskä-
riksi. Hän jakoi lääkkeitä
tarvitseville ja tarkasteli sai-
rauksia. Nyt jälkeenpäin
olen tullut siihen tulokseen,
että se oli erittäin hienoa
sosiaalista työtä munkeilta.
Kaikki nämä palvelut oli-
vat ilmaisia ja monilapsiset
perheet saivat koko vii-
konkin leivät. Sama kesti-
tys jatkui taas seuraavana
sunnuntaina.”

Iida Vattusen
ihmeparantuminen
Taidemaalari Toivo Vat-
tunen kertoi aikoinaan äi-
tinsä ihmeellisestä parantu-
misesta Konevitsassa.

Iida-äiti sairastui vaka-
vasti. Vatsa turposi ja tus-
kat olivat kovat. Omaiset
epäilivät kasvia. Iida kävi
useaan otteeseen Pyhäky-
län lääkärillä, mutta lääk-
keet eivät tehonneet, kunto
vain huononi.  Ortodoksi-
na, Iidan äiti Maria totesi:

”Nyt on ainoa apu meillä
Konevitsassa.”

Äiti lähti ja välskäri otti
Iidan hoitoonsa. Turvon-
nutta vatsaa lääkittiin yrtti-
hauteilla ja parantavilla lääk-
keillä. Hoitojen välillä ru-
koukset ihmeitätekevän
Jumalanäidin edessä.

Kului viikkoja, elämän-
lanka oli ohuimmillaan,
muttei katkennut. Äiti pa-
rani ja pääsi pääsiäiseksi
kotiin.

Toivo kertoi vielä isoäi-
tinsä  Maria Rummukai-
sen viimeisestä matkasta
Konevitsaan. Kuolemaa te-
kevän isoäidin ympärille
olivat kerääntyneet omai-
set ja ystävät ortodoksi-
seen tapaan hyvästelemään
pitkälle matkalle lähtevän
kulkijan. Mummo siunasi
heidät ja nukahti uskossa.

Hautajaisaatossa Kone-
vitsan Marian kirkolle mat-
kasi Sortanlahdesta 17 he-
voskuormaa saattoväkeä.
Toivo päätti kertomuksen-
sa: ”Siellä Mariankirkon hie-
nossa hiekassa mummon
on hyvä nukkua. Ympäril-
tä kuuluu Laatokan lainei-
den loiske ja Konevitsan
kellot kaiuttavat riemusa-
nomaa  ”Kristus nousi kuol-
leista, kuolemalla, kuoleman
voitti ja haudoissa oleville elä-
män antoi.”

Luostarin maatalous
Luostarin maatila oli aikoi-
naan pitäjämme suurem-
pia. Työväkeä tarvittiin run-
saasti. Työhönkysyjiä tuli
mantereelta enemmän, mitä
voitiin ottaa.

Yläjärveltä kotoisin ole-
va Yrjö Riikonen oli siellä
hevosmiehenä vuosina
1926-27. Hänen isänsä oli
myös siellä töissä.

”Tallimestarina oli Niko-
lai, joka puhui vain venäjää.
Opin sen verran venättä,
että hyvin pärjäsin. Silloin
siellä oli 20 hevosmiestä
ympäri vuoden töissä.
Luostarista tuli täysi ylöspi-

to. Palkka ei ollut suuri,
mutta eipä ne menotkaan
silloin olleet suuret. Kesäai-
kaan oli paljon naisiakin
töissä, pelloilla ja puutar-
hassa”.

Emma Savolainen o.s.
Vanhanen Yläjärveltä ker-
toi isänsä kuoleman jälkeen
äidin hakeutuneen töihin
Konevitsaan. Hän pääsi
karjanhoitajaksi 1924  ja
lapset äidin mukana olivat
saarella vuoden.

Emman mieleen on jää-
nyt ennenkaikkea munkki-
en ystävällisyys heitä lapsia
kohtaan.

”Malentkat hellästi lau-
suttuna ja silmien kujeileva
ystävällisyys tuntui hyvältä.
Tosin ulkoinen pitkä kaapu
ja parta vähän pelottivat.
Kerrankin yksi munkki, tul-
lessaan hakemaan karjatu-
valta maitoa, olisi kaapan-
nut minut syliinsä. Säikäh-
din ja ja pakenin karsinaan.
Munkin poislähtiessä uskal-
sin sentään vilkuttaa hänelle
sieltä.”

Yrjö Tervakorpi
(Tscherbakoff) muisteli,
että Konevitsa oli isän kautta
heidän perheelle kuin toi-
nen koti. Heinäaikaan olim-
me siellä koko perheen voi-
malla heinätöissä. Palkka
maksettiin välittömästi joka
päivätyön jälkeen.

Kalastajat ja Konevitsa
olisivat oma pitkä lukunsa.
Luostari käytti runsaasti ka-
laa ja sitähän oli kalastajilla
aina tarjolla. Maksu oli kä-
teinen ja kauppa kävi.

Luostari ja luonto
Luostarit ovat kautta aiko-
jen olleet kuuluisia hyvin
hoidetuista puutarhoistaan,
niin Konevitsakin.

Se oli turistikohde. Sieltä
saatiin opastusta puutarhan
hoidossa ja sieltä haettiin
kaalin-, lantun-,  tomaatin-
ja monien yrttikasvien tai-
met. Monen kodin koris-
tekukat ja pensaat olivat

lähtöisin Konevitsasta. Puu-
tarhanhoidon edelläkävijä-
nä se jakoi iloa ja kauneutta
kaikille,uskonnosta riippu-
matta.

Kuin jäänteenä mennees-
tä löysi Elvi Erkko os.
Kopperoinen 1992 koti-
seutumatkallaan Haminas-
sa myös Konevitsan muis-
toja. Elvin veli oli ennen
sotaa tuonut luostarista kak-
si pientä öljypuun tainta.
Nyt 50 vuoden jälkeen niistä
oli levinnyt laaja metsikkö
Kopperoisten pihaan.

Konevitsa oli myös siitä
ihmeellinen,että metsämar-
jat olivat suuruudeltaan ai-
van omaa luokkaa. Jos
mantereella kävi halla mus-
tikankukinnoissa, matkattiin
marjastamaan saareen.

Peukalonpään kokoiset
mustikat ja punaisina heh-
kuvat puolukat ovat ”Luo-
jan lahjoja ihmisille”, niin
kuin eräs munkki totesi. Ja
jos marjastajien joukossa
oli lapsia, kävivät munkit
usein ennen saarelta lähties-
sä sujauttamassa punapos-
kisen omenan lapsen kä-
teen, samalla lasta siunaten.

Konevitsan luostarissa
elämänarvot olivat kohdal-
laan. Ihminen sopusoinnus-
sa itsensä kanssa, sovussa
luonnon ja luostaria ympä-
röivien ihmisten kanssa,
vaikka vääräuskoistenkin,
antoi todella kulttuurillises-
ti rikkaan perinnön rannan
asukkaille. Tulihan monelle
Konevitsa paljon tutum-
maksi kuin Pyhäkylän kes-
kusta.

Evakkoon
Konevitsan munkkiveljet
lähtivät evakkoon, kuten me
muutkin karjalaiset. Äiti-
Venäjä, joka oli synnyttänyt
luostarin, halusi sen nyt
myös tuhota. Tämän tiesi-
vät myös munkit. Sotilas-
tukikohtana luostarisaari
joutui mielettömän pom-
mituksen kohteeksi.

Luostarin aarteita olivat
sotilaiden kanssa ”henken-
sä kaupalla” pelastamassa
lotat Eevi Lappalai-
nenVernitsalta ja Sirkka
Jermalainen Riiskasta.
Paljon saatiin turvaan,
mutta paljon jäi vihollisel-
le mm. kirjasto.

Se, mikä jäi viholliselle,
on kaikki tuhottu ja hävi-
tetty. Suomi kokosi Ko-
nevitsan aarteet Kuopion
ortodoksiseen kirkkomu-
seoon. Avajaisissa kutsu-
vieraina olivat Eevi ja Sirk-
ka.

Toki muitakin osallistui
evakuointiin. Kaija Inki-
sen äiti Riiskasta oli apu-
na, ja eräs munkki lahjoitti
hänelle kiitollisena kauniin
ison suorakaitaisen silkki-
liinan. Liinassa on keskellä
ristipistoin ommeltu risti
ja muu osa on koristeltu
hopeapaljetein. Tämän In-
kisen perheen huolella säi-
lytetyn liinan Kaija Inki-
nen luovutti 1992 koti-
seutumatkansa yhteydes-
sä  takaisin luostarille.

Konevitsan
tulevaisuus
Hallinnollisesti  Konevitsa
kuuluu tänä päivänä Sak-
kolan eli Gromovon ky-
läneuvoston alueeseen, ai-
van samoin kuin Sortan-
lahti, Vernitsa ja Yläjärvi.

Sotilastukikohtana saa-
rella edelleenkin valtaa
käyttää Venäjän armeija.
Sotilasvallan mahti kasvaa
entisestään. Sotilasjoukko-
jen siirrot tänäkin päivänä
Kannakselle ovat realis-
mia.

Toivoa sopii, että luos-
tarilaitos kaikesta huoli-
matta kykenee säteilemään
sitä valoa, joka ei tule
maalliselta vallalta, Kris-
tuksen kirkastumista. Ko-
nevitsalla on siihen mah-
tavat perinteet.

SALME RINTALA

Kuva:
Heikki Jääskeläinen,

Konevitsa ry
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KOTISEUTUMATKAT JA
TAPAHTUMAT

KARJALAN LIITON
VERKKOSIVUILLE!

Ilmoittakaa kotiseutumatkat ja eri
puolilla Suomea järjestettävät muut

tapahtumat Karjalan Liiton toimistoon.
Lisäämme ne liiton verkkosivuille

Matkoja Karjalaan ja
Jäsenyhteisöjen tapahtumia -osioihin.

Lähetä tiedot osoitteella:
tapahtumat@karjalanliitto.fi.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö
ilmoittaa haettavaksi

Vuoden 2016 apurahat
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hoidossa on
tällä hetkellä viisi erillistä rahastoa,

joista voidaan jakaa
apurahoja seuraavasti:

Arvo Kukon rahastosta humanistisia tie-
teitä ja musiikkia opiskeleville

Perinnerahasto I:stä äidinkieltä tai mu-
siikkia opiskeleville tai tutkiville henkilöille

Arvo Pärssisen rahastosta oikeus- ja ta-
loustieteitä, sekä taloushallintoa opiskele-
ville

Helmi Pärssisen rahastosta puutarha-,
karjatalousalaa tai maa- ja metsätaloutta
opiskeleville

Aune ja Vilho Kähösen rahastosta opis-
keluun, sekä pyhäjärveläisyyttä tukeviin tut-
kimuksiin

Apuraha voidaan myöntää
seuraavin edellytyksin:
- hakijan opinnot ovat tulossa
päätösvaiheeseen tai juuri päättyneet
- hakijan sukujuuret ovat Vpl. Pyhäjärvellä
(isä, äiti, isovanhemmat jne.) Hakemukses-
sa on mainittava esivanhemman nimi,
syntymäaika, asuinkylä tai talo.

Apurahaa ei myönnetä peruskoululaisille,
lukiolaisille tai apurahan aiemmin saaneille.

Lisätietoja antaa Juhani Forsberg
puh. 050 5112 899

Hakemuslomake on tulostettavissa
säätiön kotisivuilta/apurahat
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio

Lomakkeen kaikki tiedot tulee täyttää ja
kirjallinen hakemus liitteineen lähettää
31.5.2016 mennessä osoitteella

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallitus
Juhani Forsberg
Ryytimaantie 19 A 8
00320 HELSINKI

Pertti Hakanen Sastama-
lasta jatkaa Vpl. Pyhäjärvi-
Säätiön hallituksen puheen-
johtajana. Samoin Esko
Pulakka Nokialta luotsaa
edelleen hallintoneuvoston
kokouksia, varapj:nä toi-
mii Tuomo Hinkkanen
Kauvatsalta. Hallituksen
varapuheenjohtajana jatkaa
Juhani Forsberg Helsin-
gistä.

Uudeksi hallituksen jäse-
neksi valittiin Mauri Hau-
hia, hänen henkilökohtai-
nen varajäsenensä on Yrjö
Inkinen. Hallitukseen kuu-
luu lisäksi Markku Pärs-
sinen, varajäsenensä on
Kari Äikäs. Uutena halli-
tuksen varajäseneksi nimet-
tiin Jukka Pusa, joka toi-
mii Hakasen henkilökoh-
taisena  varajäsenenä. Tar-
ja Kopalainen on Fors-
bergin varajäsen. Hallituk-
sen jäsenten yhteystiedot
löytyvät internetistä sääti-
ön kotisivuilta.

Hallintoneuvostosta ero-
vuorossa olleen Anne Vii-
talaakson tilalle valittiin
Sari Harjumaa ja halli-
tukseen siirtyneen Jukka
Pusan tilalle Jorma Paka-
rinen.

Hallintoneuvoston vuo-
sikokouksessa 27.2. hyväk-
syttiin myös vuoden 2015
toimintakertomus ja tilit,
samoin alkaneen vuoden
toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio.

Säätiön hallinnossa 26
vuotta ollut ja siitä 10 vuot-
ta hallituksen johdossa toi-
minut Yrjö S. Kaasalai-
nen nimettiin kunniajäse-
neksi. Kunniakirjan ojen-
tanut Pertti Hakanen kiit-
teli Kaasalaista ahkerasta ja
rehellisestä säätiön luotsaa-
misesta, jolta uusi puheen-
johtaja on saanut apua,
mutta samalla myös tilaa
työskennellä pestin jatkaja-
na.

Yrjö Sakari Kaasalainen
puolestaan totesi saaneen-
sa Karjala-harrastuksessaan
paljon ystäviä, tuttavia ja
mieluisia muistoja – ja on
edelleen valmis talkoile-
maan asian eteen.

Myös asiamiehen tehtä-
vistä seitsemän vuoden jäl-
keen luopuva Pirjo Kiiala
kukitettiin. Hän jatkaa Nas-
kalin varahenkilönä.

Tulevan kesän Pyhäjär-
vi-juhlat vietetään Järven-
päässä 10. heinäkuuta.

Hakanen kertoi myös
tunnusteluista, olisiko vuo-
den 2017 juhlat mahdol-
lista järjestää Karjalassa Py-
häjärvellä, nykyisessä Plo-
dovojessa. Asian valmiste-
lua jatketaan kesällä, kun
talkooryhmä lähtee kun-
nostamaan hautausmaan
aitaa.

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Pertti Hakanen ja Esko Pulakka
jatkavat puheenjohtajina

Hallintoneuvoston kokouksessa vas. Jukka Pusa, Esko Pohjolainen, Reino
Äikiä, Teuvo Henttonen ja Merja Luukkanen. Kuvat: Marjo Ristilä-Toikka
ja Yrjö Inkinen.

Yrjö S. Kaasalainen on säätiön neljäs kunniajäsen. Aiemmin nimetyt ovat
Esko Pohjolainen, Salme Rintala ja Reino Äikiä.

Vuosikokouksen jälkeen hallitus piti järjestäytymiskokouksensa. Oikealta
Juhani Forsberg, Kirsti Naskali, Mauri Hauhia ja Pertti Hakanen.
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Hanki historiaa kertova teos,
tämä on myös arvokas lahja!

Tule mukaan kesäiseen
Karjalaan 04.-07.07.2016!

Bussin reitti: Mynämäki, Sastamala, Nokia, Tampere,
Lahti, Kouvola, Lappeenranta, Imatra, Parikkala,
Wärtsilä, Sortavala. Keitämme retkikahvit ennen Sor-
tavalaa. Kuljettajana tuttu Hannu Sorvari.
1 yö Sortavalassa, Hotelli Seurahuone:
05.07. aamiainen. Retki Valamoon.
Käkisalmen Mökkikylä 2 yötä:
Saunat, päivällinen ja illanvietto ravintolassa.
06.07. aamiainen. Retki Pyhäjärvelle, sankarihauta,
Sortanlahti, Yläjärvi, jossa retkikahvit.
07.07. aamiaisen jälkeen kotimatkalle Viipurin kautta,
jossa vielä ostosaikaa.
Jos matkaan lähtee 30 henkilöä, hinta on silloin
372 euroa/henkilö. Tähän kuuluu ryhmäviisumi,
matkat, majoitukset, retkieväät ym. tarvittavat.

Vastaava matkanjärjestäjä
Matka-Mekka Oy Uusikaupunki.

Matkanvetäjänä Laila Innanen,
16 vuoden kokemuksella.

Tervetuloa hauskalle kesämatkalle!
Soita 040-5049135

Muistellessani lapsuuden aikoja siellä Noitermaas-
sa tulivat mieleeni ns. ämmän länget. Jo nimestä voi
päätellä, että naiset niitä eniten käyttivät. Vesijohtoa
ei ollut ja länkiä tarvittiin pääosin veden, mutta
myös muuhunkin kuljettamiseen. Länkien olkapäi-
hin osuvat kohdat oli topattu, etteivät olkapäät
olisi kipeytyneet kantamusten alla. Ämpärit olivat
yleensä puusta tehtyjä ja jo sinällään painavia.

Kylän keskellä asui Antti Taivassalo Mari-
vaimonsa kanssa. Antti oli innokas puutarhuri,
hänellä oli omenapuita ja marjapensaita. Taivassa-
lojen tontti oli osin vanhan hiekkamontun pohjaa
ja se kärsi usein veden puutteesta. Toinen pieni
maapala heillä oli pienen lammen rannalla noin 200
metrin päässä tästä toisesta tontista. Sieltä hän
kantoi vettä ämmänlängillä tontillensa. Antin toi-
nen käsi oli toista lyhyempi, mutta veden kantami-
nen sujui rivakasti.

Kerran joku oli mennyt syömään vadelmia
heidän rannan tontiltaan, eikä tämä huomannut
Antin tuloa. Kiivasluontoinen Antti ei kauaa mietti-
nyt, vaan heitti vilkan eli talikon pakoon pyrkivän
vadelmarosvon jalkoihin. Piikit iskeytyivät aivan
karkulaisen kantapäiden taakse, mutta eivät onnek-
si osuneet. Osuessaan piikit olisivat voineet tehdä
pahaakin jälkeä nuoren miehen kantapäihin.

Antti ja Mari kasvattivat sota-aikana kahta sikaa.
Kun kansanhuollon tarkastaja tuli syksyllä käy-
mään, hän ihmetteli missä toinen sika on, kun
karsinassa oli vain yksi possu. Antti sanoi, että se
toinen sika pani saparon kippuraan ja lähti tiehensä.
Tähän vastaukseen oli tarkastajan tyytyminen.

ESKO SIPPONEN
Keuruu

Ämmän länget
eli muistoja
Noitermaasta

– Pahimmasta selvitty runot, aforismein höystettynä,
laululyrikkat omaa luokkaansa!

Pyhäjärvi-juurinen Pekka Kari on kirjailija ja näyttelijä
ja on aloittanut uransa vuonna 2009 jäätyään lomaute-
tuksi metallimiehen pestistään. Nyt käsissä kahdeksas
julkaistu teos, viides runokirja, jonka on kustantanut
Kohtalon jänis Tuotanto; Karin oma toiminimi, jolla hän
kustantaa kirjojaan ja tuottaa teatteria.

– Minä sanon sen kaiken. Sanat ovat tapani kommuni-
koida, puhettani ne eivät kuule. Siksi kirjoitan!

– Pahimmasta selvitty luotaa aikamme probeleemaa
selvitä markkinoinnin ja tietoverkkojen maailmassa ”pää-
sin takaisin” -teemalla.

– Pahimmasta selvitty on kannanotto ja historiallinen
näkökulma, universaali kaiku ikuisuudelle. Runot tuolta
puolen historian, tämän päivän, takana tähtitaivas öinen,
murheet eilisen, kaipaus – olla suomalainen.

Iäisyys, nähdä kaikki, se tapahtui jo – Pahimmasta
selvitty!

Marionetteja, peltirumpuja, tyhjiä tynnyreitä kolistellen
sai idean… Siitä kertoo

– Pahimmasta selvitty! – Missä olet Suomi? – Markki-
navoimat veivät sinut…

Tyhjät tynnyrit kansakunnan, tietokoneet virtuaaliystä-
vät, kansakunnan ponnitus kasvattaa markkinavoimien
imua. – Harhakuva sanon minä! – Päätalon aikaan
pystytettiin kansakunta, nyt pidetään yllä hursittuja seiniä
sen. – Kansakuntaan vetää ja se tuntuu. Yhteinen
työmme, sen hedelmä karkaa nettiin ja ostoksiin help-
poihin netissä, kulutusyhteiskunta… pitää yllä, ruokkii -
mitä? – Rakentaako se jotain - tyhjän tae…

– HEHHEE!
– Silmät auki suomalaiset! – Pahimmasta selvitty!

Muuhun tuotantooni voi tutustua kotisivullani:
www.kohtalonjanis.kotisivukone.com

Tuomioni-monologini näytelmäni kiertää Ei armah-
dusta, Rundi! nimikkeen alla kaupunginteattereissa oma-
na tuotantonani. Näyttelen itse. Käsikirjoitus perustuu
novelleihin ja olen muokannut sen itse. Ohjaus on
minun. Otan kantaa edellä mainuttuun näytelmässäni.

Olen 41-vuotias entinen metallimies ja nykyinen Jänis.
– Metallialalle en palaa.
– Taide vie minut. Se on sydämessä,oli jo silloin!
– Siksi – Pahimmasta selvitty on olemassa…
 Pekka Kari / Jänis

Pahimmasta selvitty runoteos julkaistu 4.2.2016.
:

PEKKA KARI p. 044-3221074
Mikkolantie 2 A 8 33470 Ylöjärvi

pekkav.kari@gmail.com
www.kohtalonjanistuotanto.kotisivukone.com

Uusi Kari on täällä!
(Minulla on asiaa ja sanon sen kaiken.
Löylyä tupaan kansakunta!)

Paukkujen 10. sukumatka
suuntautuu

Sortavalaan, Petroskoihin ja Aunukseen
30.6. - 3.7.2016.

Matkan hinta riippuu siitä,
miten paljon on mukaan lähtijöitä:

340,00 e/hlö - 465,00 e/hlö
Omasta viisumista hyvitetään 75,00 euroa.

Hinta sisältää:
-Kuljetukset Tampereen seudulta

Venäjän puolelle ja takaisin
-1 hotelliyö Sortavalassa puolihoidolla
-1 hotelliyö Petroskoissa puolihoidolla
-1 hotelliyö Aunuksessa puolihoidolla

- Matkaeväät retkipäivinä
- Kiertoajelut - Ryhmäviisumin

- Oppaan ja tulkin palvelut

Matkalle voi lähteä muitakin
kuin Paukkujen sukuun kuuluvia.

Ilmoittautuminen mahdollisimman pian ja
viimeistään maaliskuun loppuun mennessä

Hannu J. Paukulle
 p. 0500-741296 tai s-posti

hannu.paukku@punkalaidun.fi

Huuhkan tyttäret
Viime lehdessä Sortanlahtea koskevassa artikkelis-

sa mainitsin, että konstaapeli Heikki Huuhkalla oli
kuusi kaunista tytärtä. Oikea määrä tyttäriä olikin
seitsemän. Eeva Huuhkan tytär Eila Mäensivu
soitti ja oikaisi lukumäärän. Tyttäret vanhimmasta
nuorempaan olivat Aino, Martta, Tyyne, Eevi,
Saima, Rauha, ja Lempi. Vanhin syntyi 1905 ja
nuorin 1920. Kaikki ovat jo nukkuneet pois.

 Sodan jälkeen useat sortanlahtelaiset saivat asuin-
paikan Ikaalisten kauppalan laitamilta Rahkolan tilan
maista, Rahkolankujan varrelta. Kujan ensimmäinen
talo oli Maria ja Heikki Huuhkan talo ja heidän
alapuolellaan asuivat Maria Kajander, Rauhan ja
Kallen kanssa.

 Minä aloitin yhteiskoulun Ikaalisisissa 1950 ja olin
koulukortteerissa Kajanderilla. Muistan hyvin Huuh-
kan pariskunnan, kävin heillä kylässäkin. Kalle Kajan-
der kalasteli Kyrösjärvellä ja kerran veimme Huuh-
kallekin kuhan  ja se oli hyvin mieluinen tuliainen. Ja
tietysti niissä yhteisissä tapaamisissa oltiin lopuksi
aina ”Sorttalassa” ja miten hyvin siellä oli asiat.
”Tuoretta kallaa saatii joka päivä, lohta, siikaa ja
nieriää ja vaikka mitä.” Ja sehän oli totta. Sortanlahti
oli kalakaupan keskus, josta vietiin suunnattomat
määrät kaloja muualle Suomeen.

SALME  RINTALA

Johannes Ijas kävi edustamassa Vpl. Pyhäjärvi-
seuraa Karjalan Liiton hiihtomestaruuskilpailuissa
Kouvolassa 5.3.2016.  Tuloksena oli ”odottamaton
mestaruus” M80-sarjassa, jossa suksi kunnioitettavat
viisi osanottajaa. Onnittelut hiihtomiehelle!

Suksi luistaa

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella?

Soita tiedot ajantasalle
p. 040 730 2622

tai ilmoita kotisivujemme lomakkeella
tai toimituksen sähköpostiin.
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Laatokan puolustus, osa V: Sotatoimista Valamon saarilla, osa IIII
Kirjoitussarja Laatokan
puolustuksesta jatkuu,
edellinen osa julkaistiin leh-
den numerossa 2/2016.

Mökerikkö
Mökerikkö sijaitsee Vala-
mon satusaaristosta lou-
naaseen noin 13 kilomet-
riä, suunnilleen Valamon ja
Heinäsenmaan puolivälis-
sä. Saari on Heinäsenmaan
tapaan hiukan pitkänomai-
nen koillinen – lounas -
suunnassa. 

Saari on noin kilometrin
pituinen, leveydeltään puo-
lisen kilometriä. Vuodelta
1929 olevan kartan mu-
kaan saaren alava eteläosa
kasvaa pensaikkoa, korke-
ampi keski- ja pohjoisosa
mäntymetsää. Vanhassa
kartassa saaren korkeim-
malle kohdalle on merkitty
kolmiomittaustorni ja kor-
keusluvuksi 20,3 metriä.
Pohjoisen lahdelman ran-
nalle kartantekijä on
piirtänyt muutaman raken-
nuksen. Tämä viittaisi
luonnonsatamaan. Möke-
rikkö oli aikanaan Vala-
mon luostarin kalastussaa-
ri. Myrskyllä saarelle oli kui-
tenkin mahdotonta rantau-
tua.

Mökeriköä alettiin va-
rustaa vankityövoimalla ju-
hannuksen aikaan vuonna
1918. Majuri Väinö Svan-
ström raportoi esimiehel-
leen kesäkuussa 1919:

”Patteri n:o 3 Mökeriköllä
on varustettu kahdella 75 m/
m laivatykillä sekä yhdellä
konekiväärillä. Patterille on
tehty rintasuojus kivestä ja
maasta sekä ammuslokeroita.

Mökerikön patteri on (si-
jainniltaan) erinomainen, kos-
ka Laatokka tämän patterin
kohdalla ainoastaan lyhyen ai-
kaa talvesta on jäässä. Miehis-
tö, nyt ainoastaan 10 miestä,
asustaa hyvin puutteellisessa mö-
kissä saarella, asunnossa ei ole
edes uunia ja on miehistö tällä
saarella hyvin kurjassa ase-
massa.”

Mökerikön kuuden tuu-
man patterin louhintatyöt
aloitettiin vuonna 1920.
Ensimmäinen Canet- tyk-
ki asennettiin paikoilleen
seuraavan vuoden kesällä
ja toinen vuonna 1923.
Kevyt patteri jätettiin poik-
keuksellisesti myös paikoil-
leen.

Molempien pattereiden
pääampumasuunta oli
kaakko. Kevyeltä patterilta
voitiin ampua täysympy-
räsektoriin ainakin yhdellä
tykillä. Raskaalle patterille
sen sijaan jäi koilliseen Va-
lamon saariryhmän suun-
taan noin 1000 piirun kat-
ve. Betoninen tulenjohto-
asema aiheutti katveen
mainitussa suunnassa.
(Suomen tykistön nykyisin
käyttämä piiru on 1/6000
täydestä kulmasta. Aiem-
min on käytetty myös mui-
ta, 6000-jakoisesta hieman
poikkeavia piiruja. Yksi
aste on noin 16 piirua).

Jatkosodan aikana Mö-
kerikössä oli kevyt patteri.
Kalustona oli 75 mm:n
kenttätykit.

Pitkinä jatkosodan vuo-
sina vartiopalvelus pienillä
ulkosaarilla ei ollut miellyt-
tävää. Puhdetyöt antoivat
elämään ylimääräistä sisäl-
töä. Mökerikkö tuli tunne-
tuksi omatekoisista soitti-
mistaan.

TK-toimitta ja  Lauri
Lamminmäki kirjoittaa
Suomen Kuvalehdessä
syyskuussa 1943:

”Saarella on mainio orkeste-
ri, joka syyssuven iltoina voi
kerääntyä pihakallioille lottan-
sa johdolla pitämään serenaa-
dia. Soittimet ovat tietysti oma-
tekoisia. Orkesterin esitykset
aiotaan lähitulevaisuudessa le-
vyttää.”

Kolmella Laatokan saa-
rella on nykyisin pelottava
maine. Heinäsenmaa, Vos-
sonoi ja Mökerikkö olivat
pitkään kiellettyä aluetta.

Saarilla suoritetuista ko-
keista liikkuu vielä tänäkin
päivänä monenlaisia huhu-
ja. Juha Taskinen on ru-
nollisessa kirjassaan  Laato-
kan seitsemän merta kuvannut
käyntiään Mökerikössä
vuonna 1993 : 

”Sen sijaan Mökerikkö oli
pelottava – Tunnustelin joka
askelella jalkojen alla maata.
Pienikin outous sai pelkää-
mään, että nyt astun miinaan
– Mäen päällä rojotti tykinla-
vettien luurankoja. Sirpaleita,
ruostunutta rautaa, ampuma-
aukkoja ja uumeniin kulkeu-
tuvia tunkkaisia käytäviä –
Tämä hylätty saari ei ollut
kenenkään suojeluksessa, pi-
kemminkin itse paholaisen hal-
linnassa.”

Valamo-seura ry:n pu-
heenjohtaja, eversti, koti-
seutuneuvos Niilo Koho-
nen kertoo ensimmäisten
lapsuusmuistojensa olevan
Mökeriköstä. Hänen isänsä
työskenteli kanta-aliupsee-
rina RT 3:ssa. Kohoselle jäi
käynnistään Mökerikössä
vuonna 1995 erityisesti mie-
leen erään majoituspesäk-
keen päällä ollut tyhjien vii-
napullojen röykkiö. Saarel-
la on täytynyt kaikesta huo-
limatta olla elämää.

Vuoden 1943 TK-repor-
taasi Mökerikön soittokun-
nasta on hieman propa-
gandan makuinen. Vain tuu-
li soittaa surumielistä virt-
tään Mökerikön rannoilla
keväällä 2001. Huolella ra-
kennettu vanha rannikko-
linnake on ankeassa tilassa.
Mökerikön saari on tyhjä
ja osin palanut. Ainutta-
kaan rakennusta vanhoja lin-
noitteita lukuunottamatta
saaressa ei ole. Tosin saa-
relta löytyy myös mielen-
kiintoisia yksityiskohtia.

Vain rautoja rantakalli-
oissa on jäljellä Mökerikön
laiturista, johon vain pienet
yhteysalukset muinoin kiin-
nittivät. Laiturialueen ku-
peessa on taulu, jossa tus-
kin havaittava teksti

”Sapresonnaja zona” (kiel-
letty vyöhyke).

Vain kivijalat ja tiilikasat
kertovat laiturin lähellä ol-
leesta kasarmista ja parista
muusta rakennuksesta. En-
tisen laiturialueen lähistöllä
on vielä suuri bunkkeri, joka
on molemmista päistään
suljettu suurella kiviröykki-
öllä. Suomalaiset rakensi-
vat tämän bunkkerin 1930-
luvulla.

Merimiinojen ankkureita
lojuu tämän bunkkerin suu-
aukon ulkopuolella. Eero
Auvinen tunnisti myöhem-
min valokuvistamme kaik-
ki kuvissa näkyneet kolme
miinatyyppiä. Kaksi miina-
mallia on näytteillä myös
hänen rakentamassaan Pan-
sion miinamuseossa. Bunk-
kerin lähellä on muovitas-
kuun laitettu pieni paperi-
nen ilmoitus, joka kertoo
venäjäksi: ”poseschenie ter-
ritorij opaschna dlja vas-
chevo zdarovja” (kulkemi-
nen alueella vaarallista ter-
veydellenne).

Paperilappusen varoitta-
va viesti herättää tietenkin
monia kysymyksiä raskaas-
ti suljetun bunkkerin sisäl-
löstä. Merimiinojen ankku-
reista voi päätellä Mökeri-
kön olleen neuvostolaivas-
ton koealuena. Bunkkeriin
on kenties suljettu jotain
laivaston ongelmajätettä.
Vanhojen meritorjuntaoh-
justen hapetinaineet sekä
eräät savutuksissa käytetyt
kemikaalit ovat pahoja
myrkkyjä. Säteilyyn reagoi-
va annosnopeusmittarim-
me pysyi kyllä rauhallisena
niin tämän suljetun betoni-
bunkkerin luona kuin muu-
allakin Mökerikössä.

Saarella on vaikea kuvi-
tella olevan Juha Taskisen
kokemaa vaaraa maa-
miinoistakaan. Niilo Ko-
hosen mainitsema viinapul-
loröykkiö läheisen majoi-
tuskorsun katolla on vuo-
desta 1995 tuskin ainakaan
pienentynyt. Voisi arvailla,
että majoituskorsussa on
pitemmän aikaa asustellut

ryhmä, joka on kuluttanut
aikaansa miten on parhai-
ten tainnut. Mökerikössä
kävijän on siis ainakin ter-
veellistä varoa rikkoutunei-
ta pullonpohjia.

Keskisaaren patterialue
on kohtalaisen hyvässä kun-
nossa. Alun perin kuuden
tuuman tykeille tehdyissä
asemissa oli jatkosodan ai-
kana 75 mm:n tykit.

Avarien tykkipoteroiden
pohjalla onkin pienet pult-
tikehät. Molempien tykki-
poteroiden pohjalla on
useita merimiinojen ank-
kureita. Ikuiseksi arvoituk-
seksi jäänee, miten ja miksi
nämä raskaat laitteet on
tänne tuotu.

Tykkiasemien miehistö-
ja ampumatarvikesuojat
ovat hieman kosteinakin
kohtalaisen hyvässä kun-
nossa ja teräsovet paikoil-
laan. Huomio kiinnittyy tai-
tavasti rakennettuihin rau-
taisiin ammusten juonto-
kouruihin. Ilmeisesti ratkai-

Saksalaisen KM-venelaivueen miehiä puunhakkuussa telttansa edustalla.
Sortanlahti 20.10.1942. Kuvat: SA-kuva.

Sortanlah-
den suuren
komento-
korsun yh-
teyteen ra-
kennetaan
vo imala i -
t o s k o r s u .
Siihen on
s i j o i t e t t u
venäläinen
puukaasut-
taja sekä
samaa val-
m i s t e t t a
o l e v a
moottori ja
generaatto-
ri. Sortan-
l a h t i
29.8.1942.

su on paikallisen asemesta-
rin työtä, koska kevään 2001
matkalle osallistuneet Ove
Enqvist ja Kenneth Gus-
tavsson kertovat, etteivät
ole tämäntyyppisiä missään
ennen nähneet. Myöhem-
min vielä Ristisaaressa tör-
määmme vastaavaan rat-
kaisuun.

Betoninen matala tulen-
johtotorni on noin 100
metrin päässä tykkiasemis-
ta. Torni on huonossa kun-
nossa, mutta sinne pääsee
eikä se ole erityisen vaaral-
linen.

Kaksiosaisen rakohuo-
neen toista puoliskoa on
käytetty majoittumiseen.
Tähystysrakoon on viritel-
ty lasit, huonetilaan  muu-
rattu pieni uuni ja raken-
nettu makuulaverit. Jäänee
ratkaisematta, ovatko asi-
alla olleet retkeilijät vai saa-
ren vartiomiehistö. Aivan
patterialueella ovat myös
kevyen ilmatorjuntajaoksen
säästöbetonista tehdyt ase-
mat.

Sotien aikaisia lähipuo-
lustusasemia löytyy Mö-
kerikön saaren pohjoiskär-
jestä. Saaren eteläpäässä on
useita betonoimattomia
avoasemia.

Eteläpäässä ovat myös
alkuperäisen 75 mm:n pat-
terin avoasemat. Toinen
on säilynyt hyvässä kun-
nossa. Asema on 1920-
luvun tuotantoa: siististi
tehty, mutta niukasti suo-
jaava.

Mökerikön kallioran-
noille on vaikea rantautua.
Saattaa olla vieläkin vaike-
ampaa päästä rannasta
ulos, jos tuuli äkisti nou-
see.

ERKKI MARTTILA
Laatokan puolustuksen

perinneyhdistys ry

Kirjoitus on
aiemmin julkaistu

Jaakkiman Sanomissa
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Osa IV: Paikannimien taustaa Mahhoi – Orola – Ivaskensaari
Kauko Hinkkasen työstä-
mä, mielenkiintoinen pai-
kannimien taustojen tutki-
minen jatkuu.

Tulevissa numeroissa on
luvassa lisää tietoa, miten
kylien eri kolkat ovat saa-
neet nimensä.         -MRT

Orola
Orolan kylä sijaitsee Pyhä-
järven rannalla noin kol-
me kilometriä kirkolta
kaakkoon.

Harjula
Heikki Päiväläisen pe-
rillisten talo.

Juhola
Juho Päiväläisen omis-
tama talo.

Orolassa oli aikoinaan
kaksi Päiväläisen taloa, Poi-
kala ja Juhola. Vanhassa ky-
läsijoituksessa rannasta kat-
sottunaoikealla puolella oli
Poikala aivan tiessä kiinni,
sitten oli Kotonen ja Juhola,
jossa asui Juho-niminen
isäntä.

Juholapelto
Päiväläisiä oli Orolassa
kaksi päätaloa: Juholaiset ja
Poikalaiset. Pelto kuului siis
edelliselle.

Kaivokorva-aho
Kaivo sijaitsi ennen Oro-
lan kylästä Ivaskensaareen
päin menevän tien varrel-
la. 1930-luvulla ei kuiten-
kaan löytynyt kaivoa.

Katilapelto
Aukea paikka metsässä
Orolan oikotien varrella
Kukon Mikolta Lepp’
orolle päin.

Tällä paikalla sijaitsivat
vanhan pappilan rauniot.
Talon paikka tuntuu vielä,
metrin korkeat raunion
paikat ja kaivon paikalla
syvä kuoppa.

Vuodesta 1642 oli Käki-
salmella ja Pyhäjärvellä yh-
teinen kirkkoherra, joka ai-
nakin ajoittain asui Pyhä-
järvellä, missä pastorin vir-
kataloksi oli osoitettu kak-
si auranalaa maata Orolan
kylässä.

Kaivotvaemoa
Pelto Ivaskensaareen päin.
Tademaa eli lannoitettu

maa.

Keärmekiv
Kivi sijaitsi Nikkasen, Ko-
tosen (Kukon) ja Poikalan
Päiväläisen rajalla.

”Ko Orola isännät kir-
roiliit isojao aikaa yhe pyy-
ki luon, ni siin olj ain keär-
meitä siin kivel.” Juho Päi-
väläinen: ”Mie tapo siint
viimise keärmie, ni sen jäl-
kie ei ennää uo olt.”

Keärmelaht
Orolan ja Lahnavalkaman
välillä oleva lahdeke. Niillä
seuduin oli runsaasti käär-
meitä.

Kuupranta
Pieni hiekkaranta-alue, ki-

vikkoa kahden puolen, si-
jaitsi Orolan kylän ja Ivas-
kensaaren Hämäläisen ra-
jalla. Rannalle on antanut
nimensä 1600-luvulla asu-
nut Kuuppo-niminen ta-
lonpoika (Chirister Kupå).
– Wiika 1950, s. 445

Vanhatkaan ihmiset eivät
enää muistaneet siellä asu-
neen sen nimisiä henkilöitä.

Kuustoaemoa
Heikki Päiväläisen pel-
toja, jotka sijaisivat noin
puoli kilometriä vanhasta
kyläsijoituksesta.

Lepp’oro
Leppää kasvavat rapakuo-
pat sijaitsivat kirkolta Ivas-
kensaareen johtavan tien
varrella ennen Orolan tien-
haaraa. Paikka oli keväinen
käärmeiden kokouspaikka.
Käärmeitä alkoi ilmestyä
jo huhtikuussa. ”Siinä olj
käärmekiv, jolla pietti keär-
meihe käräjät.”

Lähtielä
Entinen Ahon, myöhem-
min Federleyn talo.

Markkola
Talonpaikka Orolan kylän
vanhassa sijoituksessa ran-
nasta tietä noustessa toinen
talo vasemmalla. Vanhalla
talon paikalla kerrotaan asu-
neen Markko-niminen
mies aikana, jonne vanho-
jen ihmisten muistitieto ei
ulotu.

Tila on Ramman ostoti-
la, joka on kuulunut No-
kelaisille, joiden mukaan

tila on saanut nimensä. No-
kelaisilla oli useita perhe-
kuntia, jotka erotettiin ni-
millä: yrjöläiset, markkolaiset,
tommolaiset ja simolaiset. Ti-
lan kansanomainen nimi oli
Markkola ja sen asukkaat
markkolaiset.

Markkola-aho
Aho sijaitsi Heikki Ram-
man maalla. Markkolan
(Ramman) taloon kuuluu
vanha kaskimaa.

Mustalaheluhta
Rantaliete sijaitsi Orolan
kylästä Lahnavalkamaan
päin. Keväiseen aikaan pai-
kalle laskeutui paljon vettä,
joten se oli liejuinen.

Mustalaht
Lahdelma sijaitsi Orolan
kylästä Lahnavalkamaan
päin ”ko vanhaa niittyy pap-
pila metsäst lasseis rantaa”.

Lietteinen ranta-alue vai-
kutti mustalta, etenkin kun
Pyhäjärven rannat olivat
yleensä vaaleanhiekkapoh-
jaiset ja vesi kirkas.

Myllyoja
Pyhäjärveen laskeva oja si-
jaitsi Orolan kylän ja Lah-
navalkaman puolivälissä.
Siellä on ennen vanhaan
ollut mylly. Heikki Rampa
(75 v.): ”Komie oli pien
poika, ni viel ol jlahostu-
neita hirsii. Kivet – meä
tiijä – o nyttykii, ainakii ne
lähtiis viel sin jäivät.”

Myll’ojasuu
Paikka, missä Myllyoja las-
kee Pyhäjärveen Orolan ky-
län ja Lahnavalkaman puo-
livälissä. Paikalla on ennen
ollut mylly, nykyisin vain
kivet ovat jäljellä.

Myllypelto
Yrjölän talon luona sijait-
seva pelto.

Notko
Alava alue sijaitsi Orolan
kylään johtavan tien va-
semmalla puolella. Heikki
Rampa muisteli: ”Siitä enne
olotettii lehmät mänemää
veräjäst.” Nimi johtui pai-
kan alavuudesta.

Pajaharju
Pieni harju, vanha pajan
paikka, sijaitsi noin 200 m

Yrjölän Yrjön rannasta
Ivaskensaareen päin.

Harju oli noin sadan met-
rin pituinen rannan suun-
tainen matala harju. Van-
hojen miesten muistelema-
na siellä oli ollut seppä.
Siitä on todisteena kivistä
tehdyt pajan rauniot. Myö-
hemmin samassa paikassa
oli puinen paja. Ks. Sepän-
kylä.

Petäjätoaemaa –
petäjätademoa
Pelto sijaitsee maantien lai-
dalla Päiväläisten puolella.
Tademaa eli lannoitettu
maa.

Pikonotkoniitty
Niitty sijaitsi Poikalan Päi-
väläisten maalla. Notkossa
arvellaan pidetyn aiemmin
lampaita.

Pikonotko-oja
Oja kulki Poikalan Päivä-
läisten maan halki.

Poikala
Päiväläisen veljesten omis-
tama talo. Aiemmin talossa
on asunut monta vanhaa
poikaa. Kuulee sanottavan
muodossa, Poikola – poi-
kolaiset.

Poikala-aho
Aho kuului Poikalan ta-
loon Päiväläisen maalla ole-
vaan vanhaan kaskimaahan.

Poikalapelto
Pelto, jonka Poikalan Päi-
väläiset olivat raivanneet.

Ristimäki
a) Tähän on muodostunut
ristin muotoinen harjanne,
josta sen nimi johtunee. Sitä
vastoin lähistöllä oleva toi-
nen samanmuotoinen paik-
ka on teiden risteyksestä
saanut nimensä Ristmäen-
tie. Täällä olevaan pehme-
ään hietaan ovat mäyrät ja
ketut kaivaneet pesäkolon-
sa.

b) Teiden risteys Pyhäky-
lästä Katilaan johtavalla tiel-
lä diakonissan talolle Ylä-
Katilaan Hauta-Jaakolle.

c) Korkea mäki Pyhäjär-
ven kirkon lähellä, soran-
ottopaikka. ”Katilaamäntii
Ristmäe-tietä. Siin, mis as-

suit entiset pappila torppa-
rit. Siint se män sellasta
kangasta myöte.”

d) Alue lienee saanut ni-
mensä, kun tällä metsäisellä
kukkulalla usea tie yhtyi, tai
ne leikkasivat toisensa muo-
dostaen ristejä.

Ristmäitie
Metsäpolku diakonissan ta-
lolta Lepp’orolle johtava
orolalaisten käyttämä tie.

Ristkivelehto
Lehto sijaitsi Orolan ky-
lään kääntyvän tien oikealla
puolella pitkin tien laitaa.
Siellä oli ristiin haljennut
kivi.

Rokkamäk
Mäki, joka sijaitsi Heikki
Ramman pihasta noin 100
m Sumpulaan päin.

Näiltä tienoilta lienevät
saaneet alkunsa niin monet
pyhäjärveläiset kummitus-
tarinat. Niille on antanut
aiheen lähistöllä sijaitseva
hautausmaa, sekä siellä asus-
tava huuhkaja. Lisäksi sala-
peräinen kumina aiheutti
oman tarinansa. Se kuului
askelten tahdissa alla ole-
vasta maasta.

Ruotokseranta
Ranta-alue, joka sijaitsi
Käärmelahesta noin 300 m
kylään päin. Olisiko ky-
seessä ruokitoksen eli raivi-
on ranta.

Sepänkylä
Kylä Pyhäjärven rannalla
noin kolme kilometriä kir-
kolta kaakkoon. Kylässä on
ollut jo 1800/1900-luku-
jen vaihteessa ennen van-
hojen muistamaa seppä.

Todisteena on kivestä ra-
kennetut pajan rauniot. Oli-
siko jo Vatjan viidenneksen
Kusnetzovan kylä ollut siellä,
vrt. Pajaharju. Myöhemmin
siellä on ollut puinen paja,
jossa muistetaan työsken-
nelleen Nälli-, Nokelais- ja
Virki -sepät.

Yrjö Päiväläinen (Yrjä-
län Yrjö) rakensi kivipajan
kohdalle kuivurin. Viime-
aikoina kylässä ei ollut sep-
pää.

Suuraho
Orolan kylään tultaessa va-

semmalla pitkä aho.

Tanelipöyväaho
Aho sijaitsi Orolan ran-
nasta Ivaskensaaren tielle
päin. Tietoa ei ole siitä,
mistä Taneli-nimi johtuu.
Pöytä selviää seuraavasta
Heikki Ramman määri-
telmästä: ”Lakia aho ja
siin olj loaja maaperäkiv.
Siin lapsen juostii parjrii.”

Nimellä on saattanut
olla jotain tekemistä Dan-
ilovon kylän kanssa. Nimi
mainitaan Pyhäjärven vuo-
den 1500 verokirjassa. Ks.
Wiika 1950, s. 27.

Tervahauva-aho
Aho, jolle Poikalan talo
muutettiin, sitä ennen pai-
kan nimi oli penkere.

Tommola
Tuomas Nokelaisen
asunto.

Yrjölä
Liisa Nokelaisen omis-
tama talo, Yrjö-nimistä
rantaa. Talon viimeinen
isäntä oli Yrjölän Yrjö.

Tämä talo jäi paikoil-
leen, kun isonjaon jälkeen
vanha, yhdessä rykelmäs-
sä ollut kyläsijoitus puret-
tiin ja talot siirrettiin kau-
emmaksi toisistaan.

KAUKO
HINKKANEN

Lähteet:
Hinkkanen Arvi,
kooste Pyhäjärven apajis-
ta

Hinkkanen Kirsti ja Toi-
vo, muistitieto

Kotimaisten kielten kes-
kus, KOTUS. Nimiarkis-
to
R
onimus J. V. 1906:
Novgorodin vatjalaisen
viidenneksen verokirja v.
1500. Joensuu

Wiika Impi, 1950. ‘Vpl.
Pyhäjärvi. Pyhän-Säätiö,
Turku.

Wiika Impi: Kylämuistio.
Mikkelin maakunta-arkis-
to

Kun puhutaan kakkarois-
ta, niin on totuttu ajattele-
maan pyöreitä makoisia
perunakakkaroita. Tai
maaomeniksihan perunoi-
ta meilläpäin kutsuttiin.
Mutta ei se ollut ainoa
Karjalankannaksella kakka-
raksi kutsuttu leivonnainen.
Mahokakkara

Jos piirakan- tai kakan-
kuoria jäi tähteeksi, kun
täyte loppui, niin kuoria
paistettiin vähän aikaa uu-
nin arinalla, niin että ne
jäivät hiukan pehmeiksi ja
sitkeiksi. Ne syötiin voin

Leipäkakkaroita ja -kakkuja
kanssa lämpiminä. Kun
piirakankuori oli tyhjä, se
oli maho. Mahokakkaroita
pidettiin herkkuna. Tieto
on Sakkolasta. Tätä paisti-
kasta kutsuttiin myös ime-
läkakkaraksi, kielkakkaraksi
ja hiilkakkaraksi. Muistan
näillä joskus herkutelleeni.
Leukakakkara
Vpl. Pyhäjärvellä, ehkä laa-
jemminkin Suvannon seu-
dulla, paistettiin hapanlei-
pätaikinasta ennen varsi-
naista leivänpaistoa noin 2
cm paksuja kakkaroita.

Kun uuni oli hiilillään,

hiilet siirrettiin peremmälle.
Puhdistetussa uunin etu-
osassa kakkarat sitten pais-
tettiin. Paistamisen aikana
niitä käänneltiin ja taputel-
tiin leipälapiolla, etteivät ne
pääse palamaan. Vähän
jäähtyneinä ne voideltiin
voilla ja syötiin lämpymäi-
sinä. Näitä kakkaroita kut-
suttiin myös nimillä: tuska-
kakkara, hätäkakkara, lei-
päkakkara, arinakakkara ja
leukaleipä.
Mörökakkua
Sakkolassa leikattiin uunis-
ta otetusta, kuumasta ruis-

leivästä heti paksu kannik-
ka. Leikkuupinnalle levitet-
tiin runsaasti voita sula-
maan. Sulavaa voita sekoi-
tettiin lusikalla pehmeään
leivän sisukseen. Sitten
herkkua syötiin lusikalla.
Mörökakkua annettiin lap-
sille leivänpaistopäivänä
lämpimäisherkuksi.
Kaaliaiskakku
Tämäkin on pyhäjärveläi-
nen nimitys. Kun leipätaiki-
na oli otettu pytystä, niin
taikinajäännöksiä kaavittiin
taikinapytyn reunoilta ja
pohjalta. Näistä jäänteistä

leivottiin pieni kakku, joka
paistettiin uunin arinalla.
Kypsänä se voideltiin voil-
la ja syötiin lämpimäisherk-
kuna.
Paimenkakku
Kun leipää paistettiin, niin
paimenelle leivottiin evääksi
ruistaikinasta pieniä kakku-
ja. Uunista otettua ne sivel-
tiin paksulla kermalla, joka
oli maustettu suolalla.
Listimäkakku
Kun leipäjauhoja ei aina
riittänyt uuden sadon kyp-
symiseen asti, niin Pyhäjär-
vellä emäntä listi pellolta

sirpillä rukiintähkiä, kui-
vasi ne uunin edessä ja
jauhoi jyvät käsikivillä jau-
hoiksi. Sitten hän alusti
niistä imelän ruistahtaan,
josta leipoi ja paistoi ohui-
ta listimäkakkaroita.

Pohjana ohjeet Irja
Seppänen-Porkon keit-
tokirjasta: Apposkaalista
mantsikkamöllöön, jonka
toinen painos on ilmesty-
nyt vuonna 1963, koko-
aja

ILMI PESONEN
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Toimituksella on oikeus
lyhentää ja muokata
lehteen lähetettyä aineistoa.

Seuraava Pyhäjärvi-lehti
ilmestyy  huhtikuussa.

 Aineistot toimitukseen viimeistään
8.4.2016 mennessä, kiitos!

PYHÄJÄRVI-SÄÄTIÖN
KOTISIVUT

löytyvät osoitteesta:
www.karjalanliitto.fi/

vplpyhajarvisaatio

TAPAHTUMAKALENTERI

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
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.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön

Adressit 10 euroa
kappale

+ postituskulut.
Tilaukset:

Juhani Forsberg
Ryytimaantie 19 A 8

00320 Helsinki,
puh. 050-511 2899

tai
juhaniforsberg@gmail.com

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. Hanki myös kirja Suvannon
seutu 1917-1921, elämää ja ihmiskohtaloita: hinta
jäsenille 30 euroa, muille 40 euroa.

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.

OSALLISTU MYÖS YHTEISEN
PITÄJÄLEHTEMME TEKOON!
Laita tarjolle kuvia ja kirjoituksia.

Toimituksella on oikeus muokata aineistoa.

 Tampereen Seudun VPL Pyhäjärvikerhon tarina-
tuokio on keskiviikkona 6. päivänä huhtikuuta 2016 klo
13.30 Koulukatu 12, Tampere. Kevätretkiasiaa ja il-
moittautuminen alkaa. Kerho tekee kevätretken lauan-
taina 21.5.2016. Vietetään yhteinen kevätpäivä Vpl.
Pyhäjärvi-seuran vieraina Helsingin Jollaksessa, Karja-
laisten kesäkoti Villa Salmelassa, jossa on myös lounas.
Tutustuminen Vuosaareen ja kierros päättyy merimies-
kirkkoon, jossa on kahvit. Lähtö- ja paluupaikka on
Tampereen Keskustorin Vanha kirkko. Tarkemmin
retkestä huhtikuun lehdessä.

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon huhtikuun
kokous pidetään torstaina 7.4.2016 Ravintola Wanhassa
Herrassa, Laaksokatu 17, Lahti. Aloitetaan klo 13. Esillä
Lappalaiset, Musakat, Pärssiset ym. Vernitsan asukkaat
kahdella edellisellä vuosisadalla. Tervetuloa!

Vpl Pyhäkylä-Seura pitää yleisen kokouksen Kiikassa-
Kinnalan Koukulla 23.4.2016 klo 11.30. Aloitamme
ruokailulla. Ohjelmassa Karjalaisia sananparsia, arvoi-
tuksia, arpajaiset, seurustelua ym. ajankohtaista asiaa.
Lopuksi kahvit. Ilmoitathan tulostasi Seija Jokiselle puh.
040 8355820 tai sähköpostilla seija.jokinen@netti.fi
Tervetuloa!

Karjalan Liiton ja Suomen Metsästysmuseon kar-
jalaisten erätarinoiden keruuseen ehtii vielä osallis-
tua. Keruuaikaa on 31.3.2016 saakka. Tarinoita toivo-
taan lisää etenkin Suomenlahden rannikkopitäjistä ja
Kannaksen itäosasta. Keruuta koskeviin kysymyksiin
vastaa Metsästysmuseon amanuenssi Pekka Allonen,
pekka.allonen@metsastysmuseo.fi, puh. 019 723 751 tai
045 170 1585.

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

su 3.4. klo 14 Karjalatalon
Laatokka-salissa. Kokouksessa

käsitellään myös kesän Pyhäjärvi-
juhlien järjestelyasioita, joten läsnä-
olosi on tosi tärkeää. Arpajaiset ja

omakustanteinen kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Hallitus


