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Pyhäjärvi-juhlat onnistuivat hyvässä säässä
ja tunnelmassa Karjalan kannaksella

Juhlaväkeä kirkkoaholla, lahjoitusmaatalonpoikien patsaan äärellä. Kuva:  Ristyo Kopalainen. Juhlista lisää sivuilla 2,3,4,6,7,8 ja 9.
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Tyytyväisyys ja kiitollisuus
Tällä hetkellä päällimmäisinä tunteina ovat helpottu-
neisuus ja tyytyväisyys. Vpl. Pyhäjärvi-juhlat on
juhlittu kotiseudullamme pitkän odotuksen jälkeen.
Juhlien järjestelyt sujuivat suunnitelmien mukaan;
koko viikonlopun aikana ei tapahtunut mitään sellais-
ta yllätystä, mikä olisi aiheuttanut ylimääräisiä
järjestelyjä tai kustannuksia. Juhlien järjestelyistä
haluan kiittää koko säätiömme hallintoa sekä kaikkia
talkoolaisia, esiintyjiä sekä jokaista juhlavierasta –
yhdessä teimme ikimuistoiset juhlat. Puheenjohtaja-
na oli ilo todeta yhteistyön rikkaus niin ennakkoval-
misteluissa kuin juhlan jälkeisessäkin purkamisessa
sekä siistimisessä.
Erityskiitoksen osoitan säätiömme asiamiehelle
Kirstille. Hän teki valtavan työn ennen juhlia ja hänen
osanaan on myös valtava jälkityö juhlien hallinnollis-
ten asioiden loppuun saattamiseksi. Kävimme Kirstin
kanssa lähes päivittäin jo viikkojen ajan puhelinkes-
kusteluja juhlien yksityiskohdista ja meille vakiintui
yhteinen ”puhelintunti” iltakymmenen jälkeen. Puhelu
joskus vierähti pidemmäksikin joitain asioita aprikoi-
dessamme. Nuo keskustelut olivat tärkeitä meille
molemmille, niinpä parityöskentelymme säätiön
eteen vahvistui samalla aivan loistavaksi.
Kiitosmaininnan ansaitsevat myös Plodovojen
hallinnon edustajat Olga Viktornova Kustova, Nikolai
Ivanovits Babin sekä Aleksei Valerovits Pavlov;
heidän yhteistyönsä oli luottamuksellista ja he
kantoivat myös huolta kokonaisuudesta. Tuota
kuvastaa hyvin Olgan puhelinsoitto juhlia edeltävänä
torstaiaamuna Antti Musakalle: hän oli käynyt
kirkkoaholla katsomassa ja ihmetellyt, eikö juhlia
tulekaan, kun ei ollut heiniä niitetty eikä telttoja
rakennettu. Antti oli vakuuttanut ja sanonut, että
säätiön puheenjohtaja saapuu juuri Pyhäjärvelle
pienen iskuryhmän kanssa ja lauantaina väkeä
saapuu lisää, pian alkaisi tapahtua. Olgan käydessä
lauantaina pariinkin kertaan kirkkoaholla hän häm-
mästeli aikaansaannoksia ja vakuuttui täysin juhlan
onnistumisesta.
Antti Musakan panostus oli meille aivan välttämätön
juhlien ennakkovalmisteluissa sekä juhlaviikonlopun
toteutuksessa, kiitos Antille ja Lenalle.
Nuo kaksi päivää, torstai ja perjantai, jotka vaimoni
Seijan, poikani Larin sekä Antin kanssa kirkkoaholla
siistimistöitä teimme, jäävät mieliimme. Pienet
sateen ripsaukset ajoivat meidät välillä autoon
sadetta pitämään, mutta tauottivat sopivasti ihmiske-
hon ja siimaleikkurin lämpenemistä. Kovin odotuksin
silloin toivoimme viikonlopulle hienompaa keliä.
Toiveemme kuultiin ja juhlimmekin hienossa aurin-
gonpaisteessa, jopa helteessä, leudon tuulen muka-
vasti ilmaa välillä liikutellen ja oloamme viilentäen.
Kokemukset juhlasta kokonaisuutena minulla
itselläni ovat niin hyvät, ellei jopa loistavat, että
kynnys tulevaisuudessa järjestää juhliamme uudel-
leen Pyhäjärvellä varmasti laski merkittävästi. Milloin
on niiden aika seuraavan kerran kirkkoaholla? Sitä
on ennenaikaista arvioida nyt, mutta uskon, että
varmasti sekin päivä koittaa nopeammin kuin mitä
edellisistä juhlista siellä on aikaa.
Sunnuntai-iltana keskustelimme Olgan ja Nikolain
kanssa ja he olivat iloisia ja tyytyväisiä juhliimme.
Ideoimme yhteistyötä myös muissa kuin juhlien
merkeissä. Ideat vaativat jatkotyöstöä ja mielenkiin-
nolla odotan,mitä niistä syntyy ja toteutuvatko niistä
jotkut.
Lehdessämme palaamme pitkin syksyä eri juhlamat-
kalaisten muistelmien ja kuvien siivittämänä juhlil-
lemme vielä useasti.
Hyvää kesän jatkoa Teille jokaiselle – pyhäjärveläi-
syys sykkiköön sydämissämme.

PERTTI HAKANEN
säätiön hallituksen pj

Kiitos juhlista
71. Vpl. Pyhäjärvi-juhlat vietettiin 16.8.2017 Pyhäjärvellä,

nykyisessä Plodovojessa.
Sydämellinen kiitos  talkooväelle, ohjelmansuorittajille,

paikallisille viranhaltijoille ja avustajille,
juhlaväen kuljetuksista huolehtineille,

kaikille juhlaa eri tavoin tukeneille sekä juhlayleisölle.
Teidän kaikkien myötävaikutuksella saimme viettää

hienon juhlapäivän Pyhäjärven kirkkoaholla.

Ensi vuoden juhlissa tavataan!

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr
Hallitus

Pertti, Lari ja Seija Hakanen juhlien päättäjäisiksi lahjoitusmaatalonpoikien patsaalla.



Keskiviikko 26. heinäkuuta 2017 VPL.PYHÄJÄRVI  3

Talkoohenki jylläsi kirkkoaholla ja ympäristössä

Telttakatos pystyssä. Huilaustauolla Silja ja Juhani Forsberg,
Anssi ja Riitta Hirvonen sekä Esko Pulakka.

Yrjö Inkinen ja Tommi Manninen valmiina teltan pystytyk-
seen.

Raivaussahalla oli käyt-
töä ympäristöä siisties-
sä. Huoltohommissa
Lari Hakanen.

Kuljettaja Ossin kahvipannusta riitti talkoolaisille
taukokahvia.

Sankarihautausmaan muistomerkkiä siistimässä
Kirsti Naskali, Juhani Forsberg, Merja Inkinen ja
Yrjö Inkinen.

Katoksen rakenteita kokoamassa Kari Äikäs, Mauri
Hauhia ja Lari Hakanen.

Antti Musakka tulkkasi ja auttoi juhlajärjestelyis-
sä, vieressä pääorganisaattori Pertti Hakanen.

Siivoushommissa Olli Inkinen ja Tarja Kopalainen, sekä Salla Inkinen,
Tuomo Hinkkanen ja Anna Pulakka.

Risto Kopalainen ja Edwin Naskali maatasaus-
puuhissa.
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Kirkonsanoma

Kirkonsanoma

Matt. 16:13 – 19, II
vuosikerta

Aloitan kivestä. Nykyi-
sen kotipaikkamme vie-
ressä, Hattelmalan metsis-
sä on mukavia lenkkipol-
kuja. Metsä on kauniissa
luonnontilassa ja maapoh-
jassa on paljon kiven mu-
rikoita. Tuttu polku kie-
murtelee kivien välissä ja
se on helppo löytää. Mut-
ta kun syksyllä tulee en-
simmäinen lumipeite, mai-
sema muuttuu ja polku
katoaa. Missä se polku
menikään? Keskellä pol-
kua on yksi kivi, joka on
pyramidin muotoinen.
Kun sen löytää, tietää ole-
vansa oikealla tiellä. Muita
samanlaisia kiviä ei lähis-
töllä ole. Joskus nousen
kiven päälle ja otan käve-
lysauvoista tukea.

Myrskyt kaatavat puita
ympäriltä, mutta kivi on
pysynyt paikallaan.

Evankeliumissa kerro-
taan, että Jeesus oli ope-
tuslastensa kanssa Filippok-
sen Kesarean seudulla. Jee-
suksen toiminta herätti
huomiota ja Hänen ihme-
teoilleen haettiin selitystä.
Jeesus ei ollut oikeastaan
kenellekään yhdentekevä
henkilö. Me voimme nyt
mielikuvussamme asettua
opetuslasten rinnalle ja vas-
tata Hänen kysymykseen-
sä: Kuka minä teidän mie-
lestänne olen. Kun elämä
tutustuttaa meidät kuole-
man portteihin, johonkin
suuntaan katseemme kään-
tyvät. Elämässä on suuria
peruskysymyksiä. Siksi kat-
somme Herraamme ja sa-
nomme, kuka Hän meille
on.

Kesarea-nimisiä kau-
punkeja oli kaksi. Tätä kau-
punkia, jossa nyt oltiin,
kutsuttiin Filippoksen Ke-
sareaksi. Filippos oli He-
rodes suuren sukulainen,
siis hänen, joka vainosi Jee-
susta pian syntymän jäl-
keen. On mielenkiintoista
ajatella, että kaupungin ni-
men myötä Herodeskin
vedetään mukaan ikään
kuin taustalle katsomaan
Herramme voittoa. Se al-
koi näkyä tulevaisuudessa,
kun tuonelan portit tule-
vat sortumaan.

Täällä Kesareassa Jeesus
kysyi opetuslapsiltaan, mitä
Hänestä sanotaan. Hänelle
vastattiin, että Häntä pide-
tään Johannes Kastajana
tai Eliana tai Jeremiana tai
jonakin muuna profeetta-
na. He olisivat, niin kuin
silloin arveltiin, palanneet
kuolemansa jälkeen maan
päälle.

Sitten Jeesus kysyi ope-
tuslasten mielipidettä.
”Entä te? – Kuka minä
teidän mielestänne olen?”
Simon Pietari ja Jeesus kat-
soivat toisiaan ja käytiin
lyhyt, mutta hyvin merkit-

Saarna Pyhäjärvi-juhlilla Plodovoessa 16. heinäkuuta 2017
tävä keskustelu. Simon sa-
noi: ”Sinä olet Messias, elä-
vän Jumalan poika.” Jee-
sus katsoi Simoniin ja sa-
noi: ”Sinä olet Pietari.”

Ensiksi katsomme Si-
mon Pietarin tunnustusta
”Sinä olet Messias, elävän
Jumalan poika.”

Tänä vuonna itsenäinen
Suomi täyttää sata vuotta.
Lehdissä on kerrottu itse-
näisyyden taipaleen merk-
kipaaluista. Eräässä kuvas-
sa karjalainen emäntä istui
hevosen reessä. Hän oli
pukeutunut paksuihin tal-
vivaatteisiin ja piti sylissään
pientä nyyttiä. Siinä oli jo-
tain, mitä hän kiireessä oli
ehtinyt ottaa mukaansa.
Kuvatekstissä kerrottiin pi-
kaisesta lähdöstä ja kaiken
omaisuuden jättämisestä.
Piti vain luottaa, että omai-
suus vielä löytyy ja että
elämä jollain tavalla asettuu
taas raiteilleen.

Muistan hyvin keventy-
neen ja iloisen tunnelman
1950-luvulta, kun isoäitini
perheen uusi talo oli val-
mistunut uudella kotiseu-
dulla. Elämässä oli jälleen
valoa ja kevyt tunnelma.
He eivät olisi jaksaneet, el-
leivät he olisi luottaneet tu-
levaisuuteen, ja siihen, että
kaikki kääntyy vielä hyväk-
si. Tätä luottamusta kutsu-
taan toivoksi. Toivo kantaa
vaikeuksien yli, niin kuin se
silloinkin teki.

Itsenäisyyden alkuaikoi-
na noin vuonna 1918 Suo-
meen levisi ns. Espanjan-
tauti. Se oli helposti tarttu-
va eikä parantamiskeinoja
oikein ollut. Inarin Kaama-
sen kunnanlääkärinä oli sil-
loin mies, jonka etunimi oli
Yrjö. Tilanne oli vaikea, ei
ollut lääkkeitä eikä suurta
sairaalaa. Melkein joka ta-
lossa oli sairas tai sairaita.
Lääkäri Yrjö kulki talosta
taloon, kertoi mitä piti teh-
dä ja mitä kannatti välttää.
Hänen tärkein viestinsä oli
kuitenkin, että kyllä tästä
selvitään. Tulee päivä, että
tauti on voitettu.

Hän piti yllä toivoa ja
siinä hän teki viisaasti. Sillä
eivät nekään, joiden osana
oli menehtyä, olisi hyöty-
neet viestistä, että nyt ei tule
mistään mitään. Toivo kan-
taa ja se kiinnittää katseen
tulevaisuuteen ja vaikeuksi-
en voittamiseen.

Messias oli Vanhan testa-
mentin ihmisille suuri toi-
von merkki ja toivon läh-
de. Ensimmäiset viitteet
Messiaasta ovat jo luomis-
kertomuksessa ja niitä oli
koko Vanhassa testamen-
tissa. Oli kysymys pitkästä
ajanjaksosta. Mutta toivo
onkin ihmiselämää suurem-
pi asia. Se jää ja jää elä-
mään, kun sukupolvet vai-
puivat unholaan. Kristitty-
jen toivo ulottuu Jumalan

valtakuntaan ja näkee sen
voittavan.

Messias oli voittava ku-
ningas. Varmasti Häneen
liitettiin monia inhimillisiä-
kin toiveita. Ennen muuta
Hänen ajateltiin tuovan Ju-
malan ikuisen valtakunnan
ihmisille lahjaksi. Messias
kuningas tuli ja Hän ratsas-
tikin aasilla. Hän oli erilai-
nen kuningas, Hänellä ei
ollut sotaratsua. Mutta kat-
selijat näkivät, että nyt odo-
tusten täyttyminen oli lä-
hellä. Tätä kuningasta ter-
vehdittiin palmun oksilla.

Kesareassa Simon Pietari
katsoi Jeesusta ja sanoi:
”Sinä olet elävän Jumalan
poika”. Pietari sanoi, että
Messias kuningas oli tullut
ja Hänen valtakuntansa oli
hyvin lähellä.

Sinä olet Pietari, sanoi
Jeesus, ikään kuin vastauk-
sena siihen, mitä Pietari oli
juuri sanonut.

Jeesus todennäköisesti
katsoi Pietaria silmiin, sa-
malla tavalla Pietari katsoi
Jeesusta. Molemmat tunsi-
vat toisensa. Tällaisessa yk-
sinkertaisessa kohtaamises-
sa hyvin tutun henkilön
kanssa on hyvän hetken
aineksia. Jotain suurta.
Oman nimen kuuleminen

tällaisessa yhteydessä sisäl-
tää lämmintä hyväksymis-
tä. Molemmat tunsivat Pie-
tarin elämän, nekin asiat,
joita ei mielellään muistel-
lut. Olisi Jeesus tästä jotain
voinut sanoa. Pietari koh-
tasi kuitenkin rauhallisen ja
hyväksyvän katseen ja kuuli
sanat ”Sinä olet Pietari.”

Täällä jumalanpalveluk-
sessa on nyt äitejä ja isiä,
isovanhempia ja kasvatta-
jia. Kenties me olemme
katsoneet puolestamme sil-
miin läheisiä ihmisiä ja sa-
noneet: sinä olet ihan mah-
doton, tai sitten: ei sinusta
ole mihinkään. Viileästi har-
kiten nämä sanat ovat har-
voin paikallaan. Mitä jos
mekin puolestamme ko-
keilisimme sanoja, jotka si-
sältävät hyväksymistä ja vas-
taanottamista ilman ehtoja.
Elämässä tarvitaan kyllä ra-
joja, mutta niitä rakenne-
taan eri tavalla.

Meidän on nyt kolman-
neksi kysyttävä, missä on
se kallio, josta evankeliu-
missa puhuttiin ja joka kes-
tää ja kestää, vielä silloin-
kin, kun Hattelmalan kivet
ovat murentuneet.

Evankeliumin tarkoitta-
ma kallio on Pietarin tun-
nustuksessa ja Jeesuksen tä-

hän tunnustukseen anta-
massa palautteessa.  Pietari
sanoi Jeesukselle, että Hän
on Messias, elävän Juma-
lan poika.

Jeesus sanoi Pietarille:
”Autuas olet sinä, Simon,
Joonan Poika. Tätä ei si-
nulle ole ilmoittanut liha
eikä veri, vaan minun Isäni,
joka on taivaissa. Ja minä
sanon sinulle: Sinä olet Pie-
tari ja tälle kalliolle minä
rakennan kirkkoni. Sitä ei-
vät tuonelan portit voita.
Ja minä olen antava sinulle
taivasten valtakunnan avai-
met. Minkä sinä sidot maan
päällä, se on sidottu tai-
vaissa, ja minkä sinä va-
pautat maan päällä, se on
myös taivaissa vapautettu.

Pietarin tunnustuksen Jee-
sus palautti muunnetussa
muodossa. Ensin Hän on-
nitteli Pietaria sanomalla,
että Hän on autuas.

Sitten Jeesus sanoi, että
Jumalan näkeminen on
mahdollista, kun Jumala itse
henkensä kautta avaa ihmi-
sen silmät.

Kolmanneksi Jeesus pu-
hui avainten vallasta. Kir-
kolla on valta maan päällä
julistaa synnit anteeksi an-
netuiksi. Tämä julistus on
voimassa myös taivaassa.

Kesareasta alkoi oikeas-
taan matka. Sen alkukoh-
dassa oli edellä kerrottu
Jeesuksen ja Pietarin kes-
kustelu. Sen lopussa oli
risti ja ylösnousemus. Tä-
män matkan tuloksena syn-
tyi kristillinen kirkko. Sen
sanoman keskuksessa on
näköala Jeesukseen Kris-
tukseen ja Jumalan valta-
kuntaan. Kirkolla on myös
lupa julistaa syntien an-
teeksi antamista.

Olkaa siis turvallisella
mielellä. Jeesuksen pyhän
ristin ja Hänen suuren
kuolleista nouseminen täh-
den teillä on lupa uskoa
kaikki syntinne anteeksi an-
netuiksi.

HEIKKI
PAUKKUNEN

Juhlamessun toimittanut papisto; Juhani Forsberg, Silja Forsberg, Mirja Alarotu, Heikki Paukkunen ja
Tarja Kopalainen.
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KERRO
PERHEUUTISET

Pyhäjärvi-lehdessä.
Julkaisemme joka numerossa

tietoja perhetapahtumista.

Muistathan kysyä asianosaisilta
luvan tietojen julkaisuun,

kiitos!

Rakas puoliso, isä, pappa
Metsätalousinsinööri

Antti Aulis
MÄÄTTÄNEN
s. 3.8.1930 Pyhäjärvi Vpl
k. 16.6.2917 Sastamala

Taas valo viiltää taivaanrantaa,
se päivän yöstä erottaa.
On tullut aika pois se antaa,
jota niin paljon rakastaa.
Sen järjellä me ymmärrämme:
kun toinen lähtee, toinen jää.
Vain pieni lapsi sisällämme
ei sitä tahdo käsittää.
Hyvää matkaa, hyvää matkaa.
Kulje kanssa enkelin.
Hyvää matkaa, hyvää matkaa.
Sinua niin paljon rakastin.
(Markus Bäckman)

Eva-Liisa

Väsyneenä silmäs suljit,
siihen hiljaa nukahdit.

Rakkaudella kaivaten
Maritta perheineen
Anne perheineen
Antti perheineen
Mervi
Juhani perheineen
Eeva perheineen
Niina perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Kiitos muistaneille.

Isämme Aulis Määttänen
syntyi Vpl Pyhäjärvellä,
Kahvenitsan kylässä, 3.8.
1930 Juho ja Maria (o.s.
Henttinen) Määttäsen
perheeseen iltatähtenä  ja
ainoana poikana ja sai
osakseen isosiskojensa
Lempin, Martan ja Sirkan
suuren kiintymyksen kau-
an odotettua pikku veik-
kaa kohtaan.

Lapsuuteen kuului pai-
menpojan tehtäviä kesäi-
sin, joita hän vanhemmiten
useasti muisteli jokseensa-
kin hyvillä mielin sekä kier-
tokoulun ja kansakoulun
aloitus Kahvenitsan kou-
lussa.

Ensimmäinen evakkotai-
val alkoi talvisodan alkaes-
sa 1939 isän ollessa 9-vuo-
tias, ja määränpää oli Vä-
häkyrö. Takaisin Karjalaan
perhe palasi myöhäissyk-
syllä 1941. Koska kotitalo
oli palanut (toimi kaatu-
neiden evakuoimiskeskuk-
sena, KEK, ja poltettiin
myöhemmin), isä Juho re-
montoi saunasta perheel-
leen kodin. Näistä ajoista
isällemme on erityisesti jää-
nyt mieleen eriparia olleet
sukset ja kaatuneelta soti-
laalta saadut saappaat, jot-
ka auttoivat pikkupoikaa
kulkemaan lumisilla han-
gilla.

Toinen lähtö kotoa ta-
pahtui 1944, vähän ennen
juhannusta, tykkien jyrinän
säestyksellä.

Isä ja isänsä Juho kuljet-
tivat perheen lehmät maan-
teitse, junalla ja myöhem-
min proomulla Putikkoon,
Joroisiin. Evakkoretken
ensimmäinen etappi päät-
tyi Keuruulla, missä osa
perhettä vihdoinkin yhdis-
tyi, tosin kaksi sisarta olivat
lottina rintamalla.

 Keuruulta  matka jatkui

Aulis Määttänen
3.8.1930-16.6.2017

Kiikkaan v. 1947. Siellä
isämme tapasi tanssilavalla
elämänsä rakkauden, Eva-
Liisan, jonka kanssa sai
viettää 68 vuotta, välillä
kohdaten niin ylä- kuin ala-
mäkiäkin, mutta aina toisi-
aan rakastaen. Heidän yh-
teiseksi har rastuksekseen
alkuaikoina kehkeytyi pai-
kallinen teatteriseurue ja
mielellään he myös pyö-
rähtelivät yhdessä tanssilat-
tialla. Lapsimäärän karttu-
essa nämä harrastukset jäi-
vät taka-alalle.

Isä ja äitimme Eva-Liisa
kihlautuivat keväällä 1951
ja heidät vihittiin Kiikan
kirkossa syyskuussa sama-
na vuonna. Meitä lapsia
syntyi kahdeksan; pikku-veli
menehtyi heti synnyttyään
v. 1956.

Avioliiton alussa isä ra-
kensi ensimmäisen kotim-
me Kiikan Kilpijoelle yh-
dessä äidin kanssa ja he
myivät talonsa v. 1958 isän
lähtiessä Maamieskouluun
Kokemäelle. Hän halusi
paremman toimeentulon
perheelleen ja siksi päätti
lähteä opiskelemaan vielä
perheen perustamisen jäl-
keenkin. Seuraavaksi hän
meni Evon metsäopistoon
ja valmistui metsäteknikok-
si vuonna 1960.

Isän koulujen aikana van-
himmilla lapsilla oli hyvä
koti Kiikan Leikkuussa iso-
vanhempien, Elli ja Kalle
Pietilän ja äitimme hoivis-
sa.

Isän ensimmäinen työ-
paikka oli metsänhoidon
neuvojana Pornaisissa
1960-1962 ja seuraavat 30
vuotta Loimaalla. Loimaal-
le muutimme ensi sijassa
siksi, että meillä lapsilla olisi
hyvät mahdollisuudet käy-
dä kouluja. Isä jäi eläkkeel-

le metsä-insinöörinä pai-
kallisesta metsänhoitoyhdis-
tyksestä v. 1992.

Isä oli hyvin aktiivinen
vapaa-ajallaan: reservin ali-
upseerit, ampumahiihto,
mieskuoro, OP:n johtokun-
ta, Lions-toiminta, metsäs-
tysseura, kaupunginhallituk-
sen jäsenyys. Syksyisin äiti ja
isä järjestivät ystävilleen
”hirvipaistijaisia”, jolloin
vieraat saivat kuunneella
(ehkä joskus joutuivat ) isän
yksinlaulua–bravuurina
Stenka Rasin –  taikka ru-
nonlausuntaa, kuten isän
suosikkia Omar Khajamia.

Erityisesti mieleemme
ovat jääneet monet kesälo-
mareissut telttaillen koko
perheen voimin Suomessa
ja Ruotsin ja Norjan poh-
joisosissa sekä myös Turun
saaristossa vietetyt jokake-
säiset lomaviikot metsähal-
lituksen omistamassa Kar-
husaaressa.

Eläkevuosien alkaessa
isä ja äiti muuttivat Kiik-
kaan, äidin kotitaloon
Leikkuun Puistolaan. Siel-
lä isä pikkuhiljaa istutti heil-
le ”arboretumia”, josta ny-
kyään löytyy monia,  Suo-
messa harvinaisiakin puu-
lajeja.

Lastenlapsia isälle ja äi-
dille siunaantui 11. En-
simmäistä lapsenlapsenlas-
taan, joka syntyi huhtikuus-
sa 2017, isämme ei enää
huonon kuntonsa takia
ehtinyt näkemään.

Muistamme isän ylpey-
den perheestään – klaa-
nistaan – kuten hän mie-
lellään meitä nimitti ja hä-
nen viimeiseen asti kestä-
neen rakkautensa äitiäm-
me kohtaan.

Meidän kaikkien lasten
puolesta

MARITTA ERONEN
NIINA JOKINEN
vanhin ja nuorin lapsi

Tapahtuma 10-vuotiaan pojan elämässä 73 vuotta sitten. Talvisodan evakkoajat olivat takana, samoin
vajaat kaksi vuotta kotonaoloa. Vuonna 1941 alkanut sota jatkui Karjalassa olemisemme ajan ja jouduimme
toistamiseen evakkomatkalle. Lähdimme Pyhäjärven Noitermaan asemalta 18.6.1944 ja saavuimme
Kurkijoelle Elisenvaaran asemalle. Se oli suuri risteysasema, jonka ratapihalla oli 16 kiskoparia rinnakkain.
Pitkiä sotilasjunia matkasi edestakaisin etelään, pohjoiseen, itään ja lähteen, koska sotilaita tarvittiin
Kannaksella 10. kesäkuuta alkaneen suurhyökkäyksen takia. Evakkojunat kulkivat sotilasjunien välissä ja siksi
meidänkin junamme joutui odottamaan pitkiä aikoja asemalla.

Asemalle tuli hälytys ja kuulutettiin useampaan kertaan, että kukaan ei saa poistua vaunusta, ovet käskettiin
sulkemaan. Me pojat olimme hypänneet pois vaunusta jo ennen kuulutusta. Suuret venäläiset lentokoneiden
parvet täyttivät taivaan, ihmiset junanvaunuissa varoittivat meitä, mutta eihän huuto kuulunut kovan metelin
takia. Muistan hyvin, kuinka eräs sotilas otti minua niskasta kiinni ja vei juoksujalkaa läheiselle pellolle. Hän
painoi minut ojaan pitkälleni ja kävi itse suojaksi päälleni. Siellä ojan pohjalla tuntemattoman sotilaan alla
venäläiskoneita paossa rukoilin Jumalaa, niin kuin mummo oli opettanut. Ensimmäinen pyyntö toteutui
heti: kaksi suomalaishävittäjää tuli vasemmalta ikään kuin Viipurista päin ja ajoi pommittajat pakosalle
sekoittaen venäläisten aikeet. Se oli toinen näkemäni ilmataistelu!

Kun olimme jo Keuruulla evakossa, saimme kuulla, mitä kauheaa Elisenvaaran asemalla oli tapahtunut
20.6. – siellä kuoli pommituksessa yli sata ihmistä.

Nyt voin ajatella, että Jumala kuuli ja huomioi 10-vuotiaan pojan aidot rukoukset. Myös minä olen
koettanut elää lupausteni mukaan. Jumalan ja itseni välistä sopimusta kutsunkin Elisenvaaran sopimukseksi.

Paimenpoika
MIKKO VESIKKO

Tilaa oma
Pyhäjärvi-lehti

tai anna
ystävälle ja
sukulaiselle

lahjaksi!

Lehti ilmestyy joka
kuukausi, hinta 35 e.

 Soita tilaus
p. 040 730 2622

tai
tee kotisivujemme

lomakkeella

Elisenvaaran lupaus
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Hyvät juhlat vietettiin historiallisilla paikoilla
Juhlien avaussanoissaan
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hal-
lituksen varapuheenjohta-
ja Mauri Hauhia sai to-
deta, että 71. ensimmäiset
juhlat pidettiin lähes 20
vuoden jälkeen sukujen
kotikonnuilla kirkkoahol-
la.

– Tällä historiallisella
paikalla esivanhempamme
ovat usein pyhisin ja muul-
loinkin tavanneet toisiaan,
haastelleet ja vaihtaneet
kuulumisia sukulaistensa ja
tuttujensa kanssa.

–Jatkakaamme yhdessä
tätä perinnettä, koska yh-
dessäolon ja kihujuhliem-
me tärkein anti on ollut
kautta vuosien toinen tois-
temme tapaaminen, jo-
hon on voitu  aina myös
ottaa jälkipolvet mukaan.

– Juuriemme selkeä ar-
vostaminen on parasta
kulttuurityötä, mitä me
karjalaisuuden saralla
voimme tehdä.

– Tänään tänä juhla-
vuonna saamme viettää
71. Pyhäjärvi-juhlat Aar-
no Karimon suunnittele-
man, vuonna 1936 paljas-
tetun Lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkin
juurella  Pyhäjärven kirk-
koaholla, nykyään Plodo-
vojen hallintoalueella.

Hauhia totesi, että hä-
nelle mieluisia tehtävä oli
osoittaa parhaat kiitokset
Pyhäjärvi-Säätiön Pertti
Hakasen luotsaamalle
juhlatoimikunnalle ja Olga
Viktornova Kustovan
kokoamalle yhteistyöryh-
mälle unohtamatta Antti
Musakkaa yhteyshenkilö-
nä ja tulkkina.

– Te osallistuitte näiden
juhlien valmisteluihin.  Yh-
teistyö toimi erittäin hy-
vin, josta suuri kiitos!

Hauhia muisti kiittää
myös  juhlavieraita ja kaik-
kia järjestelyihin osallistu-
neita, kuin myös kaikkia
ohjelman suorittajia.

Lisäksi hän toi terveisiä
niiltä henkilöiltä, jotka ei-
vät juhlapaikalle päässeet
saapumaan.

–Pyhäjärvöiset, jotka
jonkin esteen takia eivät
ole voineet saapua tänne
Pyhäjärven kirkkoaholle
juhlimaan kanssamme, lä-
hettivät paljon terveisiä ja
toivovat meidän viettä-
vän oikein mukavat, hy-
vät ja muistorikkaat juh-
lat.

Ja näin tapahtui. Sääkin
oli lämmin ja juhlatunnel-
ma sen mukainen yhteis-
voimin tehtynä. Edellisel-
lä aukeamalla on luetta-
vissa Heikki Paukkusen
saarna. Juhlamessun luot-
sasi Juhani Forsberg
avustajineen, ja tilaisuus
päättyi kolehdin keruu-
seen ja ehtoollisen nautti-
miseen. Sen jälkeen lähe-
tettiin seppelpartiot ja juh-
lakulkue liikkeelle kirkon
muistomerkille, sankari-
haudalle ja Plodovojen
kulttuuritalolle. Myös lah-
joitusmaatalonpoikien
muistomerkille laskettiin
seppele.

Seppelpartiot valmiina
kunnianosoituksiin.
Vas. Esko Pulakka,
Eino Kyykkä, Markku
Pärssinen ja Pertti Ha-
kanen, airueina Kirsti
Naskali ja Taina Hur-
me.

Juhlakulkuetta johdet-
tiin neljän lipun voi-
min: edessä Venäjän
lippua kantamassa
Yrjö Inkinen, seuraa-
vana Lari Hakanen
Suomen lipun kanssa,
sitten Vpl. Pyhäjärvi-
Säätiön lippu ja Mark-
ku Pärssinen sekä Plo-
dovojen lippua kanta-
massa Tuomo Hinkka-
nen. Etualalla airueina
Anna Pulakka ja Satu
Holma.

Juhlia kunnioittivat Plodovojen hallintojohtaja Olga
Viktornova Kustova (vas.), paikallisen järjestelytoimi-
kunnan tervehdyksen tuonut Nikolai Babin ja Konevit-
san luostarin johtaja, igumeni Aleksandr. Lasten esitys
ilahdutti myös.
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Sankarihaudalla puheen
piti Antero Pärssinen,
säätiön kunniapuheenjoh-
taja, eversti evp.

–Pyhäjärven seurakun-
nan syntymävuotena pi-
detään vuotta 1632. Seu-
rakunnan toinen kirkko
valmistui vuonna 1765.
Sen muistokivi on pysty-
tetty vuonna  2003 entisen
kellotapulin paikalle.
Tämä, ns. uusin hautaus-
maa, jonka sankarihauta-
osassa me nyt seisomme,
on otettu käyttöön vuon-
na 1929.

– Kun rajat entiselle ko-
tiseudullemme vuonna
1990 olivat avautuneet,
saatiin tämä uusimman
hautausmaan osa aidattua
vuonna 1994. Samana
vuonna pystytettiin Matti
Ahvosen suunnittelema ja
Kaarlahden kiviveistämön
valmistama muistokivi.
Sen mahdollisti Venäjän
federaation ja Suomen
valtion välinen sopimus
sodissa kaatuneiden muis-
ton vaalimisesta kummas-
sakin maassa. Muistomer-
kin aikaansaamisessa oli
ratkaisevaa Käkisalmen
kaupungin ja Otradnojen
kyläneuvoston sekä silloi-
sen Pervomajiskin sov-
hoosin johdon hallinnolli-
nen ja käytännön tuki.

– Tämän sankarimuis-
tomerkin paljastuspuhees-
saa 12.06.1994 lausui edes-
mennyt rovastimme
Kaarle Viika seuraavaa:
“Olemme kiitollisia, että tä-
nään saamme hiljentyä heidän
muistonsa äärellä. Olemme
kiitollisia, että on tullut mah-
dollisuus pystyttää muistokivi
heidän kunniakseen. Tämä
muistokivi voi pysyvästi ker-
toa heidän viimeisen leposijan-
sa paikan. Se on paikka,
missä läheiset voivat hiljentyä
muistoissaan. Tämä alueolkoon
pyhitetty heidän muistolleen.”

Tähän muistokiveen on
lisätty vuonna 2005 nimi-
luettelo tähän kirkkomaa-
han siunatuista sankari-
vainajista. Matti Ahvosen
suunnittelemaan ja  Kei-
kyän Kiviveistämön val-
mistamaan laattaan on kai-
verrettu 102:n pyhäjärve-
läisen ja kolmen metsä-
pirttiläisen nimet ja kuo-
linpäivät.

Ensimmäisinä tässä le-
päävistä antoivat uhrinsa
Metsäpirtin pojat 06. ja
07.12.1939. Pyhäjärveläi-
sistä ensimmäisenä kaatui
27.12.1939 Ltn Arvo Hä-
mäläinen Ivaskansaares-
ta.

Talvisodassa menehtyi
kaiken kaikkiaan 15 pyhä-
järveläistä. Luvun pienuus
johtuu siitä, että pääosa

pyhäjärveläismiehistä pal-
veli Laatokan rannikkopuo-
lustuksessa, Taipaleenjoen
pohjoispuolella. Tännehän
vastustajan joukot eivät
päässet talvisodassa eivät-
kä jatkosodassakaan. Ne
torjuttiin Taipaleenjoella ja
Suvantojärvellä.  Nämä alu-
eet siitä pohjoiseen joudut-
tiin luovuttamaan rauhan
teossa, siis neuvottelu-
pöydässä.

Jatkosodan hyökkäysvai-
heen(-18.10.1941) kaatu-
neista 46 on saanut pysy-
vän leposijan tässä kauniis-
sa männikössä. Kolminker-
tainen määrä talvisotaan
verrattuna johtuu pääosin
siitä, että nyt pyhäjärveläis-
miehet oli sijoitettu evak-
kokuntiensa miesten
mukana liikkuvaa sotaa käy-
viin joukkoihin, kun nämä
alueet vallattiin takaisin.

Asemasodassa, marras-
kuun puolivälistä 1941 ke-
säkuun puoliväliin 1944,
kaatuneista peräti 41 on
siunattu tähän kirkkomaa-
han. Viimeisin kuolinpäivä
on 16.06.1944 pyhäkyläläi-
sen Reino Päiväläisen ni-
men kohdalla.

– Päivä on sama, jolloin
Salitsanrannan Martat, äiti-
ni siinä mukana, olivat to-
teuttamassa sankarihauto-
jen kevätkunnostuksen.

– Todettakoon myös täs-
sä yhteydessä, että tästä hau-
tausmaasta ei ole olemassa
sellaista karttaa, josta kaik-
kien hautapaikka olisi mää-
ritettävissä. Se kuitenkin tie-
detään, että hautausmaan
takareunaan on haudattu
useita (33) saksalaisia kaa-
tuneita.

Laulamme tutussa vir-
ressä: ”Kiitävi aika vieräh-
tävät vuodet, miespolvet
vaipuvat unholaan”.

– Tämänkin muistotilai-
suuden myötä pyrimme
estämään näiden säkeiden
toteutumisen.

Osoittakaamme yhteinen
kunnioituksemme tässä le-
pääville sankarivainajille. He
antoivat suurimman mah-
dollisen uhrin, joka mah-
dollistaa sen, että me voim-
me tänä vuonna juhlia Suo-
men 100-vuotista itsenäi-
syyttä. Me teemme sen pyy-
täen kaikkivaltiaan Jumalan
siunausta ja hyvää johda-
tusta sekä Suomen että Ve-
näjän kansalle, jotta rauha,
oikeudenmukaisuus ja su-
vaitsevaisuus löytäisivät si-
jansa kummassakin maassa
ja kansojemme välillä.

Sankaripatsaan
äärellä menneitä
kunnioittaen

Sankarihaudalla Seija
Hakanen, Antero Pärs-
sinen, Taina Hurme,
Pertti Hakanen ja
Kirsti Naskali.

Kirkon muistomerkillä
Eino Kyykkä, ja airueet.

Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkille seppeeleenlas-
kussa Esko Pulakka. Viereisessä kuvassa Olga Kustova ja
Markku Pärssinen Plodovojen keskustassa sijaitsevalla
sotavainajien muistomerkillä.

Juhlayleisö sai muistok-
si Pyhäjärven lippalakit.
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Kun Pyhäjärvi-juhlia edellisen kerran vietettiin Kannak-
sella, oli juhlapuhujana silloinen Karjalan Liiton puheen-
johtaja, kansanedustaja Markku Laukkanen. Ja perin-
ne jatkui: juhlapuheen pitäjäksi oli lupautunut keväällä
2017 valittu KL:n uusi puheenjohtaja ja myös pari
vuotta Vpl. Pyhäjärvi-Säätiötä luotsannut Pertti Ha-
kanen.

Hän toivotti tervetulleeksi koko juhlaväen, kaikki
karjalaisuuden ystävät.

– Pitkä odotus on päättynyt ja olemme juhlimassa
Vpl. Pyhäjärvi-juhlia meille kaikille niin rakkaalla Pyhä-
järven kirkkoaholla. Olemme palanneet juhlimaan juu-
rillemme – edellisen kerran juhlimme täällä vuonna
1998. Teitä on nyt täällä paikalla useita, jotka olitte
myös silloin. Teille erityisesti tulee muistoja ja tunteita
mieleen tuolta kesältä. Itse en silloin ollut mukana,
mutta tarinat ovat antaneet hyvän käsityksen noista
juhlista, ja uskon, että muistoihin tulevat jäämään myös
nämä juhlat.

Hakanen antoi ison kiitosen Plodovojen hallinnolle
yhteistyöstä;

– Olga ja Nikolai, olette osoittaneet syvää luottamuk-
sellista tahtoa, ilman sitä emme olisi pystyneet juhlia
järjestämään. Kiitos siitä, että saamme olla juhlimassa
täällä meille tärkeällä paikalla tänään.

– Tämä kirkkoaho, maastoon puisilla paaluilla mer-
kitty noin hehtaarin alue, on meille hallinnollisella
päätöksellä rauhoitettu 1990-luvun alussa. Kiitos sen
aikaisille yhteistyön rakentajille, mm. Pärssisen Erkille
ja Nikolai Babinille. Tätä aluetta saamme vapaasti
pitää kokoontumispaikkanamme. Saamme huolehtia
alueen siisteydestä ja nauttia täällä yhdessä paikallisten
asukkaiden kanssa alueen tarjoamista mahdollisuuksis-
ta.

– Tällä kirkkoaholla sijaitsee lahjoitusmaatalonpoiki-
en muistomerkki, jonka 80-vuotispäivää vietettiin vii-
me syksynä. Tuota muistomerkkiä rakennettaessa kiviä
kerättiin jokaiselta pyhäjärveläisen maatilan pellolta.
Lisäksi tässä lähialueella sijaitsevat Pyhäjärven kirkon
muistomerkki sekä sankarivainajien muistomerkki, joil-
le messun jälkeen laskimme havuseppeleet.

– Koko tämä seutu on meille kaikille hyvin rakas.
Tunnemme tänäänkin kunnioitusta, mielenkiintoa, uteli-
aisuutta, kaihoa ja paljon myös iloa. Tällaiset juhlapäivät
täällä lisäävät juuri tuota ilon ja tyytyväisyyden tunnetta.
Hyvä juhlaväki, meidän tulee osoittaa sitä myös jokai-
nen omalta kohdaltamme – tunteemme sen tekevätkin
luontaisesti.

– Ajankohdallisesti juhlamme osuivat parhaaseen
mahdolliseen ajankohtaan: juhlavuosi Suomi 100 vuot-
ta, lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki viime vuonna
80 vuotta sekä ensi kuussa Pyhäjärven seurakunnan
385-vuotisjuhla.

– Nykypäivänä kaikki tuntuu keskittyvän yhä mitta-
vammin vain ja ainoastaan nykyhetkeen tai paremmin-
kin jopa tulevaisuuteen. Usein unohtuu, että tulevaisuus
rakentuu aina menneisyyden varaan.

– Historiamme on tunnistettava sekä tunnustettava,
sen me olemme hienolla tavalla tehneet myös näillä
juhlilla;  kiitos siitä teille jokaiselle.

– Monella meillä paikalla olevalla on lukuisia muisto-
ja, tarinoita kotipaikoiltamme.Jakakaamme niitä toisil-
lemme, käyttäkäämme keskenään ristiin toisiamme
omilla kotipaikoillamme. Siten saamme hiljaista tietoa
laajennettua ja meille jokaiselle uusia mielenkiinnon
kohteita.

– Kysykää itseltänne, mitä minä voin tehdä. Olemme
usein elämässämme saman kysymyksen äärellä – mitä
minä voin tehdä. Me karjalaiset emme kuitenkaan ole
koskaan jääneet neuvottomiksi, emme ennen emmekä
tule myöskään tulevaisuudessa jäämään.

Pertti Hakanen toi myös Karjalan liiton tervehdyksen
juhlakansalle:

– Karjalan liitto tervehtii tätä juhlaa ilolla! Näistä
jäsenseurojen, pitäjäyhdistysten sekä säätiöiden toimin-
noista saamme parhaita käyntikortteja myös meidän
karjalaisten sukujemme ulkopuolelle. Tämäkin tilaisuus
kuvastaa sitä parhaimmillaan, totesi Hakanen toivotta-
en vielä kaikille hyvää loppukesää.

Ensi kesänä 2018 Vpl. Pyhäjärven kihut järjestetään
Harjavallassa. Sinne väen toivotti tervetulleeksi paikalli-
sen Karjalaseuran puheenjohtaja Yrjö S. Kaasalainen.

Lisää juhlamatkalaisten kuulumisia saanemme lukea
vielä seuraavissa lehdissä.

Kooste: MARJO RISTILÄ-TOIKKA
Kuvat: Mauri Hauhia, Yrjö Inkinen,

Risto Kopalainen, Kirsti Naskali,
Markku ja Merja Pärssinen, Marjo Ristilä-Toikka

Tulevaisuus rakentuu menneisyyden varaan

Kukkojen sukuseuran
lippu vihittiin kirkon-
menojen päätteeksi.
Lippua esittelevät seu-
ran varapj. Jari Kukko
ja Mauri Kukko.

Kirkonmenojen ja päiväjuhlan musiikkiantimista huolehti-
vat Riitta ja Anssi Hirvonen. Messun ehtoollisosiossa
kuultiin Kaarle Viikan Pyhäjärvellä muistiin merkitsemä
virsisävelmä Mä kauniin tiedän kukkasen. Anssi Hirvonen
lauloi sen vuoden 1886 virsikirjan sanoilla, koska ko.
virsikirjaa käytettiin Pyhäjärvelläkin vuoteen 1939 asti.

Pyhäjärvellä kesää viettävät, Pie-
tarissa asuvat lapset koiransa
kanssa seurasivat myös juhlien
kulkua.

Kirkkokahvien tarjoilut sujuivat mm. Lea Jokisen ja Marja-Terttu ja
Kalevi Hämäläisen johdolla. Piirakat, voileivät ja pikkuleivät teki-
vät kauppansa; piirakoita olivat juhlakansalle olivat urakoineet
Juhani Forsberg ja Merja Inkinen.

Tuomisia Suomeen. Vpl. Pyhäjärvi-Seu-
ran pj. Riitta Hirvonen vastaanotti van-
han päivänvarjon, jonka Vasiliy Zyrya-
nov on löytänyt remontoidessaan vanhaa
kunnanlääkärin taloa Pyhäjärvellä.
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Juhlien loppupuolella pu-
heenvuoron sai myös py-
häjärveläisjuurinen, 19-
vuotias tuore ylioppilas
Erika Hurme Pirkkalas-
ta.

– Sukuni tulee äitini puo-
lelta puoliksi Karjalasta. Äi-
dinäitini vanhemmat ovat
kotoisin täältä Pyhäjärvel-
tä; Tauno Kaasalainen
Pölhölästä ja Vappu o.s.
Hietanen Alakylästä. Mo-
lemmat heistä kuolivat jo
ennen minun syntymääni,
joten minulla ei ole ollut
ikinä suoraa linkkiä Karja-
laan. Kuitenkin mummini
Pirjo on kertomustensa,
perinteidensä ja aktiivisen
toimintansa kautta välittä-
nyt osan karjalaisuuden yti-
mestä myös meille lapsen-
lapsilleen asti, kiitteli Eri-
ka.

Muutakin suvun nuo-
rempaa polvea oli muka-
na:

– Olen täällä paikalla
yhdessä siskoni Petran ja
serkkujeni Ainan ja Onni-
Matin kanssa juurikin
mummin ansiosta. Niin
kuin monesti aiemminkin
lapsuudessani, mummi
houkutteli meidät lähte-
mään yhdessä reissuun hä-
nen kanssaan, tutustumaan
uusiin paikkoihin ja oppi-
maan samalla karjalaisuu-
desta.

– Nyt aikuisuuden kyn-
nyksellä vierailen ensim-
mäistä kertaa paikan pääl-
lä täällä juurillani, joista niin
paljon olen kuullut puhet-
ta lapsuuteni aikana.

– Isoisoäitini Vappu täyt-
täisi eläessään tänä vuonna
100 vuotta aivan, kuten
kotimaamme Suomikin.
Näin Suomen juhlavuon-
na onkin hyvä pohtia, mi-
ten suomalaisista on tullut
juuri sellaisia kuin me ny-

Juuret ovat
arvossaan

kypäivänä olemme.
– Tämän päivän nuori

on ajatusmaailmaltaan hy-
vin erilainen kuin aiemmat
sukupolvet. Olemme va-
paita maailmankansalaisia,
joiden elämässä ei ole juu-
rikaan muuta kuin mah-
dollisuuksia. Siitä meillä on
kiittäminen meitä edeltä-
neitä sukupolvia, sillä he
uhrauksillaan, kovalla työl-
lään ja muiden etusijalla
asettamisella ovat antaneet
minulle ja muille nuorille
mahdollisuuden elää vau-
raassa ja hyvinvoivassa Suo-
messa.

– Minusta on tärkeää,
että tietää ja tuntee juuren-
sa, vaikka ne eivät suora-
naisesti vaikuttaisikaan
omaan elämään, sillä juuri-
en kautta osaa arvostaa ai-
van uudella tavalla sitä, mitä
elämässään saa kokea.
Olenkin Pirjo-mummille

Erikan
äitisukupolvea
Luukkanen Liisa Yrjöntytär s. 1804
- puoliso Paajanen Matti Heikinpoi-
ka
Paajanen Katri Matint. s. 1835
- puoliso Pusa Antti Heikinp.
Pusa Liisa Antint. s. 1855
- puoliso IjasAntti Pekonp.
Ijas Aino Maria Antint. s. 1896

todella kiitollinen siitä, että
hän on huolehtinut meidän
lastenlasten osalta tästä juu-
rien vaalimisesta, vaikken
ole sitä osannut hänelle ai-
kaisemmin sanoakaan. Voin
sanoa karjalaisista juuristani
olleen jotain konkreettista
hyötyäkin minulle, sillä muu-
tama vuosi sitten sain ke-
sätöitä Pirkkalan Karjala-
seurasta juurikin sukuni kar-
jalaisen taustan avulla.

Ehkä tärkein asia, jonka
olen oppinut karjalaisuu-
den myötä, on se, että omia
juuriaan voi vaalia myös
aivan pienillä teoilla. Esi-
merkiksi, sillä että me lap-
senlapset vuorollamme
opettelemme mummin
hoivissa valmistamaan kar-
jalanpiirakoita tai, sillä, että
pukee päälleen tällaiseen
juhlaan yli 100 vuotta van-
han isoäidin Aino-mum-
mon kihlasilkin.

Tämä lehti on täynnä Py-
häjärvijuhlien asiaa. Sallit-
takoon vielä tämäkin mie-
lipide.

Lyhyesti sanoen: Kaikki
meni hyvin, tosi mainiosti.
Keväällä pelkäsin, nyt olen
helpottunut. Vaikka sopi-
miset ja neuvottelut viime
vaiheissaan venyivät pitkäl-
le, kaikki toimi niin kuin
pitikin. Haluan kiittää sääti-
ön hallituksen päävastuun
kantajaa Perttiä ja hänen
perhettään, sekä onnitella
sopivasta riskinotosta, vas-
tuunkannosta ja reippaista
otteista. Käskyt kuuluivat
kirkkoaholla kantavasti.

Minuun teki vaikutuksen
myös, että paikallisten kans-
sa sovitut asiat toimivat
tarkalleen kuten oli puhut-
tu. Uusi aluejohtaja Olga
oli juhlassa mukana. Antti
Musakan apu oli tuttua,
meille luotettavaa ja sovi-
tun mukaista.

Osakseni tuli jälleen lop-
pusanojen lausuminen juh-
lien päätteeksi. Yleensä olen
kertonut sen hetkisistä tun-
nelmista ilman käsikirjoi-
tusta. Nyt piti tulkkauksen
takia kirjoittaa jotakin etu-
käteen. Koska kaikki leh-
den lukijat eivät juhlille
päässeet, sanat olivat seu-
raavat:

Kotona Suomessa ajat-
telin, että juhlien tässä vai-
heessa on hyvä puhua tun-
teista.

Olemme viettäneet syvi-
en tunteiden täyttämän päi-
vän. Meillä ei ole kaikkien
juhlijoiden kanssa yhteistä
kieltä, mutta tunteet vais-
toamme ilmankin. Yhteis-
tä on lisäksi, että kaikki
olemme tutuilla, meille rak-
kailla seuduilla. Meidän
suomalaisten on hyvä
muistaa, että tämän seu-
dun nykyiset asukkaat eivät
ole lainkaan vaikuttaneet

Myötäsukaan on hyvä toimia
historian kulkuun.

Kun tunteista puhutaan,
tulee mieleeni pieni tarina
kaukaiselta lähetysasemal-
ta. Nuori poika purki mo-
nenlaisten tunteiden rasitta-
maa sisintään ja pahaa olo-
aan lähetysaseman työnte-
kijälle sanoen: ”On kuin
musta ja valkoinen koira
taistelisivat sisälläni”. Jos-
kus myöhemmin työnteki-
jä kysyi: ”Kumpi koira on
nyt voittamassa kamppai-
lun?” Nuorukainen vastasi:
”Se, jolle annan enemmän
ruokaa”.

Vpl Pyhäjärvi-Säätiön tär-
keimpiä tavoitteita on osal-
taan luoda asialliset, luotet-
tavat, hyvät suhteet näiden
alueiden nykyiseen hallin-
toon ja asukkaisiin. Halu-
amme vierailla täällä, hoi-
taa näitä muistomerkkejä,
selvittää jälkipolville histo-
riaa ja juuriamme. Kaiken
haluamme tehdä rauhalli-
sesti ja arvokkaasti, yhteis-
työssä kaikkien kanssa.

Uskon, että muutkin kuin
minä toivomme, että seu-
raavat pitäjäjulat pidetään
täällä nopeammin kuin mitä
edelliset juhlat vietettiin.

Kiitos kaikille ohjelman
esittäjille, talkoolaisille, jo-
kaiselle paikalla olleelle. Il-
man satoja talkootunteja
ei näitä juhlia olisi voinut
pitää, mutta ilman tätä vä-
kijoukkoa juhlaa ei olisi
ollut.

Vielä kotona tehty lisäys
juhlan jälkitunnelmissa:

Näinä aikoina olen oi-
keastikin edellistä mieltä.
Myötäsukaan on viisasta
näinä aikoina elää. Joiden-
kin harrastama turha pii-
kittely ei ole ainakaan mi-
nun juttuni, enkä usko että
säätiömmekään. Juuri nyt
näyttää siltä, että paikalli-
sen hallinnon kanssa on
erittäin hyvä toimia. Unoh-
taa ei sovi vanhojakaan
yhteistyökumppaneita, tär-
keimpänä Käkisalmen lin-
nan museota.

Itse arvioituna ainakin
tunteista puhuminen osui
etukäteen oikeaan.

ESKO PULAKKA
hallintoneuvoston

puheenjohtaja

- puoliso Hietanen AaproJuhonp.
Hietanen Vappu Emilia Aapront. s. 1917
- puoliso Kaasalainen Tauno Yrjönp.

Vapun ja Taunon tytär on Pirjo Kiiala,
jonka tytär on Taina Hurme, jonka tytär
on Erika.

Erikalla oli hartioillaan Aino Maria Hieta-
sen yli 100 vuotta vanha kihlasilkki.

Tiedot pyhäjärveläisajaltaon tutkinut Rit-
va Liski.
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Oli kesä 1944 Pyhäjärvellä
kuten muuallakin. Odotet-
tiin juhannusta, mikä oli
enää  vain muutaman päi-
vän päässä. Mielet olivat
täynnä jännistystä, sillä ei-
hän tiedetty, mitä puolus-
tuslinjoilla tuli tapahtu-
maan.

Hoitelimme Anni-tyttä-
reni (Anni Rajakallio)
kanssa kuntamme kunnan-
toimistoa ja saimme hiljai-
sia viittauksia siitä, että olisi
oltava varuillaan. Kehotet-
tiin mm. järjestämään kun-
nan arkistoa muuttokun-
toon. Tämän kaiken piti
tapahtua niin, että se herät-
täisi mahdollisimman vä-
hän huomiota. Eipä aikaa-
kaan, kun saimme viralli-
sen määräyksen lähteä ar-
kiston kanssa turvallisem-
mille paikoille perustamaan
sinne kunnantoimistoa.
Määräyksen mukaan mei-
dän olisi mentävä Pylkön-
mäelle, jonka kunnan vi-
ranomaisille tulostamme oli
ilmoitettu toimistotilan ja
asuntomme järjestämistä
varten.

Lähdimme matkaan ju-
hannusaattona, mutta mat-
ka pysähtyi varsin lyhyeen.
Pääsimme vain Pyhäjärven
asemalle. Menimme siellä
tiedustelemaan junan kul-
kuja, jolloin meille ilmoi-
tettiin, ettei voida sanoa,
lähteekö täältä enää junia
mihinkään. Odotimme sen
päivän ja seuraavan yön
junan lähtöä. Yöllä noin
klo 03.30 saimme ilmoi-
tuksen, jonka mukaan juna
lähtisi viemään tykinam-
muksia Käkisalmeen. Mat-
kustajilla olisi tilaisuus saa-
da kyyti avovaunussa am-
muslaatikoiden päällä.

Tulimme Käkisalmeen,
mutta kun ei ollut mitään
tietoa eteenpäin pääsystä ja
kun puolittain luhistunut
asemarakennus ei tarjon-
nut meille suojaa, menim-
me märkinä ja viluisina so-
tilashallintopiiriin. Siellä
saimme lämmintä juota-
vaa. Noin viiden tunnin
odotuksen jälkeen lähti ta-
varajuna Hiitolaan, ja niin
pääsimme taas vähän eteen-
päin.

Hiitolaan tultuamme oli
tie jälleen pystyssä. Kuiten-
kin asemalla alkoi liikkua
huhuja, että yksi juna lähtee
viemään pehkuja Joensuu-
hun ja siinä pehkujen päällä
voisi päästä Elisenvaaraan.
Kun asiasta oli varmistut-
tu, nostimme tavaramme
junaan märkien pehkujen
päälle ja toivorikkaana odo-
timme junan lähtöä. Het-
ken kuluttua saimme kui-
tenkin ilmoituksen toisen
tavarajunan lähtemisestä

Viljo Toiviaisen muistelua evakkomatkastaan:
Miten päädyimme Pyhäjärveltä
Keuruulle kunnan arkisto mukana

Elisenvaaraan. Pääsimme
nyt konduktöörivaunuun.

Kun olimme vähän mat-
kaa menneet, pysähtyi juna
metsäalueelle. Oli liian ras-
kas lasti. Juna oli katkaista-
va. Sen alkupää meni Eli-
senvaaraan, ja me jäimme
metsään odottamaan vetu-
rin palaamista. Noin puo-
lentoista tunnin odotuksen
jälkeen pääsimme taas jat-
kamaan matkaa.

Elisenvaaraan päästessä
meitä jännitti kovasti, mitä
siellä mahdollisesti nähtäi-
siin, sillä ratapihan pommi-
tus kaikkine pöyristyttävine
seurauksineen oli vain muu-
taman päivän vanha asia.
Kaikki oli kuitenkin jo siis-
titty. Vain tuhottu asemara-
kennus puhui vakavaa kiel-
tä tapahtuneesta.

Elisenvaarassa saimme
nousta jo matkustajavau-
nuun, mikä oli omiaan he-
rättämään turvallisuutta ja
toivoa matkan lopullisesta
päättymisestä. Olimme niin
väsyneitä, ettemme kehdan-
neet ajatella mitään Pylkön-
mäestä. Päätimme, että
meidän on saatava paikka,
missä saisimme levätä. Eh-
dotin tyttärelleni, että meni-
simme entiseen evakkopi-
täjään Alavudelle ja siellä
Pyhäjärven lastenkotiin.
”Kun se Helmi-täti (johtaja
Helmi Jakonen) on pitä-
nyt niin hyvää huolta muis-
ta Pyhäjärven lapsista, niin
kyllä hän ottaa meidät vas-
taan ja pitää meitäkin hyvä-
nä”, tuumimme. Niin kä-
vikin. Lastenkodissa kyl-
vimme saunan ja lepäsim-
me oikein perusteellisesti.

Alavudella ollessamme
tiedustelin tilannetta Pyl-
könmäeltä, josta ilmoitet-
tiin, että toimisto ja asunto
odottavat meitä siellä.

Lähdin ensin yksin tutus-
tumaan Pylkönmäkeen.
Kun juna pysähtyi Mylly-
mäen asemalle ja poistuin
junasta, huomasin siellä
paikkakuntalaiselta vaikut-
tavan, edustavan näköisen
herrasmiehen. Hän oli lii-
kemies Pekkanen. Menin
häntä tervehtimään ja ker-
tomaan matkastani ja sen
tarkoituksesta. Kuunneltu-
aan minua hän sanoi: ”Äl-
kää suinkaan siinä mielessä
menkö Pylkönmäelle, että
kunnantoimiston sinne pe-
rustaisitte. Pylkönmäki on
niin syrjäinen pitäjä, soiden
ja rämeiden takana, ettei
teitä sieltä kukaan löydä”.

Tällä lausunnolla oli niin
ratkaiseva vaikutus, että
juosten hyppäsin jo kulussa
olevaan junaan ja jatkoin
siinä matkaani Keuruulle.

En ollut aikaisemmin
käynyt Keuruulla, mutta
kun vuosina 1940-41 hoi-
telimme kuntamme toimis-
toa Alavudella, kuulin siellä
pyhäjärveläisten monesti
puhuvan Keuruusta, mm.
sen kauneudesta. Tunsin
heillä muutenkin olevan täs-
tä pitäjästä myönteinen,
jopa korkea käsitys. Nämä
kuulemani seikat kasvatti-
vat mielenkiintoani Keu-
ruuta kohtaan niin voimak-
kaasti, että ratkaisu Mylly-
mäessä Keuruun hyväksi
oli minun ainoa ja lopulli-
nen ajatukseni.

Keuruulle tultuani sain
yhteyden silloiseen kunnan-
kirjuriin, Yrjö Raunioon.
Hän otti minut vastaan ys-
tävän tavoin ja ryhtyi kohta
järjestämään asuntoa ja toi-
mistotiloja Keuruun kun-
nantalosta. Niin pääsimme
purkamaan laatikkomme,
levittämään kirjamme ja
ottamaan vastaan pyhäjär-
veläiset asiakkaamme, jot-
ka monine huolineen toi-

mistoomme saapuivat.

 Suuri ei ollut toimis-
tomme henkilökunta,
minä, Anni-tyttäreni ja
Kerttu Lappalainen siellä
vakinaisesti toimimme.
Huoltolautakunnan pu-
heenjohtaja Mikko Lap-
palainen päätteli alkuai-
koina toimistossa tehtävi-
ään. Samoin Juho Pu-
putti ja  Heikki Inkinen
olivat joskus erikoisasiain
vuoksi antamassa meille
apuaan.

Kymmeniä ihmisiä kävi
päivittäin toimistossa. Jo-
kaisen asiat olivat tärkeitä,
jokaisen mieli huolien ja
murheen valtaama. Tule-
vaisuus oli paksun pilven
peitossa.

Se tosiasia meitä loh-
dutti, että olemme vapaas-
sa isänmaassa ja oman kan-
samme keskuudessa, jos-
sa meille saattaa avautua
uusia elämisen mahdolli-
suuksia. Se ajatus ei ole
pettänyt. Jumalan silmä on
seurannut elämäämme.
Sen me tunnustamme ja
luotamme Hänen jatku-
vaan johdatukseensa.

Vilho Toiviaisen kirjoit-
tama artikkeli, on julkaistu
aiemmin Pyhäjärvi-lehdes-
sä 18.6.1957, siis 60 vuot-
ta sitten.

Sain tämän kirjoituksen
Anni Rajakallion tyttäreltä,
serkultani Lea Saarikos-
kelta Jyväskylästä.

MARTTI
TOIVIAINEN

Vilho Toiviaisen
pojanpoika

Hyvinkää

Pyhäjärven kunnan esikuntaa, Vilho Toiviainen edessä keskellä.

Tuusulan Rantatiellä Lottakanttiinissa kokeillaan,
mukaillaan ja sovelletaan 1930-luvun reseptiikkaa.
Esimerkiksi tämä kylmä jälkiruoka kruunaa kesä-
päivällisen. Reseptit löytyvät Nostalgiset Naiset -
blogista; tällä kertaa Nostalgisissa Naisissa teemana
olivat kylmät jälkiruoat, joiden reseptit löytyivät
1930-luvun Kotiliesi-lehdistä.

Kylmä jälkiruoka kruunaa kesäpäivällisen. Kun
perheen emäntä kesällä jostakin syystä – perhejuhli-
en tai vieraiden takia – tahtoo täydentää tarjo-
amansa aterian jälkiruoalla, valitsee hän mieluim-
min kylmän jälkiruoan. Tämän hän tekee jo sen
vuoksi, että kesäinen lämpö tekee tällaisen jälkiruo-
an miellyttäväksi perheenjäsenille ja vieraille, mutta
myös oman mukavuutensa takia, koska hän voi
hyvissä ajoin edeltä käsin valmistaa sen ja näin itse
saada helpotusta työssään ja huolenpidossaan.

Kylmä riisivanukas
1 ½ dl riisiryynejä,1 l maitoa, ½ vaniljatankoa, 3

rkl hienoa sokeria, 4 liivatelehteä, 2 rkl lämmintä
vettä, 3 dl paksua kermaa.

Riisiryynit huuhdotaan ensin kylmässä, sitten kuu-
massa vedessä ja pannaan tulelle kiehuvaan mai-
toon ja saavat kiehua vaniljan kera, kunnes ovat
aivan pehmeitä. Puuro, jonka tulee olla melko
sakeata, kaadetaan jäähtymään. Kun se on jäähty-
nyt, maustetaan se sokerilla. Liivatelehdet huuhdo-
taan, leikataan palasiksi, sulatetaan tilkkasessa läm-
mintä vettä ja sekoitetaan puuroon. Viimeksi se-
koitetaan joukkoon vaahdoksi vatkattu kerma.
Seos kaadetaan joko jälkiruokamaljaan tai kylmällä
vedellä huuhdottuun vuokaan ja pannaan kylmään
paikkaan jäähtymään 3-4 tunniksi. Kaadetaan vuo-
asta, koristetaan joko hillotuilla tai tuoreilla marjoil-
la tai hedelmillä sekä tarjotaan jonkin hienon
mehun tai mehukastikkeen kanssa.

Kylmä jälkiruoka
kruunaa kesäpäivällisen

Kesä on tapahtumia täynnä ja tässä kuvaa Kokemä-
en Juhannusraveista, jossa olin Katja-tyttäreni kans-
sa jo kolmatta kertaa.

Siellä oli myös Vpl. Pyhäjärvellä syntynyt Jouko
Pakarinen seuraamassa kilpailuja ja istuimme lä-
hekkäin ja juttelimme suomensukuisista ravihevo-
sista, joita Pakarisella on ollut iät ja ajat, Joukolla
omiakin yli 20 vuosikymmenten aikana.

Kokemäen raviradan vihkiäisajot olivat v. 1947 ja
Pakarisen Jouko voitti silloin 1. palkinnon, joka
vieläkin huomioitiin positiivisella tavalla. Ministeri
Timo Soinikin kävi Joukoa tervehtimässä ja nousi
turvamiestensä kera ylemmäs seuraamaan kilpailu-
ja.

Hyvin Suomenhevoset juoksivat Kokemäellä ja
yleisöllä oli hauskaa! Terveisin

YRJÖ S. KAASALAINEN

Juhannus-
ravien
tunnelmaa
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WERNITSAN VILJELYKSILTÄ
SORTANLAHDEN

KAUPPAPAIKKAAN
Kyläkirja kertoo Vpl. Pyhäjärven Wernitsan,

Sortanlahden, Haapalan ja Rautakorven
kylähistoriaa. Tarinoiden tukena selkeät

karttalehdet.
Hinta 40 euroa + postitus ja pakkaus.

Kirjan toimittanut Ikaalisten Karjalaseura
Yhteystiedot, puh. 040 734 28 65 /
sähköposti, lea.jokinen@ippnet.fi

Tuleeko lehtesi
oikealla osoitteella?

Soita osoitteemuutos
puh. 040 730 2622

tai toimitukseen sähköpostilla
tai  nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Osoite ei muutu vain postiin
ilmoittamalla.

Uutuuskirja!
Itselle tai lahjaksi.
Taubilan kartano –

lahjoitusmaakaudesta Fazerin aikaan
176 sivus n. 150 valokuvaa koko B5

Hinta vain 30 euroa + läh. kulut.
Lisätietoa ja tilaukset:

taubila@pp.inet.fi tai 040 021 3369
seija.jokinen@netti.fi tai 040 835 5820

Noudettavissa myös hallituksen jäseniltä
ilman lähetyskuluja.

Sekä http://vpl-pyhajarvi.fi kirjapuoti.
Vpl Pyhäkylä-Seura.

Kesäisenä sunnuntaina
2.7.2017 pidettiin Mont-
ruan, Pölhölän ja Kalama-
jan jakokunnan kokous ra-
vintola Villa Tallbossa Rau-
malla. Yhteiskuljetus oli jär-
jestetty linja-autolla, joka
ajoi reittiä Sastamala, Äet-
sä, Keikyä, Huittinen, Eura
ja Rauma. Kuljettajana toi-
mi jakokunnan isäntä Pert-
ti Pohjolainen ja mat-
kanjohtajana jakokunnan
varaisäntä Yrjö S. Kaasa-
lainen.

Villa Tallbo on osa rau-
malaista merenkulun his-
toriaa. Se on tulosta vuo-
sisadan vaihteen purjelai-
vakauden kukoistuksesta
Raumalla. Ruokailu pitsi-
huvilan idyllisessä salissa
nauttien seisovan pöydän
lukuisista herkuista oli sun-
nuntaipäivän ehdoton ko-
hokohta.

MPK jakokunnan vuo-
sikokous pidettiin ruokai-
lun jälkeen. Kokouksen
avasi jakokunnan isäntä
Pertti Pohjolainen. Muis-
timme hiljaisella hetkellä
vuoden aikana poisnuk-
kuneita jakokuntamme jä-
seniä. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Pentti
Rantanen ja sihteeriksi
Yrjö S. Kaasalainen. Pöy-
täkirjantarkastajiksi ja sa-
malla ääntenlaskijoiksi Hel-
vi ja Paavo Pohjolainen.

Jakokunta jaksoi taas kokoontua
Toiminnantarkastajina jat-
kavat Oili Liljeblad ja
Airi Lammi. Varalle valit-
tiin Orjo Pärssinen ja Rei-
no Ahvonen.

Vuosikokousasioiden li-
säksi käsittelimme ja pää-
timme auto- ja kuljetus-
sekä turvallisuusalan stipen-
dirahaston perustamisesta
ja alkupääoman myöntä-
misestä Vpl. Pyhäjärvi-Sää-
tiölle, tarkoituksena kan-
nustaa edellä mainittujen
alojen lahjakkaita opiskeli-
joita.

Kokouksessakäytiin pit-
kään keskustelua MPK:n

jakokunnan tulevaisuudes-
ta. Päätettiin jatkaa vuosi
nyt ainakin.

Vuosikokouksen jälkeen
teimme kiertoajelun Rau-
man kaupungissa, jonka jäl-
keen jatkoimme matkaa
kesäteatteriin Eurajoen
Kuivalahdelle katsomaan
Markku Hyvösen kirjoit-
tamaa Evakko-näytöstä.
Lähdön hetki on raskas,
kun 80-vuotias Martta jou-
tuu hyvästelemään vastoin
tahtoaan kotinsa. Karjalan
Sortavalasta evakkoon ai-
koinaan lähtenyt Martta on
oman elämänsä sankari.

Viipurin läänin Pyhäjärvel-
lä, kirkasvetisen Pikojoen
läheisyydessä asuneiden
Montruan, Pölhölän ja
Kalamajan jakokunnan
asukkaat hankkivat vuon-
na 1939 keväällä kaksi
kannettavaa ja miesvoimin
pumpattavaa paloruiskua
mahdollisten tulipalojen
sammuttamista varten.

Pärekatot saattoivat var-

M-P-K jakokunnan paloruisku
luovutettiin Keikyän Museoon

sinkin kesällä syttyä lämmi-
tyskipinöistä palamaan, jol-
loin pikainen sammutus-
apu oli tarpeen, suurempi-
en vahinkojen välttämisek-
si.

Jakokunnan pöytäkirjaan
on kirjattu merkintä kesä-
kuun 17 p:nä 1939: Palo-
ruiskuista a´ 1900 Smk /
kpl, yhteensä 3800 Smk.
Toinen näistä Hankkijan toi-

mittamista paloruiskuista
on kadonnut historian hä-
märään letkujen kera, mut-
ta maanviljelijä Ilmari Kin-
narin hallussa ollut palo-
ruisku on jakokuntalaisten
talkoomiesten kunnostama-
na löytänyt tiensä pysyvään
sijoituspaikkaansa Keikyän
Museoon Sastamalaan.

Kuvassa jakokuntamme
ahkerat talkoolaiset, Pert-

ti, Paavo ja Esko Pohjo-
lainen luovuttamas-
sa7.6.2017 hyväkuntoisen
paloruiskunKeikyän Muse-
on kokoelmiin.

Talkookahvit juotiin Elvi
ja Esko Pohjolaisen koto-
na tyytyväisinä paloruiskun
vaiheita muistellen.

Mukana oli myös valo-
kuvan ottanut Yrjö S. Kaa-
salainen.

Sydämellinen komedia ih-
missuhteiden viidakosta,
jonka lopputuloksena on,
että vanhuksissa elää viisa-
us.

Kesäteatterin jälkeen al-
koi yhteinen kotimatkam-
me. Kiitos matkan järjestä-
jille ja osallistujille hyvästä
matkaseurasta.

KATJA
KAASALAINEN-

KALLIOMÄKI
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vplpyhajarvisaatio

Päätoimittaja:
Marjo Ristilä-Toikka
Korpimetsontie 16
37570 Lempäälä
puh. 040 730 2622
marjo.ristila-toikka@
kolumbus.fi

Tilaukset, jakeluhäiriöt ja
osoitteenmuutokset:
Toimitus, päätoimittaja
Korpimetsontie, Lempäälä
kts. yhteystiedot vierestä

.
Lehden vuosikerran tilaushinta 35 euroa
Ilmoitushinnat (pmm): kuolinilmoitukset.....0,70 e

tekstissä.....................0,80 e
pienin ilmoitus..........20 e
Hintoihin lisätään alv. 24%

Painopaikka:
Botnia-Print Oy
Kokkola

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
asiamies
Kirsti Naskali
Miharintie  312
37200 Siuro
puh. 040 719 2692
kirsti.naskali @gmail.com

Toimitusneuvosto:
Tarja Kopalainen, Pertti
Hakanen, Mauri Hauhia,
Kirsti Naskali, Esko Pu-
lakka, Markku Pärssinen ja
Marjo Ristilä-Toikka. Sivunvalmistus:

Marjo Ristilä-Toikka

Toimituksella on oikeus
lyhentää ja muokata
lehteen lähetettyä aineistoa.

Seuraava Pyhäjärvi-lehti
ilmestyy elokuussa 2017.

Aineistot toimitukseen viimeistään 11.8.
mennessä, kiitos!

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.044 281 5047 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

Adressit 10 euroa
kappale

+ postituskulut.

Tilaukset:
Pirjo Kiiala,

puh.044 281 5047
tai

pirjo.kiiala@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.

Dokumenttielokuva Muistojen järvi vuosilta
1939-44 Pyhäjärvellä, mukana liuskan seloste elo-
kuvasta, DVD:n hinta 20 e/kpl.

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

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry

Elämää ja ihmiskohtaloita
vuosilta 1917-1921

Tilaukset
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö ja

Vpl. Pyhäjärvi-seura

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/

vplpyhajarvisaatio

Tampereen Seudun VPL Pyhäjärvikerho on nyt
kesätauolla ja syyskausi aloitetaan tarinatuokiolla maa-
nantaina 4. päivänä syyskuuta 2017 klo 12 kerhohuone
Koulukatu 12, Tampere. Ei keskiviikkona, kuten tou-
kokuun lehdessä virheellisesti mainittiin.  Huomaa myös
muuttunut kellonaika.

Vanhoja Vpl. Pyhäjärvi-lehtiä voit katsella netistä
kotisivuiltamme.

Ukkosen sukuseura ry:n sukukokous on Ikaalisten
Kylpylässä 12.8.17 alkaen klo 13.00. Kokouksessa ovat
esillä sääntömääräiset asiat. Ruokailu  20 e (alle 15-v 10
e, alle 5-v ilmainen). Lisäksi musiikkia, arpajaiset. Sitovat
ilmoittautumiset viimeistään  5.8.17 :  Raimo Honkasa-
lolle (040 – 7208732) tai Tuija Ukkoselle (040-7534241).
Tervetuloa!

Mistä löydän hyvät lahjat?
Tässä vihjeet: Hanki kirjapari

Kaunista Vpl Pyhäjärveä, osat I ja ll.
Yhteensä 736 sivua ja 1750 kuvaa. Koko A4.

Hinta vain 95 euroa + läh. kulut.
Suvannon seutu 1917-1921

elämää ja ihmiskohtaloita 335 sivua.
Hinta vain 40 euroa + läh. kulut.

Lisätietoja ja tilaukset:
taubila@pp.inet.fi tai 040 021 3369

seija.jokinen@netti.fi tai 040 835 5820
Noudettavissa myös johtokunnan jäseniltä

ilman lähetyskuluja.
Sekä http://vpl-pyhajarvi.fi kirjapuoti.

Muistojen järvi -DVD:stä on otettu toinen
lisäpainos. DVD julkaistiin v. 2007. Uuteen
painokseen v. 2011 lisättiin Kaarina Pärssi-
sen kirjoittama esite. Levyä voi ostaa seuran
tilaisuuksissa tai tilata Kaisa-Liisa Korho-
selta. Hinta on 20e / kpl.


