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Kesän
Vpl.

Pyhäjärvi
-juhlat

vietetään
Harjavallassa
sunnuntaina
15.7.2018.

Tervetuloa
mukaan
kaikki

karjalaisuudesta
kiinnostuneet!

Maaseutu tarvitsee
vahvan median

Karjalainen väki saapuu pitäjäjuhliin
Harjavaltaan värittämään katukuvaa

Kansanedustaja
Kaikkonen lupautui
juhlapuhujaksi

Karjalan Liiton valtakunnalliset kesäjuhlat vietettiin Kouvolassa viikkoa ennen juhannusta ja heinäkuun puolivälissä juhlitaan
Harjavallassa Viipurin läänin Pyhäjärven pitäjäjuhlia. Kuvassa vas. Pyhäjärvi-Säätiön lipun kanssa Markku Pärssinen, Karjalan
Liiton lipun kantajana Pertti Hakanen ja Vammalan Karjalaseuran lipun kera Esa Mäkinen. Kuva: Kirsti Naskali.

Pienestä on
piirakka rypytettävä

Ella Kojo, 3 vuotta, on jo ottanut menestyksellä
tuntumaa karjalaisiin piirakkakisoihin. SIVU 14.

Vaikka kymmenen vuoden takainen television tanssiki-
san liikanimi Kanki-Kaikkonen pysyy kansanedustaja
Antti Kaikkosen harteilla sitkeästi, niin odotettavissa
on kuitenkin karjalaisen letkeää ja lupsakasta juhlapuhet-
ta Harjavallassa heinäkuun puolivälissä.

SIVU  8

Maaseudun Tulevaisuuttta kolmatta vuotta luotsaava
Pyhäjärvi-juurinen päätoimittaja Jouni Kemppainen
näkee, että maaseutuun panostavalla medialla on tärkeä
yhteiskunnallinen merkitys. Hän myös piti juhlapuheen
valtakunnallisilla Karjalan Liiton kesäjuhlilla Kouvolas-
sa.

SIVUT 10-11
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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 viim. ma 9.7.2018 mennessä
mieluiten, yrjokaasalainen45(at)gmail.com tai

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

Yrjö S. Kaasalainen, Kallenkatu 10, 29200 Harjavalta, (viimei-
nen postileima 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.

72. Vpl. Pyhäjärvi juhlia juhlitaan heinäkuussa 15.7.
Harjavallassa, kiitos paikallisen karjalaseuran aktiivi-
suuden. Karjalaseuran toimijat ovat saaneet runsaasti
ihmisiä erilaisiin talkootehtäviin ja merkille pantavaa
on se, että myös muiden järjestöjen toimijat ovat
lähteneet innolla mukaan järjestämään juhliamme.
Pyhäjärvi-juhlamme koskettavatkin monia eri kulttuu-
rintuottajia ja pyhäjärveläinen kulttuuri sekä muistot
rakkaalta alueeltamme saavat varmasti arvoisensa
huomion tuona viikonloppuna.
 
Juhliessamme viime vuonna Karjalassa nykyisen
Plodovojen kunnan entisen Vpl. Pyhäjärven kirkkoahol-
la, saimme Harjavallan Karjalaseuran pj. Yrjö S.
Kaasalaiselta kutsun pitämään seuraavat juhlamme
Harjavaltaan. Juhlakutsu on perinteisesti seuraavalle
vuodelle pidetty pienen joukon tiedossa, kuten tänäkin
vuonna. Nyt heinäkuussa Harjavallassa kuulemme
ensi kesän juhlille kutsun ja näin paikkakunta tulee
taas julki ja valmistelut ensi vuoden juhliin voivat
alkaa.
Yrjölle tulevat juhlamme ovat erityiset. Hän on toteutta-
nut menneiden vuosien aikana useat juhlat yhteistyös-
sä monien eri karjalaseurojen kanssa säätiön edusta-
jan roolissa, mutta tällä kertaa yhteistyöseuran
puheenjohtajana. Yrjön huimalla vuosien kokemuksel-
la valmistelut ovat edenneet loistavasti ja meitä
jokaista odottaa taas yksityiskohtia myöden suunnitel-
lut kihut. 
 
Tänä vuonna juhlapuhujaksemme saimme, aina niin
loistavan tilannekomiikan taitajan, kansanedustaja
Antti Kaikkosen. Antin olen oppinut tuntemaan jo
vuosien takaa ja nyt olemme olleet viime vuodet
työkavereita eduskunnassa. Antti on myös säätiömme
hallintoneuvoston jäsen. Täytyy kyllä todeta, että
karjalaisella lupsakkuudella hän meidän ryhmääm-
mekin luotsaa sujuvasti tilanteesta toiseen. 
 
Kuluva vuosi on säätiöllemme 70-vuotisjuhlavuosi.
Pyöreää vuotta juhlistimme jo aiemmin keväällä
Tyrvään kirkossa upealla kirkkokonsertilla. Yleisöme-
nestys konsertissa oli odotustakin korkeampi, siitä
kiitos kaikille mukana olleille vielä kerran.
 
En voi olla pohtimatta sitä, millainen säätiömme
perustamiskokous seitsemänkymmentä vuotta sitten
on mahtanut olla ja mistä kaikesta siellä on keskustel-
tu. Keväällä 1948 perustamiskokoukseen tulleilla
aktiiveilla oli varmasti monenlaisia ajatuksia ja ideoita
säätiön tehtävästä. Uskon, että yksi näistä tärkeimmis-
tä oli juuri perustetun säätiön jatkuvuuden takaaminen
pitkälle tulevaisuuteen. Tämä on onneksi toteutunut ja
se sama tehtävä toimii edelleen säätiömme tärkeänä
kivijalkana.
 
Nyt juhliessamme 70-vuotiasta taipaletta olemme
saaneet perintönä hyvin hoidetun ja keskuudessam-
me laajaa arvostusta nauttivan säätiön, joka vaalii juuri
meidän kotipitäjämme perinteitä. Olenkin siitä iloinen,
että edelleen vuosittain kokoonnumme laajalla
joukolla päättämään säätiön asioista. Myös kesäiset
juhlamme keräävät laajan väkimäärän nauttimaan
toistemme seurasta sekä juuri sinulle tehdyistä
juhlista. Uskon vahvasti, että pyhäjärveläisyys jatkuu
tulevissakin sukupolvissa. Vielä vuosikymmenienkin
päästä juhlimme kihujamme joka kesä yhtä upeasti
kuin nyt.
 
Heinäkuisena juhlaviikonloppuna olemme jo tietoisia
tämän vuoden tangokuninkaan nimestä, kuitenkin
vielä tätä lehteä lukiessamme saamme vielä jännittää
meidän pyhäjärveläis-huittislaisen Petri Kiiskin
puolesta. Keväällä juhlakonsertissa saimme kaikki

Juhlille runsain joukoin

kokea mahtavat tulkinnat meille
niin tärkeistä karjalaisista lauluis-
ta, joten todella uskon ja toivon
Petrin voittoon. Kaik myö pidetään
Petri siul peukkuloita pystys!
 
Kiitos alkuvuodesta ja tervetuloa
Harjavaltaan läheltä ja kaukaa.
Muista tarjota ystävällesi kyytiä! 

PERTTI HAKANEN
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön

hallituksen pj

Vpl. Pyhäjärvi-juhlan valmistelut täällä Harjavallassa ete-
nevät aikataulussa ja ovat tätä kirjoittaessani jo loppusuo-
ralla. Ahkera talkooväki ja innokkaat ohjelmansuorittajat
ovat ottaneet tehtävät vastaan, jotta kaikki sujuisi hyvin
juhlapäivänä.

Olemme toimineet tunnetun, jo edesmenneen ministeri
Nestori Kaasalaisen ”sie, mie ja myö yhes” sanontaa
käyttäen ja hyvin tuo sanonta toimii täällä Satakunnassa-
kin.

Juhlapäivään mahtuu paljon tapahtumia, joiden yksi-
tyiskohdat löytyvät lehtemme sivuilta ja juhlaohjelmasta.
Kannattaa lisäksi piipahtaa Harjavallan kaupungin ja
seurakunnan sekä Harjavallan Karjalaseura ry:n kotisivuil-
la. Karjalan Liiton ja Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön kotisivuilta-
kin löytyy mielenkiintoista luettavaa juhliamme ajatellen.
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa allekirjoittanut.

Arvoisa lehtemme lukija! Tule ja tulkaa joukolla nautti-
maan kesäisestä juhlastamme. Samalla jatkamme yhdessä
pyhäjärveläisyyden kunniakasta perinnettä karjalaisuuden
leveällä saralla.

Tervetuloa!

YRJÖ S. KAASALAINEN,
juhlatoimikunnan puheenjohtaja

Juhlatoimikunta toivottaa
tervetulleeksi Harjavaltaan

Sopivasti Harjavallan sukututkimus-seminaaria ajatellen
tulla tupsahti mielenkiintoista tietoa YFull-analyysiltä.
Moskovalaisten tiedemiesten analyysissä annetaan arvio
perimässä tapahtuneiden muutosten aikaulottuvuuksista.
Toisin sanoen arvioidaan mutaatioiden ajankohtia.

Määritys tapahtuu näytejoukosta todennäköisyyksiin ja
keskiarvoihin perustuen. Meidän pyhäjärveläisten geeni-
perimän selvittelyssä lähestytään nykyaikaa. Näytteitä
vain tarvittaisiin lisää, jotta päästäisiin kiinni eri sukujen
geeniperimään ja sitä kautta myös kauemmistakin suku-
laisuuksista. Isä- ja äitilinjan sekä myös ns. serkkutestejä
tulisi tehdä lisää.

Harjavallassa 14.7. Karjala-DNA -projektin asiantunti-
ja, huittislaisjuurinen, Paavo Salonen opastaa DNA-
tutkimuksen eri tasoilla olevia DNA:n käytännön saloi-
hin. Siellä julkaistaan myös uusimmat tiedot tähän men-
nessä saaduista tuloksista.

Etukäteen kannattaa tutustua Keikyän tytön, Marja
Pirttivaaran, kirjaan JUURESI NÄKYVÄT ja laajem-
paa DNA-tutkimuksen tietoa antavaan teokseen  KIEH-
TOVAT GEENIT.

Perinteiseen sukututkimukseen saadaan Esko Simo-
selta mainio johdatus Isovihan jälkeisiin aikoihin kotipi-
täjässämme venäläisten maakirjasta vuodelta 1712.

Tulkaapa mukaan Harjavallan Pyhäjärvi-juhlien ”va-
raslähtöön” Hiittenharjun hotelliin lauantaina  14.07.2018
klo 13.00.

ANTERO PÄRSSINEN
KALLE PAKARINEN

DNA-sukututkimus etenee Pyhäjärvi-juhlillakin
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Vpl. Pyhäjärvi-juhlat
Harjavallassa su 15.7.2018

Harjavallan Karjalaseura ry
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr

VPL. PYHÄJÄRVEN
VAAKUNAN SELITYS:
Punaisessa kentässä kultainen lipuke,
jossa musta, kulmikas tylppäkärkinen
ankkuriristi; ristin alin sakara muita pitempi.
Lipukkeen yläpuolella kaksi irtonaista, toisiaan
vastaan iskevää käsivartta, joista oikea pitelee
miekkaa, vasen käyrää sapelia; kaikki hopeaa.

Klo 10.00 Karjalaisen kansan messu,
Harjavallan kaikkien autuuksien kirkossa, Kirkkokatu 3
Pyhäaamun rauha, kanttori Leena Kivi
Liturgia, kappalainen Jani Laaksonen
Saarna, rovasti Raimo Vuoristo
Kolehti kerätään Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hengellisen toiminnan tukemiseen
Kunnianosoitus ja havuseppeleen lasku
Sankarihaudalle ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille
Puhe Sankaripatsaalla,  Harjavallan Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Jaakko Suontausta
Virsi 577: 1-4 Isänmaanvirsi, säestää Harjavallan Soittokunta

Klo 11.00-14.00 Ruokailu Harjavallan seurakuntatalon isossa salissa, Kirkkokatu 3
Ruokana on lihakeittoa (kasvisvaihtoehto valittavissa) ja tumma leipä.
Jälkiruokana on marjakiisseli. Juomat; maito, piimä, kotikalja ja vesi.
Ruokalippuja  12,50e/henkilö myydään ovella. Alle 8 v aikuisen mukana ilmaiseksi.
Kahvia, teetä, mehua ja piirakka munavoilla (4 e)  tai pulla (3 e), tarjoilu seurakuntatalon
pikkusalissa (pääovelta oikealle) tarjolla klo 09.00-14.00. Maksetaan ovella.

Klo 11.00- 14.00 Honkalan urheilukentällä, Yhdyskatu 5, juostaan  V & U.S. Kaiku -muistoviesti.
Kilpailu alkaa klo 12.15. Palkintojen jako on urheilukentällä heti juoksun jälkeen.
Kaikki juoksijat palkitaan.

Klo 14.00- 16.30 Päiväjuhla koulukeskuksen Harjavaltasalissa,
Myllykatu 3, juontajana Mauri Paavilainen
Karjalaisten laulu, säestää Harjavallan Soittokunta, johtajana kapellimestari Heikki Syrjänen
Tervehdyssanat, Harjavallan Karjalaseura ry:n puheenjohtaja Yrjö S. Kaasalainen
Harjavallan kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja Hannu Kuusela
Lauluryhmä Soiseli esiintyy, johtajana Anneli Markkanen
Juhlapuhe kansanedustaja Antti Kaikkonen
Kanttori Pasi Nieminen laulaa esiintyy
Nuorten puheenvuoro
Harjavallan Soittokunta
Kilpailujen tulokset, stipendien julkistaminen ja huomionosoitukset,
Vpl. Pyhäjärvi Säätiön edustajat
Tervetulotoivotus seuraaville juhlille
Päätössanat kansanedustaja Pertti Hakanen
Satakunnan laulu, Harjavallan Soittokunnan säestyksellä.
Tämän jälkeen nautitaan Vpl.Pyhäjärvi-Säätiön 70-vuotiskakkukahvit koulukeskuksen ruokalassa

Tilaa Pyhäjärvi-lehti omaksi tai
läheiselle lahjaksi
Vuosikerta vain 35 euroa,

lehti ilmestyy kerran kuukaudessa
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KirkonsanomaOnnittelemme

Harjavallan seurakunta
toivottaa kaikki VPL Py-
häjärveläiset lämpimästi ter-
vetulleiksi juhlimaan tänne
Satakunnan sydämeen!
Meille on helppo tulla ja
meillä on hyvä olla.

Harjavallan seurakunta
viettää tänä vuonna 150-
vuotisjuhliaan. Sinä aikana
seurakunta on elänyt elä-
määnsä samassa paikassa,
Kokemäenjoen varressa,
muuttuen maalaisseurakun-
nasta kaupunkilaiseksi yh-
dessä muun Harjavallan
kanssa. Samaan aikaan vä-
kimäärä kasvoi, paljolti
Karjalasta tulleiden evakoi-
den asettuessa töihin teh-
taille ja sairaaloihin, jotka
edelleen ovat paikkakun-
nan suurimmat työllistäjät.
Monen juuret ovat muual-
la, mutta tästä on tullut
uusi koti.

Tällä hetkellä seurakun-
nassa on n. 5500 jäsentä.
Seurakunta tarjoaa viikoit-
tain monenlaista toimintaa
kaiken ikäisille, mutta eri-
tyisesti näistä voisi mainita
Kymppiluokan, joka ko-
koaa kuukausittain jopa
parisataa henkeä kuuntele-
maan luentoja ajankohtai-
sista asioista. Siellä ihmiset
saavat kohdata toisiaan ja
mieli virkistyy kun sille tar-

Seurakuntakin toivottaa
tervetuloa Harjavaltaan

jotaan mielekästä ravintoa.
Seurakunnan kaksi kirk-

koa löytyvät samasta piha-
piiristä. Vanha puukirkko
on saanut nykyisen muo-
tonsa jo vuonna 1870. Juh-
lajumalanpalvelus järjeste-
tään Kaikkien autuuksien kir-
kossa, joka on otettu käyt-
töön 1984. Molemmat kir-

kot ovat muodostuneet rak-
kaiksi harjavaltalaisille, osan
muistaessa vielä vanhan kir-
kon tunnelmaa on monelle
jo tutumpi uusi kirkko ja
sen vuodenaikojen muka-
na elävä alttaritaulu.

JANI LAAKSONEN
kappalainen

Esko Sipponen sai ai-
koinaan valita, ryhtyisikö
veturimieheksi vai kuor-
ma-autoilijaksi. Itsenäisen
yrittäjyyden vetovoima
vei voiton kuvitellusta ka-
peasta, mutta pitkästä val-
tion leivästä. Pitkä tuli au-
toilijan urastakin, kuorma-
auto siirtyi isältä poika
Terolle vuonna 1990
noin 40 vuoden autoilun
jälkeen.

Yrittäjyys oli aika tyy-
pillistä Karjalasta evak-
koon lähteneille ja sodan
jälkeisenä aikana omiin
hartioihin luotettiin: terve
mies ja paljon voimaa ran-
teissa.

Sipposet tulivat Keu-
ruulle Viipurin läänin Py-
häjärven Noitermaan ky-
lästä vuonna 1944 Eskon
ollessa 16-vuotias. Lap-
suus- ja nuoruusmuistot
Karjalasta jäivät Eskon
mieleen elävinä.  Mutkien
jälkeen tämä silloin kuusi-
henkinen perhe löysi ko-
din paikan Pappilannie-
men kärjestä kivikosta,
joka ei muille ollut kel-
vannut. Liplatteli kuiten-
kin Keurusselkä tontin liki
jokaisesta kulmasta ja sin-
ne talokin rakennettiin.

Asutussuunnitelman
mukaan suurin osa pyhä-

järveläisistä asettui asumaan
Nokian seuduille Pirkan-
maan ja Satakunnan tie-
noille, mutta Sipposet päät-
tivät jäädä Keuruulle.  Siel-
tä löytyi kodin lisäksi myös
työtä sekä ystäviä. Omassa
Pappilannimen kodissaan
Esko nyt vietti 90-vuotis-
syntymäpäiviään 18.6.2018.
Yhdessä Seija-vaimon kans-
sa tässä kodissa on eletty
yhdessä jo lähes 70 vuotta.

Autoilua Esko harjoitti
jo 1940-luvun lopulta alka-
en, ensin isoveljen apupoi-
kana, mutta sitten itsenäise-
nä yrittäjänä 1950-luvun al-
kupuolelta lähtien. Elämä
ei sodan jälkeen kuitenkaan
ollut pelkkää työtä, vaan
nuoret löysivät toisensa
muun muassa kokoontu-
malla Keuruun asemalle
kuuden junalle. Kaikenlai-
nen muukin harrastustoi-

minta oli Keuruulla virke-
ää, niinpä Esko löysi Sei-
jansa näytelmäkerhon pii-
ristä. Jälkipolville on ker-
rottu, ei vähempää kuin
Moliéren tuotannosta. Sei-
ja Lång oli tullut Keski-
Pohjanmaan Alavieskasta
lapsuudenystävälleen Ter-
tulle hääpukua ompele-
maan ja sattuikin sitten käy-
mään niin, että Keuruusta
tuli hänen uusi kotipaik-
kansa.

Autoilusta saatiin leipä
perheeseen, joten kuorma-
auton katsastus oli vuoden

tapahtuma perheessä. Me-
neekö läpi vai paljonko vielä
pitää korjata? Koko perhe
jännitti tuota hetkeä ja yleen-
sä enemmän tai vähem-
män vanhaa autoa korjat-
tiin.

Pienyrittäjän leipä oli pal-
jolti itsestä kiinni. Työlli-
syysmahdollisuudet vaihte-
livat taloustilanteen mu-
kaan. Monet kerrat lasten
jo nukkumaan käydessä
isän lautanen jäi keittiön
pöydälle koskemattomana.
Ja usein meidän aamulla
herätessä isä oli jo pyyh-
käissyt jalkarätit saappaisiin
ja punaisen termarin kaina-
loon ja lähtenyt ”ajoon”,
kuten silloin sanottiin. Mutta
olipa hänen myös riemul-
lista pulahtaa omasta koti-
rannasta Keurusselän aal-
toihin hikisen ja kuuman
ajopäivän jälkeen.

Keuruulta oli useita kuor-
ma-autoilijoita 1960-luvun
alussa ns. Kekkosen teitä
tekemässä Kainuussa, niin
Eskokin Lentiirassa Dod-
gensa kanssa. Eri aikoina
Keuruulla töitä tarjosivat
muun muassa Serlachiuk-
sen puutavaranajo ja tie-
työt. Esko vaihtoi vaihto-
lava-autoon 1960-luvun lo-
pulla ja työmahdollisuudet
monipuolistuivat. Pionee-

Esko Sipponen 90-vuotiaaksi
rivarikko Kalettomalla ja
varuskuntatyömaa Tiu-
salassa toivat pitkään lei-
pää perheeseen. Muita va-
kituisia ajoja olivat taimien
kuljetus, roskalavojen tyh-
jentämiset sekä lukemat-
tomat erilaiset muutto-
kuormat, tavaroiden siir-
rot ja muut ajot, jotka
veivät Eskon välillä kau-
askin kotoa.

Vuosien myötä muun
muassa Keuruun syrjäky-
lät asujaimistoineen tulivat
tutuiksi. Noille syrjäkylille
oli sitten mukava palata
sieni- tai marjametsiin.

Myös Keurusselkä ka-
reineen ja kalapaikkoineen
tuli tutuksi. Aiemmin Es-
kolla oli verkkoja kaukana
kotoa, ”isolla selällä”, mut-
ta viime vuosina kodin
lähellä Tiwinlahdella pari
verkkoa on riittänyt kalas-
tustarpeiksi. Nuo verkot
hän talvisin kokee yhdessä
Teron kanssa. 1990-luvul-
ta alkaen syntyivät ensim-
mäiset lapsenlapset, rak-
kaat vunukat ja papan sil-
mäterät. Vunukoiden elä-
män seuraaminen on osa
papan ja mummon tä-
mänhetkisen elämän rikas-
ta arkea.

TARJA SIPPONEN

Selma Salovaara,  o.s.
Kaasalainen, Vpl. Pyhä-
järven Pölhölän kylästä
täytti 96 vuotta  30.6. 2018.

Kuvassa Selma kotonaan
Lamminpäässä.

Hänen pojanpoikansa
Juho Santeri Salovaara
valmistui keväällä 2018 Jy-
väskylän Yliopistosta mais-
teriksi (FM), pääaineena
nanokemia.

Aina Kiiala on suoritta-
nut ylioppilastutkinnon
Lauttakylän lukiossa. Ai-
nan äiti on Sanna Hak-
karainen ja isä Tommi
Kiiala. Tommin äiti on
Pirjo Kiiala o.s. Kaasa-
lainen. Pirjon Vappu-äiti
o.s. Hietanen oli Alaky-
lästä ja Tauno-isä Pölhö-
lästä.

KERRO PERHEUUTISET
Pyhäjärvi-lehdessä.

Muistathan kysyä asianosaisilta
luvan tietojen julkaisuun, kiitos!

Automies 1970-luvulla.
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Vpl. Pyhäjärvi-juhlien
saarnanpitäjäksi on kut-
suttu rovasti Raimo Vuo-
risto. Hänellä on vahvat
karjalaiset juuret, ja ro-
vasti Vuoristo osallistuu
vuosittain mm. Pyhäjär-
vi-lehden kirkonsanoma-
palstan toimittamiseen.

– Äitini Aili Helena ja
isäni Eino Ernest ovat
molemmat karjalaisia. Äi-
tini vaiheista olen kerto-
nut lehtemme Kirkonsa-
noma -palstalla touko-
kuussa. Vuonna 1920 syn-
tynyt isäni on uuraalaisia.
Viipurin ulkosatamasta
Uuraasta kaavailtiin Suo-
men johtavaa vientisata-
maa .Sinne rakennettiin
mm. tuota tarkoitusta var-
ten rautatie.

Raimo Vuoristo on syn-
tynyt Viipurissa 1943.

– Kuulun siis siihen sota-
aikana syntyneittensuku-
polveen, joka saattoi kir-
joittaa syntymäpaikakseen
Viipurin. Tällainenkin asia
vaikuttaa näköjään kehit-
tyvän ihmisen identiteet-
tiin: olen tästä mielissäni,
hän toteaa.

– Äitini veli Armas ja
hänen puolisonsa Tyyne
olivat muuttaneet kupari-
tehtaan siirron mukana
Imatralta Harjavaltaan.
Enoni kutsui nuorenVuo-
riston perheen Korpilah-
den pitäjän Moksin kylän
muonamiehen mökistä
vuonna 1947 Harjaval-
taan: täällä on töitä ja
tulevaisuutta,tulkaa tänne.

Juhlien saarnaaja, rovasti Raimo Vuoristo on ylpeä juuristaan:
Karjalaisuus maistuu hyvältä

– Tehdaspaikkakunta
Harjavallasta tulikin minul-
le oma kasvu- ja koulu-
paikkakunta. Isä oli töissä
tehtaalla ja äiti aluksi Pitkä-
päälän koulun keittiössä ja
myöhemmin Harjavallan
sairaalan keittiössä keittäjä-
nä. Täytyy muistaa, että yksi
suomalaisen yhteiskunnan
”innovaatiosta”, lämmin
ruoka kaikille koululaisille,
syntyi heti sotien jälkeen.
Sillä oli suuri vaikutus las-
ten hyvinvointiin ja tervey-
teen, Vuoristo muistuttaa.

– Äitini oli siis ruokaih-
minen. Karjalaisuus minuun
onkin tullut oikeastaan jo
äidinmaidossa: karjalaisuus
on makuasia. Karjalaisuus
maistuu hyvältä.

– Isäni lähtökohdat ovat
siis satamassa. Satamassa
katsotaan kauas ja ajatel-
laan suuria. Uskon, että ava-
rakatseisuus ja kiinnostus
kirjoihin juurtaa täältä. Pe-
rimmäiset kysymykset kiin-
nostavat. Ehkä pyöriskely
”perimmäisissä” johti mi-
nut lopulta papiksi opiske-
luun enemmän kuin pro-
sessiteknologiaan (Porissa
alkanut linja) taikka ravin-
tolakouluun, jonne lähetin-
kin jo hakupaperit!

Tehdas ja tehtaan ”kä-
ryt” ovat Raimo Vuoriston
elämänpiiriä ja kokemus-
maailmaansa.

– Meitä lapsia ja nuoria
oli silloin paljon. Kävimme
kouluakin kahdessa vuo-
rossa. Jälkeenpäin olen ol-
lut kiitollinen siitä, että ur-

heilu on ollut omalla koh-
dallani merkittävää. Teh-
taan oma urheilukenttä ke-
sällä ja jääkiekkokaukalo tal-
vella merkitsivät todella
paljon. Harjavalta olikin
1950-luvulla satakuntalaisen
jääkiekkotoiminnan keskus:
edellä Poria ja Raumaa, hän
kehaisee.

Urheilun lisäksi toinen tyy-
pillinen tehdasalueen nuo-
ren ihmisen kasvamiseen ja
kehittymiseen vaikuttanut
piirre oli nuorisotoiminta
sosialidelmokraattisessa
nuorisoliikkeessä.

– Kohdallani tämä oli
itsestään selvää. Ehkä sii-
hen vaikutti myös kaveri-
porukka ja nuoruusvuosi-
en kehitykselle merkittävät
esikuvat ja toiminnan vetä-
jät: oli mukavaa olla yhdes-
sä. Harjavaltahan on edel-
leen demarikannatukseltaan
ykköspaikkoja Suomessa.

– Luultavasti tämä tausta
vaikutti siihen, että minut
vuosia myöhemmin vuon-
na 1987 valittiin kansan-
edustajaksi Raumalta. Vaik-
kakin ehdokkuutta silloin
tällöin kysyttäessä vastasin
aina, että seurakuntavirassa
ollessani en voi sitoutua
minkään puolueen jäsenek-
si. Asiat kuitenkin Raumal-
la kehittyivät niin, että eh-
dokkuus vuoden -87 vaa-
leihin ajankohtaistui. Olin-
kin sitten kansanedustajana
kaksi kautta.

– Niinä vuosina tapahtui
maailmassa ja meillä Suo-
messa asioita, joita ei voitu
kuvitella tapahtuvaksi. Saa-

toin niitä seurata läheltä.
Eduskuntavuodet olivatkin
kohdallani todellinen poli-
tiikan korkeakoulu. Kah-
deksan vuoden jälkeen pa-
lasinkin takaisin Raumalle
entisiin oloihini oppineena
sen, että kaikki voi olla
yhteisten asioitten hoitami-
sessa mahdollista. Nykyi-
nen Sote-sotkuilukaan ei
kovasti hetkauta. Ei poli-
tiikka mistään ala eikä mi-
hinkään pääty. Sitä se on.

Pyhäjärvi-juhlien perintei-
siin kuulunut jumalanpal-
velus Harjavallassa on kar-
jalaisen kansan juhlamessu.

– Messuun osallistunee
myös oma ”kirkkoisäm-
me” Juhani Forsberg Sil-
ja-puolisonsa kanssa. Ju-
hania kunnioitan suuresti
ihmisenä ja pyhäjärveläisen
elämäntavan ja makutottu-
musten edustajana.

Toivottavasti voimme
kirkastussunnuntain juhla-

Rovasti Raimo Vuoristo haudalla, jonka kullerot ovat äitinsä kotipaikalta
Pyhäjärven Vernitsalta. Kuva: Yrjö S. Kaasalainen.

messussamme nousta
”vuorelle korkeimmalle”
(virsi 515) ja sieltä katsoa
ja kysyä, mitä on ”olla
ihminen” (virsi 509); Ju-
hanin nuoruusajan virsiä.

– Tervetuloa karjalai-
sen kansan messuun Har-
javaltaan, toivottaa Rai-
mo Vuoristo.

- MRT

Raimo Johannes Vuoristo (s. 1. maaliskuuta 1943
Viipuri) on suomalainen pastori ja sosiaalidemo-
kraattien entinen kansanedustaja.

Vuoristo toimi Turun läänin pohjoisen vaalipiirin
kansanedustajana kaksi vaalikautta, maaliskuusta
1987 maaliskuuhun 1995. Ensimmäisellä kansan-
edustajakaudellaan hän vaikutti varsinaisena jäsene-
nä toisessa lakivaliokunnassa ja puolustusvaliokun-
nassa ja toisella kaudellaan lakivaliokunnassa, perus-
tuslakivaliokunnassa ja talousvaliokunnassa. Poliitti-
sella urallaan hän toimi myös kerran presidentin
valitsijamiehenä, vuonna 1988.

Vuoristo valmistui teologian kandidaatiksi vuon-
na 1970 ja suoritti pastoraalitutkinnon 1972. Vuon-
na 1974 hän siirtyi Rauman seurakunnan palveluk-
seen toimittuaan sitä ennen Kiukaisten seurakunnan
vt. kirkkoherrana vuonna 1970, Tyrvään vt. kappa-
laisena 1970-1971 ja Punkalaitumen kappalaisena
1971-1973. Hän oli Rauman kappalaisen virassa
vuoteen 1999, jolloin hänet valittiin Rauman kirk-
koherraksi. Kirkkoherrana Vuoristo toimi vuoteen
2003, jolloin hän jäi eläkkeelle.

Vuoristo on ollut naimisissa vuodesta 1967 köy-
liöläissyntyisen Sinikka Kaarinan kanssa ja heillä on
yksi lapsi, vuonna 1972 syntynyt tytär Päivi Maria,
joka on kanttorina Sastamalassa.

Lähde: Wikipedia.

Eläkkeellä
kirkkoherran virasta

 Tilaa nyt
DVD 2017

Pyhäjärvi-juhlilta,
20 euroa +

lähetyskulut

Itselle tai lahjaksi DVD Pyhäjärvi-juhlilta!
Tilaukset Pirjo Kiiala puh. 044 281 5047 tai pirjo.kiiala@gmail.com.

Juhlilta Harjavallasta ilman postituskuluja!
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NYT RAHAA
OSTOISTA ENTISTÄ
HELPOMMIN.

Alensimme pysyvästi  
Satakunnan Osuuskaupan bonusrajoja.  
Tarkista uudet bonusrajasi:  
s-kanava.fi/satakunta

Arvoisat Vpl. Pyhäjärvi-
lehden lukijat!

Olette tulossa viettämään
pitäjäjuhlaanne Harjaval-
taan, kuntaamme, joka on
sodanjälkeisinä vuosina ko-
kenut erittäin suuria muu-
toksia. Elinkeinorakenne
teollisuuden myötä muut-
tui ja asukasmäärä lisääntyi
muualta muuttaneiden an-
siosta. Maatalouspitäjästä
tuli teollisuuspaikkakunta.
Sodan jälkeisinä vuosikym-
meninä on eletty aktiivista
toiminnan aikaa.

Kehitystarpeita on vuo-
sien mittaan esiintynyt jat-
kuvasti ja niiden sisältö on
eri kausina ollut vaihtele-
va. Nykypäivän ilmiöinä
asukasluvun vähentyminen
ja kuntatalouden kiristy-
minen ovat esillä hyvin
monessa kunnassa – niin
myös Harjavallassa.

Harjavallan kaupunki ha-
luaa ylläpitää paikkakun-
nalla myönteisen kehityk-
sen ja kaupunginvaltuusto
on siksi hyväksynyt viime
vuoden joulukuussa uu-
den kaupunkistrategian
HARJAVALTA 2025
VAHVA JA ROHKEA.

Kunnan tehtävänä on
edistää asukkaidensa hy-
vinvointia ja alueensa elin-
voimaa sekä järjestää asuk-
kailleen palvelut taloudel-
lisesti, sosiaalisesti ja ym-
päristöllisesti kestävällä ta-
valla.

Harjavalta – vahva ja rohkea
Kaupunkistrategian toi-

meenpanon ohjaamiseksi
on laadittu mm. laajaan
kuntalaisosallistumiseen pe-
rustuen yhdessä sidosryh-
mien kanssa kolme toimen-
pideohjelmaa:

- Elinvoimaohjelma
- Hyvinvointiohjema
- Yhdistysohjelma
Näissä ohjelmissa määri-

tellään ensiksi painopiste-
alueet, kiteytetään kullekin
painopisteelle tavoite ja tuo-
tetaan toimenpide-ehdo-
tuksia tavoitteisiin pääse-
miseksi. Painopistealueet
valitaan vuosittain ja talous-
arviossa määritellään sito-
vat toimenpiteet.

Elinvoimaohjelmassa
painopistealueina ovat
mm. väkiluvun kasvatta-
minen, kaupungin hyvä
maine ja markkinointi, ym-
päristön vetovoima, kilpai-
lukykyinen yrityskanta, työ-
voiman saanti ja kaupun-
gin hyvä talous.

Hyvinvointiohjelmaan si-
sältyvät mm. palveluiden
laadukkuus, negatiivisten
toimintojen ennaltaehkäisy
ja elintapojen terveellisyys,
yhteisöllisyyden korostus
sekä turvallisuus ja viihtyi-
syys.

Yhdistysohjelman paino-
pisteitä ovat kumppanuuk-
sien edistäminen, yhdistys-
elämän monipuolisuus ja kai-
killa oleva mahdollisuus har-
rastuksiin ja osallistumiseen.

Edellä oleva luettelo on
vain otsikoita. Kaikkiin näi-
hin sisältyy paljon tavoittei-
ta ja toimenpiteitä, joiden
avulla Harjavalta on tule-
vaisuudessa entistäkin pa-
rempi paikkakunta vahva-
na ja rohkeana kotiseutu-
namme.

Hyvät Pyhäjärvi-lehden
lukijat ja juhlan viettäjät,
kunnioitetut karjalaisen pe-
rinteen vaalijat, viettäkää
onnistunut ja muistorikas
pitäjäjuhla Harjavallassa!

MAURI
PAAVILAINEN

Harjavallan
kaupunginvaltuuston

puheenjohtaja Kuvanveistäjä Matti Kavan Harjavaltaa-patsas toivottaa tervetulleeksi Har-
javaltaan. Kuva: Riitta-Liisa Paavilainen.
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Majoitusta ja herkullista ruokaa
Varaukset p. 02-5311 600.
hotelli@hotellihiittenharju.fi

Harjavallan Kukkakammari ja
Hautauspalvelu

Liikekeskus
avoinna ma-pe 9-17 la 9-13

puh nro 02-6741569

Karjalainen Kukkilintu
kotimuseo Harjavallassa

on avoinna
juhlaviikonvaihteessa

ennakkotilauksesta,
otan vastaan noin 10 henkeä

kerralla: Tervetuloa,
soita ja sovi varaus Marja Siura

p. 050 348 5988.
Vapaaehtoinen maksu.

”Mie teen ite, miuta ei
tarvitse auttaa”, sanoi 5-
vuotias valtakunnallisen
piirakkakisan osallistuja
Kouvolassa heti kisan alus-
sa. Ja samassa syntyi jo
ensimmäinen karjalanpii-
rakka. Hiukan vanhempi-
en eli 12-vuotiaiden sar-
jassa voitti tyttö, joka olisi
erinomaisesti menestynyt
aikuistenkin kisassa.

Juhlien jälkeen tuli kyse-
lyjä, kuka oli tuo taitava
piirakantekijä. Isoäitinsä on
häntä ja monia muitakin
opettanut, taitava emäntä
tekee hienoja käsitöitä ja
on oman kuntansa kansa-
laisopistossa piirakkakurs-
sien opettajana. Taito siir-
tyy, kun opetetaan nuo-
rempia. Piirakat ovat kaik-
kien herkkuja eikä tekemi-
nen ole naisten yksinoike-
us. Pyhäjärveläinen rovasti
Juhani Forsberg, hän on
muuten Karjalan Liiton
piirakkamestari, on järjes-
tänyt omassa seurakunnas-
saan miehille karjalaisen
ruokakulttuurin ja piira-
kanleivonnan kursseja.
Ruoka lienee ollut tärkeä
houkutin, mutta yhdessä
toimiminen ja haastelu
muodostui varmasti yhtä
merkittäväksi.

Karjalainen kulttuuri on
paljon muutakin kuin suus-
sa sulavat karjalanpiirakat.
Tässä lehdessä on monia
esimerkkejä karjalaisesta
iloisesta ja kiinnostavasta
järjestötoiminnasta. Karja-
laiset juurensa on jokaisel-
la oikeus tuntea – tieto ja

Jokaisella on
oikeus tuntea
omat juuret

taito siirtyy siirtämällä. Ja
jokainen sukupolvi löytää
oman karjalaisuutensa, kun
siihen tarjotaan mahdolli-
suus.

 
Suomalaiset ovat tutki-

tusti maailman onnellisinta
kansaa. Kiitollisuuden tun-
ne on ainakin yksi tärkeistä
onnellisuuden lähteistä. Kii-
tollisuus menneille sukupol-
ville ja ilo karjalaisuudesta
ja mukavasta yhdessäolos-
ta on tärkeä viesti, jolla
kannattaa juuri nyt kutsua
mukaan toimintaan kaikki
lähipiirin sukulaiset ja ystä-
vät. Tänä vuonna kannus-
tetaan jäsenhankintaan. Kut-
su läheisiäsi mukaan karja-
laiseen yhdistystoimintaan ja
tuo omaan yhdistykseesi
uusia jäseniä ja seuranne
saa konkreettista kannus-
tintukea tänä vuonna. 

Pitkästi toista tuhatta kar-
jalaisesta kulttuurista kiin-
nostunutta on jo tänä vuon-
na tullut mukaan toimin-
taan.

 
Saan kiitollisena muistel-

la onnistuneita Karjalaisia
kesäjuhlia Kouvolassa. Yksi
hauskimmista muistoistani
on iloinen juhlakulkue. Mi-
ten helppo olikaan marssia
tahdissa, kun edelläni antoi
mallia kaksi sukupolvea
pyhäjärveläisiä.

Lenni Hakanen auttoi 
liiton valtakunnallisessa pii-
rakkakisassa paistajina toi-
mineita miehiä ja sen lisäksi
hän kantoi juhlakulkueessa
liiton kylttiä. Isänsä kantoi

Karjalan Liiton lippua.
Karjalan Liiton toimin-

nanjohtajana olen onnelli-
nen kun, saan kiittää teitä
pyhäjärveläisiä. Vpl Pyhä-
järvi-Säätiön toiminnan ja
yhdistystoiminnan kautta
sitoutitte ja perehdytitte ny-
kyisen puheenjohtajamme
Pertti Hakasen karjalai-
suuteen.

Hän on reilussa vuodes-
sa tutustunut koko järjes-
töömme useissa kymme-
nissä eri tilaisuuksissa ym-
päri Suomen.

Pyhäjärveläinen puheen-
johtajamme vie Karjalan
Liiton uudelle vuosikym-
menelle ja tuo karjalaisuu-
desta uusia näkökulmia
sekä nostaa karjalaisuutta
esille uusin keinoin, taas uu-
sille ja uusille karjalaisuu-
desta kiinnostuneille suku-
polville. Tuntea karjalaisuus,
se on heidänkin oikeuten-
sa.

Iloisin karjalaisterveisin
 

SATU
HALLENBERG
toiminnanjohtaja
Karjalan Liitto ry

Pyhäjärvi-kihujen juhlapu-
hujaksi on saatu kansan-
edustaja Antti Kaikkonen
Tuusulasta.  Hänen juuren-
sa ovat isoisänsä Arvi
Kaikkosen kautta Vpl. Py-
häjärven Konnitsan kyläs-
sä.

– Isoisäni Arvi Kaikko-
nen syntyi sata vuotta sitten
vuonna 1918 Pyhäjärvellä,
Konnitsan kylässä. Sieltä hän
päätyi evakkona lopulta
Satakuntaan, Kokemäelle.
Olen siis niinsanotusti vart-
tikarjalainen – ja toki ylpeä
karjalaisjuuristani.

Antti Kaikkonen, 45, on
viime vuodet ollut myös
itse perheenisä; miten on
elämänmeno muuttunut,
kun kotona on kaksi pientä
lasta?

– Kyllähän lapset ovat
elämää paljon muuttaneet,
hyvällä tavalla. Kuusivuoti-
as tyttö ja nelivuotias poika
tuovat vauhtia ja elämää
joka päivään. Onhan se hie-
noa, että tällaisenkin elä-
mänvaiheen pääsee koke-
maan. Nyt kesällä tietysti
paljon polskitaan vedessä,
lapset eivät siihen väsy!

Näkyykö teidän omassa
huushollissanne karjalaisuus
millään lailla, vai jääkö asia
mahdollisesti mummolan
huoleksi?

– Kyllä se meilläkin hive-
nen näkyy pienissä asioissa.
Esimerkiksi siten, että tem-
paisin tässä äskettäin Kar-
jala-viirin lipputankoon ke-
sän kunniaksi.

Millaisia kesäsuunnitelmia
teidän perheellä on tälle
suvelle?

– Itselläni menee muuta-
ma päivä Porin Suomi

Karjala-viiri on tempaistu
Kaikkosen kotisalkoon

Areenassa, mutta tarkoitus
on myös mökkeillä ja käy-
dä muissakin kesätapahtu-
missa. Varmaan kesäteat-
terikin kuuluu kesän ohjel-
maan, ja kaipa jossain hu-
vipuistoissakin käymme.
Kotioloissakin aikaa vie-
tämme, asumme vanhassa
talossa, jossa remontoita-
vaa riittää...

Entä mikä on kesän suo-
sikkiruokasi ja -juomasi?

– Savustettu kala ja uu-
det perunat on mainio yh-
distelmä. Toimii hienosti
ihan veden kanssa!

Kuinka kansanedustaja
pääsee irtautumaan töis-
tään, onnistuuko lomailu
ja rentoutuminen?

– Kansanedustaja on kyl-
lä kansanedustaja kesällä-
kin, vaikkei täysistuntoja
eduskunnassa olekaan.
Sähköpostia ja muita yh-
teydenottoja tulee jonkun
verran, se kuuluu asiaan.
Paras tapa rentoutua on
mielestäni luonnossa liik-
kuminen. Suomen luonto
on upea, ja kesällä siitä on
helppo nauttia.

Antti Kaikkonen saapuu juhlapuhujaksi Harjaval-
taan. Kuva: Keskustan kuvapankki.
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Käynti sukujen kotikylillä Karjalassa
on tunneherkkä tapahtuma

Edwin Naskali Antti-pa-
pan istuttaman tammen
juurella Kahvenitsassa.

1990-luvulla kävimme mie-
heni kanssa vuosittain Kan-
naksella ns. kotiseutumat-
koilla tutun, setäni Heikki
Karttusen keräämän po-
rukan kanssa. Kun setäni
kuoli, matkat harvenivat, ja
edellisestä matkasta van-
hempiemme kotikylille Py-
häjärvelle on jo vuosia.

Viime kesänä kävimme
toki Pyhäjärvi-juhlilla, mutta
päivät kuluivat juhlajärjes-
telyissä ja juhlissa eikä aikaa
riittänyt muualla käyntiin.
Tänä vuonna toukokuussa
Taipaleenjoen 200-vuotis-
juhlamatkan yhteydessä oli
vihdoin mahdollisuus käyt-
tää yksi päivä kotikylillä vie-
railuun. Matka taittui jou-
tuisasti Antti  Musakan
avustuksella ja asiantunte-
muksella.

Aloitimme vanhempieni
kotikylästä Noitermaasta.
Olimme kuulleet jo aikai-
semmin, että äitini Anni-
kin toinen mummola, Ha-
takan talo, on palanut. Tun-
tui haikealta. Talo oli ollut
eräs harvoista Noitermaan
raitilla säilyneistä ennen so-
taa rakennetuista taloista.
Aivan tien vieressä sijain-
neena se oli ensimmäisillä
matkoilla 1990-luvun alus-
sa eräänlainen maamerkki ,
jonka kaikki siellä eläneet ja
asuneet tunnistivat. Siitä tie-
dettiin varmasti, missä koh-
taa ollaan, vaikka muu ym-
päristö oli muuttunut.

Noitermaa on säilynyt
elävänä kylänä ja kyläkuva
on kohenemassa. Kylän
raittia kunnostettiin: tie oli
asfaltoitu, jalkakäytävä au-
totien viereen oli rakenteil-
la ja suojateitä oltiin mer-
kitsemässä.

Monien vanhojen suo-
malaisten rakennusten koh-
dalla vuosikymmenet ovat
tehneet tehtävänsä Noiter-
maassakin. Useat rakennuk-
set ovat menneet erittäin
huonoon kuntoon tai ro-
mahtaneet. Joitakin, esimer-
kiksi ”kassantaloa” ja van-
haa koulua on pidetty kun-
nossa ja kunnostettu.

Uusia taloja on kuitenkin
rakennettu ja rakenteilla.
Esimerkiksi Noitermaan
sahan paikalle on rakenteil-
la todella iso omakotitalo.
Sahan konehuoneen rauni-
ot olivat sen vieressä vielä
näkyvissä. Kaikki rakenta-
minen ei suomalaiseen ra-
kennustapaan tottunutta sil-
mää oikein miellytä. Taipa-
leenlammen rantaan, ns.
Karttusen rantaan, on ra-
kennettu aivan vesirajaan
useita rakennuksia, mm.
kolmikerroksinen iso oma-
kotitalo.

Sitten vielä piti ehtiä Noi-
termaan lammille ja Lam-
minharjulle. Nehän olivat
vanhempieni ikäpolven
muistoissa usein esillä, eikä
ihme. Taipaleenlampea ja
Nurmilampea yhdistävä
kannas ei ollut kuljettavissa

kuivin jaloin, mutta autolla
pääsi harjun toiseen pää-
hän ja sieltä pääsi kävele-
mään harjun korkeimmalle
kohdalle. Kaunis ilma tie-
tysti edesauttoi sadunomai-
sen tunnelman syntymistä,
mutta lampien rannoilla ja
harjuilla vallitsi yhtä rauhal-
linen ja idyllinen tunnelma
kuin aina ennenkin. Jos
menette käymään Noiter-
maassa, muistakaa käydä
Lamminharjulla.

Sitten jatkoimme miehe-
ni Edwinin vanhempien
kotikylään, Alakylään. Mat-
kalla ihailimme hyvin hoi-
dettuja peltoja ns. Alakylän
aukeilla. Ympäristö kaiken
kaikkiaan oli siistiytynyt
edellisiin käynteihin verrat-
tuna. Käytännössä kaikki
Pyhäjärven alueen pellot
ovat Plodovojen keskus-
tassa, entisen Taubilan kar-
tanon alueella keskuspaik-
kaa pitävän sovhoosin hal-
linnassa.

Sirkanmäen harjulta tä-
hyilimme Kahvenitsanjär-
velle, mutta puut peittivät
näkymät. Edwinin van-
hempien, Elina ja Emil
Naskalin talo Sirkanmäen
alapuolella ei ollut enää
edellisellä käynnillämme-
kään pystyssä. Sekin on pa-
lanut. Onneksi olimme eh-
tineet käydä siellä Edwinin
Helvi-tädin kanssa 1990-
luvulla.

Alakylästä jatkoimme
Kahvenitsaan päin. Siellä si-
jaitsi Edwinin äidin lapsuu-
denkoti. Uusia rakennuksia
on rakennettu pitkin tien
vartta, mutta tie oli yhtä
huonossa kunnossa kuin
ennenkin. Ilmeisesti sen
kunnostaminen on kuiten-
kin suunnitteilla, koska ties-
tä erosi uusia, rakennettuja
pikkuteitä säännöllisin väli-
matkoin. Loppumatkan
jouduimme kävelemään,
koska tien kunto ei mah-
dollistanut autolla ajamista.

Asutus ei vielä ulotu Ed-
winin mummolan, Antti
Pärssisen (Mati-Antti) ta-
lon paikalle asti. Sielläkin
vallitsi sadunomainen rau-
ha. Rakennuksia paikalla ei
enää ole. Navetan kivijal-
kakin, jossa vielä 1990-lu-
vulla näkyivät nimikirjaimet
AP ja vuosiluku 1938, on
viety pois. Vanha pihapiiri
on kuitenkin edelleen ha-
vaittavissa, ja Antti Pärssi-
sen istuttamasta Kahvenit-
sajärven rantaan vievästä
tammikujasta on jäljellä kol-
me isoa tammea. Myös ne
ovat eräänlainen maamerk-
ki, niistä tiedetään missä
ollaan. Toivottavasti kome-
at puut saavat säilyä jatkos-
sakin.

Poikkesimme myös pi-
kaisesti Pyhäjärven kirkko-
aholla ja sankarihautaus-
maalla sekä teimme Antti
Musakan erinomaisella
opastuksella Käkisalmen
kierroksen.

Matkasta jäi hyvä mieli.
Hyvä, että tuli lähdettyä ja
käytyä. On vaikea selittää,
miksi vanhempien kotiky-
lillä, Pyhäjärvellä ja yleensä-
kin Kannaksella käynti tun-
tuu aina mukavalta. Toki
luonto on siellä kaunista ja
ilmat ovat aina suosineet
meitä, mutta on siinä muu-
takin. Tunneasioita on vai-
kea järjellä selittää. Seuraa-
vaa matkaa suunnitellen…

KIRSTI NASKALI
o.s. Karttunen

Millaista syyskautta
eduskuntaan odotat ja en-
nakoit?

– Siitä tulee kyllä var-
maan aika työteliäs. Siihen
olen tyytyväinen, että Suo-
men talous ja työllisyys
kehittyvät nyt hyvään
suuntaan, mutta onhan yh-
teiskunnassa monenlaista
epäkohtaa edelleen, että
kyllä tässä töitä riittää.

Luottamustehtäviinsä
eduskunnassa kuuluvat täl-
lä hetkellä Keskustan
edustakuntaryhmän pu-
heenjohtajuus, puolustus-
valiokunnan jäsenyys, ul-
koasiainvaliokunnan vara-
jäsenyys sekä eduskunnan
pankkivaltuuston jäsenyys.
Lisäksi Antti Kaikkonen
on mm. Tuusulan kun-
nanvaltuutettu, Uuden-
maan maakuntavaltuutet-
tu, HOK-Elannon edus-
tajiston jäsen ja Pyhäjärvi-
Säätiön hallintoneuvoston
jäsen.  Monien aiempien
luottamustoimiensa jou-
kossa hän on toiminut
mm. Karjalan Liitossa.
Koulutukseltaan hän on
valtiotieteen kandidaatti.

Joko haluat raottaa, mitä
aiheita Harjavallan juhla-
puheessasi käsittelet?

– Viimeistelen puheet
yleensä vasta vähän ennen
tilaisuutta, mutta eiköhän
siinä Karjala vahvasti näy
ja karjalaisuuden merkitys
kansakunnalle. Eikä tar-
vitse pelätä, että puhuisin
sote-uudistuksesta!

Olit muutama vuosi sit-
ten mukana myös Urhei-
lu- ja Voimisteluseura Kai-
un viestissä, onko tarkoi-
tus nytkin osallistua?

– No, kyllä siitä itse
asiassa vähän puhetta oli
vanhempieni kanssa, mut-
ta voi olla, että olen siellä
katsomon puolella tänä
vuonna. Olen siellä luulta-
vasti parhaimmillani, my-
häilee Kaikkonen.

Olet myös ollut lukui-
sissa television viihdeoh-
jelmissa mukana, kuten
tanssimassa, kokkaamas-
sa, luistelemassa yms.
Onko nyt tullut pyyntöjä
ja oletko lähdössä johon-
kin mukaan? Ja vieläkö
kannat tanssikisan suomaa
”Kanki-Kaikkonen” lem-
pinimeä, vai onko tullut
uusia titteleitä?

– Kyllä pyyntöjä silloin
tällöin tulee, mutta olen
kyllä viihdeohjelmiin osal-
listumista vähentänyt, eikä
nyt ole mitään sovittuna.
Mutta ties vaikka joskus
vielä jotakin, aika näyttää.

– Vanha lempinimi
Kanki-Kaikkonen on edel-
leen yllättävän monella
muistissa, vaikka osallistu-
misestani Tanssii Tähtien
kanssa -ohjelmaan on jo
kymmenen vuotta. Kyllä
se vastaan edelleen tulee,
jos nyt ei päivittäin, niin
ainakin viikoittain. Ja mi-
käpäs siinä, komea liikani-
mihän se...

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Taipaleenlammen rakennettua rantaa Noitermaassa.

Alkukesän
vehreyttä
N o i t e r -
maan Nur-
milammel-
la.

”On vaikea selittää,
miksi vanhempien

kotikylillä,
Pyhäjärvellä ja

yleensäkin Kannaksella
käynti tuntuu

aina mukavalta”
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Karjalan Liiton kesäjuh-
lille Kouvolaan oli kutsut-
tu juhlapuhujaksi pyhäjär-
veläisjuurinen päätoimittaja
Jouni Kemppainen. Kem-
painen puolestaan totesi,
että oli mukava tulla pai-
kalle, kuten karjalaiseen
porukkaan aina.

– Me osaamme jotain
sellaista, mitä kaikkialla
muualla ei niin vain hallita.
Osaamme iloita ja nauttia
elämästä sellaisena kuin se
on. Kuten kaikki tiedäm-
me, aina ei ole onni eikä
oikeuskaan ollut myötä,
mutta suremalla ja mureh-
timalla harva asia paranee.
Jotkut ehkä, mutta myön-
teisellä tekemisellä on aina
mahdollisuus saada muu-
tosta aikaan.

Juhlapuhujan omat ja
perheensä juuret ovat vah-
vasti Karjalassa.

– Äitini Irma Kemp-
painen, omaa sukua Kaa-
salainen, syntyi evakko-
matkalla jouluaattona
vuonna -39 kyläkoululla
Alavudella. Isoäitini Hel-
mi oli kahden poikansa ja
lehmien kanssa matkassa,
kun äiti syntyi. Melkoinen
tuokiokuva tämäkin. Ku-
vastaa tilannetta, joka on
monelle meille vielä tuttu,
elävästi ja kouriintuntuvasti.

– Nykyiseen hyvinvoin-
nin ja poliittisen vakauden
Suomeen tämä tuokioku-
va luo melkoisen kontras-
tin. Monet ongelmat tun-
tuvat tämän rinnalla kovin
kohtuullisilta, tai sanalla sa-
noen mitättömiltä. Silti täs-
tä ajasta ei ole kuin 80
vuotta. Toisaalta siitä on
onneksi paljon aikaa, mut-
ta historian kulussa kovin
vähän.

Toistuuko historian kul-
ku tällä hetkellä jossain päin
maailmaa?

– Pelkään, että näin on.
Toisaalta historiasta on
myös mahdollista oppia.
Sen takia sitä on hyvä aina
säännöllisesti käydä läpi.

Heimohenki ja
naapuriapu ollut
tärkeä tuki

– Isoäitini Helmi ja iso-
isäni Albert Kaasalainen
olivat talollisia, ensin Py-
häjärvellä, sitten evakko-
matkan päätteeksi Huitti-
sissa Korkeakoskella. Ai-
toja karjalaisia olivat. Em-
paattisia ja sosiaalisilta tai-
doiltaan suvereeneja. Aina
kiinnostuneita meidän las-
tenlasten asioista; oikealla
tavalla eteenpäin työntäen,
vain harvasta asiasta va-
roittaen, kuvaili Kemppai-
nen.

Myös hänen vaimonsa
Johannan äiti Eila Nas-
kali on kotoisin Pyhäjär-
veltä.

Jouni Kemppainen Karjalan Liiton kesäjuhlilla Kouvolassa:
Karjalaisten kokemuksista annettavaa
kansainvälisiinkin ongelmiin

– Pappamme ovat kuu-
lopuheiden perusteella jopa
tunteneet toisena silloin
1920-30-luvuilla. Tietysti
karjalaisiin kuulopuheisiin
kannatta aina suhtautua sil-
lä varauksella,  mutta osa
tästä tarinasta saattaa myös
olla totta. Samankaltaisia
kavereita olivat joka tapa-
uksessa Albert ja Emil.

Viimeisenä nimimainin-
tana Jouni Kemppainen
nosti esiin vaimonsa enon
vaimon, Kirsti Naskalin,
joka on Vpl. Pyhäjärvi-Sää-
tiön aktiiveja.

– Näin heimomme asiat
ovat pysyneet ja pysyvät
hyvin muistissa edelleenkin.

Perheet, suvut ja yhtei-
söllisyys ovat muutenkin eli-
mellinen osa karjalaisuutta.

– Sodan jälkeenkin muu-
alle Suomeen sijoittaudut-
taessa läheiset, naapurit,
oman kylän ihmiset olivat
niitä, keiltä turvaa ja tukea
haettiin. 

– Ei ole mikään ihme,
että heimohenki juuri kar-
jalaisessa väessä elää edel-
leen vahvana. Sen avulla on
selviydytty pahimmasta, sen
avulla on päästy elämän
syrjään kiinni uudessa ym-
päristössä ja sukujen tuen
ja yhteisöllisyyden varassa
ovat myös seuraavat suku-
polvet saatettu omilleen.

– Myös tässä kohdassa
karjalaiset osaavat jotain
erittäin arvokasta. Kun
muistelen omaa koulutai-
valtani, sain aina rohkaisua.
Paitsi vanhemmiltani, myös
isovanhemmiltani. Uskallan
yleistää tämän laajemmin-
kin koskemaan heimom-
me jäseniä.

– Erityisesti, kun on pal-
jon menettänyt, omin tai
ennen kaikkea yhteisön voi-
min pärjääminen on tärke-
ää.  Se on elinehto. 

Itsevarmuutta ja
tarinoiden tulkintaa
Oman isoisänsä Jouni
Kemppainen katsoi oli ku-
vaavaksi esimerkiksi pär-
jäämisessä.

– Hän ystävineen ei anta-
nut koskaan periksi. Jo Kar-
jalassa itsellisen isännän el-
keisiin tottuneena hän hank-
ki myös sodan jälkeen hy-
vin varhaisessa vaiheessa
traktorin ja aloitti keinolan-
noitteiden käytön. Aika lailla
ennakkoluulottomasti pie-
nen siirtolaistilan omistajal-
ta. Tässä oli satakuntalaisil-
la isännillä, joiden tilat oli-
vat kymmeniä kertoja suu-
remmat, ihmettelemistä.

– Saattaa olla, että karja-
laiseen itsevarmuuteen ja
omiin kykyihin uskomises-
sa on jonkun mielestä ollut
myös näyttämisen halua.
Kaikki tunnemme tarinan
siitä, kuinka Karjalan kun-

nailla kasvaneet mustikat
olivat lähes pesäpallon ko-
koisia ja mansikoiden mit-
ta ja makeus oli koripallon
ja hattaran puolesta välistä.
Totta toinen puoli. 

– Sen toisen puolen kuu-
lijat kyllä kestävät. Sen ver-
ran kovia olemme koke-
neet, että pieni itsetehostus
voi aina olla kohdallaan.
Sitä paitsi jututkin parane-
vat samalla, kun niihin saa-
daan vähän tulkintaa mu-
kaan. Nykyään sitä sano-
taan markkinoinniksi.

– Toinen tarina karjalai-
sesta itsevarmuudesta on
erityisesti heimomme nai-
siin liitetty oikeassa olemi-
sen tarve. Olen itse ollut
kokemassa tapauksia, jossa
tuttu karjalainen daami on
vahvasti mieltä. Keskuste-
lun kuluessa hän havaitsee
omat argumenttinsa hieman
vajavaisiksi ja sen sijaan,
että tunnustaa tämän avoi-
mesti, hän vaivihkaa kes-
ken päälauseen vaihtaa
puolta ja kertoo myöhem-
min aina olleensa samaa
mieltä, kuin tilanteesta yl-
lättynyt keskustelukumppa-
ni oli alunperin.

– En tiedä, tunnistatteko
tämän saman asian. Jos tä-
män kertoisi nainen, se luul-
tavasti koskisi erityisesti
meitä karjalaisia miehiä,
mutta kun minä pääsin ker-
tomaan, niin pysyn alkupe-
räisessä tulkinnassani, my-
häili Kemppainen.

Kulttuurit törmäsivät,
mutta toisilta opittiin
– Erittäin kiinnostavaa olisi
tietää, kuinka paljon oma
maailmankuvamme muut-
tui evakkotaipaleen takia.
Onko luontainen karjalai-
nen optimismi ollut vielä
vahvempaa aiemmin vai
vahvistuiko se sodan jäl-
keen, koska oli aivan pak-
ko, Kemppainen pohti.

– Joka tapauksessa kar-
jalainen vilkkaus ja myön-
teisyys voisi olla vaikka vien-
tituote. Sen verran tehok-
kaasti se on vaikuttanut elä-
mänmenoon kaikkialla
Suomessa. Itse olen kotoi-
sin Satakunnasta. Myös sa-
takuntalaisuudessa on hie-
not puolensa. Tietynlainen
arvokkuus, toisten etäisyy-
den kunnioittaminen, vas-
tuullisuus ja vakaus sekä
vaatimattomuuden kaapuun
puettu pärjääminen ovat kun-
niassa.

– Kun tähän mielenlaa-
tuun sekoittaa karjalaisuu-
den, voisi kuvitella maail-
man vavahtavan. Sen ver-
ran iso kulttuurinen yhteen-
törmäys on. Vanha sanon-
ta, jonka mukaan karjalai-
sissa hautajaisissakin on
hauskempaa kuin satakun-
talaisissa häissä, onkin vain

osin totta. Näkökulmaa
kasku kuitenkin hyvin ku-
vaa.

Yhteentörmäyksiltä uu-
silla asuinsijoilla ei koko-
naan vältytty, mutta loppu-
tulos tästä kulttuurien koh-
taamisesta oli kuitenkin
hyvä.

– Uteliaisuus voitti alaa.
Samoin se, että tilanne, jos-
sa oman maan väkeä oli
pakko uudelleen asuttaa, oli
kaikille itsestään selvää.

– Kun uteliaisuudelle an-
taa myöten, myös toisten
asioihin tutustuminen on
antoisaa. Karjalainen ja sa-
takuntalainen ajattelutapa ja
mielenlaatu kohtasivat ky-
lillä, kouluissa, pikkuhiljaa
kuntien hallinnoissa ja mo-
ninaisissa muissa yhteiskun-
nallisissa luottamustehtävis-
sä.

– Toisia opittiin kuunte-
lemaan ja kuulemaan.
Omaa ajattelua tarkistettiin,
jos siltä tuntui, erityisesti,
jos se tuntui perustellulta
omastakin mielestä. En tie-
dä, rohkenenko tässä luon-
nehtia, mitä ketkäkin toisil-
ta oppivat. Toiset tietysti
toisia asioita ja toiset muita.
Mutta satakuntalaiseen mie-
lenmaisemaan karjalaiset
toivat varmasti iloa ja välit-
tömyyttä. Toisaalta satakun-
talaiset saattoivat opettaa
meille vielä pidempää ta-
lonpoikaista juurevuutta ja
vakaata taloudenpitoa. Ties
mitä.

Kemppaisen mukaan
olennaista on kuitenkin, että
asioista voi ajatella monella
tavalla ja uuteen voi tutus-
tua ilman pakkoa ja pelkoa
siitä, että joutuu itse luo-
vuttamaan pois jotain erit-
täin arvokasta.

Eurooppalaisia arvoja
haastetaan pikkuhiljaa
Turbulentissa maailmassa
elämme taas kerran. Kult-
tuurien välinen yhteentör-
mäys on meneillään glo-
baalisti.

– Jotenkin tuntuu, että
globaalin talouden ja maa-
ilmankaupan järjestelmien
sekä internetin jo kertaal-
leen yhdistämä maailma
natisee taas liitoksistaan.
Suurvaltajohtajat käyttäyty-
vät tavalla, joka ei liennytä eikä
edistä maailmanrauhaa.

– Presidentti Vladimir
Putinin Venäjä hakee uut-
ta nousua kansainväliseksi
suurvallaksi. Krimin ja Itä-
Ukrainan miehityksestä on
nyt kulunut neljä vuotta. Itä
ja länsi ovat taas vastak-
kain. Jännitys on maailmas-
sa kasvanut, myös Itäme-
rellä ja muilla lähialueillam-
me. Talouspakotteet kos-
kettavat sekä EU:ta että
Venäjää. Erityisesti suoma-
lainen maatalous ja elintar-

vikevienti on kärsinyt tästä
kovasti.

Samaan aikaan Yhdys-
valtain presidentti Donald
Trump hämmentää maail-
maa, missä ikinä kulkeekin.

– Tähänastinen pohjano-
teeraus läntisen yhteisön yh-
tenäisyyden kannalta koet-
tiin Kanadassa G7 -koko-
uksen huipentuessa ensin
yhteiseen julkislausumaan ja
lähes välittömästi Yhdys-
valtain rankkoihin moittei-
siin kokousisäntä Kanadal-
le ja julkilausumasta irtisa-
noutumiseen.

– Jo aiemmin hän on
ehtinyt suututtaa EU-
kumppaninsa Saksan ja
Ranskan. Parhaiten hänellä
tuntuu sujuvan Pohjois-
Koreaan diktaattorin Kim
Jong-Unin kanssa. On syy-
tä toivoa, että liennytys
Korean niemimaalla aidosti
etenee. Kaiken nähdyn pe-
rusteella se ei kuitenkaan
ole lainkaan varmaa. Kehi-
tys saattaa jopa vahvistaa
Pohjois-Korean diktatuuria
ja pitää yllä maan ennätys-
mäisen ankeaa ihmisoike-
ustilannetta.

Samaan aikaan kolmas
supervalta Kiina vahvistaa
jatkuvasti asemiaan paitsi
kansainvälisessä taloudessa,
myös kansainvälisessä val-
tapolitiikassa.

– Maa on erityisen vahva
toimija Afrikassa ja iso in-
vestoija kaikkialla, myös
Suomessa. Kiinan presi-
dentti Xi Jinping vahvisti
äsken omaa asemaansa, kun
hänen mahdollisuuttaan toi-
mia tehtävässään pidennet-
tiin.

– Se eurooppalainen si-
vistykseen, tasa-arvoisuu-
teen, avoimuuteen ja ih-
misoikeuksiin perustuva ar-
vopohja, jota me Euroo-
pan unionissa arvostam-
me, on saanut haastajia.
Emme ole enää arvoinem-
me yksin. Niitä haastetaan,
pikkuhiljaa, mutta monella
rintamalla, huomautti
Kemppainen.

Ilmastonmuutos voi
laittaa jättimäiset
pakolaisvirrat liikkeelle
– Suuri riski arvaamatto-
mien suurvaltajohtajien
ohella on kuitenkin ilmas-
tonmuutos, joka uhkaa elin-
oloja erityisesti monissa ke-
hitysmaissa, mutta myös
muualla. Ilmastopakolais-
ten kansainvaelluksesta
olemme saattaneet nähdä
vasta alun. Jos aavikoitu-
minen, veden ja viljelykel-
poisen maan puute etenee
Saharan eteläpuolisissa
maissa ennakoidulla taval-
la, alueelta saattaa lähteä
pakoon jopa 200 miljoo-
naa ihmistä.

He hakeutuvat Euroop-

paan, paremman elämän,
mutta myös pelkästään
elinkelpoisten elinolojen
perässä.

– Jo tällä hetkellä osa
Euroopasta kipuilee maa-
hanmuuton edessä. Silti
heistä olisi kyettävä pitä-
mään huolta. Ennen kaik-
kea tietysti heidän omissa
maissaan, joita olisi syytä
tukea vielä, kun se on mah-
dollista, mutta myös täällä.

– Vaikka monet asiat
maailmassa menevät myös
oikeaan suuntaan, muun
muassa köyhyys vähenee
ja elinolot monissa köyhis-
sä maissa paranevat, ris-
keiltä ja muiden ihmisten
hädältä ei voida sulkea sil-
miä. Ilmastonmuutoksen
ehkäisemisen eteen on teh-
tävä kaikki, Kemppainen
painotti.

– Ironista kyllä, se voi
olla niin vakava haaste, että
jopa Trumpin johdolla Pa-
riisin ilmastosopimuksesta
irtisanoutunut Yhdysvallat
sekä ympäristöongelmien-
sa kanssa jo tällä hetkellä
kipuilevat Kiina ja Intia
saattavat hakeutua solidaa-
risemman kansainvälisen
politiikan pariin – koska
on aivan pakko.

Mitä meillä karjalaisilla
voisi olla annettavaa näille
valtaville kansainvälisille
ongelmille?

– Itsetuntoisina ja omiin
kykyihin luottavina voim-
me sanoa suoraan, että pal-
jonkin. Me tiedämme,
mitä se on, kun joutuu
lähtemään kotoaan, ilman
oma syytään. Me tiedäm-
me, ettei elämänuskostaan
ja ilostaan kannata kos-
kaan päästää irti. Ja me
tiedämme, miltä tuntuu,
kun joutuu totuttautumaan,
sopeutumaan ja kotoutu-
maan uuteen elämään. Ja
me tiedämme, että siitä
selviää ja että elämä jatkuu
sen jälkeenkin. Jopa hyvä-
nä ja täysipainoisena.

– Kaikkia maailman on-
gelmia mekään emme pys-
ty ratkaisemaan, mutta
omalta osaltamme voim-
me yrittää edistää asioita.
Ja tämä työ ei myöskään
tekemällä lopu. Mutta silti
rakentavaan, myönteiseen,
toiset huomioonottavaan
maailmaan on syytä pyr-
kiä. Vaikka suurvaltatasol-
la eletään tällä hetkellä it-
sekkyyden aikaa, se ei tie-
tenkään ole pysyvä ratkai-
su mihinkään. Tämä muut-
tuu ennemmin tai myö-
hemmin, koska on pakko.

– Meillä on siihen antaa
oma panoksemme. Se on
pieni, mutta kokoamme
suurempi ja tärkeä joka
tapauksessa.
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Karjalan Liitolla
70. kesäjuhlat takana
Monipuolinen
karjalaisuus
esittäytyi

Viestintäalan ammattilainen, toimittaja ja filosofian
maisteri Jouni Kemppainen luotsaa nyt kolmatta vuotta
perinteikästä Maaseudun Tulevaisuus -lehteä. Aiemmin
hän on työskennellyt mm. Ylessä ja Elinkeinoelämän
keskusliiton viestintäjohtajana.

Kun Kemppainen keväällä 2016 valittiin Maaseudun
Tulevaisuuden päätoimittajaksi, hän kommentoi tilan-
netta sanomalla ”on suuri kunnia päästä mukaan”. Ja
samaa mieltä hän on edelleen:

– On tärkeää, että meillä on maaseudun etua ajava iso
media. Tämä on vahvasti yhteiskunnallista työtä Suo-
men ja sen maakuntien puolesta, kuvailee Kemppainen.

Kuten viereisen sivun Karjalan Liiton kesäjuhlien
juhlapuheesta käy ilmi, on Jouni Kemppaisella juuret
karjalaisuuteen Vpl. Pyhäjärvelle, ja karjalaista verta on
myös puoliso Johanna Kemppaisen suvussa. Oliko
karjalaisuus tekijä, joka teidät aikanaan vei yhteen?

– Ei ollut. Mutta kun sitten selvisi, että karjalaisia
ollaan molemmat, niin onhan siitä koko aviliiton ajan
ollut tasaiseen tahtiin puhetta, ja aiheesta vitsailemistakin
riittää edelleen.

Myös pariskunnan kolme lasta tietävät karjalaisista
juuristaan.

– Miten paljon ne heille merkitsevät, sen aika näyttää.
Tietoisuus aiheesta kuitenkin on.

Karjalan kannaksella ja Pyhäjärvellä Kemppaiset eivät
ole vielä käyneet.

– No, ei siihen mitään erityistä syytä ole ollut. Ehkä
sinne joskus menemmekin, vaikkapa sukumatkalle.

Tämän kesän tapahtumiin kuuluu perheen nuorim-
maisen ripillepääsy. Sen jälkeen Kemppaiset suuntaavat
Italiaan, missä heillä on ns. ”kakkoskoti”.

– Teemme paljon työtä, ja on hyvä välillä vaihtaa
maisemaa ja irrottautua. Tosin Italiassakin jonkin verran
teemme töitä, ja muutenkin olemme aktiivisia. Liikum-
me paljon, eikä pelkästä lepolomasta voi puhua –
pitäisiköhän sitäkin joskus kokeilla, myhäilee Kemppai-
nen.

Urheilua hän kuulemma seuraa ”enemmän kuin
lääkäri määrää”, ja itselleen omin laji on tennis. Lukemi-
nen myös kuuluu harrastuksiin.

Ja kun Italiaan suuntaatte, harrastatteko siellä myös
viininviljelyä?

– Ei, vaikka maaseudulla asutaankin.

MARJO RISTILÄ-TOIKKA

”Maaseudun
Tulevaisuus on
yhteiskunnallista työtä”

Johanna ja Jouni Kemppainen. ¨
Kuva: Kirsti Naskali.

Karjalaiset kesäjuhlat jär-
jestettiin vanhalla Viipurin
läänin maaperällä Kouvo-
lassa viikkoa ennen juhan-
nusta. Kolmen päivän ai-
kana oli nelisenkymmentä
eri tapahtumaa.

Karjalaisten kesäjuhlien
kävijöistä monet ovat siir-
tokarjalaisten jälkipolvia,
joita omat juuret, karjalai-
nen perinne ja historia kiin-
nostavat. Vuosittain Karja-
lan Liittoon liittyy noin
2000 uutta jäsentä. Liit-
toon kuuluu noin 400 jä-
senyhteisöä. Nyt jo 70. ker-
ran järjestettyjen Karjalais-
ten kesäjuhlien monipuoli-
nen ohjelma kiinnosti ylei-
söä.

Karjalaisten kesäjuhlien
seminaareissa käsiteltiin Vii-
purin lääniä, Kymenlaak-
soa, Karjalaa sekä Suomen
ja Venäjän raja-aluetta. Uu-
sia tutkimustuloksia toivat
esille FT Virpi Kaisto ja
professori Juanjo Galan
liittyen elämään Suomen ja
Venäjän rajalla ja rajan mai-
semaan.

Karjalan Liiton vuositee-
ma on Karjalan luonto ja
ympäristö. Tähän teemaan
liittyen käsiteltiin muun
muassa Aalto-yliopiston
tutkimusta siitä, miten val-
tioiden raja ja äkilliset muu-
tokset ovat vaikuttaneet
maisemakuvaan ja talou-
dellisiin olosuhteisiin.

Kesäjuhlien avajaisissa
puhui Kymenlaakson maa-
kuntajohtaja Jaakko Mik-
kola. Hän painotti, että
karjalaisilla on ollut mer-
kittävä rooli Kymenlaak-
son asutuksessa ja alueen
yritystoiminnassa. Karjalan
Liiton liittovaltuuston pu-
heenjohtaja, ministeri Mat-
ti Puhakka korosti karja-
laisten yhteisöllisyyttä.

- Kannetaan karjalaislip-
puja ylpeänä jatkossakin,
jotta yhteisömme elinvoi-
ma säilyy.

Kesäjuhlien päiväjuhlas-
sa puhui Maaseudun Tule-
vaisuuden pyhäjärveläisjuu-
rinen päätoimittaja Jouni
Kemppainen, jonka puhe
on luettavissa edellisella si-
vulla.

Kaupunginjohtaja Mari-
ta Toikka toi Kouvolan
kaupungin tervehdyksen
juhlaväelle.

Karjalan Liiton puheen-
johtaja, kansanedustaja
Pertti Hakanen pohti pu-
heenvuorossaan yhteiskun-
nallisen vaikuttamisen
muun muassa Karjalan
matkailuun.

– Matkailu luovutetun
Karjalan alueella on tärkeä
osa Karjalan kulttuurin yl-
läpitoa ja suhteet paikalli-

seen väestöön sekä viran-
omaisiin ovat siinä tärkeäs-
sä asemassa. On hyvä olla
tietoinen siitä, että tämän
kaltainen arvopohjainen
kulttuuriyhteistyö toimii
suuremmassa kontekstissa,
osana tärkeitä valtion väli-
siä suhteita sekä toimivaa
ulkopolitiikkaa.

Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö ja päämi-
nisteri Juha Sipilä lähetti-
vät tervehdyksen karjalai-
selle juhlaväelle Karjalais-
ten kesäjuhlien päiväjuhlaan.

Kesäjuhlien näyttävä juh-
lakulkue lippuineen kokosi
väkeä katujen varsille. Au-
rinkoisessa ja helteisessä
säässä marssi reilu tuhat
henkeä, joista suurin osa
värikkäissä kansallispuvuis-
sa.

Ohjelmistossa oli myös
karjalanpiirakka- ja kyyk-
käkisailua, maraton, kon-
sertteja, lasten tapahtumia,
pitäjien ja sukujen osasto,
karjalaisuudesta kertovat
näyttelyt, karjalainen tori,
karjalan kielen paja sekä
hengellisiä tilaisuuksia. Ke-
säjuhlien ohjelmistoon kuu-
lui paljon musiikkia ja ava-
jaisissa sekä päiväjuhlassa
oli runsaasti kymenlaakso-
laisia esiintyjiä.

Seuraavat Karjalaiset ke-
säjuhlat järjestetään Hä-
meenlinnassa 14.-16.6.2019.

Karjalaiset kesäjuhlat®
järjesti Karjalan Liitto ja
Karjalaisseurojen Kymen-
laakson piiri yhteistyössä
mm. Kouvolan kaupun-
gin, maakuntaliiton ja seu-
rakuntien kanssa.

Lähde: Karjalan Liitto

Seija Hakanen ja Pirjo Kiiala juhlilla Pyhäjärvi-
tuotteiden osastolla. Kuvat: Kirsti Naskali.

Kirsti Naskali, Markku Pärssinen ja Pirjo Kiiala
kulkueessa Pyhäjärveä edustamassa, pitäjäkylttiä
kantoi Edwin Naskali.

Karjalan Liiton pj. Pertti Hakanen lauantaisen tilaisuuden ortodoksipappien
kera.
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Entisen kotikuntamme
Vpl. Pyhäjärven viimeinen
hoitokunta Vilho Toivi-
ainen, Matti Pärssinen,
Impi Wiika sekä Mikko
Lappalainen kutsui
22.3.1947 Vammalan Seu-
rahuoneella pidettävään
kokoukseen entisen koti-
kunnan, seurakunnan, yri-
tysten ja yhdistysten edus-
tajia keskustelemaan ja
päättämään oman pitäjä-
säätiön perustamisesta. Li-
säksi kokouksessa oli tar-
koitus keskustella oman
pitäjähistorian aikaansaa-
misesta.

Kokous sai hyvän vas-
taanoton ja hoitokunta sai
tehtäväkseen jatkaa oman
säätiön perustamistoimen-
piteitä. Myös oma histo-
riakirja sai myönteisen vas-
taanoton ja hoitokunta sai
hyvän vastaanoton. Sääti-
ön perustamiskokous pi-
dettiin 18.1.1948 ja koko-
uksessa valittu toimikunta
Jalmari Pusa, Impi Wii-
ka, Matti Hinkkanen,
Nestori Kaasalainen ja
Vilho Toiviainen saivat teh-
täväkseen säätiön perusta-
mistoimenpiteiden jatka-
misen. Säädekirja allekir-
joitettiin 25.4.1948 Vam-
malan kaupungissa pide-
tyssä kokouksessa.

Säätiö järjestäytyi ja en-
simmäiseen hallitukseen va-
littiin Jalmari Pusa puheen-
johtajaksi ja Matti Pärssi-
nen varapuheenjohtajaksi ja
muiksi jäseniksi Impi Wii-
ka ja Matti Hinkkanen. Sää-
tiön ensimmäiseksi asia-
mieheksi valittiin Vilho Toi-
viainen ja sääntöjen mu-
kaan hän kuului myös hal-
litukseen. Ensimmäiseen
hallintoneuvostoon valittiin
12 varsinaista jäsentä ja pu-
heenjohtajana toimi Heik-
ki Inkinen, varapuheen-
johtajana Heikki Pärssi-
nen sekä jäseninä Matti
Pärssinen, Kauko Hämä-
läinen, Armas Kaasalai-
nen, Juho Puputti, Juho
Hinkkanen, Mikko Ma-
tikainen, Jalmari Pusa, Ar-
mas Savolainen ja Yrjö
Rautiainen.

Ensimmäisen vuosikym-
menen kuluessa säätiön toi-
minta vakiintui. Kokouk-
sissa ratkottiin myös en-
simmäiset isommat risti-
riidat. Säätiölle hankittiin
Vammalan kauppalasta
oma tontti ja Jalmari Pusa
ajoi voimakkaasti oman
2800 neliön Karjala-talon
rakentamista tontilla. Asi-
aa pohdittiin eri näkökoh-
tia tutkien, mutta 15.6.1954
päätettiin luopua oman ta-
lon rakentamisesta.

Vuosittaiset Vpl. Pyhä-
järvijuhlat alkoivat ja en-
simmäiset, tosin epäviralli-
set, juhlat pidetiin Siurossa
1947 ja seuraavat Vam-
malassa 1948. Vuoden
1949 juhlat pidettiin Huit-
tisissa ja samassa yhteydes-

sä pidettiin myös Pyhäjär-
ven seurakunnan lopetta-
misen muistojuhlaa.

Historiahanke eteni suun-
nitelmien mukaisesti ja Impi
Wiikan kirjoittama mahta-
va, lähes 500-sivuinen his-
toria valmistui 1950-luvun
lopulla. Kirjasta otettiin
2000 kpl:n painos. Meidän
nykypäivän kirjoittajien on
mahdoton arvioida sitä
työmäärää, mikä silloisilla
arkisto-yms. tiedoilla ja vä-
lineillä historiankirjoittajalta
vaati.

Ensimmäisen vuosikym-
menen suursaavutuksiin
kuuluu myös oman lehden
aikaansaaminen. Vuoden
1955 Keikyän juhlilla oli
nähtävillä ensimmäinen näy-
tenumero ,ja vuoden 1956
alusta lukien lehti alkoi il-
mestyä säännöllisesti ker-
ran kuukaudessa. Lehden
vastaavana toimittajana toi-
mi Jalmari Pusa. Martti
Tenkanen jatkoi myöhem-
min lehden päätoimittaja-
na ja 1.5.1963 lähtien  Kau-
ko Hämäläinen.

Vuosikymmenet
1958-1978 olivat
juurtumisen aikaa –
puheenjohtajat
vaihtuvat
Säätiö toiminta oli vakiin-
tunut ensimmäisen vuosi-
kymmenen aikana. Meille
pyhäjärveläisille alkoi tulla
selväksi se valitettava tosi-
seikka, että entistä kotiseu-
tua ei saada takaisin. Mo-
net lehden kirjoitukset kyl-
läkin edelleen haikailivat
menetetyn kotiseudun pe-
rään.

Entiset Pyhäjärven vai-
kuttajat valittiin uusien ko-
tikuntiensa kunnallisiin, seu-
rakunnallisiin ja eri yritysten
ja yhdistyksen luottamus-
tehtäviin. Tämän vuosikym-
menen yhdeksi toteutu-
neeksi toimeksi tuli oman
pitäjäosaston aikaansaami-
nen Tyrvään Seudun Mu-
seoon. Osastolle saatiin run-
saasti entistä kotiseudun esi-
neistöä, niistä yhtenä ar-
vokkaampana pieni Pyhä-
järven kirkon kello.

Hallituksen puheenjohta-
jaksi edesmenneen Jalmari
Pusan jälkeen valittiin 1958
Matti Hinkkanen ja hänen
toimikautensa kesti aina
vuoteen 1966 saakka. Nes-
tori Kaasalainen valittiin
1956 hallintoneuvoston pu-
heenjohtajaksi ja hänen toi-
mikautensa kesti vuoteen
1966.

Säätiön sääntöjä muutet-
tiin v. 1963 siten, että hallin-
toneuvoston 12 jäsenen li-
säksi valittiin nyt kuusi va-
rajäsentä. Kun hallituksen
ja hallintoneuvoston vara-
jäsenet kutsuttiin säätiön
vuosittaiseen hallintoneu-
voston kokoukseen, voi-
tiinkin todeta niin päätös-
ten teon, mutta erikoisesti

keskustelun olevan varsin
hyvin pitäjämme entisiä ky-
liä ja nykyisten uusia asuin-
kuntia kattavaa.

Vuoden 1963 aikana sää-
tiö otti käyttöönsä Kaarle
Viikan suunnitteleman
pöytäviirin, joka on edel-
leen käytössä ja koristaa
monen pyhäjärveläisen  kir-
jahyllyä. Vpl. Pyhäjärvi-juh-
lat vakiinnuttivat toimintan-
sa ja vuosittaiset juhlat jär-
jestettiin säätiön ja paikalli-
sen karjalaseuran yhteistoi-
minnassa.

Säätiön hallituksen uu-
deksi puheenjohtajaksi va-
littiin 1966 Eemil Hink-
kanen ja hänen toimikau-
tensa jatkui aina vuoteen
1982 saakka. Hallintoneu-
voston puheenjohtajaksi
valittiin 1967 Erkki Pärs-
sinen ja hänen toimikau-
tensa kesti aina vuoteen
1982 saakka jatkuen sen
jälkeen hallituksen puheen-
johtajana aina vuoteen 2005
saakka.

Uusia jäseniä valittiin hal-
lintoon eri vuosina. Pitkä-
aikaisen vaikuttajan Salme
Rintalan toimikausi halli-
tuksen varajäsenenä alkoi
1972 jatkuen varsinaisena
jäsenenä vuodesta 1975.
Vilho Toiviaisen jälkeen sää-
tiön toiseksi asiamieheksi
valittiin Armas Kaasalainen
ja hänen toimikautensa jat-
kui vuoden 1973 hallinto-
neuvoston kokoukseen asti.
Reino Äikiä oli valittu jo
1968 säätiön vara-asiamie-
heksi, mutta varsinaiseen
säätiön toimintaa hän tuli
mukaan vasta 1973, kun
hänet valittiin uudeksi asia-
mieheksi. Toimikausi kesti-
kin sitten aina vuoteen 2009
saakka.

Vuoden 1970 marras-
kuussa säätiö päätti kustan-
taa Mauri Vanhasen ja
Kari Uusitalon kirjoitta-
man urheiluteoksen ”Kai-
ku joka kiirii kauas”. Tä-
mäkin kirjahanke onnistui
hyvin ja kirjaa lienee vielä-
kin saatavissa säätiöltä.

Impi Wiikan kirjoittama
historiikki todettiin lop-
puunmyydyksi. Kokemäellä
1975 pidettyjen juhlien yh-
teydessä vihittiin käyttöön-
sä Kaarle Viikan suunnitte-
lema säätiön oma lippu.
Myöhemmin Lappeenran-
nan juhlissa 1992 vihittiin
käyttöönsä uusi lippu Kaar-
le Viikan suunnittelemin uu-
sin tunnuksin.

Vpl. Pyhäjärvijuhlia pi-
dettiin entiseen tapaan.
Merkittävä muutos ohjel-
maan tuli v. 1974, kun No-
kian juhlissa otettiin ensim-
mäistä kertaa mukaan myös
ohjelmallinen iltamaosuus.
Iltamat säilyivät juhlaohjel-
missa aina 2015 vuoteen
saakka, jolloin juhlat muut-
tuivat yksipäiväisiksi.

Vuosikymmen
1978-1988
vaurastumisen aikaa
Karjalan matkailu tuli mo-
nen pyhäjärveläisen  unel-
miin. Ensimmäisistä uska-
liaistakin matkoista oli saa-
tu lukea lehden sivuilla.

Säätiön taholla päätettiin
hiljaisesti seurata tilannetta.
Vpl. Pyhäjärvi-lehden toi-
mintaan mukaan toimitus-
sihteeriksi valittiin
fil.maisteri Eeva Hämä-
läinen ja yhdessä puoli-
sonsa Kaukon kanssa he-
toivat lehteen uutta ilmettä.

Säätiön puheenjohtajina
jatkoivat Erkki Pärssinen ja
Mauri Vanhanen. Lehden
tekeminen siirtyi Tyrvään
Sanomiin, jossa Juhani
Kulmala ja Svantte Sep-
pälä vastasivat  toteutuk-
sesta. Nyt siirryttiin ns. off-
set menetelmään, joka pa-
ransi aivan erityisesti valo-
kuvien käyttöä entistä te-
hokkaammin.

Säätiön hallitus teki mer-
kittävän päätöksen v. 1981,
kun historiankirjasta pää-
tettiin ottaa uusi näköispai-
nos. Kirjasta päätettiin ot-
taa 500 kpl:n lisäpainos,
vaikka Toivo Hinkkanen
ajoi voimallisesti hieman
suurempan painoksen ot-
tamista. Toivo oli oikeassa,
sillä kirja myytiin suhteelli-
sen lyhyessä ajassa loppuun,
eikä sitä ole enää vuosi-
kymmeniin ollut saatavissa.

Vammalassa sijaitseva
kiinteistö päätettiin myydä
Vammalan kaupungille
1981 ja saaduilla 150 000
markan kauppahinnalla
päätettiin kustantaa histo-
riikin uusintapainoksen ku-
luja.

Varsin merkittävä päätös
tehtiin myös entisen Vpl.
Pyhäjärven kirkon alttari-

taulun restauroimisesta. Alt-
taritaulun uudeksi sijoitus-
paikaksi tuli Huittisten kirk-
ko, ja alttaritaulu luovutet-
tiin seurakunnalle 11.3.1984
pidetyssä juhlassa.

Säätiö sai varsin merkit-
tävän testamenttilahjoituk-
sen, kun Honkajoella asu-
nut Tyyne Lehikoinen oli
testamentannut omaisuu-
tensa säätiölle. Osa varois-
ta käytettiin alttaritaulun res-
tauroimiskuluihin ja lopuis-
ta varoista muodostettiin
rahasto, josta voitiin tukea
pyhäjärveläisyyttä tukevaa
toimintaa ja osasta varoja
voitiin myöntää myös apu-
rahoja.

Hämäläisen pariskunta il-
moitti luopuvansa lehden
toimittamisesta ja uutta toi-
mittajaa ryhdyttiin lehti-il-
moituksella hakemaan. Ha-
kijoita ei kuitenkaan ilmaan-
tunut, ja niinpä valittiin leh-
den vastaavaksi toimitta-
jaksi v. 1985 Erkki Pärssi-
nen ja työryhmään hänen
lisäkseen Salme Rintala ja
Reino Äikiä. Toimenpiteen
piti olla väliaikainen, mutta
kun yrityksistä huolimatta
ei uutta toimittajaa löyty-
nyt, työryhmä vastasi leh-
den teosta aina vuoteen
1.6.2007 saakka.

Säätiön toimintaa
1988-1998
Matkailu avautuu -muisto-
merkkejä tehdään ja Karja-
lassa juhlitaan.

Vuoden 1989 alussa to-
teutui Kaarle Viikan ja Rei-
no O. Kukon toimittama
kuvateos entisestä kotiseu-
dusta. Kirjasta otettiin nyt
2000  kpl:n painos ja sitä
lienee edelleen saatavissa.

Virallinen kotiseutumat-
kailu avautui 1990, ja niin-
pä sadat pyhäjärveläiset eh-

tivät käydä Pyhäjärvellä jo
ensimmäisten vuosien ai-
kana. Säätiön toimesta ei
kuitenkaan lähdetty mat-
kojen järjestelijöiksi, vaan
annettiin matkatoimistojen
hoitaa nämä tehtävät. En-
simmäiset viralliset neuvot-
telut käytiin kunnan edus-
tajien kanssa. Plodovojen
kunnanjohto vieraili Suo-
messa kesäkuussa 1992
säätiön kutsumana.

Kaarle Viikansunnittele-
ma ja taitelija Kaj Kajan-
derin viimeistelemä pitä-
jämme vaakuna hyväksyt-
tiin  heraldisessa seurassa
16.1.1989 numerolla 195.
Alavuden juhlien yhteydes-
sä 21.7.1991 paljastettiin
kirkonmäellä Alavudelle
evakkovaiheen aikana hau-
dattujen 141 pyhäjärveläis-
ten  vainajan  muistomerk-
ki. Lappeenrannan juhlissa
8.8.1992 paljastettiin Kaar-
le Viikan suunnittelema
uusi kantolippu, joka edel-
leen on käytössä.

10.1.1991 säätiö sai vas-
taanottaa Reino O. Ku-
kon lahjoittamana sanka-
riveljensä Arvo Kukon ni-
meen perustetun rahaston
varoina varsin huomatta-
van summan. Rahastosta
on vuosien mittaan jaettu
valtaisa määrä apurahoja
musiikkia ja äidinkieltä
opiskeleville pyhäjärveläis-
taustaisille nuorille.

Ensimmäinen virallinen
neuvottelumatka Plodo-
vojen kyläneuvostoon teh-
tiin 27.6.1991. Saimme ys-
tävällisen vastaanototon ja
vierailujen isommallakin
ryhmällä toivottiin jatku-
van. Ilmoitimmekin  mah-
dollisesti jo vuonna 1994
voitavan pitää esimerkiksi
juhlat entisellä kotiseudul-
la. Jatkoneuvottelujen tu-
loksena mm. Käkisalmen

Ensimmäinen virallinen neuvottelumatka entiselle kotiseudulle tehtiin
27.6.1991. Neuvottelussa  Pyhäjärven kirkkomaalla Kaarle Viika, Reino Äikiä
ja Erkki Pärssinen sekä kunnanjohtaja KlaraKozlova ja JekateriinaMoi-
secko. Tulkkina Alina Virkkunen.
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kaupunginjohdon kanssa
saatiin päätös sankarihau-
ta-alueen rauhoittamises-
ta ja muistomerkin aikaan-
saamineni näytti täysin
mahdolliselta. Muistomer-
kin pystytyksestä ja siihen
liittyvästä paljastusjuhlasta
on toukokuun lehdessä
kerrottu. Työt jatkuivat
lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkin kunnosta-
misella.

Luonnollisesti ensim-
mäiset Pyhäjärvi-juhlat
1998 entisellä kotiseudul-
la olivat säätiön historian
merkkitapauksia. Kaikista
näistä tapahtumista on
Vpl. Pyhäjärvi-lehdissä
kerrottu aikanaan varsin
seikkaperäisesti ja kerto-
muksia on viimeisen vuo-
den aikana uusittukin, jo-
ten tässä ne voidaan ohit-
taa vain maininnalla.

Vuosikymmen 1998-
2008. Säätiön nimi
muuttuu Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiöksi
Toiminta säätiössä jatkui
entiseen tapaan. Vpl. Py-
häjärvi-lehti ei ollut yri-
tyksistään huolimatta saa-
nut vielä uutta toimittajaa.
Niinpä Erkki Pärssisen
johdolla työryhmä jatkoi
lehden tekemistä. Aineis-
tosta ei ollut puutetta, sillä
kotiseutumatkailu on an-
tanut uusia virikkeitä nuo-
remmankin polven kir-
joitteluun.

Vuoden 1998 aikana to-
teutettiin Vpl. Pyhäjärvi-
juhlat entisellä kotiseudul-
la. Lauantain muistojen ilta
pidettiin kulttuuritalolla,
jossa niin säätiön kuin pai-
kallisten toimesta kerrot-
tiin, mikä Pyhäjärvi oli
ollut ennen ja mitä Plo-
dovoje oli nyt.

Sunnuntai jumalanpal-
velus pidettiin kirkkoahol-
la. Mieleenpainuvan saar-
nan piti Kaarle Viika avus-
tajanaan Juhani Forsberg.
Päiväjuhlassa juhlapuheen
piti Karjalan Liiton pu-
heenjohtaja Markku
Laukkanen. Myös saim-
me kuulla paikallista mu-
siikki- ja tanhuohjelmaa.

Kirkkoaho saatiin rau-
hoitetuksi ja Erkki Pärssi-
sen, Yrjö S. Kaasalaisen
ja Jorma Inkisen toi-
mesta saatiin puiset nurk-
kapaalut pystyy yhdessä
paikallisen maanmittarin
kanssa. Plodovojen kun-
nanjohdon ja Pervomais-
kin kolhoosin johtaja vie-
railivat Tampereen juhlien
yhteydessä Suomessa ja
tutustuivat paikalliseen pui-
muriteollisuuteen Porissa,
erikoismaatalouteen Huit-
tisissa ja sairaalatoimintaan
Sastamalassa.

Eversti Pentti Lehto-
sen kanssa tehtiin 300
kpl:n kustannusopimus
kirjasta ”Taubilanhovi”,
kartano Pyhäjärvellä. Kir-
ja myytiin loppuun lyhy-
essä ajassa.

Hallintoneuvoston pu-
heenjohtajaksi valittiin
Antero Pärssinen ja hal-
lituksen puheenjohtaja jat-
koi Erkki Pärssinen.

V. 2001 aloitettiin neu-
vottelut kirkon paikan

muistomerkin saamiseksi
entiselle kotiseudulle. Vas-
tapuolen neuvottelijoina oli-
vat jo tutuiksi tulleet kun-
nanjohtajat Tatjana Lap-
teva ja Jekateriina Moi-
cenko. Karjatalousosa-
keyhtiön johtaja Sergei
Jahnjuk oli valittu Käki-
salmen kaupunginjohtajak-
si ja niin sielläkin päässä
neuvottelijana oli tuttu hen-
kilö. Muistomerkki siunat-
tiin 27.7. 2002.

Yhdessä Rautu-Sakkolan
ja Metsäpirtin edustajien
kanssa käytiin yhteisneuvot-
telut lahjoitusmaatalonpoi-
kien muistomerkkeihin al-
kuperäisten reliefien kiin-
nittämiseksi. Samassa yhte-
ydessä kiinnitettäisiin myös
Yrjö Inkiseltä tilattu uusi
kynttilälyhty muistomerkin
katolle. Opetusministeriö
osallistui huomattavalla
summalla kustannuksiin.

Tyrvään museossa pää-
tettiin toteuttaa valokuva-
näyttely Pyhäjärvi ennen ja
nyt. Toivo Hinkkanen osal-
listui ammattitaitoisine ys-
tävineen kuvien skannaa-
miseen ja näyttelyn pysty-
tykseen. Näyttelyn kuvat
kopioitiin jatkokäyttöä var-
ten. Myöhemmin toteutet-
tiin vielä museossa kaksi
muutakin näyttelyä: Pyhä-
järveläiset kunnallisvaikut-
tajat ja kalastusta Vpl. Py-
häjärvellä.

Vuonna 2000 saatiin Hel-
mi Pärssisen testamentti-
määräyksen ansiosta varo-
ja opiskeluun ja muuhun
toimintaan.

Vuoden 2002 aikana an-
siokkaasti useita vuosikym-
meniä säätiön hyväksi toi-
mineet hallinnon jäsenet
Kaarle Viika (7.8.1923-
1.6.2002), Mauri Vanhanen
(26.5.1923-12.10.2002) ja
Reino O. Kukko
(28.11.1914-4.10.2002)
poistuivat keskuudestam-
me. Kukin tahollaan hei-
dän työnsä tulee säilymään
jälkipovien muistoissa.

Vuoden 2002 aikana sää-
tiö sai vastaanottaa varsin
huomattavia testamentti-
lahjoituksia. Tuntematto-
mana pysyttelevä henkilö
lahjoitti 42 000 euroa mää-
räten sen korkotuoton käy-
tettäväksi apurahoihin ja
pyhäjärveläisyyttä tukevaan
toimintaan.

Myöhemmin samana
vuonna säätiö sai vastaan-
ottaa Irja ja Einari Jäppi-
seltä 25 000 euron raha-
lahjoituksen käytettäväksi
niin koron kuin pääoman-
kin suhteen pyhäjärveläi-
syyden tukemiseen 15 seu-
raavan vuoden aikana.

Vuoden 2003 aikana to-
teutettiin uuden reliefin ja
kynttilälyhdyn kiinnittämi-
set lahjoitusmaatalonpoiken
muistomerkkiin. Syksyllä
2003 Käkisalmen museon
edustajat vierailivat Suo-
messa tutustuen Vpl. Pyhä-
järvi-Säätiön ja Räisälä-Sää-
tiön toimintaan.

Vuoden 2005 aikana ta-
pahtui muutoksia myös sää-
tiön hallinnossa. Yrjö S.
Kaasalainen valittiin halli-
tuksen puheenjohtajaksi.
Erkki Pärssisen vuodesta
1983 alkanut  kausi pu-

heenjohtajana päättyi ja hä-
net kutsuttiin säätiön kun-
niapuheenjohtajaksi.

Samassa yhteydessä Erk-
ki Pärssinen luopui lehden
vastaavan toimittajan teh-
tävistä. Niinpä nyt alkoi
kiivas etsintä toimittajaksi.
Salme Rintala ja Reino Äi-
kiä jatkoivat toistaiseksi leh-
den tekoa. Reino Äikiä il-
moitti haluavansa jättää sää-
tiön asiamiehen kuin leh-
den toimittajankin tehtävät
ja toimittajaa ryhdyttiin ha-
kemaan lehti-ilmoituksin.
Uudeksi päätoimittajaksi
valittiin 1.8.2007 lähtien
Marjo Ristilä-Toikka.

Vuosien mittaan olem-
me saaneet todeta uudesta
toimittajasta saadun hyvän
yhteiskumppanin. Päätoi-
mittaja suorittaa lehden tai-
ton itse ja ainoastaan pai-
natus tehdään kirjapainos-
sa. Uusi päätoimittaja otet-
tiin innolla mukaan sää-
tiömme toimintaan ja vuo-
sien mittaan lehden avusta-
jakunta on pysynyt kiitettä-
vän hyvänä

13.5.2007 saattelimme
pitkäaikaisen säätiön halli-
tuksen puheenjohtajan Erk-
ki Pärssisen viimeiselle mat-
kalle. Lehtien palstoilla
olemme useasti palanneet
hänen toimiaikanaan  to-
teutuneisiin hankkeisiin. Li-
säksi on muistettava aivan
erityisesti Erkin taito hoitaa
suhteita rajantakaisiin vir-
kamiehiin. Erkki oli synty-
nyt Vpl. Pyhäjärvellä 13.3.
1929.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
60-vuotishistoriikki ilmes-
tyi Reino Äikiän toimitta-
mana 2008.

Säätiössä 2008-2018
toimintaa ja
henkilövaihdoksia
Säätiön uudeksi asiamie-
heksi ja taloudenhoitajaksi
kutsuttiin merkonomi Pir-
jo Kiiala vuoden 2009 hal-
lintoneuvoston kokoukses-
sa.  Säätiö sai pitkäaikaisen
konttorityön omaavan hen-
kilön ja niinpä kirjanpidon-
kin hoitaminen siirtyi tili-
toimistolta asiamiehelle.

Säätiömme sai varsin
huomattavan testamentti-
lahjoituksen vuonna 2011
Vilho ja Aune Kähösen
jälkeen. Rahastomääräyksen
mukaisesti paitsi opiskeli-
joiden  apurahoihin, antoi
uusi rahasto mahdollisuu-
den myös kaikkeen pyhä-
järveläisyyden hyväksi teh-
tävään työhön.

Vuonna 2013 säätiö sai
Vappu Nikkasen testa-
menttimääräyksen perus-
teella varoja opiskeluun ja
muuhun toimintaan. Vuon-
na  2014 säätiö sai varoja
Arvo Pärssisen testament-
timääräyksen perusteella ja
säätiölle muodostettiin hä-
nen nimeän kantava rahas-
to käytettäväksi apurahoi-
hin ja pyhäjärveläisyyden
hyväksi tehtävään toimin-
taan.

Vpl. Pyhäjärvi-lehden
palstoilta ja säätiön toimin-
takertomuksista olemme
voineet todeta säätiön toi-
minnan jatkuneen viimei-
senkin vuosikymmenen ai-
kana varsin monivaiheise-

na.
Vpl. Pyhäjärvelle pysty-

tetyt muistomerkit ovat vaa-
tineet useita kunnostustoi-
menpiteitä. Hallituksen pu-
heenjohtajien johdolla on
aina saatu innokas talkoo-
ryhmä kunnostustöihin.

Yhteydenpitoa entisen
kotikuntamme nykyisiin
päättäjiin on hoidettu vuo-
sittaisilla tervehdyskäynneil-
lä. Henkilöt ovat sielläkin
vaihtuneet, mutta neuvot-
telujen aikaansaaminen on
aina saatu järjestymään.

Käkikisalmen museon
henkilöstöön on luotu
myös hyvät yhteydet, ja sää-
tiö on toiminut myös hei-
dän isäntänään Suomeen
kohdistuvien vierailuiden
aikana.

Yhteistyö Suvannon seu-
dun muiden pitäjäyhteisö-
jen kanssa on viimeisten
vuosien aikana ollut vilkas-
ta vuosittaisten kokoontu-
misten yhteydessä ja yhtei-
siä asioita käsitelty moni-
puolisesti.

Vpl. Pyhäjärvi-lehti on
ilmestynyt säännöllisesti, ja
vaikka vanhemman väen
jo poistuttua keskuudes-
tamme lehden tilaajamäärä
onkin hieman laskenut, leh-
den tulevaisuus näyttää edel-
leen valoisalta.

Säätiön toimesta on vuo-
sittain järjestettävien juhlien
yhteydessä oltu aktiivisesti
yhteydessä kulloinkin käy-
tännön järjestelyistä vastaa-
viin karjalais- ja pitäjäseu-
roihin. Vaikka säätiö ei ole-
kaan viime vuosina toteut-
tanut kirjahankkeita, on sää-
tiön taholta rahallisesti tu-
ettu useita koulupiiri-ja his-
toriakirjahankkeita. Näistä
viimeisimpinä mm. Vernit-
san koulupiirin kirja, Su-
vannon seutu 1917-1921 ja
Taubilan hovi -kirjat.

Säätiön hallituksen uu-
deksi puheenjohtajaksi va-

littiin 7.3.2015 pidetyssä
kokouksessa kansanedusta-
ja Pertti Hakanen. Myö-
hemmin hänet valittiin
myös Karjalan Liiton pu-
heenjohtajaksi ja näin yhte-
ydet valtakunnan tasollakin
ovat kunnossa.

Hallintoneuvoston pu-
heenjohtajaksi valittiin 2010
Esko Pulakka.

Hallintoneuvoston vara-
puheenjohtajana on useita
vuosia toiminut Tuomo
Hinkkanen.  Säätiön uu-
deksi asiamieheksi valittiin
2016 kokouksessa Kirsti
Naskali.

Vuodesta 2003 hallituk-
sen jäsenenä ja pitkäaikai-
sen varapuheenjohtajana
toiminut  Juhani Forsber-
gin halusi jättäytyä   pois
hallituksesta ja hänen tilal-
leen valittiin varapuheen-
johtajaksi  Mauri Hauhia.
Hallituksen muina varsinai-
sina jäseninä toimivat tällä
hetkellä Markku Pärssi-
nen ja Tarja Kopalainen.
Viime vuosina hallituksen
kokouksiin ovat osallistu-
neet myös varajäsenet.

Hallinnon viimeisimpänä
suursaavutuksena voitaneen
pitää onnistuneiden Vpl.
Pyhäjärvi-juhlien järjestä-
mistä entisellä kotiseudulla.

Vpl. Pyhäjärvilehdistä
olemme voineet lukea sää-
tiön toiminnasta. Yhtenä
suurena tehtävänä on ollut
säätiön yhteydessä toimivi-
en rahaston sääntöjen uusi-
minen vastamaan varojen
käytön osalta nykyvaati-
muksia.

Vaikka säätiömme on
varsin köyhä moneen muu-
hun säätiön verrattuna, uu-
det rahastosäännökset an-
tavat varsin hyvät mahdol-
lisuudet säätiömme toimin-
nan tukemiseen kuitenkaan
unohtamatta rahastojen ja
lahjoittajien alkuperäistä tah-
toa loukkaamatta.

Varsin suuren työmää-
rän on nykyinen säätiön
asiamies Kirsti Naskali jou-
tunut tekemään valmistel-
lessaan hallintoneuvostol-
le säätiömme uudet sään-
nöt vastamaan säätiölain
vaatimuksia.

Vuosikymmenien aika-
na on voitu todeta niin
säätiön hallituksen kuin
hallintoneuvostonkin toi-
mineen aktiivisesti pyhä-
järveläisyyden ja karjalai-
suuden hyväksi. Siitä kii-
tos puheenjohtajille, hal-
linnon jäsenille ja asiamie-
hille.

Kiitoksen ansaitsevat
myös monet henkilöt, jot-
ka ovat suunnitelleet sääti-
ön tunnus-ja muistomerk-
kejä. Heistä Kaarle Viika
ja Matti Ahvonen ovat
jo poistuneet keskuudes-
tamme, mutta heidän
työnsä jälki näkyy jokai-
selle kotiseutumatkalla ja
Vpl. Pyhäjärvijuhlissa.

Oman yhteisen vaaku-
nan ja lipun  jäljessä on
meidän jälkipolvien help-
poa kulkea.

Kiitoksen ansaitsevat
myös ne monet talkoolai-
set, jotka Jorma Inkisen ja
hallituksen puheenjohtaji-
en johdolla ovat tehneet
tärkeää työtä entisellä ko-
tiseudulla.

Kiitoksen ansaitsevat ne-
kin lukuisat henkilöt, jotka
vuosien saatossa ovat
omaan lehteemme kirjoit-
taneet muistelmiaan. Uu-
sien lehtien lisäksi voim-
me vanhojakin juttuja lu-
kea tietokoneen välityksin

Tästä on hyvä jatkaa
edelleenkin yhdessä  eteen-
päin pyhäjärveläisyyden
työsaralla

REINO ÄIKIÄ
Säätiön asiamies

vv. 1973-2009

Hallitus kesäkokouksessaan Huittisissa 2000-luvun alussa. Tälle ryhmälle
kertyi hallintovuosia säätiössä varsin runsaasti henkilöt vasem. Erkki
Pärssinen 38 v. Salme Rintala 40 v. Antero Pärssinen 29 v. Mirja Tenkanen 26
v, Reino Äikiä 36 v ja Kaarle Viika 38 v. Säätiön toimintaa liittyviä muita
kuvia julkaisemme syksyn lehdissä.



    Perjantai 6. heinäkuuta 2018VPL.PYHÄJÄRVI14

Keväällä kuultiin Vpl. Py-
häjärvi-Säätiön 70-vuotis-
juhlakonsertissa Tyrvään
kirkossa komeaäänisiä lau-
lumiehiä, Anssi Hirvos-
ta ja Petri Kiiskiä säestä-
jänään Anna-Mari Yrjä-
nä.  Petrin piti esiintyä
myös 15.7. Harjavallassa
järjestettävillä juhlilla, mut-
ta kutsu kävi toisaalle; hä-
net on valittu Seinäjoelle
Tangomarkkinoiden fi-
naaliin kisaamaan tango-
kuninkaan tittelistä.

38-vuotias Petri on huit-
tislaisia, ja isänsä Heikki
Kiiskin puolelta sukujuu-
ret ovat Vpl. Pyhäjärvellä
ja Sakkolassa. Konsertin
tunnelmista kerrottiin Tar-
ja Kopalaisen tekemissä
haastatteluissa toukokuun
lehdessä.

Mutta nyt siis edessä
ovat Tangomarkkinat, jon-
ne Petri suuntaa hyvillä
mielin. Tangomarkkinoi-
den semifinaalissa hän lau-
loi viime vuonna, ja on
menestynyt myös mm.
Laila ja Olavi-laulukilpai-
luissa.

Kannustusjoukkojakin
on lähdössä mukaan Sei-
näjoelle.

– Kotijoukot lähtevät,
siis oma perhe, vanhem-
mat ja lähipiiri. Lisäksi
Huittisista lähtee yhteisellä
kuljetuksella 50 henkilöä
ja omatoimisesti vielä li-
säksi väkeä kannustamaan.

Lauluja on tietty voinut
harjoitella etukäteen, ja
musiikki on ollut tärkeäs-
sä roolissa pienestä pitä-
en.

– Tiedän eri esiintymis-
pisteissä tangoviikolla esi-
tettävät kappaleet, sekä fi-
naalin ensimmäisen kier-

Petri Kiiski pääsi tavoittelemaan
tangokuninkuutta

roksen tangon. Tiedän
myös finaalin toisella kier-
roksella esitettävät tangot,
joista arvotaan kullekin esit-
täjälle yksi, finalistin pääs-
tessä jatkoon, eli toiselle
kierrokselle. Tiedän myös
Superfinaali-tangon, jolla
ratkaistaan Tangokunin-
kuus kahden viimeiselle
kierrokselle päässeen laula-
jan kesken.

Petri Kiiski on auto- ja
kuljetustekniikan insinööri
AMK ja työskentelee SAS-
KY-koulutuskuntayhtymän
palveluksessa opettajana
ajoneuvoasentajalinjalla.
Mitenkäs työn käy, jos tan-
gokuninkaan kruunu laske-
taan päähäsi?

–Tangokunikaalliseksi
valitulle on keikkoja myyty
jo pitkälle eteenpäin, joten
siitä tulee siinä tapauksessa
päätyö.

Ja joka tapauksessa keik-
koja on luvassa.

– Tämä kesä menee kyl-
lä lähinnä tangomarkkinoi-
den parissa ja muutama
muukin esiintyminen on
kesän mittaan. Finalisteilla
on monenlaisia tehtäviä,
sekä paljon harjoiteltavaa
ja valmistautumista, mutta
perheen kanssa teemme
myös pari pientä lomareis-
sua.

Tangomarkkinoiden net-
tisivuilta löytyy kaikkien ku-
ningas- ja kuningatareh-
dokkaiden haastattelut.
Näissä Petri Kiiski kertoo
mm. seuraavaa:

Motto: Tangomatkalla,
musiikin voimalla. Leikki-
mielellä, mutta tosissaan!

Facebook / Instagram
/ Twitter / MySpace: Fa-
cebook/Petri Kiiski, You-
Tube/Petri Kiiski, YouTu-

be/Petri&Paula music.
Ammatti: Ammatillinen

opettaja.
Soittotaito: Koskettimet.
Muut musiikkiuraan vai-

kuttaneet henkilöt: Vesa
Alare, muusikko, säv. san.
(mm. Yöt illat elokuun),
Jukka Keskitalo, dir.cant,
muusikko, kuoronjohtaja
ym.

Levytykset (+ julkaisu-
vuosi): Nostalgia 2013,
omakustanne.

Keikkakokemus: 20
vuotta vaihtelevasti.

Aikaisempien vuosien si-
joitukset Tangomarkkinat-
kilpailussa: 2017 semifinaa-
lin toinen kierros, eli sij. 9-
16.

Muut kilpailut/saavutuk-
set:

3. sija, Laila ja Olavi lau-
lukilpailu 2017.

4. sija, Laila ja Olavi lau-
lukilpailu 2016.

Vahvuudet: Paneutumi-
nen ja panostaminen mu-
siikkiin, esimerkiksi esiinty-
misten ja keikkojen suun-
nitteluun, harjoitteluun, ym.

Heikkoudet: Ehkäpä laa-
jan keikkarutiinin puuttu-
minen…

Luonteenpiirteet: Huu-
morintajuinen, sopeutuva,
rehellinen, sosiaalinen,
työnikin jatkuvaa ihmisten
kanssa puhumista ja asioi-
den hoitamista.

Musiikkimaku: Kaikki
musiikki joka ”kolahtaa”…
useimmiten ehkä vanhem-
pi iskelmä ja klassikot.
Myös rock ja pop. Tyylistä
riippumatta taidokkaasti
esitetyt biisit, jotka kerto-
vat oikeasti jostain, eli sanat
ja sävel toimivat täydelli-
sesti yhteen ja muusikot
ovat huippuja.

Idolit: Omien genrejensä

parhaat, siis tulkitsijat… tan-
goa ja iskelmää ajatellen,
Olavi Virta, Kari Tapio,
Topi Sorsakoski ja muut-
kin Agentsit…ym. ym…
tuoreemmista mm. Kyös-
ti Mäkimattila.

Harrastukset: Musiikki eri
muodoissa, yksin ja eri po-
rukoissa. Lentopallo, kiin-
nostuksena historia, lähin-
nä sotahistoria WW II. ym.

Tanssitaito: Eipä juuri-
kaan…

Miksi juuri tango?: Tan-
go on suomalaisen iskel-
mämusiikin kruunu! Laula-
jalta vaatii paljon, tangoa ei
saa vain läpilaulaa. Tulkinta
ja tunne isossa roolissa.

Odotan kilpailulta: Itseni
haastamista, kutkuttavaa kil-
pailukihelmöintiä, sen ilma-
piiriä ja kilpakumppanei-
den tapaamista. Mahdolli-
suutta olla mukana ylläpi-
tämässä tangolaulukulttuu-
ria.

Haluan tangokuninkaal-
liseksi, koska: Kuninkuus
on edelleen omimman
musiikkityylini merkittävin
tunnustus ja kilpailusaavu-
tus.

Olisin mielenkiintoinen
tangokuninkaallinen, koska:
Kohdallani toteutuisi nou-
sutarina yksin puurta-
vasta harrastajasta yleisön
tietouteen…;)

Miten saat yleisön puo-
lellesi: Konstailemattomal-
la ja tangoperinteitä kunni-
oittavalla laulutavallani.

Kehu surutta itseäsi: Täs-
sä olen huono… mutta
monet kuulijoiden kom-
mentit ja kilpailut ovat an-
taneet minulle uskoa, että
olen hyvä!

Terveisesi yleisölle, tuo-
maristolle ja medialle: Olen
aivan innoissani, jos pääsen

kilpailussa eteenpäin, odo-
tan aina yleisön eteen pää-
syä, sitä ei voi yksin harjoi-
tella. Tykkään harjoitella ja
kehittää lauluani ja tiedän,
että minulla on laulullisesti
paljon annettavaa, kun tar-

tun tosissani toimeen!
Petrille menestystä kil-

pailuun!

MARJO
RISTILÄ-TOIKKA

Petri Kiiski Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön 70-vuotiskon-
sertissa keväällä 2018. Kuva: Tarja Kopalainen.

Pieni piirakkatyttö
menestyi Karjalan
Liiton kilpailussa

Kolmivuotias Ella Kojo  sai Karjalaisten Kesäjuhlien piirakkakisassa
Kouvolassa viikkoa ennen juhannusta alle 5-vuotiaiden sarjan palkinnon.

Hän innostui kisasta nähtyään mainoksen ja innokkaana leipurina halusi
heti osallistua. Ella on kummankin vanhemman puolelta karjalaista
sukua. Isän suvun kotipaikka on Jääski ja äidin isoisä Aulis Lankinen on
syntyisin Vpl Pyhäjärveltä, Keljan kylästä.

Piirakanleivonnan perinteet ovat periytyneet Pyhäjärveltä ja Auliksen
tekemällä leivinlaudalla Ella on opetellut leipomaan. Harjoittelu siis
jatkukoon. 

ANNA KOJO
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Historiallista lukemista itselle
tai hyvä lahjavinkki:

Hanki lahjaksi uutuuskirja sukulaisille ja ystäville!
Taubilan kartano - Lahjoitusmaakaudesta Fazerin

aikaan, 176 sivua n. 150 valokuvaa koko B5,
hinta vain 30 euroa.

Kaunista Vpl Pyhäjärveä, osat I ja II yhteensä
736 sivua. Koko A4. Hinta vain 95 euroa.

Suvannon seutu 1917-1921 elämää ja
ihmiskohtaloita 335 sivua. Koko B5,

hinta vain 40 euroa.
Hintoihin lisätään toimituskulut.

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.

VplPyhäkylä-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

KERRO
PERHEUUTISET

Pyhäjärvi-lehdessä. Julkaisemme joka
numerossa tietoja perhetapahtumista.

Muistathan kysyä asianosaisilta
luvan tietojen julkaisuun, kiitos!

Vuosisadan vaihteessa
(1800-1900-luvun) oli Py-
häjärvellä monia ”paris-
niekkoja”, jotka harjoitti-
vat liiketoimintaa ennen
kaikkea Pietarissa.

Olihan Pietari jo silloin
miljoonakaupunki ja hyvä
kauppapaikka. Mainituis-
sa liiketoiminnassa monet
ansaitsivat hyvin.

Todiste toiminnan kan-
nattavuudesta oli selvää-
kin selvemmin näkyvissä
heidän kotiensa ulkonä-
östä, vertaamalla naapu-
riin, jonka isäntä ei ollut
”afväärimiehiä”.

Äijön Tuomas harjoitti
porsaskauppaa. Liikemie-
henä hän sai tietää, että
Pietarin lähellä on suuret
sotaharjoitukset ja niiden
päätyttyä tavanomaiset
valtavat upseerijuhlat päi-
vällisineen.

Juhlapäivän aamuna var-
hain oli Tuomaskin pai-
kalla porsaskuormineen ja
talousupseerin kanssa hie-
roi porsaskauppaa kehu-
en porsaitaan hyviksi ro-
dultaan ja niiden lihaa
maultaan. Samassa ratsas-
ti paikalle kaksi nuorta
komeanmuotoista upsee-

Aatelis-
porsaasta
upseerinyrkkeily

ria ja kysyivät Tuomaalta
”gakoju robu”, (mitä ro-
tua porsaat ovat), Tuomas
selitti vakuuttavasti, että ne
ovat sikojen aateleita ja nos-
ti lihavimman n. 7-10 kiloi-
sen laatikon päälle esitellen
mm.  sen könökärsäisenä
sikojen aatelistoon kuulu-
vaksi.

Upseerit mojovasta se-
lostuksesta päästivät hilpe-
än naurun ja lupasivat jär-
jestää porsaiden kustannuk-
sella juhlissa ylimääräistä
ohjelmaa, ja poistuivat pai-
kalta. Tuomas sai eron
koko porsaskuormasta ja
vastineeksi tunki taskuunsa
pinkan seteleitä, mikä sum-
ma vastasi hänen pyytämää
kauppasummaa, ja kaupan-
tekijäisiksi sai seurata juhlia
palvelijoiden horisontista.

Juhlapöytään herkkusui-
den nautittavaksi tuotiin
porsas kokonaisena pais-
tettuna. Poistetun suoliston
tilalle oli laitettu kaikenlai-
set ”ryydit”, paistettu uu-
nissa punaruskeaksi ja sen
piti pitopöydässä hienos-
ton tavan mukaan seistä
jaloillaan paistinvadissa, sa-
paro kippurassa, pää vei-
keästi kallellaan ja mahdol-

lisimman elävän näköisenä.
Porsas kruunasi komeasti
katetun pöydän ja oli sen
laitto venäläisten kokkien
mestarinäyte.

Päivälliset alkoivat suun-
nitelmien mukaisesti. Juh-
latelttoja oli lähes 10 ja
jokaiseen sopi n. 100 hen-
kilöä. Sinne jokainen up-
seeri sai tuoda mieleisensä
”daamin”. Eräässä teltassa
oli ”chevalier” - (valio)
kaardin nuorempia upsee-
reita vieraineen ja heidän
joukossaan mm. kolme
suomalaista upseeria. Mai-
nittu rykmentti oli Keisarin
suosiossa ja sijoitettu mai-
neensa mukaisesti lähelle
”isoisia”.

Teltassa vallitsi hilpeä tun-
nelma, votka ja campanja-
maljoja kilisteltiin taajassa
tahdissa. Naiset viehkeydel-
lään loivat viihtyisyyttä.
Suukkojen vaihto ei ollut
sääntöjen vastaista miesten-
kin kesken, mutta naisille
miesten tarjoamana se kuu-
lui kuin jokapäiväiseen lei-
pään. Juhlan kohokohdak-
si muodostui paisitipuhe,
jonka piti toinen niistä up-
seereista, joka seurasi aa-
mulla porsaskauppaa pi-

halla. Puheensa lopuksi hän
päihtyneenä ilkeästi pilkka-
si suomalaista aatelistoa
rappeutuneisuudesta ja
köyhtyneisyydestä, sekä ver-
tasi heitä edessään olevaan
porsaaseen, jota Venäjän
upseerit popsivat poskeen-
sa.

Moisesta puheesta mai-
nitut suomalaiset upseerit
kiehuivat kiukusta ja eräs
heistä kohdisti muutamia
nyrkiniskuja puhujan leu-
kaan ja palleaan seurauk-
sella, että puhuja retkahti
tajuttomana lattialle. Ohjel-
massa seurasi yleinen tap-
pelu, jokainen jokaista vas-
taan, mikä kantautui ylhäis-
tenkin teltoille.

Edellä kerrottua juhlaa
selosti seikkaperäisesti
myös silloinen viikkolehti
”Novoi-Utro”, jonka toi-
mittajana oli suomalainen
ja joskus julkaisi sensatio-
uutisia suomenkielisinäkin.

- O. Ä.

Poimittu Vpl Pyhäjärvi
-lehdestä nro. 7/1968

MAURI HAUHIA

Vpl. Pyhäjärvi-seura on
varannut torstaina 23.8. klo
15-20 Villa Salmelan eli
Karjalaisen Kesäkodin
käyttöönsä Helsingissä.
Seura tarjoaa kahvit, oh-
jelmaa ja rantasaunan me-
ren äärellä. Illemmalla gril-
lataan.

Niille, joilla ei ole omaa
autoa, seura järjestää il-
maisen kuljetuksen Hert-
toniemen metroasemalta
tai sovittaessa myös muu-
alta Suur-Helsingin alueel-
ta.

Pääsky ry (Pääkaupun-
kiseudun karjalaisyhteisöt)
on jo vuodesta 1970 läh-

Tervetuloa nauttimaan Karjalaiselle
kesäkodille meren rannalla

tien ylläpitänyt Karjalaista
Kesäkotia Helsingin Jollak-
sessa. Se on viehättävä puu-
huvila kalliorinteellä, josta
on upea merinäköala. Ke-
säkahvio on avoinna 3.6.-
2.9.2018 ti-su klo 11-19.
Huvilalla voi myös majoit-
tua ja sitä voi vuokrata
juhlien järjestämiseen.

Omaan tilaisuuteemme
on ilmoittautuminen vält-
tämätöntä tarjoilun vuoksi.
Ilmoittaudu perjantaihin
17.8. mennessä sihteeril-
lemme Eeva-Liisa Miikko-
lalle, puh. 050 3417411 tai
eevamiikkola@gmail.com.
Kerro samalla ruoka-aine-

rajoitteesi tai jos tarvitset
kyytiä.

Pyhäjärveläiset ja ystävän-
ne: Tervetuloa haastele-
maan, laulelemaan ja naut-
timaan  elokuisesta iltapäi-
västä Villa Salmelassa. Tar-
jotkaa kyytiä ystävillenne.
Kannattaa tulla kauempaa-
kin tutustumaan tähän paik-
kaan ja sen tunnelmaan.

Kesäkodin osoite on
Meri Perttilän polku 8,
00850 Helsinki. Omalla au-
tolla pääsee perille saakka.
Jos tulee bussilla nro 85
Herttoniemen metroase-

malta, niin on jäätävä pois
Villingin tienhaarassa, josta
on kävelymatkaa vielä 1,2
km. Veneliikennettäkin on
Kauppatorilta Villa Salme-
laan, mutta sen aikataulut
eivät tällä kertaa sopineet
ohjelmaamme.

Kesäkodin yhteystiedot:
puh. 045 1871 516,
paasky.kesakoti@gmail.com

Tämän kesän esite löytyy
mm. http://
vanha.karjalanliitto.fi/files/
1 1 5 4 0 / P a a s k y -
esite2018_kevyt.pdf

Terveisin

RIITTA HIRVONEN

Hanki historiaa
kertova teos,
tämä on myös
arvokas lahja!

Elämää ja ihmiskohtaloita vuosilta 1917-1921
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Seuraava Pyhäjärvi-lehti
ilmestyy elokuussa 2018. Aineistot toimitukseen

viimeistään pe 10.8. mennessä, kiitos!

TAPAHTUMAKALENTERI

Vpl. Pyhäjärvi-
pöytästandaari
Suunnittelu Kaarle Viika,
1963. Hinta 42 euroa.

Vpl. Pyhäjärvi
isännänviiri.
Suunnittelu Kaarle Viika
1992. Kolme kokoa:
45 x 300 cm, 6-7 m:n
tankoon. Hinta 80 euroa
45 x 400 cm, 8-9 m:n
tankoon. Hinta 90 euroa
55 x 400 cm, 10 m ja sitä
korkeampaan tankoon.
Hinta 95 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 70-
vuotisjuhlilla
kotiseudulla kuvattu
DVD-tallenne
Kesto noin 1,5 tuntia.
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

Kotisivut osoitteessa:
www.karjalanliitto.fi/

vplpyhajarvisaatio

Pyhäjärvi-juhliin liittyen pidetään tänä vuonna lauantai-
na 14.07.2018 pyhäjärveläisten  sukututkimusse-
minaari Hotelli Hiittenharjussa, Hiittenharjuntie 1, 29200
Harjavalta. Ennakkoilmoittautumiset Kalle Pakariselle
kalle.pakarinen@imatra.fi, puh. 0414344309. Tieduste-
lut myös Antero Pärssinen, tero.parssi@gmail.com,
puh. 0505706575.  ja Yrjö S. Kaasalainen,
yrjokaasalainen45@gmail.com, puh. 0400626770.

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry:n kesäpäivää Karjalaisella
kesäkodilla Helsingin Jollaksessa vietetään torstaina
23.8.klo 15-20. Ks puffi toisaalla lehdessä. Ilmoittautu-
minen perj. 17.8.mennessä Eeva-Liisa Miikkolalle, puh.
050 3417411 tai eevamiikkola@gmail.com. Lokakuus-
sa seuran jäsenistöä on kutsuttu tutustumaan eduskun-
tataloon. Siitä tarkemmin syyskuun lehdessä

Sakkola-juhlat Vesilahden Narvassa la 4.8.2018. alka-
en klo 11. kenttähartaudella. Ruokailu, pääjuhla alkaa
klo 13.

Rautulaisten pitäjäjuhlat Mikkelissä 18.-19.8.2018.

Ukkosen sukuseura ry :n  sukukokous on Salo-
monkalliolla (Suomalaisentie 71, Nakkila) 18.8.18 alka-
en klo 13.00. Kokouksessa ovat esillä sääntömääräiset
asiat. Ruokailu (runsas kesäbuffet)  klo 13  18 e/ hlö ,
4-12 v 9 e, alle 4 v ilmainen. Lisäksi musiikkia,
arpajaiset. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään  10.8.18:
Tuija Ukkoselle (040-7534241) tai Anneli Soininmäelle
(040-7168515 ). Saunomis-ja uimismahdollisuus klo 12
alkaen. Hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa suku-
kokouksen jälkeen. Tervetuloa!  Sukuseuran hallitus

Vanhoja Vpl. Pyhäjärvi-lehtiä voit katsella netistä
kotisivuiltamme. Nyt sivuilla myös  2017 lehdet.

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.

Vpl. Pyhäjärvi-tuotteita
saatavana ilman toimituskuluja
juhlilta Harjavallassa 15.7.2018.

Huom! Varaa mukaan käteistä rahaa,
maksukortit eivät käy.


