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Seuraavat Vpl.
Pyhäjärvi-

juhlat
vietetään

Harjavallassa
sunnuntaina
15.7.2018

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
70-VUOTISJUHLAKONSERTTI

Sunnuntaina 22.4.2018 klo 15 Sastamalassa, Tyrvään kirkossa

Konsertissa laulavat:
Anssi Hirvonen ja Petri Kiiski, säestys Anna-Mari Yrjänä

Yhteislaulua, kahvitarjoilu kirkossa
Kolehti säätiön hengelliseen työhön

Lämpimästi tervetuloa!

Yksi Pekko Rajalan rooleista oli valkoinen
sotilas, joka tässä turkiskauluksisessa mant-
telissaan väijymässä Tammerkosken rannalla
Tampereen Teatteriin hyökkäämistä suunni-
tellen. Kuva: Tampereen Teatteri.     SIVU 6

Nuori Pekko
Rajala on jo
näytellyt
rankkoja rooleja

Kukkilinnun käspaikat kertovat
karjalaisista kädentaidoista

Harjavallan Pyhäjärvi-juhlien yhteydessä kannattaa vierailla myös Kukkilintu-museossa.         SIVU 3

Konsta Felin pyhäjärveläistyi
Konsta Felin, Korven Konsta, oli yksi Pyhäjärvelle muuttaneista, joille Karjalasta tuli
rakas kotiseutu.

      SIVUT 8-9



VPL.PYHÄJÄRVI2

19. huhtikuuta 2018

Torstai 19. huhtikuuta 2018

Harjavallan Karjalaseura
ry:n vuosikokous päätti va-
lita Yrjö S. Kaasalaisen
puheenjohtajaksi myös al-
kaneelle toimintavuodelle.
Seuran varapuheenjohtajak-
si valittiin Taimi Bergen-
dahl.

Johtokuntaan valittiin uu-
delleen erovuorossa olleet
Tuula Mikola, Kaarlo
Vehkala ja Tarmo Vaja-
vaara.  Muut johtokunnan
jäsenet ovat Liisa Häll-
ström, Pekka Kekki,
Maija Savinainen, Mar-
ja Siura ja Heikki Skaf-
fari.

Toiminnantarkastajiksi
valittiin Tapani ja Marlee-
na Jokiranta ja varalle
Maija Penttala ja Mar-
jatta Tenkanen. Naistoi-
mikuntaan valittiin Liisa
Hällström, Tuula Mikola ja
Maija Savinainen. Vapaa-
aika ja kalastustoimikuntaa
vetää Tarmo Vajavaara.

Toimintasuunnitelman
mukaan tarinapäiviä järjes-
tetään toimintakeskuksessa

Kaasalainen jatkaa Harjavallan
karjalaseuran johdossa

kuukausittain, heinä-, elo-
ja joulukuuta lukuun otta-
matta. Luovutetun Karja-
lan pitäjäesittelyjä jatketaan.

Kyykkä harjoitukset al-
kavat toukokuussa jatkuen
syyskuuhun. Karjalan Lii-
ton järjestämiin tilaisuuk-
siin ja toimintaan osallistu-
taan mahdollisuuksien mu-
kaan.

Vpl. Pyhäjärvi-juhla jär-
jestetään sunnuntaina
15.7.2018 Harjavallassa yh-
teistyössä  Vpl. Pyhäjärvi-
Säätiön,  Harjavallan kau-
pungin ja seurakunnan,
paikallisten järjestöjen sekä
vapaaehtoisten henkilöiden
kanssa.

Johtokunnan järjestäyty-
miskokouksessa sihteeriksi
valittiin Tarmo Vajavaara.
Rahastonhoitajana jatkaa
Mervi Larvala, joka päi-
vittää myös seuran kotisi-
vuja. Seuran toiminnasta tie-
dotetaan Sydän-Satakunta
-lehdessä, jäsenkirjeillä, seu-
ran kotisivuilla, sähköpos-
tilla ja tekstiviestein.

Anssi Hirvonen on va-
linnut 22.4.Tyrvään kirkos-
sa pidettävään juhlakon-
serttiin lauluja, joilla on jon-
kin verran yhteyttä karjalai-
suuteen, ja jotka sopivat
laulettaviksi kirkkotilassa
urkujen säestyksellä.

Kleofas Immanuel
Nordlund toimi Vpl. Py-
häjärvellä ja Käkisalmessa
vt. kirkkoherrana 1871 joh-
tuen rovasti Zittingin kuu-
routumisesta. On paljon
mahdollista, että tuo vasta
22-vuotias evankelinen
pappi kirjoitti ko. vuonna
juuri Pyhäjärvellä laulunsa
”Oi, minkä onnen, autuu-
den ain’ usko myötään tuo”.
Alkuperäinen ruotsinkieli-
nen runo julkaistiin jo sa-
mana vuonna Sionssånger
-kirjassa. Laulu tuli suo-
mennettuna Siionin Kante-
leeseen v. 1874 (no 271).
Sen neljäs säkeistö:

”Mun kanteleeni kau-
niimmin taivaassa kerran
soi.

Siell’ uusin äänin kirkka-
hin mun suuni laulaa voi.

Riemuisen kiitosvirteni
rakkaalle Jeesukselleni.

Ah, autuas on päivä se,
kun pääsen luoksesi”.

Laulussa oli tuolloin tans-
sillinen sävelmä, josta kaik-
ki eivät pitäneet. Laulusta
onkin jäänyt elämään neljäs
säkeistö Kreeta Haapa-
salon tarjoamassa sävel-
asussa. Tämän sävelmän
kirjoitti muistiin nuori kan-

Vpl.Pyhäjärvi-Säätiön
juhlakonsertin lauluista

sanrunouden kerääjä Ilma-
ri Krohn.

Tutkijat eivät kuitenkaan
ole päässeet yksimielisisyy-
teen siitä, onko sävelmä
Kreeta Haapasalon vai
mukaelma jostakin hyvin-
kin vanhasta kansan laula-
masta sävelmästä. Yksin-
laulusovituksen ko. lauluun
on tehnyt Käkisalmella syn-
tynyt säveltäjä Erkki Me-
lartin.

Oskar Merikannon sä-
veltämän laulun Rukous
(Ave Maria) Kantelettaren
tekstiä myötäilevän runon
on kirjoittanut Käkisalmel-
la 1871 syntynyt ja Sorta-
valassa 1909 kuollut kirjai-
lija Juhani Sjöström, joka
kuvasi karjalaista kansan-
elämää näytelmissään.

Oskar Merikanto on sä-
veltänyt myös ”Reppurin
laulun”, joka on Larin-
Kyöstin näytelmästä ”Ju-
hannustulilla”. Suistamol-
la1882  syntynyt ja karjalai-
seen runonlaulajasukuun
kuulunut Iivo Härkönen,
joka kuoli  Helsingissä 1941,
muokkasi runon Laatokan
pohjoispuolisen alueen
murteelle. Iivo Härkönen
valmistui kansakoulunopet-
tajaksi Sortavalan seminaa-
rista 1906 ja toimi opetta-
jana Suistamolla, Salmissa
ja Helsingissä. Härkönen
työskenteli myös toimitta-
jana mm. Savon Sanomi-
en, päätoimittajana ja Kar-

jalan Lehden toimittajana.
Hän oli Karjalan sivistys-
seuran sihteeri, toimiston-
johtaja ja aikakauslehden
toimittaja sekä Itä-Karjalan
toimituskunnan osaston-
johtaja ja kansliapäällikkö.

”Reppurin lauluun” teki
mie skuorosov i tuksen
Martti ”Pyssy” Turunen
(Viipuri 1902 - Helsinki
1979), joka kuullaan nyt
ko. laulun säestyksenä

Hengellisilläkin lauluilla
saattaa olla yllättävän  eri-
koisia taustoja. Wikipedia
tietää kertoa laulusta ”Oi,
muistatko vielä sen virren”
seuraavaa:

Oskar Merikanto ja Eino
Leino kävelivät ”hiukan
pätkässä” Vanhan hautaus-
maan kappelin kohdalla.
Siellä oli hautaus menossa.
Jollekin vainajalle soitettiin
virttä ”Sun haltuus’ rakas
isäni”. Leino sanoi Meri-
kannolle: ”Oi muistatko vie-
lä sen virren, jota lapsena
laulettiin?” ”Juu”, sanoi
Merikanto. Herrat keskus-
telivat ja jatkoivat matkaa.
Lähipäivinä sen jälkeen Lei-
no kirjoitti sanat runoonsa
(yhden säkeistön). Merikan-
to sävelsi siihen pohjasäve-
leksi virren, jonka he olivat
kappelissa kuulleet, ja teki
myös melodian runoon.

Oskar Lönnbohmin
tytär Annikki Lappalai-
nen muisteli tämän virren
synnystä. Eino Leino oli
kertonut Elin-siskolleen:

”Kirjoitin sen runon sil-
loin kun synnin yö oli
ympärilläni ja olin dep-
ressiotilassa.”

Jatkon virteen kirjoitti
Juho Railio, joka oli ko-
nelatojana, faktorina Suo-
malaisen Kirjallisuuden
Seuran Kirjapaino Oy:ssä.
Hän oli ollut kova juo-
mari, mutta oli joutunut
vuonna 1900 onnetto-
muuteen, jossa kolme
miestä hukkui juhannuk-
sena ja hän pelastui. ”Kuin
olisin päässyt tulisesta pät-
sistä.” Railio kääntyi us-
koon ja kirjoitti runoja.
Hän painatti jatkosäkeet
1909-1910. Hän kuoli syk-
syllä 1926.

Karjala on ollut rikas
kansansävelmiä ja -runo-
utta kerääville tutkijoille.
Aina ei ole pystytty selvit-
tämään laulun tekijöiden
alkuperää, on vain mer-
kintä ”Suomalainen kan-
sansävelmä”.

Juhana Granlund ihas-
tui tällaiseen sävelmään,
johon hän kirjoitti 1863
sanat ”Kotomaamme” eli
”Täällä pohjantähden
alla”. Tämän runon sävel-
si myös Ilmari Hanni-
kainen.

Runon alkusäkeestä sai
Väinö Linna aiheen ro-
maanitrilogiansa (1959-
1962) nimeen

RIITTA HIRVONEN

Yhteenkuuluvaisuutta
ja yhteistyötä
Luonto alkaa näyttää kevään merkkejä päivä
päivältä enemmän.Tätä kirjoittaessani olivat
kotikulmille ilmestyneet jo niin joutsenet kuin
kurjetkin ja ne, jos mitkä, todistavat kevään
tulon. Kyntöviilun selkämyksen harmaantumi-
sen osoittamaa kuivumisen merkkiä odottele-
vat niin monet uuden kasvun toteuttajat toivo-
en, että tuleva satokausi olisi edeltäjäänsä
antoisampi. Kotipihoilla nurmikon vehreys saa
päivittäin energiaa auringon säteistä samalla
kuivaten kasvualustaa.
Tämä vuosi on säätiöllemme 70-vuotisjuhla-
vuosi. Heinäkuussa Pyhäjärvi-juhlilla Harjaval-
lassa juhlistamme tätä totuttuun tapaan juhla-
messulla ja päiväjuhlalla. Säätiömme perusta-
mispäivä on 25.4.1948. Tämän kunniaksi
järjestämme tulevana sunnuntaina 22.4. klo
15.00 juhlakonsertin Tyrvään Kirkossa Sasta-
malan Vammalassa. Konsertti on juhlava
osoitus säätiön perustajille ja vuosikymmeniä
tehdylle työlle. Lainaan kunniapuheenjohtaja
Antero Pärssisen sanoja kymmenen vuoden
takaa: ”Säätiön perusta – pyhäjärveläisyys –
perustuu ja tukeutuu vuosisataiselle, vakaalle
ja varmalle yhteistyön ja yhteenkuuluvaisuu-
den pohjalle”. Tuolloin lausutut sanat kuvasta-
vat hyvin sitä juurevuutta, mitä me koemme
päivä toisensa jälkeen luovutetun kotiseutum-
me ansiosta.
Yhteenkuuluvaisuuden tunne saa aina eri
tapaamisissamme uusia ulottuvuuksia. Ta-
paamme vanhoja tuttujamme, syntyy uusia
tuttavuuksia ja saattaa löytyä uusia sukulaisia-
kin. Näin kävi minulle taannoin Nokialla kihu-
juhlilla; viereeni istui minulle tuntematon
rouva. Siinä esitellessämme itsemme toisillem-
me, hän kysäisi: ”Oletkos sinä se Pertti Haka-
nen, joka on Savolaisen Jennyn poika? Sikäli
mikäli olet, niin sitten olet minun serkkuni!”
Näin me Eija-serkkumme kanssa tapasimme
ensi kerran. Näistä omakohtaisista kokemuk-
sistakin johtuen kannustan kaikkia runsaslu-
kuisasti lähtemään liikkeelle niin juhlakonsert-
tiin Sastamalaan kuin kesän juhlille Harjaval-
taan – milloinkaan et voi olla varma, ketä tulet
tapaamaan. Yhteistyö on myös näissä molem-
missa tapahtumissa ennen kaikkea se voima-
vara, jolla tapahtumia toteutetaan. Kiitän
konsertin yhteistyöstä Sastamalan seurakun-
taa, Vammalan Karjalaseuraa sekä esiintyjiksi
lupautuneita taiteilijoita. Kesän juhlien yhteis-
työstä kiitokset lähtevät Harjavallan Karjala-
seuralle.
Kesä on täynnä erilaisia tapahtumia; olkaa
ahkeria ja nauttikaa asuinkuntanne tarjonnas-
ta. Olkaa rohkeita ja osallistukaa myös muiden
kuin omien pitäjiemme kihuille;eipä sitä tiedä,
keitä silloin vastaan kävelee – haastammehan
samaa kieltä.

PERTTI HAKANEN
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
hallituksen
puheenjohtaja
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Kukkilintu Harjavallassa vaalii
karjalaisia muistoja ja evakkoesineitä

Aivan Harjavallan keskus-
tan liepeiltä, reilun kilo-
metrin päästä ensi kesän
Pyhäjärvi-juhlien vietto-
paikasta, löytyy ainutlaa-
tuinen pala karjalaista his-
toriaa. Marja Siuran pe-
rustama ja omistama ko-
timuseo Kukkilintu on
toiminut entisessä pank-
kirakennuksessa jo miltei
parikymmentä vuotta.

Kukkilinnun kokoelma
– huonekalut, astiat, va-
lokuvat ja monet muut –
huokuu tarinoita, jotka
ovat kulkeneet omista-
jansa suvussa soihtuna
eteenpäin: aivan kuten esi-
neetkin.

– Meidän suvussa ei
ole ikinä heitetty mitään
pois. Kaikki on säästetty.

Ollila-Nordlingin su-
vun aarteet ovat tavan-
neet siirtyä naiselta naisel-
le. Marja Siurasta tuli su-
vun vanhin 44-vuotiaana,
ja silloin esineistö periytyi
hänelle. Marja piti tava-
roista huolta, ja vei niitä
välillä näytille erilaisiin ti-
laisuuksiin. Kokoelma
tuntui aina herättävän
kiinnostusta – lopulta yksi
asia johti toiseen, ja vuon-
na 1999 Marja avasi ko-
koelmalle oman muse-
on.

Tavarat vuokratussa
junavaunussa
sukulaisille
Läheltä piti, ettei koko
suvun maallinen perintö
olisi jäänyt sodan jalkoi-
hin. Sen pelastuminen on
tarina hyvistä ennakointi-
kyvyistä.

Siuran isoisoisä, käki-
salmelainen raatimies
Walfrid Ollila (s. 1866)
aavisti marraskuussa 1939
evakon olevan edessä.
Niinpä mies vuokrasi ju-
navaunun ja lähetti ko-
mean kotinsa irtaimiston
sukulaisille, kauemmas tal-
visodan jaloista. Evakko-
käsky tuli muutamassa
päivässä – siinä vaiheessa
mukaan sai lähteä vain se,
mikä kainaloon mahtui.

Walfrid Ollilan ripey-
dellään pelastama ir-
taimisto muodostaa val-
taosan Kukkilinnun sisäl-
löstä. Tämän lisäksi Kuk-
kilinnusta löytyy omat
osastonsa myös Marja
Siuran isotädin Aino Ol-
lilan (s. 1900) mittavalle

käsityöhistorialle, Helka-
äidin maalaamille astioille,
sekä Kalervo-isän sota-
muistoille. Kalervo Mus-
tonen (s. 1918) palveli sota-
aikaan ilmavoimissa, jäi ar-
meijan leipiin, ja eläköityi
everstinä ja Satakunnan len-
noston komentajana.

– Äidin astiat eivät niin-
kään kuulu Karjala-perin-
töön, mutta ovat täällä, kos-
ka ovat kuitenkin suvun
perintöä. Isän sotaosasto
on pieni, mutta varsinkin
täällä vierailleet veteraanit
ovat olleet siitä aivan halti-
oissaan. He tutkivat van-
hoja karttoja ja näyttivät,
että tuolla sitä oltiin pote-
rossa.

Käsityöt
kunniassaan
Isotätinsä töistä Marja pu-
huu mielellään. Lehtori Aino
Ollila oli opettajainkoulut-
taja Helsingissä, ja kirjoitti
myös monia alan opaskir-
joja, joissa opetetaan muun
muassa karjalankirjontaa ja
etupistokirjontaa. Ne ovat
kaikki tallessa Kukkilinnus-
sa, samoin kuin ”jokainen
neula, langanpätkä ja pisto,
jonka Aino teki”, Marja
kertoo.

Kuten Walfrid, myös
Aino onnistui pelastamaan
omaisuuttaan vuoden 1939
Käkisalmesta, tosin vasta
evakkokäskyn kajahdettua.

– Aino keräili käspaik-
koja, ja kun tuli lähtö ja sen
kahden tunnin aikana sai
kerätä mukaan mitä kaina-
loon mahtui, niin hän otti
kaikki nämä kymmenkun-
ta käspaikkaa. Kaikki ne
pitkät liinat eivät mahtu-
neet kainaloon, joten osan
Aino leikkasi kahtia ja otti
vain koristepäät.

Ei liene yllätys, mistä ky-
seiset käspaikat tänä päivä-
nä löytyvät.

Kukkilintu on karjalainen
onnen symboli. Onnellisel-
ta vaikuttaa Marja Siurakin
kertoessaan museonsa esi-
neistä. Kaikella on tarinan-
sa ja tarkoituksensa.

– Tämä kokoelma mer-
kitsee minulle ihan kaikkea.
Toivottavasti nämä esineet
pysyvät aina yhdessä eivät-
kä leviä sinne tänne. Ne
kertovat niin paljon Karja-
lasta ja minun sukuni tari-
nasta.

ILARI LEPPÄNIEMI

Kukkilintu museo sijaitsee Harjavallassa
osoitteessa Satakunnantie 97.
Museo on auki sopimuksen mukaan.
Tiedustelut Marja Siura, puh. 0503485988

Kukkilinnun kotimuseo on oiva esimerkki siitä, miten sukunsa perintöä voi vaalia erilaisten esineiden
ja muiden dokumenttien voimalla.

PYHÄJÄRVI-SÄÄTIÖN KOTISIVUT
löytyvät osoitteesta:

www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio

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

Toimituksella on oikeus muokata aineistoa.
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Kirkonsanoma

Hyvä Paimen ravitsee arjessa ja pyhässä

Ilta Maria Ihalainen syntyi 29.3.1918 Pyhäjärven
Konnitsan kylässä Juho ja Anna Ihalaisen viisilapsi-
seen maanviljelijä perheeseen. Puolisoksi löytyi myös
pyhäjärveläinen Tauno Sunikka, ja lapsia perheeseen
syntyi kolme.

Kaksi evakkomatkaa ja monta mutkaa myöhemmin
Ilta Maria päätyi yrittäjäksi Viitasaarelle, jossa hän asui
50 vuotta. Toimeliaana ihmisenä hän ehti olla mukana
mm. Viitasaaren Yrittäjänaisten ja Marttojen puheen-
johtajana monta vuotta. Seurakunnan laulukuorossa
hän oli mukana myös useita vuosia.

Vuonna 2010 hän muutti Viitasaarelta Laukaaseen
lähemmäksi kahta tytärtään Mariaa ja Mailisia. Vii-
meiset pari vuotta Ilta Maria on asunut Laukaan Sara-
hovin palvelukodissa. Ilta on hyvin pirteä ja aikaansa
seuraava 100-vuotias. Keskisuomalainen ja Pyhäjärvi-
lehti tulee luettua kannesta kanteen ja urheilukilpailut
formuloista talvi- ja yleisurheiluun ovat hänen lem-
piohjelmiaan televisiosta. Piirakoiden tekoon hän osal-
listuu edelleen palvelukodissa ja ässät pyöräytetään
”tyttöjen” luona.

100-vuotisjuhlia vietettiin kahteen otteeseen, joista
ensimmäiset järjesti Sarahovi ja toiset pari päivää
myöhemmin pidettiin suvulle, johon juhlaan osallistui
30 henkeä.

Valokuva on otettu syntymäpäivänä Palvelukoti Sa-
rahovissa.

MARIA SUNIKKA

Mummolleni
Miksi mummossa kaikki niin kaunista on,
varsi kumara, rypyt kasvoissa,
hapset harmenneet, kädet suonikkaat.
Nuo kaikki vain mummoa kaunistaa.
Silmissä rakkaus heijastaa
kuin katsoisi parempaa maailmaa.
Suu hymyää, poski ryppyinen värähtää,
mummo nuoruusmuistoissa viivähtää.
 
Polvellaan tuudittaa lapsensa lasta.
Oi kuinka elo on onnekasta.
Lapsi pienen kätensä ojentaa
kohti mummon ryppyistä poskea.
Hän tahtoisi varmaan sanoa:
kaikki mummossa on niin kaunista:
rypyt kasvoissa, kädet suonikkaat ja
silmät nuo ihmeen kirkkahat.

                                ***

Ohessa tätini Hilma Pekkasen kirjoittama runo,
näin äitienpäivän alla luettavaksi. Hilma oli omaa
sukua  Äijö,  Pyhäjärven Vernitsan kylältä (s.
11.4.1919, k. 13.8.2012). Kirjoitettu 21.9.1983.
Terveisin Anja Kuukkula,
isä Heikki Äijö Pyhäjärven Vernitsalta.

Ilta Ihalainen
täytti sata vuotta

Merkkipäiviä

Jeesuksen  Kristuksen omia
johtaa ja hoitaa Hyvä Pai-
men. Rakkaudella hän pi-
tää huolta heidän tarpeis-
taan. Hän lahjoittaa joka-
päiväisen leivän. Koska ih-
minen ei elä ainoastaan lei-
västä, hän ruokkii  meitä
myös sielua ravitsevalla Ju-
malan sanalla. Pyhä Henki
kirkastaa hyvää sanomaa
eri tavoin. Menneenä pit-
käperjantaina Hän kirjai-
mellisesti kosketti minua.
Kerron  siitä.

Sastamalan seurakunnas-
sa on hiljaisella viikolla
mahdollisuus osallistua pää-
siäisvaellukseen, Via Dolo-
rosaan. Eräässä huoneessa
opas laskee jokaisen osal-
listujan käteen läpimitaltaan
noin kolmesenttisen metal-
lilantin. Lyhyesti hän ker-

too sen kuvaavan meidän
lankeemustamme. Huo-
neesta poistuessaan jokai-
nen saa heittää lanttinsa sy-
vään vesiastiaan hyvän sa-
noman saattamana: ”Kaik-
ki teidän syntinne minä hei-
tän meren syvyyteen.”

Via Dolorosa -vaelluk-
selta menimme Keikyän
kirkkoon iltamessuun. Siel-
läkin meidän käteemme las-
kettiin ”lantti”, ehtoollislei-
pä, Kristuksen pyhä ruu-
mis. Sykähdyttävä koke-
mus. Ensin synnin kuor-
ma, sitten sovituksen leipä
– samaan kämmeneen las-
kettuina. Iho muistaa kos-
ketuksen. Sovituksen sana
koskee juuri minua. Minun
puolestani on tehty sellais-
ta, joka ei olisi tullut mie-
leenikään.

Jeesus antoi henkensä
minun syntieni sovitusuh-
riksi. Tapahtui onnellinen
vaihtokauppa: ”Kristuk-
seen, joka oli puhdas syn-
nistä, Jumala siirsi kaikki
meidän syntimme, jotta me
hänessä saisimme Jumalan
vanhurskauden.” Messun
saarnaajan suulla meitä vie-
lä kehotettiin: ”Suostukaa
sovintoon Jumalan kans-
sa.” Suostukaa. Älkää yrit-
täkö itse.

Hyvä Paimen uskoi ylös-
nousemuksensa jälkeen Pie-
tarille kaitsijan tehtävän,
ruokkia ja kaita hänen lam-
paitaan. Näin Pietari roh-
kaisee Kristukseen uskovia
armon sanomalla: ”Itse,
omassa ruumiissaan, hän
kantoi meidän syntimme
ristinpuulle, jotta me kuoli-

simme pois synneistä ja
eläisimme vanhurskaudel-
le. Hänen haavansa ovat
teidät parantaneet. Te olit-
te eksyksissä niin kuin lam-
paat, mutta nyt te olette
palanneet sielujenne pai-
menen ja kaitsijan luo...
Häneltä me saamme pe-
rinnön, joka ei turmellu,
ei tahraannu eikä kuihdu.
Se on varattuna teille tai-
vaissa, ja voimallaan Ju-
mala varjelee teidät us-
kossa, niin että saavutatte
pelastuksen.”

Näitten lupausten va-
rassa on turvallista jatkaa
matkaa taivaskotia kohti.
Kiitos Jumalalle hänen sa-
nomattomasta armostaan!

MIRJA ALAROTU

Karjalan Liitto, Karjalais-
ten Pitäjäyhdistysten liitto
ja opintokeskus Sivis jär-
jestävät kerran kuukaudes-
sa Karjalatalolla pitäjäesit-
telytilaisuuden, jossa esitel-
lään illan aikana kaksi luo-
vutetun Karjalan pitäjää.
Maaliskuun tilaisuudessa
14.3. olivat vuorossa Uusi-
kirkko ja Vpl. Pyhäjärvi.

Tilaisuudet ovat suosit-
tuja, ja maaliskuussakin Kar-
jalatalon isossa salissa oli
reilusti yli sata kuulijaa. Ilok-
semme yleisön joukossa
näkyi kuulijoita muualtakin
kuin Helsingin seudulta.

Vpl. Pyhäjärvi pitäjäesittelyssä
Karjalatalolla; yleisöä oli runsaasti

Aluksi Vpl. Pyhäjärvi-
Säätiön asiamies Kirsti
Naskali kertoi yleistietoja
Pyhäjärvestä. Sitten kerrot-
tiin kahdesta merkittävästä
kohteesta pitäjässä, nimit-
täin Konevitsan saaresta ja
luostarista sekä Taubilan
kartanosta, josta kertoi
Kauko Hinkkanen.

Säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja Pertti Haka-
nen kertoi Vpl. Pyhäjärvi-
Säätiön toiminnasta, nyky-
Plodovojesta ja yhteyden-
pidosta sinne. Lopuksi Pir-
jo Kiiala esitteli yleisölle
Pyhäjärven kansallispuvun.

Mauri Hauhia oli koon-
nut kuvasarjan, joka tuki
esitysten tekstikerrontaa.
Vpl. Pyhäjärvi-Seuran ak-
tiivit hoitivat tuotemyyntiä
kahvitauon aikana.

Esittelyn jälkeen yleisöllä
oli mahdollisuus esittää ky-
symyksiä. Pyhäjärvellä nuo-
rena poikana sota-aikana
väestönsuojelutehtävissä ol-
lut Otto Wahlgren kertoi
muistoja liittyen Taubilan-
kartanoon, ja antoi säätiöl-
le kopion palvelukseenas-
tumismääräyksestään, joka
oli lokakuulta 1941.

Kevään viimeisessä esit-

telytilaisuudessa 18. päivä
huhtikuuta klo 18 – 20
olivat vuorossa Kurkijoki
ja Rautu.

KIRSTI NASKALI

Pirjo Kiiala esitteli Pyhäjärven puvun, jonka on itse valmistanut.

Yleisökuva kertoo, että väkeä oli kuulolla mukava määrä, yli sata henkeä.
Kuvat: Kirsti Naskali ja Pertti Hakanen.
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Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö ilmoittaa haettavaksi säätiön
yhteydessä olevista rahastoista vuonna 2018 jaetta-
vat apurahat.

Apuraha voidaan myöntää opiskelijalle, jonka
sukujuuret ovat Vpl. Pyhäjärvellä isän tai äidin
puolelta. Hakemuksessa on mainittava esivan-
hemman tiedot (esim. nimi, syntymäaika, asuinky-
lä tai talo).

Apurahaa ei myönnetä peruskoululaisille, lukio-
laisille tai apurahan aiemmin saaneille.

Lisätietoja antaa Juhani Forsberg, puh. 050 5112
899.

Hakemuslomake on tulostettavissa säätiön koti-
sivuilta kohdasta apurahat (vanha.karjalanliitto.fi/
karjalan_liitto/jasenyhdistyssivut/vpl._pyhajarvi-
saatio/apurahat).

Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Lomak-
keelle ei tarvitse yksilöidä, mistä rahastosta apura-
haa haetaan.

Allekirjoitettu hakemuslomake liitteineen tulee
lähettää 30.4.2018 mennessä osoitteella:

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallitus
c/o Juhani Forsberg
Ryytimaantie 19 A 8, 00320 HELSINKI

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö
ilmoittaa haettavaksi
vuoden 2018 apurahat

Aika ja paikka: Sunnuntaina 15.7.2018 klo
11.30-13.30, Honkalan urheilukenttä Yhdys-
katu 5, 29200 Harjavalta.

Joukkueet, matka ja osuudet: Joukku-
eessa voi olla 3-5 osanottajaa. Rajoituksia iän
tai sukupuolen suhteen ei ole. Viestin koko-
naismatka on 1000 metriä ja vaihtopaikat
ovat 200 m:n välein. Osuudet 200-600 m
(joukkue päättää itse). Joukkueen kokoonpa-
no, juoksujärjestys ja osuuspituudet annetaan
ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen ja osallistumismak-
su: Kirjallisesti ma 2.7.2018 mennessä mielui-
ten, yrjokaasalainen45(at)gmail.com tai Yrjö S.

Kilpailukutsu Vpl. Pyhäjärven voimistelu- ja
urheiluseura ”Kaiun” muistoviestiin 2018

Kaasalainen, Kallenkatu 10, 29200 Harjavalta, (viimeinen posti-
leima 2.7.2018). Tiedustelut +358400626770

Osallistumismaksu on 25e/joukkue ja se maksetaan ilmoit-
tautumisen yhteydessä Harjavallan Karjalaseura ry:n tilille FI
1450370520100328 ja viitteen vaihtoehdoksi merkitään: Kaiun
muistoviesti 2018.

Tampereen Seudun Vpl.
Pyhäjärvikerho kokoon-
tui 9. huhtikuuta kevään
viimeiseen tarinatuoki-
oon. Kuvassa nykyinen
puheenjohtaja Aila Kuhl-
man kiittää kuluneista
vuosista paikkakunnalta
pois muuttavaa, pitkäai-
kaista puheenjohtajaa,
Laila Innasta.  

Toisessa kuvassa ker-
hossa vierailleiden Vpl.
Pyhäjärvi-seuran jäsenten
puolesta puheenvuoron
käyttänyt puheenjohtaja
Riitta Hirvonen.

Lisäksi vieraat olivat laa-
tineet karjalaisaiheisen tie-
tokilpailun, jossa kuhun-
kin kysymykseen oli kol-
me vaihtoehtoista vasta-
usta. Parhaaksi tietäjäksi
osoittautui Aune Kari
(kuvassa toinen vasem-
malta).

PIRJO KIIALA

Tampereen kerholla vieraita Pyhäjärvi-seurasta
Tietokilpailu ja muuta mukavaa yhdessäoloa

Lehden laskutuksessa virheitä
Vpl. Pyhäjärvi-lehden tilauslaskut lähetettiin maalis-
kuussa. Valitettavasti osa tilaustietoihin tehdyistä
muutoksista oli jäänyt päivittymättä laskutustietoi-
hin. Niinpä laskuissa saattoi olla vanhoja osoitetie-
toja, jotkut tilauksensa lopettaneet saivat edelleen
laskun, kun taas jotkut uudet tilaajat eivät vielä
saaneet laskua. Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö ja Vpl. Pyhä-
järvi-lehti pahoittelevat asiaa ja sen aiheuttamaa
ylimääräistä vaivaa ja mielipahaa.

Selvittelemme asiaa laskutusta hoitavan tilitoimis-
ton kanssa.

Vpl. Pyhäjärvi-lehden maaliskuun numerossa kerroin
hallintoneuvoston kokouksesta. Juttuun oli jäänyt valitet-
tavasti puutteelliset tiedot säätiön hallintoneuvoston jäse-
nistä. Pahoitteluni asiasta.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu 12
jäsentä ja lisäksi on valittuna 6 varajäsentä. Tässä täydelli-
set nimiluettelot:

Hallintoneuvoston jäseniä ovat: Esko Pulakka (pu-
heenjohtaja), Tuomo Hinkkanen (varapuheenjohtaja),
Teuvo Henttonen, Riitta Hirvonen, Yrjö A. Inki-
nen, Lea Jokinen, Antti Kaikkonen, Jari Kukko,
Merja Luukkanen, Kalle Pakarinen, Jukka Pehko-
nen ja Martti Pärssinen.

Hallintoneuvoston varajäseniä ovat: Satu Holma,
Veijo Hynninen, Silvo Kaasalainen, Kaisa-Liisa
Korhonen, Jorma Pakarinen ja Mika Puranen.

KIRSTI NASKALI

Oikaisu juttuun ja täydennys
säätiön hallintoneuvoston
jäsenten luetteloon

Valtakunnalliset Karjalaiset kesäjuhlat 2018 viete-
tään Kouvolassa viikkoa ennen juhannusta. Lu-
vassa on kokonainen viikonloppu karjalaista lau-
lua, haastelua ja mukavaa ohjelmaa. Karjalaisuus
näyttäytyy kaupungilla eri tapahtumissa, joista
näyttävin on suuri juhlakulkue halki kaupungin
keskustan.

Karjalaisia kesäjuhlia vietetään nyt 70. kerran.
Juhlapaikkakunnaksi valittu Kouvola toivottaa
karjalaisen heimon ystävineen ja kaikki alueen
asukkaat tervetulleiksi paitsi Kouvolaan myös
vanhaan Viipurin lääniin.

Tervetuloa 70. Karjalaisille kesäjuhlille!
Lisätietoa Karjalan Liiton nettisivujen kautta.

Karjalaiset kesäjuhlat
vietetään Kouvolassa
15.-17. kesäkuuta
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Ryske ja ryminä, soitto ja
laulu tulvahtaa vastaan,
kun  Keskustorin  iltapäi-
vätohinasta avaa oven,
muutaman näyttelijähah-
mon ulkoa sisään saatte-
lemana, taiteen temppe-
liin, Tampereen Teatteriin
(TT).

Kun Hämeenkatu ja
Tammerkosken silta on
raitiotieremontin vuoksi
autoliikenteeltä suljettu, on
liikehdintä  Keskustorilla
likipitäen yhtä verkkaista
kuin Vesilahden kirkolla.
On pääsiäisen jälkeinen
torstai ja alkamassa run-
saasti myönteistä huomio-
ta keränneen näytelmän
”1918 Teatteri taistelus-
sa” esitys.

Se edustaa uudenlaista,
osallistavaa  eli “immersiivis-
tä” teatteri-ilmaisua. Niin-
pä katsoja temmataan
mukaan tapahtumien vir-
taan remakan soiton, lau-
lun ja tanssien kera heti
ulko-ovelta,  ennen nau-
lakolle pääsyä – mikä oli
aika sävähdyttävä koke-
mus! Osa katsojista  hae-
taan, ”kun tarvitaan lisää
väkeä kaartilaisiin”, näyt-
telijöiden  mukaan tapah-
tumiin, jotka etenevät kiih-
keällä rytmillä paitsi näyt-
tämöllä, myös kierrellen
teatterirakennuksen sok-
keloissa. Sieltä tapahtumat
välitettiin valkokankaalle
katsomoon nähtäviksi.
Väliajallakin  ja esityksen
päätyttyä tapahtumat jat-
kuvat vauhdikkaina koko
ajan portaikoissa, kahvi-
loissa, naulakolla.

1918 Teatteri taistelussa
-esitys on Tampereen
Teatterin taiteellisen hen-
kilökunnan panos keskei-
sesti juuri Tampereella si-
sällissodan hektisimpinä
viikkoina koettuihin ta-
pahtumiin ja ihmiskohta-
loihin.

Esitys toteutettiin päi-
välleen ajankohtana, jol-
loin Tampereella 100
vuotta sitten taisteltiin.
Esityksen ehti nähdä ja
kokea tuona  22. tammi-
kuuta-10. huhtikuuta 2018
välisenä aikana, lähes aina
loppuunmyytynä, 18 esi-
tyskerralla kaikkiaan  noin
8000 katsojaa.

Sattuman johdatuksena
törmäsin vaatenaulakolla
pyhäjärveläisjuuriseen
vanhaan ystävääni, fors-
salaiseen Viljo Paaja-
seen. Ja katsomossa huo-
maamme istuvamme Vil-
jon ja hänen tyttärensä
Mervi Mäki-Tulokkaan
kanssa  lähekkäin, peräk-
käisillä riveillä. Voitiin ju-
tella tauoilla.

Pyhäjärveläisjuurinen nuorukainen näytteli avustajana
”1918 Teatteri taistelussa” -esitys menestyi
Tampereen Teatterissa

Teatteriharrastusta jo
neljännessä polvessa
Viljo Paajanen kertoo tul-
leensa pitkästä aikaa am-
mattiteatteriin katsomaan,
miten sitä pelataan. Erityi-
nen syykin teatterikäyntiin
löytyy. Hänen Mirva-tyttä-
rensä poika Pekko Raja-
la, 17 v, esiintyy näytelmäs-
sä niin puna- kuin valko-
kaartilaisenkin sekä mustan
matruusin rooleissa.

Näytteleminen on  Paa-
jasten suvussa geeneissä.
Lokakuussa 18 vuotta täyt-
tävän Rajalan Pekon iso-
isästä Viljosta, s. 1939, on
lehdessämme julkaistu  jut-

tuja, kun hän yhdessä mm.
Juvosen  Osmon  kanssa
on osallistunut Espanjan
Fuengirolassa suomalaisyh-
teisön  näytelmäesityksiin.
Viljo on näytellyt viime vuo-
sina myös kesäisin toimi-
vassa Kyläsepän teatterissa
Jokioisilla .

– Jo isäni Jalmari Paa-
janen,  k.1975, aloitti  en-
nen sotia  Vpl. Pyhäjärvellä
1920-30 -luvuilla Ylläppään
nuorisoseuran talolla har-
rastajanäyttelijänä. Ja evak-
koajan jälkeen asuessaan
Korsossa Jalmari näytteli
eläkeläisyhdistyksen poru-
koissa Korson vanhalla

Työväentalolla. He erikois-
tuivat lyhyisiin sketseihin, jot-
ka olivat menestys.

Ilmaisutaidon erityislu-
kiota Tampereen yhteis-
koulussa (TYK) käyvä, ensi
vuoden keväällä ylioppi-
laaksi kirjoittava Pekko Ra-
jala on jo pitkään harrasta-
nut näyttelemistä. Ensin ala-
luokilta lähtien koulun näy-
telmissä ja vakavammin
otettava harrastus näytteli-
jänä alkoi, kun hän14-vuo-
tiaana pestautui kotipitäjän-
sä Urjalan kesäteatteriin.

Haastavaa, raastavaa,
rankkaa
– Vuonna 2015 näyttelin
Urjalan kesäteatterissa 
”Tuulensuussa kesäl-
lä 1794” -näytelmässä ta-
lollisen poika Lauria. Ja seu-
raavaksi jatkoin siellä  Ases-
sorin naishuolissa näytellen
taiteilija Veikko Pajukiveä.

– Keväällä 2016 oli vuo-
rossa rooli eläintenkoulut-
taja Carlosina Viialan teat-
terin Sirkuspelle Hermanni
-näytelmässä. Keväällä ja
syksyllä 2017 olin mukana
näytellen pastori Erkki Vil-
jasta sekä sotamies Sauli
Kohosta Viialan teatterin
näytelmässä Rakas Lotta,
kuvailee Pekko Rajala
uraansa harrastajateattereis-
sa.

Viime vuonna TT:ssa
käynnistyivät 1918 Teatteri
Taistelussa -näytelmän har-
joitukset. Kullakin esitys-
kerralla mukana on kaikki-
aan noin 60 henkilöä, joista
20 näyttämöllä. Mukana
teoksessa olevan taiteelli-
sen henkilökunnan lisäksi
teatteriin tarvittiin eri roo-
leihin avustajia. Heitä valit-
tiin mm. Ilmaisutaidon eri-
tyislukion oppilaista Tam-
pereen Yhteiskoulusta.

– Koska koulussamme
on niin vähän poikia, ja
halukkaita heistä aika vä-
hän, kaikki halukkaat pää-
sivät, naurahtaa Pekko,  kun
kysyn avustajien valinnoista
TYK:n erikoislukiossa.
Mikä onni 11 lukiolaispo-
jalle päästä mukaan tähän
produktioon näyttelemään
vaativien ammattilaisten rin-
nalla!

Kun näytelmän esitysker-
roista oli jäljellä enää vii-
meinen,  10.4. näytös, on
hyvä Pekon kanssa pohtia,
mitä työskentely TT:ssa,
yhdessä  ammattilaisten
kanssa,  vaati ja antoi ver-
rattuna hänen aikaisempiin
kokemuksiinsa työstä har-
rastajateatterissa.

– Parasta oli nähdä,
millaista on näytellä työk-
sensä ja nähdä millaista teat-
terimaailma on. Rooleista-

ni pidän ehkä eniten punai-
sen kaartilaisen roolista. Se
on isoin rooli, joten sille on
saanut rakennettua jonkin-
laista ”kasvutarinaa” näy-
telmän kuluessa.

– Kyllä haasteellisinta on
ollut aika ja jaksaminen.
Harjoitukset ja esitykset
loppuivat  illalla kymme-
neltä, ja seuraavana aamu-
na piti herätä seitsemältä
lähtemään koulumatkalle.
Onneksi  harjoitusten ja
esityksien jälkeen on tarvit-
taessa yöpaikka järjestynyt
sukulaisten luota kaupun-
gista. Koulussa joustettiin
hyvin, harjoituksiin ja näy-
töksiin päästettiin ja niistä
sai selvitetyt poissaolot, hän
kertoo.

– Näytelmän rankka aihe
raastoi myös henkisesti.
Rooleista vaikein oli val-
koisen sotilaan rooli, tilan-
teessa hyökkäsimme teat-
teritaloon, ja jossa minun
piti alkaa suremaan ja ru-
koilemaan, kun tuttuni kuo-
lee. Tässä kohtaa kuvattiin
suoraan naamani, joka pro-
jisoitiin livenä näyttämölle
suurena, jolloin virheille ei
ollut tilaa.

Millainen produktio ”1918 Teatteri taistelussa” sitten
on sen käsikirjoittajan ja ohjaajan, Anna-Elina Lyyti-
käisen näkövinkkelistä. ”Näytelmässä ei ole keskeistä
pääroolia, vaan vain välähdyksiä kymmenistä ihmis-
kohtaloista, jotka tavalla tai toisella liittyivät Tampereen
Teatteriin kevättalvella 1918. Pääosassa on Tampereen
Teatteri, sivurooleissa Puutarhakadulla sijainnut Hotelli
Hälläpyörä (nykyinen Laterna) ja Teknillinen opisto
Pyynikillä sekä erään maatalon tupa Vesilahdessa”,
Anna-Elina Lyytikäinen toteaa käsiohjelmassa.

FT historiantutkija Tuomas Hoppu on ollut Lyyti-
käisen apuna historiallisten taustojen ja faktojen kar-
toittajana. Koskaan ennen ei ammattiteatterissa ole
toteutettu näin ainutkertaista, itse teatterirakennuksen ja
siellä koettujen kohtaloiden esitystä. Teatterin ohjelmis-
toon ei esitys enää sisällissodan Tampereen taisteluiden
100-vuotismerkkipäiväpaalujen jälkeen palaa.

Entä katsojan kokemukset? Vapisen, itken ja hytkyn
lähes kaksinkerroin hurmioituneena näytelmän enim-
mäkseen hyvin rankasti koskettavissa, mutta myös
tragikoomisissa käänteissä. En muista, milloin viimeksi
olen yhtä vahvasti tempautunut mukaan eläytymään
draamaan. Minuun Tampereen teatterilaisten – joiden
joukossa yhtenä Pekko Rajala – saumattomalla yhteis-
työllä ja loistavalla ammattitaidolla toteuttama, osallis-
tava teatteriesitys osui ja upposi. Se keräsi kautta
median myös kiitettävät arvostelut. Valitettavasti esi-
tykset  eivät ole 10.4. jälkeen enää jatkumassa, vaikka
monet halukkaat eivät lippuja ehtineet hankkimaan ja
kysyntä niistä jatkui.

KAARINA PÄRSSINEN

Teatteriin, kielten
opettajaksi tai
poliitikoksi
– Opiskelen toista vuotta
lukiossa. Lempiaineita
ovat ilmaisutaidon luki-
omme erityisaineet, teat-
teri-ilmaisu, teatterioppi ja
improvisaatio. Pidän
myös kielistä ja psykolo-
giasta, toteaa Pekko.

Kysellessäni  lukion jäl-
keen edessä olevasta am-
matin valintasuunnitelmis-
ta  voi helposti arvata,
mikä on toiveissa ykköse-
nä.

– Hakisin teatterialalle.
Mikäli sinne en pääse, voi-
si minusta tulla kielten-
opettaja tai poliitikko.

Rankan, mutta erittäin
antoisan ja opettavaisen
TT:n vuoden jälkeen on
edessä kesä, mutta  näyt-
tää siltä, ettei monen edel-
lisvuoden tapaan Pekkoa
nähdä nyt kesäteatterissa.

– Aion kyllä näytellä jat-
kossakin. Seuraavaa näy-
telmää ei ole vielä kuiten-
kaan tiedossa. Kesän teen
nyt muita  töitä ja luen
ylioppilaskirjoituksiin, Pek-
ko Rajala kertoo lähiajan
suunnitelmistaan.

KAARINA
PÄRSSINEN

Ainutlaatuinen ja ainut-
kertainen teatteriproduktio

Pekko Rajala Urjalasta ja hänen isoisänsä Viljo
Paajanen Forssasta tutkiskelivat näytöksen jäl-
keen, millaisia lavastuksia teatterin portaikoissa ja
käytävillä oli taistelujen jäljiltä. Kuva: Mervi Mäki-
Tulokas.
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Siihen aikaan, kun isoisä
oli vielä ihan pieni poika,
tapahtui, että Karhu Mus-
taturkki kerran kävellä lön-
tysteli metsätietä pitkin.
Pian karhu alkoi höristellä
korviaan, sillä edestäpäin
kuului lähenevän auton
surinaa. Ja kohta tulikin
näkyviin Ford-henkilöau-
to, jota karhun vanha tut-
tava Kettu Punaturkki
ajoi.

Kettu pysäytti autonsa
karhun kohdalle, nosti hat-
tuaan ja tervehti:

– Hyvää päivää, kuo-
maseni!

– Päivää, päivää, karhu
vastasi, hankasi kuonoan-
sa ja katseli kummastu-
neena ketun ajoneuvoa.

– On sinulla komea
auto! Ja sinä olet aivan
samanlainen metsäneläin
kuin minäkin! En voi nyt
ollenkaan ymmärtää, mis-
tä sinä olet saanut niin
paljon rahaa, että olet voi-
nut ostaa tuollaisen pelin.

Kettu nauroi iloisesti,
sytytti sikarin ja puhalsi
muutamia mahtavia sa-
vupilviä ilmaan. Tuokion
kuluttua kettu alkoi pu-
hua ja vilkutti samalla sil-
mää läheisessä puussa is-
tuvalle oravalle:

– Voin paljastaa sinulle
salaisuuden. Olen nimit-
täin tehnyt suuren raha-
löydön. Siellä on todella
hyvin paljon rahaa, kulta-
ja hopearahoja vaikka mil-
lä mitalla!

Tankassa tavuja 5-7-5-
7-7

Mielenosoitus
on ihmisille usein
pakollinen ja
ainoa mahdollinen
kuin varma harakiri.

Haikussa tavuja 5-7-5

Säädyllisen ja
uskollisen rakkauden
irtonumero.

Tulehtunut on
uskoton ja kielletty
sänkypreludi.

Aikuisikä on
liuku tulevaisuuden
rappeutumiseen.

Telepaattinen
selibaattielämys
on nyt muodissa.

Onnettomuus ei
tule kello kaulassa
kellottomalle.

Suvaitsematon
on kuminsa puhkaissut
teeskentelijä.

Satu karhusta ja ketusta
Karhun silmät laajenivat

hämmästyksestä ja se lau-
sui hiljaa ihmeissään:

– Onko siellä rahoja vaik-
ka kuinka paljon?

– Varmasti on! kettu
virkkoi nauraen.

Karhu tuijotti mietteliää-
nä kettua, autoa ja savupil-
viä, jotka kettu sikaristaan
puhalsi ilmoille.

– On onnetar totta tosi-
aan ollut sinulle suosiolli-
nen, karhu lopulta sanoi ja
jatkoi: – Mutta etkö voisi
luovuttaa minullekin pientä
osaa siitä hirmuisesta raha-
paljoudesta?

– Hm! No joo! kettu
äänteli, siveli viiksiään, kor-
jasi hattunsa asentoa ja lau-
sui: – Niinpä niin, mikäpä
siinä! Olemmehan me van-
hoja kavereita ja tietenkin
minä sinua autan, jos rahaa
tarvitset. Tulehan tänä ilta-
na, jos vain on kuutamo,
minun mökilleni, niin läh-
detään aarteen kätköpai-
kalle.

Näin sanoen kettu käyn-
nisti autonsa, joka hetken
kuluttua lähti kulkemaan tie-
tä pitkin kadoten pian lä-
heisen metsän suojaan.

Tuli ilta ja suuri, kullan-
keltainen kuu kohosi tai-
vaalle. Innostuksesta mel-
kein pakahtumaisillaan ole-
va karhu riensi ketun asun-
non luo ja kolkutti oveen.
Ovi aukeni ja ketun tuttu
hahmo näyttäytyi oviaukos-
sa.

– Hyvä että tulit! Olin
sinua jo odottanutkin!

Kettu johdatti toverinsa
auton luo ja sanoi:

– Nousehan vaunuihin,
niin ajamme sen kultalöy-
dön luo!

Karhu noudatti mielihy-
vin kehotusta ja pian auto
kiiti hyvää vauhtia eteen-
päin. Jonkin ajan kuluttua
saavuttiin suuren joen ran-
nalle ja siihen kettu pysäytti
autonsa.

– Joko olemme perillä?
karhu ihmetteli katsellen
ympärilleen.

– Kyllä! Aivan kohta saat
nähdä rahoja niin paljon,
ettet ole sellaista osannut
kuvitellakaan.

Kettu vei karhun kaari-
sillalle, joka johti joen yli.
Heidän tullessaan siltaa pit-
kin joen keskivaiheille kettu
sanoi:

– Kas niin  kuomaseni,
tarkastelehan tuota jokea.
Huomaatko, miten siellä
tuhannet ja taas tuhannet
kultarahat kimaltelevat.

Joella leikkivät pienet lai-
neet, ja kun valo kaartoi
niihin, näytti todellakin sil-
tä, kuin miljoonat kultara-
hat siellä välkkyisivät.

– Totta tosiaan, olet kuin
oletkin oikeassa. Joki aivan
tulvii rahoja, karhu lausui
suuresti innostuen eikä huo-
mannut lainkaan kettua, jolla
oli vaikeuksia yrittäessään
pidätellä nauruaan.

Kettu ojensi karhulle van-
han säkin ja sanoi:

– Otahan nyt tämä säkki.
Heiluttele sitä vedessä, niin
kohta se on aivan täynnä
rahoja!

Karhu sieppasi säkin ja
syöksyi suin päin jokeen.
Karhu huitoi pitkän aikaa
säkkiään vedessä ja ui sitten
rantaan. Mutta peräti suuri
oli karhun hämmästys, kun
se huomasi, että säkki oli-
kin aivan tyhjä. Ainoakaan
kirkas kultaraha ei siellä ki-
mallellut.

Silloin karhulle äkkiä sel-
visi, että kettu oli taas vetä-
nyt häntä nenästä, kuten
niin usein aiemminkin.

– Kyllä minä nyt sille
ketulle näytän! karhu mu-
rahti vihaisesti ja sieppasi
maasta tukevan sauvan.

Mutta kettupa oli jo ehti-
nyt nousta Fordiinsa ja ajel-
la huristeli tiehensä hattu-
aan heiluttaen.

Karhu jäi tielle seisomaan,
heitti sauvan pois ja katseli,
miten ketun auton takava-
lot katosivat illan pimey-
teen. Sitten karhu vihaisesti
muristen heitti märän säkin
olalleen ja lähti astelemaan
kotia kohti.

Taivaalla loistava iloinen
kuu-ukko yritti hyväntah-
toisesti hymyillä karhulle,
mutta se ei välittänyt olla
sitä huomaavinaankaan.

RAIMO HELIN
Turku

Tanka- ja
haikurunoja
japanilaiseen
muottiin Suomesta

Törmäsin Keravan kansalaisopistossa kauan sit-
ten oppimiini ja kirjoittamiini runoihin, jotka olen
tehnyt japanilaisen runomitan määräysten mu-
kaan. Niitä koodatessa ei riitä pelkästään sanojen
ja lauseiden löytyminen, vaan täytyy käyttää pientä
matematiikkaa ja aloittaa tavujen laskenta joka
rivillä. Laitan tähän esimerkkinä yhden tankan ja
muutaman haikun. Etenkin aluksi oli vaikea sitoa
löytynyt ajatus muutamalle riville ja vielä muotoilla
rivit oikean opin mukaan.

Sutturasuhteen
jälkihoito hoidellaan
usein piikillä.

Lehmänkauppa on
silmänkääntötempulle
talutusnuora.

Kokematon on
kunniallinen ja aina
riippuva penis.

Tyhjä puhe on
vaaliehdokkaan sorkka
ovenraossa.

Paras bestseller
luetaan intohimon
karnevaaleissa.

Steriili suhde
on syvällinen mutta
saavuttamaton.

Takapuoli on
yksinkertainen mutta
profeetallinen.

TUOMO
TENKANEN

Kerava

Japanilainen vieras sekä Atte ja Marko Tenkanen
1978. Japanilaisvieras oli Tenkasilla Keravalla muu-
taman päivän. Seinällä kaksi Tuomo Tenkasen
öjyvärimaalausta.

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry (JKY) on
perustettu vuonna 1978. Yhdistyksen tarkoitukse-
na on tehdä tutuksi japanilaista kulttuuria ja edistää
sen tutkimusta Suomessa sekä tarjota suotuisat
puitteet suomalais-japanilaiselle vuorovaikutuksel-
le. Näissä puitteissa yhdistys pyrkii tarjoamaan
jäsenilleen monipuolista Japaniin liittyvää ohjelmaa.
Kulttuuritilaisuudet yhdistys pyrkii vuosittain järjes-
tämään esiintymistilaisuuksia Suomessa vieraileville
japanilaisille taiteilijoille sekä luentoja jäsenkuntaa
kiinnostavista, Japania koskevista kulttuuri- ym.

Juuri julkaistussa kirjassaan
”Kannaksen rautainen”
ihme (Gummerus) tieto-
kirjailija, VTT Esa Sep-
pänen kuljettaa lukijoita
pitkin 1870 rakennettua
Pietarin junanrataa.

Valmistuttuaan raideyh-
teys vaikutti mullistavasti
kannaslaisten elämään. Se
tarjosi talonpojille mah-
dollisuuden kaupante-
koon metropolin toreilla
ja toi varakkaita pietari-
laisia, ”kesävenäläisiä”, ra-

Tutkija matkaa Pietarin radalla
kennuttamaan huviloita
Kannakselle.

Aikamatkaoppaana kir-
jassa toimii Esa Seppäsen
isä, tunnettu Karjalan Kan-
naksen kuvaaja ja Tulen-
kantajiin kuulunut kirjailija
Unto Seppänen.

Matka alkaa kirjailija
Unto Seppäsen työhuoneel-
ta Kouvolan kaupungin-
kirjaston alakerrasta. Sieltä
matkataan Viipurin kautta
Kanneljärvelle, Pietariin ja
takaisin Kouvolaan. Ajalli-

sesti matkaa tehdään 150
vuotta, 1800-luvun lopulta
1950-luvulle.

Kirjailija Unto Seppänen
kutsui rataa rautaiseksi sil-
laksi ja loi teoksissaan tark-
kaa ja värikästä kuvaa 1800-
luvun lopun Kannaksen vä-
estön ja ”kesävenäläisten”
yhteiselosta. Kannaksen rau-
taisessa ihmeessä Unto Sep-
päsen henkilökuvat syven-
tävät hänen poikansa Esan
tutkivaa historiankirjoitus-
ta. ”Tämä kirja on palanen

Suomen ja Venäjän naapu-
ruushistoriaa”, Esa Seppä-
nen kuvaa.

Esa Seppänen on kirjoit-
tanut toistakymmentä his-
toriallista tietoteosta. Hän
on Venäjä-tuntija ja toimi
upseeriurallaan mm. presi-
dentti Urho Kekkosen
adjutanttina.

Kannaksen rautainen
ihme – Aikamatkalla Unto
Seppäsen kanssa, 247 si-
vua.

Vuoden 2018 teemana
Karjalan Liitossa on Kar-
jalan luonto ja ympäristö.
Teemaan liittyen kootaan
digitaalisia luontokuvia,
jotka esittelevät Karjalan
eri osia. Näyttely toteute-
taan joko sähköisenä tai
printtikuvista tehtynä näyt-
telynä.

Valokuvat voivat esittää
mm. vesistöjä, peltoja,
maaperää, mäkiä ja vaa-
roja, metsiä, kasvillisuutta

Karjalan luonto -aiheesta tulossa
lainattava, kiertävä valokuvanäyttely

ja eläimiä. Myös rakennet-
tu luonto eli kaupunki-
puistot voivat olla kuvan
aiheina. Näyttelyyn valitaan
enintään 60 kuvaa. Kuvien
toivotaan olevan viimei-
sen kolmen vuoden ajalta.
Näyttelyyn valitaan kuvia
eri vuodenajoilta. Kuvia
odotettiin 16.4.2018 men-
nessä.

Näyttelystä on tavoittee-
na tehdä lainattava kierto-
näyttely. Valokuvanäyttelyä

toteuttavat Karjalan Liitto
ja Karjalaisten Pitäjäyhdis-
tysten Liitto.

Lisätietoja:
Karjalaisten Pitäjäyhdis-

tyksen Liiton hallituksen jä-
sen

Tea Itkonen,
tea.itkonen@artea.fi,
p. 040 557 4223,
Karjalan Liitto,
Mervi Piipponen,
mervi.piipponen@
karjalanliitto.fi;

Katso tapahtumia ja
muuta ajankohtaista

karjalaista asiaa:
www.karjalanliitto.fi

Täältä löytyvät myös
Vpl. Pyhäjärvi

-Säätiön
kotisivut
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Pyhäjärvellä asui, näin ky-
läkirjoissa kerrotaan, usei-
ta muualta päin Suomea
tulleita perheitä. Muutto-
liikettä on ollut varsinkin
1800-luvun loppupuolel-
la ja 1900-luvun alussa.

Syitä muuttoihin on ol-
lut erilaisia, mutta ne ovat
olleet omasta halusta teh-
tyjä ja vapaaehtoisia, ja
näin kotiutuminenkin on
ollut helpompaa kuin so-
danaikaisiin pakkomuut-
toihin joutuneille. Noiter-
maan seudulla tunnetuin
tällaisista suvuista olivat
Felinit ja heistä erikoi-
sesti Konsta Felin.

Orimattilasta
Vpl. Pyhäjärvelle

Felinin sisarukset Vil-
helmiina, Konsta ja An-
selm olivat kotoisin  Lah-
den seudulta, Orimatti-
lasta. Ensin, jo 1800-lu-
vun lopulla, Pyhäjärvelle
muutti Vilhelmiina  (s.
1879) ja miehensä Ro-
bert Salo (s. 1871). He
ostivat maatilan Noiter-
maan koulupiiriin kuulu-
vasta Miissuan kylästä.
Perheeseen  syntyivät tyt-
täret Aino ja Alma.

Robert Salo kotiutui
uudelle asuinpaikkakun-
nalleen. Tästä on osoi-
tuksena Noitermaan kan-
sakoulun, (perustettu
1897) johtokunnan pu-
heenjohtajuus. Vilhelmii-
nan ja Robertin yhteiselo
päättyi varhain, sillä Ro-
bert Salo kuoli 1904.

Vilhelmiina eli Miina,
solmi sittemmin toisen
avioliiton Forssasta Miis-
sualle tulleen Toivo Vik-
strömin kanssa. Heidän
lapsensa olivat Saimi,
Kaino, Martta, Irja, Yrjö
ja Tauno. Vilhelmiina
kuoli 1922.

Salon nuorempi tytär,
Alma, avioitui1928 noi-
termaalaisen Emil Ma-
tikaisen kanssa. Perhe
asui Miissualla ja heillä
olivat lapset Matti, Mai-
ja-Liisa ja Mirja. Per-
heen äiti kuoli 1932 tuli-
palo-onnettomuudessa
saamiinsa vammoihin.
Lapset jäivät varhain täy-
sorvoiksi, sillä isä, Emil
Matikainen kaatui jat-
kosodan alussa 1941.
(Matti Matikainen, äitinsä
puolelta Felinien sukua,
asuu Tampereella ja on
ollut aktiivisesti mukana
siellä olevassa Vpl. Pyhä-
järvi-kerhossa).

 Konsta Felin, (s. 1881),
tuli tervehtimään sisartaan
ja samalla haeskelemaan
työtä Kannaksen suunnal-
ta. Miissua oli Noiter-
maan naapurikylä Sakko-
lan rajalla. Kylien nuoret
tapailivat toisiaan ja tuli-
vat tutuiksi. Noitermaan
vanhimpiin ja vauraim-
piin kuuluvassa Purasen

Konsta Felin –
”Korven Konsta”

talossa oli kaksi poikaa,
Mikko ja Simo sekä tyttä-
ret Helena, Katri ja Ma-
ria, kutsumanimiltään Heli,
Kaisa ja Mari.

Konsta ja Heli tutustui-
vat toisiinsa ja mieltyivät
jopa niin, että Konsta roh-
keni pyytää avioitumislu-
paa Helin isältä, vanhem-
malta Mikko  Puraselta.
Heli oli syntynyt 1889 ja oli
vielä hyvin nuori, vain rip-
pikouluikäinen. Isän vas-
taus oli jyrkkä: ”Mie en
anna tytärtäin maankiertä-
jälle.” Konsta lähti petty-
nein mielin pois paikka-
kunnalta, mutta ei unohta-
nut Heliä.

1900-luvun alussa Hel-
singissä oli suuria raken-
nustyömaita, rakennettiin
muun muassa Kansallismu-
seota ja Helsingin rautatie-
asemaa. Nuori Konsta ha-
kautui nyt töihin näille työ-
maille, ahkeroi ja säästi.

Muutaman vuoden ku-
luttua Konsta palasi takai-
sin Noitermaahan vakaana
aikomuksenaan saada Heli
vaimokseen. Konsta uudisti
kosintansa ja nyt tuleva ap-
piukko suostui siihen, jos-
kin oli edelleen epäilevällä
mielellä. Helin nuorempi
sisar Mari on kertonut isän-
sä tuolloin sanoneen: ”Mihi
sie tää lintuseis pistät, kel-
kassaks sie häntä vejät”.
Helena Puranen ja Kons-
tantin Felin vihittiin avioliit-
toon 8.4.1907. Nuoripari
löysi kodin, joskaan ei vielä
omaa, ja Konsta löysi työ-
tä. Kaksi vanhinta lastakin,
Väinö ja Fanni, syntyivät
ennen seuraavaa elämän-
muutosta.

Näinä vuosina myös
Konstan nuorempi veli,
Anselm (s. 1886), muutti
Pyhäjärvelle. Hän oli ensin
rautatienrakennustöissä,
mutta solmittuaan aviolii-
ton 1917 Katri Matikai-
sen kanssa hän asettui py-
syvästi Noitermaahan ja
teki pääasiassa suutarintöi-
tä.

Samoin kuin Konstan
Heli, myös Anselmin Katri
eli Kaisa oli vanhaa pyhä-
järveläistä sukua. Nämä
Matikaiset asuivat Vesikon-
mäellä ja heitä kutsuttiin
”lautamieheläisiksi” suvus-
sa eläneiden kihlakunnan
lautamiesesi-isien mukaan.
Toinen Matikaisen suku, jo-
hon myös edellä mainittu
Emil Matikainen kuului, oli
samoin vanha pyhäjärve-
läissuku, mutta tullut ky-
lään eri teitä kuin ”lauta-
mieheläiset”.

Anselmilla ja Kaisalla eli
“anselmilaisilla” oli oma-
kotitalo Lamminharjulle
menevän oikotien varressa
lähellä Osuuskassataloa.
Perheen lapset olivat Rau-
ha, Helvi, Olavi ja Aino.
Heistä Rauha avioitui Simo
Purasen pojan Armaksen
kanssa.

Korven Konsta
Noitermaan kylän keskus-
tasta kaakonsuuntaisesti
Sakkolaan päin kuljettaessa
kahden-kolmen kilometrin
päässä sijaitsi Soprikkala.
Osa tästä alueesta oli ni-
meltään Rautkorpi. Siellä
oli kylän tilallisilla varsin
laajat pelto-, niitty- ja haka-
maat.

Soprikkalaan kuljettiin
pääasiassa Lamminharjulta
jatkuvaa Sakkolan suuntaan
vievää harjutietä, josta sit-
ten erkani ns. linjatie vilje-
lyksille. Konsta Felinillekin
Soprikkala oli tullut  tutuk-
si, olihan hän asunut jo
useita vuosia paikkakunnal-
la. Hänellä on täytynyt olla
”unelma” omasta maapai-
kasta, sillä kyläläisten häm-
mästykseksi hän osti Sop-
rikkalasta maata ja päät-
ti lähteä nuoren perheensä
kanssa sinne asumaan,  ra-
kentamaan ja raivaamaan.

Kylän isännät, silloista ky-
länvanhinta, Juho Ijasta
myöten varoittelivat lähti-
jää, olihan paikka huonon
tien takana ja kolmen kilo-
metrin päässä kylästä. Mut-
ta, kuten Alma Rastas, o.s.
Matikainen, kylän histo-
riikissa kertoo:

”Konstapa ei korpea pe-
lännyt. Hän raivasi pellot,
rakensi talon ja navetan ja
poikien kasvaessa yhä laa-
jensi viljelysmaitaan.”

Kenen tai keiden kanssa
Konsta oli maakauppoja
tehnyt, siitä ei ole tietoa.
Toini Pelkonen kertoi
vuosia sitten, että heillä, Por-
saanmäen Vesikoilla, oli
maata Soprikkalassa, ja sen
maapalstan oli Felinin
Konsta ostanut.

(Noitermaan seudulla,
kaiketi muuallakin Pyhäjär-
vellä, on ollut vielä 1900-
luvun alussa tiluksia oman
kylän ulkopuolella. Emilia
Kaasalainen, kotoisin Jaa-
masta, kertoi, että heillä oli
niittyjä Konnitsassa asti. Hän
oli ollut siellä kesäisin ”kar-
jamajalla” hoitamassa leh-
miä äitinsä  seurana.”)

Leskeksi suuren
lapsikatraan kanssa
Elämä ”Korvessa” oli uut-
teraa työntekoa. Toivolaksi
nimetty koti kohosi ja per-
he kasvoi. Väinön ja Fan-
nin lisäksi perheessä olivat
aikuisikään päässeet lapset
Toimi, Tauno, Saimi,
Eino ja Lauri. Siiri ja
Mikko kuolivat pieninä.
Perhettä kohtasi suuri suru,
kun perheen äiti ja Kons-
tan rakastama Heli-vaimo
kuoli joulukuussa 1925. Äiti
kuoli nuorimman lapsen
synnytykseen ja samoin
menehtyi pienokainen.

Konsta jäi yksin suuren
perheensä kanssa. Mutta
elämä  kodissa jatkui. Ta-
loustöihin ja karjanhoitoon
Konsta-isäntä palkkasi pal-

velijat. Vielä 30-luvullakin
palvelijan pito talossa oli
tavallista, jos oma työvoi-
ma ei riittänyt. Lauri on
kylän historiikissa kuvaillut
kotiaan: ”Talo peltojen kes-
kellä on iso, taitekattoinen
ja punaiseksi maalattu. Na-
vetta on talon takana met-
sän puolella. Talossa on
sellainen harvinaisuus kuin
vesijohto. Vesi tulee pai-
neella lähteestä puuputkia
myöten. Isä on ahkeruu-
dellaan ja lisämaita osta-
malla laajentanut tiluksiaan.
Niinpä tila on peltopinta-
alaltaan nyt (1939) kylän
suurimpia.”

Perheen lapsille tuli kol-
men kilometrin mittainen,
metsäinen, osin kaunis har-
jutie vuosien mittaan kou-
luun ja kylään kulkiessa hy-
vinkin tutuksi. Kauppaan
ja muille asioille isä-Konsta
kulki hevosella. Heikki
Karttunen on kertonut, että
maidonmyyntiosuuskunnan
jäidennostotalkoot aloitet-
tiin sitten, kun Korven
Konsta ajeli ensi kertaa he-
vosellaan Kujassuusta lam-
men jäätä pitkin kylään päin.

Kylän keskeltä kauem-

pana eläminen ei suinkaan
ollut niin yksinäistä kuin
kuviteltiin. Varsinkin kesäi-
sin oli vilkasta, kun kylän
lehmiä ”ajettiin” aidatuille
hakalaitumille ja illansuussa
haettiin pois, tai kun pel-
loille tultiin useista taloista
samoihin aikoihin heinä- ja
sadonkorjuutöihin.

Harjutien varteen tuli
kaksi asuntoakin. Kylästä
päin tullessa tien vasem-
malla puolella uudessa ko-
dissaan asui ”Tommo Ant-
ti” eli Antti Tuomaanpoi-
ka Matikainen nuoren
perheensä kanssa.

Lähelle linjatietä jo 1920-
luvulla saivat Purasen sisa-
rukset Kaisa ja Mari oman
talon tonttimaineen. Tämä
on varmaan ollut Konstan
perheelle mieluinen naapu-
ruus. Felinin lapsille he oli-
vat Savelan tädit, mutta ky-
läläisten kesken heitä kut-
suttiin “Savtontin tytöiksi”.

Vanha Purasen tila oli
jaettu veljesten Mikon ja
Simon kesken ja samassa
yhteydessä sisaret ovat saa-
neet osiaan, kaiketi Helikin.
Kun Konstan vanhin poi-
ka, Väinö, avioitui, hänkin

rakensi isänsä tavoin ko-
din korpeen, vähän kau-
emmas entisestä kodista.
Ihmeenä pidettiin, kun
Konstan talossa olivat ve-
sijohdot, mutta vähintään
yhtä suuri ihme oli se, että
Väinön uudessa tuvassa
paloivat sähkövalot. Noi-
termaan seudulla ei ollut
vielä 1930-luvulla tätä mu-
kavuutta. Väinöllä oli ”it-
sekehitetty voimalaitos”,
jossa käytettiin läheisen
ojan virtaavaa vesivoimaa.

Monen toimen
isäntämies
Konsta mukautui leski-
miehen osaansa. Kyläyh-
teisössä häntä arvostettiin
nyt vakavaraisena isäntä-
nä.

Konsta Felin oli pitkä-
aikainen kansakoulun joh-
tokunnan jäsen ja hän kuu-
lui 1930-luvulla sekä Noi-
termaan Osuuskaupan
että Noitermaan Osuus-
kassan hallituksiin. Noi-
termaan seudun historii-
kissa, sivulla 57 olevassa
Kassantalon seinustalla
otetussa valokuvassa ovat

Konsta ja Heli Felin. Alkuperäinen kuva säilynyt talvisodan alussa maas-
toon kätketyssä ”piilokorsussa”.
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Konsta Felin 70-vuotiaana lastenlasten ympäröimänä.

takarivissä vasemmalta lu-
kien Yrjö Inkinen, Paa-
vo Pelkonen, Mikko
Hatakka ja edessä Kons-
ta Felin, kaikki maanvilje-
lijöitä, keskellä on Toivo
Karttunen, autoilija, ja oi-
kealla kassanhoitaja Mik-
ko Matikainen. (Kirjan
toisena toimittajana pa-
hoittelen, että historiik-
kimme valokuvien useis-
ta kuvateksteistä puuttu-
vat henkilöiden nimet).

Vuosien kuluessa Kons-
tan ja Helin lapset aikuis-
tuivat ja vanhimmat, Väi-
nö, Fanni ja Toimi solmi-
vat avioliitot ja muuttivat
omiin talouksiinsa. Väi-
nön puoliso oli Hilma
o.s. Timberg ja heidän
tyttärensä, Martta, Anja
ja Irja syntyivät ennen so-
tia.

Fanni avioitui Aaron
Salmisen kanssa ja muutti
Tampereelle. Toimilla ja
Lainalla, o.s. Määttänen
Alakylästä, oli kotipaikka
Noitermaassa Mattilan
Purasten naapurissa. Ko-
deissa, suuremmissa ja
pienemmissä, niin Kor-
ven Konstalla kuin muu-
allakin, elettiin luottavasti
työtä tehden ja tulevai-
suuteen katsoen.  Tuli sota
ja mullisti kaiken…

Artjärvi –
Noitermaa –
Suoniemi
Talvisodan  myllerryksis-
sä Konsta Felinin perheen
evakkoajan koti oli  Ala-
vuden Ranta-Töysässä.
Siellä asuessa Saimi-tytär
vihittiin avioliittoon noi-
termaalaisen Eevert
Karttusen kanssa. Hei-
dän lapsensa ovat Ritva
ja Risto.

Rauhan tultua Konsta
osti Lahdesta omakotita-
lon. Tässä talossa isä-
Konstan kanssa asuivat
Lauri ja Tauno sekä Saimi
miehensä kanssa. Nuoret
miehet saivat työpaikan
Lahdesta ja Saimi emän-
nöi koko perheelle. His-
toriikin sivuilla Lauri Felin
kertoo perheen seuraa-
vasta elämänvaiheesta:

”Asuimme Lahdessa
suunnilleen vuoden, mut-
ta sitten tuli voittamaton
kaipuu omaan maahan.
Ostimme Artjärveltä
maatilan ja muutimme sin-
ne keväällä -41. Tila oli
järvenrantatila ja paikka
oli kaunis.  Artjärven ko-
dissa vihittiin avioliittoon
Eino-veljeni ja Eila Lau-
lajainen. Alavudelle jää-
nyt Väinö-veljeni osti
myös maatilan Artjärvel-
tä ja muutti sinne perhei-
neen”.

Tuli jatkosota ja Karja-
lan takaisinvaltaus. Monet
palasivat kotiseudulle jo
syksyllä 1941, suurin
muuttoaalto oli keväällä
1942. Noitermaan kylä
oli puoliksi poltettu, mut-
ta Soprikkalassa talot oli-
vat säilyneet. Lauri on
muistellut tuota aikaa näin:

”Suuri oli meidänkin

isä-Konstalla  Karjalan kai-
puu, kun hän myi Artjär-
ven maatilan maaliskuussa
1942 ja muutti kotiin, Kar-
jalaan. Siellä oli varmasti
jännittävä hetki, kun isä ja
Väinö-veli lähtivät tutki-
maan,  onko säilynyt piilo-
korsu, jonka me kaikki vel-
jekset yhdessä teimme en-
nen talvisodan alkua. Kor-
suun oli piilotettu paljon
arvokasta tavaraa kolmes-
ta taloudesta: Väinön, Sa-
velan tätien ja meidän omia.
Siellä oli ompelukoneita, se-
paraattoreita, kutomakone,
paljon liinavaatteita ja run-
saasti viljaa. Oli iloinen yllä-
tys, kun kaikki tavara oli
säilynyt hyvänä, jopa valo-
kuvat ovat vielä tänä päi-
vänä katsottavia.”

Korven Konsta oli nyt
kotonaan ja varmaan iloitsi
siitä, mutta eihän elämä ol-
lut entisellään. Pojat olivat
rintamalla ja työntekijöistä
oli pulaa. Sukulaiset ja tutut
ihmiset auttoivat. Emilia
Matikainenkin muistelee,
kuinka he olivat syksyllä -
42 olleet Felinin Konstan
pellolla perunoita kaivamas-
sa. Lauri haavoittui vaikeasti
ja oli kotona toipumislo-
malla kesästä -43 huhti-
kuuhun -44, jolloin joutui
takaisin sotatoimiin.

Kesäkuussa -44 tuli uusi
lähtö kodista ja kotiseudul-
ta. Irja Matikainen, jonka
kanssa Lauri oli kihlautu-
nut, hoiti sekä kotinsa että
Konstan karjan kuljetuk-
sen. Matka päättyi Keu-
ruun Liesjärvelle, jossa ole-
vaan autiotaloon majoit-
tuivat paitsi Konsta Felin,
myös Matikaiset ja kaksi
muuta perhettä.

Ilon aihettakin oli, sillä
Lauri Felin ja Irja Matikai-
nen vihittiin Keuruun kir-
kossa 10.9.-44. Vihkimisen
suoritti Pyhäjärven kirkko-
herra, rovasti Wiika. Irja,
Martti Matikaisen nuo-
rin tytär, kuului  ”lautamie-
heläisten” sukuun.

Keuruulta Felinit muutti-
vat Orimattilaan. Konsta
vuokrasi sieltä pienen
maanviljelystilan, jota hän
yhdessä Laurin ja Irjan
kanssa viljeli kolmen vuo-
den ajan.

Suoniemestä (liitetty No-
kiaan v. 1973), tuli noiter-
maalaisten sijoituskunta.
Viereisistä Kauniaisten ja
Kuljun kartanoitten maista
muodostettiin maanhankin-
talain mukaisia tiloja. Kons-
ta Felinin perhekunnasta
Väinö Felin, sekä Saimi ja
Eevert Karttunen asettui-
vat Kauniaisten kylään. Kul-
jun perämaasta osoitettiin
tilat Toimi, Tauno ja Lauri
Felinille. Konsta Felinin tila
oli jaettu kahteen osaan.
Näin Tauno ja  Lauri saivat
kumpikin omat paikkansa.

Tauno oli avioitunut
Lahja o.s. Siiran kanssa.
Heidän ainoa lapsensa,
Eila, kuoli pienenä. Vel-
jeksistä Eino oli kotiutunut
perheineen Myrskylään.

Konsta, nyt jo ikää saa-
nut, eli poikansa Laurin per-

Lähteet:
Heli Vihottulan o.s. Felin

antamat tiedot isovanhem-
mistaan. Häneltä ovat myös
valokuvat kuvateksteineen.

Eila Matikainen, Vpl. Py-
häjärvi Matikaiset v. 1658-
1997

Aimo Matikainen, Antti
Matikaisen suku Pyhäjärvi
Vpl.

Anna-Liisa Heikkilä,
Heikki Karttunen Noiter-
maan seudun historiikki

Noitermaan seudun his-
toriikki Vaellusvuodet

heessä, jossa Suoniemelle
tullessa 1947 oli jo noin
vuoden ikäinen Arto-poi-
ka. Lauri rakensi ensin sau-
namökin ja siellä Konsta-
pappa huolehti Artosta, kun
vanhemmat uurastivat ra-
kennus – ja muissa töissä.
Toki oli pappa iloissaan,
kun perheeseen syntyi vielä
pieni tyttö, ja tälle annettiin
nimeksi Heli.

Tämä ”Korven Kons-
ta”, monenlaisia elämän-
vaiheita kokenut ja niin voi
myös aiheellisesti sanoa, py-
häjärveläistynyt mies, säi-
lytti läpi elämänsä oman
Orimattilan murteensa.
Hänelle esimerkiksi  ”mie”
oli aina”min”.

Konsta Felinin elämä
päättyi Suoniemellä joulu-
kuussa 1953 ja hänen vii-
meinen leposijansa on No-
kia hautausmaassa.

ANNA-LIISA
HEIKKILÄ

Karjalan Liiton naistoimikunta on valinnut vuoden 2018 ruoan ja leivonnaisen.
Vuoden ruoka on riistapata ja vuoden leivonnainen on hätäpulla.

Riistapata
500 g hirvenlihaa
500 g poron paistia
500 g peuran paistia
150 g pekonia
2-3 rkl sipulikuutioita
voita
suolaa
pippuria
laakerinlehtiä
vettä
lihalientä
halutessa punaviiniä 1 dl
 
Leikkaa lihat pieniksi suikaleiksi. Ruskista lihat pannulla voissa ja laita pataan.

Lisää mausteet, sipulikuutiot, vesi ja lihaliemi. Hauduta uunissa n. 1½ tuntia
miedossa lämmössä. Halutessa lisää viimeiseksi punaviiniä.

Hätäpulla
1  kananmuna
1 dl sokeria
1 tl (vajaa) suolaa
¼ dl  öljyä
3,5 dl maitoa
7,5 dl  vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta tai soodaa

Vatkaa kananmuna, sokeri, suola ja öljy kevyesti. Lisää ensin kylmä maito
sekaan ja sen jälkeen jauhot, joihin leivinjauhe (tai sooda) on sekoitettu.

Paista paksuhkosta taikinasta pikapullia kuumalla paistinpannulla voi-öljy-
seoksessa molemmin puolin. Lisää sokeria päälle ja nauti!

 

Riistapata ja hätäpulla
vuoden karjalaiset ruoat
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Hilja Pärssinen (1876-1935) kirjoituspöydän ää-
ressä 1907, jona vuonna hänet valittiin ensimmäi-
sen kerran kansanedustajaksi (1907-1918) ja tois-
tamiseen vuosiksi 1929-1935. Kuva: Työväen Ar-
kisto. Maaliskuun lehdessä oli Kaarina Pärssisen
kirjoittamaa kerrontaa uudesta kirjasta ja Hilja
Pärssisen elämästä.

Pärssisten sukuseuran johtaja vaihtuu
Pärssiset ovat koolla 5.
toukokuuta Kinnalan
Koukulla Kiikassa eli ny-
kyisessä Sastamalassa. Tie-
dossa on ylimääräistä jän-
nitystä, sillä sukuseuraa
alusta asti eli 10 vuotta
luotsannut Antero Pärs-
sisen on kertonut jättä-
vänsä puheenjohtajan pes-
tinsä. Kokousväen käsiin
jää siten hänen seuraajan-
sa valinta.

Luvassa on sääntömää-
räisen sukukokouksen li-
säksi muutakin mielenkiin-
toista ohjelmaa, sillä Hil-
ja Pärssisestä elämäker-
ran kirjoittaneet Armi Vii-
ta ja Marjaliisa Hentilä
pitävät tapaamisessa esi-
telmän Hiljasta ja hänen
miehestään Jaakko Pärs-
sisestä. Kirjan nimi on

Uuden ajan nainen – Hilja
Pärssisen elämä.

Hilja Pärssinen on ollut
maailmanmitassakin ainut-
laatuinen vaikuttaja, sillä hä-
net valittiin Suomen en-
simmäiseen eduskuntaan, ja
hän on siten myös maail-
man ensimmäisiä naiskan-
sanedustajia.

Hilja ja Jaakko Pärssinen
olivat molemmat opettajia
Viipurissa. Jaakko teki
muun muassa saksankieli-
sen väitöskirjan kasvatus-
tieteestä, ja Hilja puhui pal-
jon naisten ja lasten aseman
puolesta.

Vuoden 1918 sodan jäl-
keen he pakenivat joksikin
aikaa Venäjälle, mutta pala-
sivat sieltä Suomeen. Van-
kilavuosien jälkeen Hilja
palasi vielä eduskuntaan.

Kirjan tekijät oikovat

myös Jaakko Pärssisen
myöhemmistä vuosista syn-
tyneitä vääriä käsityksiä, jot-
ka ovat tähän asti eläneet
sitkeästi historiankirjoissa.

 
Tapaamisessa puhutaan

myös Pärssisten valmistu-
massa olevasta sukukirjas-
ta. Kirjan teko on viivästy-
nyt, sillä suvusta on saatu
jatkuvasti uutta tietoa mm.
Venäjän arkistoista löyde-
tyistä vanhoista asiakirjois-
ta sekä dna-tutkimuksen
ansiosta. Lisäksi Vuokko
Pärssinen-Tainio ja An-
tero Pärssinen kertovat ta-
paamisessa jääkäri Armas
Pärssisestä sekä vuoden
1918 tapahtumista Vpl. Py-
häjärvellä. Luvassa on tie-
toa lisäksi Pärssisten aikoi-
naan ulkomaille muutta-
neista sukuhaaroista. 

Seuran hallitus odottaa
jännityksellä myös sitä, rik-
koutuuko sukukokousten
osanottajaennätys. Kiikka
yltää nimittäin tiettävästi
maailmanennätyslukemiin
Pärssis-tiheydellään.

Tapaamisen emäntä
Marja Koukku, o.s. Pärs-
sinen, kertoo tilaisuudessa
myös Pärssisten asuttami-
sesta Kiikkaan sodan jäl-
keen.

 Sukutapaaminen alkaa
kello 9 maissa kahvilla ja
piirakalla, ja virallinen osuus
alkaa kello 13. Ilmoittautu-
mismaksu on 38 euroa ja
alle 15-vuotiailta 20 euroa.

KYÖSTI PÄRSSINEN

Helena ja Aapro Äikiän
jälkeläiset ovat kokoontu-
neet vuosittain. Perheeseen
kuuluivat lapset Armas
(1901-1995), Juho (1904-
1976), Viljo (1910-1997)
ja Hilja (1914-2011).

Armas ja Alisa Äikiän
lapset Aarni ja Helka,
Juho ja Aino Äikiän lap-
set Reino, Risto ja Rai-
mo, Viljo ja Saara Äikiän
lapset Aimo ja Raija sekä
Hilja ja Arvi Hinkkasen
poika Kauko ovat muo-
dostaneet sukukokouksi-
en perusjoukon.  Ilahdut-
tavasti ovat myös seuraa-
vat sukupolvet osallistu-
neet   sukutapaamisiin.
Serkuista 1947 syntynyt
Raimo Äikiä kuoli 2007
ja 1936 syntynyt Helka
Koponen kuoli 2015.

Lokakuussa 2017 ko-
koontuivat Aino ja Juho

Äikiän jälkipolvien nuoret lähdössä Karjalaan

Äikiän lastenlapset Huittis-
ten Nokkamäessä saunail-
taan. Tilaisuudessa käytiin
tilan rakentamiseen liittyviä
vaiheita läpi Reinon ja Ris-
ton kertoillessa  vuoden
1948 rakentamiseen ja uu-
teen kotiin liittyviä  tapah-
tumia.

Kokoontumisen aikana
otettiin myös serkuista va-
lokuva ja he asettuivat suun-
nilleen samaan asentoon
kuin 1972 otetussa valoku-
vassa, jossa mukana olivat
vielä isovanhemmat Aino
ja Juho Äikiä.

Kokoontumisen aikana
päätettiin myös suorittaa
yhteinen kotiseutumatka
Vpl. Pyhäjärvelle. Matka
toteutetaan 15.-17.6.2018 ja
mukaan lähtee osallistujia
muistakin  sukuhaaroista.

Monet ovat jo käyneet
useastikin entisellä kotiseu-

Aino ja Juho Äikiän lastenlapset kuvattuna 1972 ja lokakuussa 2017. Henkilöt  Mika (Ailan ja Riston poika), Petri (Helvin ja Reinon poika), Tarja (Irman
ja Raimon tytär), Hannu (Ailan ja Riston poika), edessä Arto (Irman ja Raimon poika) ja Marja (Helvin ja Reinon tytär).

dulla, mutta mukana on
ensikertalaisiakin. Matkan-
johtajana toimii Riston ja
Ailan poika Hannu ja van-
hempaan väkeä edustavat
mm. Aila ja Risto Äikiä
sekä Aimo Äikiä. Mukaan
otetaan tulkki.

Reino Äikiä ei enää jaksa
lähteä mukaan, mutta hän
on luvannut laatia 10-20
kohdetta, jotka matkalais-
ten tulee paikallistaa ja ku-
vata. Petri Äikiä pahoitte-
lee, ettei Venäjälle voi ottaa
mukaan valokuvausheli-
kopteria, jolla hän tottu-
neesti voisi ottaa ilmasta
käsin valokuvia.

Matkasta tehdään aika-
naan valokuvin varustettu
matkakertomus.

REINO ÄIKIÄ

Ostaisitko palan
Karjalaa?
OSALLISTU ja osta  pala KARJALAA:
Sakkolan Hovinkylässä lahjoitusmaa talon-
poikien muistomerkin viereinen tontti on
myynnissä, 1200 neliötä.
Perustettu group Hovinkylä aikoo hankkia
tontin hintaan 15 700 euroa, hinnasta puuttuu
vielä muutama tuhat euroa.
Pääset osalliseksi tontista, vähimmäissijoitus
on 100 e, ylärajaa ei ole määritetty. Tämä on
ainutlaatuinen tilaisuus!
Toimi nopeasti ja tee varaus:
pitajaseura@rautu.fi
Karjala takaisin -terveisin

MARKKU PAKSU
Ihastjärventie 29, 50970 Mikkeli
puh. 044 925 9765

Tilaa oma
Pyhäjärvi-lehti
tai anna ystävälle ja
sukulaiselle lahjaksi!

Tilaushinta vain
35 euroa vuosikerta,

lehti ilmestyy
joka kuukausi.

 Soita
p. 040 730 2622
tai tilaa internet-
sivujemme kautta
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Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarvisaatio

Hyvä lahjavinkki:
 hanki lahjaksi uutuuskirja

sukulaisille ja ystäville, muista
myös äitiä ja isoäitiä!

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.

WERNITSAN VILJELYKSILTÄ
SORTANLAHDEN

KAUPPAPAIKKAAN
Kyläkirja kertoo Vpl. Pyhäjärven Wernitsan,
Sortanlahden, Haapalan ja Rautakorven kylä-
historiaa. 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

Pääsiäisenä
vuonna 1918

Hanki historiaa
kertova teos,
tämä on myös
arvokas lahja!

Elämää ja ihmiskohtaloita vuosilta 1917-1921

Tämä neljänkymmenen
vuoden takainen lapsuu-
teni pääsiäinen oli siinä
määrin erikoinen, että
haluaisin sen kertoa leh-
temme lukijoille.

Itäiseltä suunnalta kuu-
lui outoa ääntä, joka
muistutti ns. ukkosen jy-
rinää, vaan sitä se ei ol-
lut. Ilmanpaine oli niin
kova, että ikkunanlasit
helähtelivät.

Muistan äitini sano-
neen: ”Herra Jumala,
mitähän tästä tulee seu-
raamaan”?

Lähdin naapuriin. Saa-
vutin tiellä pienen ryh-
män nuoria miehiä
(oman kylän poikia),
näillä olivat valkoiset kä-
sivarsinauhat. He lauloi-
vat laulua, joka oli mi-
nulle aivan uusi ja sellai-
nen se oli laulajillekin,
koska paperikaistaleesta
säkeisten sanoja kerrat-
tiin.

Tulkoon tässä maini-
tuksi, että nuo laulajat
eivät olleet ”täynnä ma-
keata viiniä”. Varmaan-
kin he olivat täynnä jo-
takin muuta, joka oli mi-
nulle silloin vielä tunte-
matonta? Tämä tunte-
maton tekijä sai heidät
laulamaan laulua, jonka
nimi oli ”Jääkärin mor-
sian”.

Menin tuon ryhmän
mukana erääseen naa-
puritaloon, jossa nuo
valkoisilla käsivarsinau-
hoilla varustetut nuoret
miehet teki lähtövalmis-
teluja. (Olivat lomalla).
He lähtivät sinne, mistä
tuo ukonjyrinää muis-
tuttava ääni kuului.

Jatkoin matkaani ky-
län keskustaan. Täällä
minua kohtasi yllätys.
Vanhempi veljeni ja eräs
naapurin mies olivat siellä
erikoistehtävissä.

He lähtivät kotona käy-
mään ja luovuttivat tehtä-
vänsä minulle ja naapurin
pojalle. Kovin sekavin tun-
tein tämän tehtävän otin
vastaan, en oikein tiennyt
ollako ylpeä luottamukses-
ta, vaiko nyrpeämielinen
tuosta tehtävästä.

Tämä tehtävä edellytti
kantaa haulipyssyä olalla ja
tuntemattomilta henkilöiltä
vaatia ns. lupapapereita tar-
kastettavaksi. Jälkeenpäin
olen ajatellut, että tiissä jou-
duin leikkimään ns. ”soti-
laspojan osaa”.

Yllätys tuli tässäkin tehtä-
vässä. Eräs mies ja nainen
ajoivat mustalla hevosella
eivätkä pysähtyneet, kun sa-
noimme ”seis”. Saimme
kehoituksen eräältä isom-
malta pojalta: ”ampukaa”.
Tätä käskyä emme heti
noudattaneet. Kyseellinen
poika  tempasi haulikon
kädestäni ja pamautti. Täs-
tä oli seurauksena, että  luk-
kolaite aukesi ja ruudinkaa-
su työntyi ampujan kas-
voi1le, vaan ei  pahemmin
käynyt. Eikä hevosmies va-
hingoittunut senkään ver-
taa, sillä piippu oli paljon
sivulle suunnattu. Pian tä-
män ns. välikohtauksen jäl-
keen saimme luovuttaa teh-
tävän entisille miehille.

Tästä ensimmäisestä Pää-
siäispäivästä olikin tullut niin
paljon uutta osakseni, että
oli sopiva aika lähteä ko-
tiin.

Toinen Pääsiäispäivä val-
keni samoissa merkeissä
kuin ensimmäinenkin.  Tuo
ukkosen jyrinää muistutta-
va ääni kuului, kun aamulla
heräsin.

Äitini ja isäni kertoivat,
että samainen jyrinä on kuu-
lunut läpi yön.

Sen lapsen vaistollakin
huomasi, että ei ollut sitä
pääsiäisen juhlan tuntua mi-
nunkaan kotonani, kuten

tavallisesti.
Minä lähdin taaskin ky-

lään, ja nyt oli asiaa. M:
lahden jääl1e oli  järjestetty
hiihtokilpailut. Järjestäjinä
oli, eräs kauppias (V:järven)
kunnasta, sanottiin yleisni-
mityksellä, ”sotapakolai-
seksi”.

Yllätykselliset oli nämä-
kin hiihdot. Pääsin toiselle
palkinnolle ja rahaa tuli pal-
kinnoksi. Tulkoon tässä ker-
rotuksi, että ilman erikoi-
suutta ei mennyt kyseellisen
päivän iltapäiväkään. Tämä
on kylläkin luonnollista, sen
olen myöhemmin tullut kä-
sittämään, että sellaista on
laiha ihmiselämä, kehdosta
hautaan.

Jokainen minuutti, tunti
ja vuorokausi tuopi aina
uutta tullessaan, vaan mitä,
sitä emme kukaan enna-
kolta tiedä, sillä se ompi
meiltä salattu? Eräässä A.
M. talossa oli hartaustilai-
suus ja sinnehän sitä minä-
kin menin.

Oltiin sisällä ja kuunnel-
tiin vakavahenkistä puhet-
ta, jota puhuja piti.

Sekä ottaen huomioon
sen ajan, jota elimme, oli-
vat ihmiset varmaankin her-
kempiä kuulemaan sanan
julistusta, koska tupa oli
kuulijakuntaa melkein täyn-
nä. Oltiin sisällä ja käytiin
ulkona.

Täällä ulkona käydessäm-
me huomioni kiintyi aitta-
rakennuksen alla olevaan
peltipurkkiin. Se kun ky-
seellinen talo tiedettiin ra-
harikkaaksi taloksi, niin sa-
noin toisille pojille: ”Tar-
kastetaanpas tuo purkki,
vaikka siinä olisi kultaa”.

Otimme purkin, kansi
auki ja sisältö esille. Oikein
arvasin, arvopapereita, lom-
pakon puolikas täynnä vii-
densadan seteleitä ja hou-
suntaskullinen melkein täyn-
nä kultarahoja. Olihan siinä

pikkupojilla ihmettele-
mistä. Ei kukaan sano-
nut aikaisemmin sellais-
ta rahasummaa käsissään
pidelleen. Hetken kat-
seltuamme tuota aarret-
ta pistimme ne purk-
kiin, ja yksi pojista teke-
mään ilmoitusta isännäl-
le.

Jonkin ajan kuluttua,
kun emäntä ja isäntä saa-
puivat löytöpaikalle, he
sanoivat: ”Nämä rahat
oli meiltä varastettu, ja
nyt ne ovat löytyneet”.

Miten lieneekään ky-
seelliset rahat romuka-
saan ja tienvarteen jou-
tuneet, sitä en tiedä,
mutta varmaankin ne
tämän löydön kautta
joutuivat oikeille omis-
tajille.

V.  LUUKKANEN

Vpl Pyhäjärvi lehden
numerosta 4/1958

Mauri Hauhia

”Tarkastetaanpas
tuo purkki,
vaikka siinä
olisi kultaa”
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Seuraava Pyhäjärvi-lehti
ilmestyy toukokuussa 2018  Aineistot

toimitukseen viimeistään 11.5. 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:
Karjalanneito, Pyhäjärven

kirkon alttaritaulu, Kullerot,
Valoisa polku ja Iiris. Adressi

sisältää kaksi tai useampia
sisälehtivaihtoehtoja, joista voi
valita sopivimman ja poistaa
ylimääräiset. Hinta 12 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 uusi 60-vuotishistoriikki (2017) saata-
vana hintaan 20 eur/kpl, 50-vuotishistoriikki 5
euroa, yht. 25 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

Vpl Pyhäkylä-Seura pitää kevätkokouksen Kinna-
lan Koukulla  la. 21.4 2018. Aloitamme ruokailulla klo
11.30. Ruuasta perimme 20 euroa henkilö. Fazer osti
Taubilan 100 vuotta sitten ja seuramme täyttää 20
vuotta, on siis aihetta pieneen juhlaan. Ohjelmaa,
arpajaiset.  Ilmoitathan tulosi heti Mauri Hauhia puh.
040 0213369 tai sähköposti taubila@pp.inet.fi Seija
Jokinen puh. 040 8355820 tai sähköposti
seija.jokinen@netti.fi Löydät tietoa myös netistä  http:/
/vpl-pyhajarvi.fi/tapahtumakalenteri

Lahden seudun Vpl Pyhäjärvi-kerhon toukokuun
kokoontuminen on torstaina 3.5.2018  klo 13.00 Lah-
dessa Ravintola Wanhassa Herrassa, Laaksokatu 17.
Tervetuloa!

Pärssisen sukuseuran sukutapaaminen ja sääntömää-
räinen sukukokous järjestetään 5. toukokuuta 2018 klo
9 alkaen, varsinainen kokous klo 13 alkaen. Paikkana
Kinnalan Koukku, os. Haapaniementie 21, 38300 Sas-
tamala. Ilm.maksu 38/20 euroa seuran tilille sekä Eija.
Herlevi@gmail.com tai 040 5744 582. Koukun puh.
(03) 513 5493 tai 050 401 1006.

Tampereen Seudun VPL Pyhäjärvikerhon
19.5.2018 retkisuunnitelmaan on tullut muutos, koska
Roineen kierros ei toteudu. Sen sijaan lähdetään Näsi-
järven kierrokselle Vanhalta kirkolta klo 9 Näsijärven
länsireunaa myötäillen Kurun kautta Virroille. Lounas
on Perinnekylässä. Nähdään Kulttuurimatkailukeskus
Wanha Tehdas Virtain Killinkoskella. Paluu järven
itäreunaa myötäillen Ruoveden kautta Teiskoon ja
Tampereelle. Yhdeksän tuntia kestävällä opastetulla
kierroksella on edellä mainittujen lisäksi paljon muuta
kuultavaa ja katsottavaa. Ota mukaan myös ystäväsi.
Ilmoittautumiset  ja lisätiedot sihteeri Pirjo Kiiala puh.
044 2815 047.
Kerho jää sitten kesätauolle ja kokoontuu jälleen maa-
nantaina syyskuun 3. päivänä klo 12.
4.6. Karjalanpuistossa Tampereen Kalevassa Muisto
elää -patsaallaKarjalaisseurojen yhteinen tapahtumatuo-
kio, jonka järjestelyistä vastaa tänä vuonna Tampereen
Karjala-seura.

Vanhoja Vpl. Pyhäjärvi-lehtiä voit katsella netistä
kotisivuiltamme.

Hyvää äitiepäivää 13. toukokuuta!

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.

Julkaisija: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr
Kotisivut: www.karjalanliitto.fi/
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.


