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 Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr    

 

 

VUOSIKERTOMUS   2019 

 

 

Vuosi 2019 oli säätiön 72. toimintavuosi. Säätiön vuonna 2017 ajantasaistettujen sääntöjen mukaan säätiön 

tarkoituksena on karjalaisten ja ensisijaisesti entisen Viipurin läänin pyhäjärveläisten ja heidän jälkeläistensä 

taloudellisen ja henkisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi 

myöntää stipendejä, apurahoja ja avustuksia, harjoittaa ja tukea julkaisutoimintaa, kunnostaa ja ylläpitää 

muistomerkkejä, järjestää tilaisuuksia, edistää karjalaisen perinteen säilyttämistä, edistää Karjala-aiheista 

tutkimusta ja ylläpitää vuorovaikutusta entisen kotiseudun nykyiseen väestöön ja hallintoon. 

 

TOIMINTA VUONNA 2019 

 

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö on julkaissut Vpl. Pyhäjärvi-lehteä vuodesta 1955 lähtien. Lehden näytenumero 

esiteltiin vuoden 1955 Pyhäjärvi-juhlien yhteydessä, ja vuoden 1956 kevättalvella lehti alkoi ilmestyä 

tilattavana, kerran kuukaudessa julkaistavana pitäjälehtenä. Lehti toimii pyhäjärveläisten yhdyssiteenä ja 

tiedotuskanavana. Siinä kerrotaan monipuolisesti pyhäjärveläisyyteen ja karjalaisuuteen liittyvistä asioista. 

Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa 12 – 16 -sivuisena. Viime vuonna ensimmäinen numero oli kuitenkin 

kaksoisnumero, sillä vuodesta 2007 alkaen lehden päätoimittajana ja taittajana toiminut Marjo Ristilä-Toikka 

kuoli yllättäen tammikuussa 2019. Uuden päätoimittajan haku käynnistettiin viipymättä. Vuoden 

ensimmäiset numerot toimitettiin tilapäisvoimin: vt. päätoimittajana toimi Riikka Salokannel ja lehden 

sivunvalmistuksen hoiti Rami Toivonen. Uudeksi päätoimittajaksi valittiin keväällä Tea Itkonen. Hän on 

toimittanut ja taittanut lehteä kesäkuun numerosta lähtien. Hän on avannut lehdelle myös oman facebook-

ryhmän. Tea Itkonen toimittaa myös kahta muuta siirtokarjalaista pitäjälehteä, Jaakkiman Sanomia ja 

Suvannon Seutu -lehteä, jossa hän myöskin jatkoi Marjo Ristilä-Toikan seuraajana. Hän on ollut myös 

mukana toteuttamassa useita palkittuja karjalaisia kylä- ja pitäjäkirjoja 

Lehden vuosikerran hinta vuonna 2019 oli 35 euroa, hintaan sisältyy arvonlisäveroa 10 %. Lehden 

toimitusneuvoston on muodostanut säätiön hallitus, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja. 

Lehti painetaan Botnia-Print Oy:ssä Kokkolassa. Tilauslaskutuksen on hoitanut Tampereen Laserma Oy ja 

jakelun Posti Oy. Lehden tilausmäärä vuoden 2019 lopussa 1131 tilausta kotimaahan ja 11 ulkomaille.  

 

Joulukuun numeron kohdalla toteutettiin yhteistyökokeilu Karjala-lehden kanssa niin, että Vpl. Pyhäjärvi-

lehti toimitettiin Karjala-lehden välissä sekä Vpl. Pyhäjärvi-lehden että Karjalalehden kaikille tilaajille. 
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Vpl. Pyhäjärvi-juhla Huittisissa 

 

 
             

Vuosittain järjestettävä Vpl. Pyhäjärvi-juhla pidettiin 21.7.2019 Huittisissa. Yhteistyökumppanina oli 

Huittisten Karjalaiset ry, jonka puheenjohtaja Heikki Kiiski toimi juhlatoimikunnan puheenjohtajana. Juhla 

on tärkeä pyhäjärveläisten, heidän jälkeläistensä ja muidenkin karjalaisten tapaamistilaisuus. Juhlien 

ohjelmassa ja juhlissa käytetyissä puheenvuoroissa vaalitaan pyhäjärveläistä ja karjalaista kulttuuria ja 

perinnettä. Juhlapäivän ohjelma muodostui messusta Huittisten kirkossa, kunnianosoituksista ja 

seppeleenlaskuista Huittisten sankarihaudalla ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä, V&U-seura 

Kaiun muistoviestistä ja päiväjuhlasta. Messussa saarnasi Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallituksen jäsen pastori 

Tarja Kopalainen ja juhlapuheen päiväjuhlassa piti farmasian tohtori Manu Eeva. Kaiun muistoviestin voitti 

joukkue Hassinmäen Kaasalaiset. Huittinen kuului sodan jälkeen siirtoväen sijoitussuunnitelman mukaisiin 

pyhäjärveläisten sijoituskuntiin, ja siellä asuu paljon Pyhäjärvellä syntyneitä ja pyhäjärveläisjuurisia. Niinpä 

juhlavieraiden määrä oli suurin moneen vuoteen, yli 300 henkeä ja juhlalehteen saatiin runsaasti ilmoituksia. 

 

   
Juhlamessun ehtoollisen toimittivat vas. Jani Laaksonen, Tarja              Lippulinna ja seppelpartio siirtymässä Huittisten sankari- 

Kopalainen, Harri Ruskeepää, Virpi Markku, Juhani Forsberg ja           vainajien muistomerkille. 

Mirja Alarotu.  Kuva: Yrjö Inkinen.                                                          Kuva: Yrjö Inkinen. 
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Apurahat ja avustukset 

Säätiön hallinnoimista rahastoista jaettiin vuonna 2019 14 apurahaa tai stipendiä pyhäjärveläistaustaisille 

opiskelijoille sekä yhdelle musiikintuottajaryhmälle, yhteensä 5900 euroa. Apurahahakemuksia tuli 20.  

 

Muistomerkkien kunnostus 

Alavuden kirkon vieressä on säätiön toimesta vuonna 1991 pystytetty Alavudelle evakkoaikana haudattujen 

141 pyhäjärveläisen muistopaasi. Se puhdistettiin kaksi vuotta sitten Suomi 100-juhlavuoden merkeissä. 

Kivessä mustalla olevat tekstit erottuivat kuitenkin huonosti erityisesti kostealla ja sateisella säällä. Viime 

kesänä kivi kunnostettiin ja tekstit hopeoitiin. Nyt tekstit ovat selvästi luettavissa. Muistopaasi sijaitsee 

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin läheisyydessä. 

 

  

                  
    Työn touhua kirkkoaholla.                        Kuva: Yrjö Inkinen.   Talkoolaiset yhteiskuvassa.             Kuva: Yrjö Inkinen. 

 

 

Heinä-elokuun vaihteessa säätiön kokoama talkooryhmä kunnosti Vpl. Pyhäjärven kirkkoaholle vuonna 1936 

pystytetyn Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkin huonoon kuntoon menneet portaat. Talkooryhmä käsitti 

yhdeksän henkeä, jotka olivat paikalla lomittain. Talkootyötä kunnostuksen valmistelussa ja toteutuksessa 

tehtiin Suomessa ja paikan päällä Plodovojessa yhteensä noin 300 tuntia. Kunnostuksessa portaiden kivet 

puhdistettiin ja vahvistettiin betonilla. Lisäksi sankarihautausmaan muistomerkin kiveys puhdistettiin, 

hautausmaan alueella olevat aidat harjattiin ja kirkkoahon alueelta niitettiin ruoho ja vesaikkoa. 

Talkooryhmään kuuluivat Lari Hakanen, Lenni Hakanen, Pertti Hakanen, Mauri Hauhia, Yrjö Inkinen, Risto 

Kopalainen, Hanna Posti-Ahokas, Markku Pärssinen ja Äimö Äikiä. 

 

Tämän lisäksi muulloinkin vuoden aikana Plodovojessa käyntien yhteydessä kirkon ja hautausmaan alueen 

kunto on käyty tarkastamassa, ja tarvittaessa aluetta on siistitty. Itsenäisyyspäivänä ja jouluna sankarihauta-

alueen muistomerkille toimitettiin kynttilät. 
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       Lahjoitusmaatalonpoikien portaat kunnostettuna.                                        Alavuden kirkolla oleva muistopaasi 

        Kuva: Yrjö Inkinen.              Kuva: Markku Pärssinen. 

     

Yhteistyö muiden karjalaisjärjestöjen kanssa 

Säätiö on jäsenenä Karjalan Liitto ry:ssä ja Karjalainen Nuorisoliitto ry:ssä. Yhteistyötä muiden 

karjalaisjärjestöjen kanssa tehtiin Suvannon seudun pitäjäyhteisön, Suvannon seudun sukututkimuspiirin ja 

Karjalan Liiton kautta.  

 

Suvannon seudun pitäjäyhteisö, johon Pyhäjärven lisäksi kuuluvat Käkisalmi, Metsäpirtti, Rautu, Räisälä, 

Sakkola ja Vuoksela, piti yhden kokouksen. Mikkelissä 18.10.2019 pidetyn kokouksen isännöintivuorossa 

oli Rautu. Vpl. Pyhäjärvi-Säätiötä edustivat Esko Pulakka ja Kirsti Naskali.  
                                   

Suvannon Seudun sukututkimuspiirin Vpl. Pyhäjärven yhteyshenkilöinä olivat Kauko Hinkkanen, Eija 

Savolainen ja Esko Simonen. Piiri piti vuonna 2019 kolme kokousta, joissa kaikissa oli mukana 

pyhäjärveläisedustus. Huhtikuussa pidetyssä kokouksessa pyhäjärveläiset toimivat isäntinä. Myös ”Kuulutko 

sukuuni” sukututkimustapahtumassa lokakuussa Vantaalla Suvannon Seudun Sukututkimuspiirin osastolla 

oli myös mukana pyhäjärveläisedustus. 

 

Talvisodan Er.P 6:n ja talvisodan muistojuhlaan Keljan taistelun 80-vuotispäivänä 27.12.2019 Kokemäellä 

osallistuivat Pertti Hakanen ja säätiön kunniapuheenjohtaja Antero Pärssinen, joka piti tilaisuudessa 

juhlapuheen. 

 

 
 Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen kokouksen osanottajat Mikkelissä. Kuva: Kirsti Naskali 
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Karjalan Liiton järjestämään toimintaan osallistuttiin seuraavasti: 

• Karjalatalolla liiton kutsuseminaarissa ”Myö yhes ollaan Karjalan Liitto” 26.1.2019 olivat mukana 

Esko Pulakka ja Kirsti Naskali. Seminaarin vetäjänä toimi säätiön hallituksen puheenjohtaja, 

Karjalan Liiton puheenjohtaja Pertti Hakanen. 

• Karjalaisten pitäjälehtien tekijöille suunnatussa lehtiseminaarissa 9.2.2019 Karjalatalolla oli mukana 

Kirsti Naskali. 

• Karjalan Liiton ja sen alla olevien yhteisöjen verkkosivujen uudistamiseen liittyvään 

verkkosivukoulutukseen 16.2.2019 osallistuivat Tarja Kopalainen ja Kirsti Naskali.   

• Karjalan Liiton Ekumeenisille hengellisille päiville 9.-10.3.2019 Pirkkalassa ja Tampereella sekä 

Talvisodan päättymisen valtakunnalliseen muistotilaisuuteen 10.3.2019 Pirkkalassa osallistuivat 

Pirjo Kiiala ja Pertti Hakanen. 

• Karjalaiset kesäjuhlat olivat 14. - 16.6.2019 Hämeenlinnassa. Säätiön hallinnosta olivat mukana 

Pertti Hakanen, Markku Pärssinen, Yrjö Inkinen, Pirjo Kiiala ja Kirsti Naskali. Kulkueessa säätiön 

lippua kantoi Markku Pärssinen, pitäjän nimikylttiä kantoi Edwin Naskali ja lippuairuina toimivat 

Pirjo Kiiala ja Kirsti Naskali. Pirjo Kiiala ja Kirsti Naskali olivat juhlien pitäjäinfossa ja hoitivat 

Vpl. Pyhäjärvi-esittelypöytää yhdessä Seija Hakasen sekä Yrjö ja Merja Inkisen kanssa. 

• Esko Pulakka osallistui Sakkola-juhlille 4.8.2019 Punkalaitumella 

• Karjalan Liiton säätiöseminaariin Karjalatalolla 18.10.2019 osallistuivat Pertti Hakanen ja Kirsti 

Naskali. 

• Karjalan Liiton pitäjä- ja sukumarkkinoilla Karjalatalolla 16.11.2019 säätiöllä oli esittely- ja 

myyntipöytä, jota hoitivat Pirjo Kiiala ja Kirsti Naskali.  

• Karjalan Liiton valtakunnalliseen Talvisodan syttymisen muistotilaisuuteen 30.11.2019 

Lappeenrannassa osallistui Pertti Hakanen. 

• Karjalatalolla pidetyssä itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2019 olivat mukana Seija ja Pertti Hakanen. 

 

Muu toiminta 

Säätiöllä oli Sastamalassa 28.-29.6.2019 pidetyillä Vanhan kirjallisuuden päivillä myyntipöytä samassa 

huoneessa muiden karjalaisten toimijoiden kanssa. Myyntipöytää hoitivat molempina päivinä Pirjo Kiiala, 

Kirsti Naskali sekä Vammalan Karjalaseura ry:stä Maileena Hyyti. Osastolla kävi paljon väkeä. Heille 

kerrottiin säätiöstä, siirtokarjalaisuudesta ja myytiin säätiön tuotteita.  

 

Säätiö järjesti Vpl. Pyhäjärvi-juhlaa edeltävänä päivänä lauantaina 20. päivä heinäkuuta 

sukututkimusseminaarin Huittisissa. Järjestelyistä vastasivat Veijo Hynninen ja Kalle Pakarinen. Jouni 

Korkiasaari kertoi tilaisuudessa karjalaisten siirtolaisuudesta ulkomaille, Paavo Salonen dna-

sukututkimuksesta ja Harri Kekki esitteli Sukujutut-ohjelmaa. Seminaariin osallistui 34 henkilöä. 

 

Yhteyttä ja vuorovaikutusta entisen kotiseudun nykyiseen hallintoon ylläpidettiin tapaamalla alueen 

hallintohenkilöitä, Plodovojen kunnanjohtaja Olga Kustovaa ja sovhoosin johtaja Aleksei Pavlovia kotiseutu- 

ym. matkojen yhteydessä. Mm kesällä lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkin kunnostusmatkan yhteydessä 

ryhmä säätiön hallintohenkilöitä tapasi kunnanjohtajan. Loppuvuodelle suunniteltu tapaaminen alueen 

hallintohenkilöiden ja Käkisalmen linnan museon edustajien kanssa siirtyi vuodelle 2020, sillä Olga Kustova 

siirtyi syksyllä toisiin tehtäviin eikä uutta kunnanjohtajaa valittu vuodenvaihteeseen mennessä. 

 

Säätiön ohella pyhäjärveläisyyttä vaalivat ja pyhäjärveläisten yhdyssiteenä toimivat pääkaupunkiseudulla 

toimiva Vpl. Pyhäjärvi-seura ry, Vpl. Pyhäkylä-Seura sekä Tampereella ja Lahdessa toimivat Vpl. Pyhäjärvi-

kerhot.  
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HALLINTO   

 

Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallintoneuvoston valitsema hallitus. Säätiön asiamiehenä 

toimi koko vuoden nokialainen Kirsti Naskali ja vara-asiamiehenä samoin koko vuoden tamperelainen Pirjo 

Kiiala. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Hakanen on myös Karjalan Liiton hallituksen 

puheenjohtajana.  

 

Hallintoneuvosto 

Hallintoneuvostoon kuuluu 12 jäsentä ja kuusi varajäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme 

vuotta. Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2019 kerran, 17.3.2019 Sastamalassa. Kokoukseen kutsuttiin 

myös hallintoneuvoston varajäsenet ja säätiön kunniajäsenet. Kokouksessa käsiteltiin tilinpäätösasiat, 

myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus, valittiin tarvittavat jäsenet hallitukseen ja hallintoneuvostoon, 

valittiin tilintarkastaja, keskusteltiin ja tehtiin päätökset säätiön ja lehden tulevan kauden toiminnasta ja 

talousarvioista. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi koko vuoden Esko Pulakka ja varapuheenjohtajana 

Tuomo Hinkkanen.  

 

 
    Hallintoneuvoston kokouksen osanottajat 17.3.2019.                                                       Kuva: Yrjö Inkinen. 

 

 

Hallintoneuvoston jäsenet   Toimikaudet  Kotipaikka 

Esko Pulakka  2018-2020  Nokia    

Tuomo Hinkkanen    2019-2021  Kokemäki 

Teuvo Henttonen 2017-2019  Hollola 

Riitta Hirvonen 2017-2019  Vantaa 

Yrjö Inkinen  2018-2020  Tampere 

Lea Jokinen  2018-2020  Ikaalinen   

Antti Kaikkonen            2018-14.6.2019  Tuusula  

Jari Kukko  2017-2019  Lempäälä   

Merja Luukkanen 2019-2021  Sastamala  

Kalle Pakarinen 2016-17.3.2019 Imatra 
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Jukka Pehkonen 2017-2019  Pälkäne  

Mika Puranen  2019-2021  Vantaa 

Martti Pärssinen 2019-2021  Helsinki    

Hallintoneuvoston varajäsenet  

Satu Holma  10.3.2018-2020 Ikaalinen 

Veijo Hynninen 10.3.2018-2020 Nokia 

Silvo Kaasalainen 2016-17.3.2019 Vantaa  

Petri Kiiski  2019-2021  Huittinen 

Kaisa-Liisa Korhonen 2017-2019  Helsinki 

Jari Kähönen  2019-2021  Oulu    

Jorma Pakarinen 2017-2019  Sastamala 

Mika Puranen  2017-17.3.2019 Vantaa 

 

Hallitus 

Säätiön hallituksessa on neljä jäsentä ja neljä henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on 

kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Pertti Hakanen ja varapuheenjohtajana samoin 

koko vuoden Mauri Hauhia. 

Säätiön hallituksella oli yhdeksän kokousta, joista yksi oli sähköpostikokous. Sähköpostikokousta lukuun 

ottamatta kaikkien yhteydessä pidettiin myös Vpl. Pyhäjärvi –lehden kokous. Hallituksen varajäsenet, 

hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, asiamies, vara-asiamies ja lehden päätoimittaja ovat 

myös olleet kutsuttuina kokouksiin. 

Hallituksen kokoukset pidettiin: 

• 27.1.2019   Sastamalassa 

• 24.2.2019   Sastamalassa 

• 17.3.2019   Sastamalassa (ennen hallintoneuvoston kokousta) 

• 17.3.2019   Sastamalassa (hallintoneuvoston kokouksen jälkeen) 

• 24.5.2019   Huittisissa 

• 27.6.-1.7.20189  Sähköpostikokous 

• 12.8.2019   Sastamalassa 

• 14.10.2019 Sastamalassa 

• 30.12.2019 Sastamalassa 

 

Hallitus                         Toimikaudet  Kotipaikka 

Pertti Hakanen 2019-2020  Sastamala  

Mauri Hauhia  2018-2019  Turku 

Tarja Kopalainen 2019-2020  Sastamala  

Markku Pärssinen 2018-2019  Sastamala  

 

Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet  

Sari Harjunmaa (Kopalaisen varajäsen) Huittinen 

Yrjö Inkinen  (Hauhian varajäsen) Huittinen 

Jukka Pusa  (Hakasen varajäsen) Sastamala 

Kari Äikäs   (Pärssisen varajäsen) Sastamala 
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Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet 

Säätiön kunniapuheenjohtaja on Antero Pärssinen Hollolasta (kutsuttu 19.2.2011). 

 

Säätiön kunniajäseniä ovat: 
Juhani Forsberg Helsinki (kutsuttu 10.3.2018) 

Yrjö S. Kaasalainen Harjavalta (kutsuttu 27.2.2016) 

Esko Pohjolainen Sastamala (kutsuttu 21.2.2009) 

Salme Rintala   Nokia  (kutsuttu 16.2.2008)  

Reino Äikiä   Huittinen  (kutsuttu 16.2.2008).  

 

Tilintarkastajat 

Hallintoneuvoston kokouksessa 17.3.2019 valittiin tilintarkastajana jatkamaan KHT Jari Paloniemi ja varalle 

jatkamaan Moore Stephens Rewinet Oy Ab (nimi nykyisin Moore Rewinet Oy).  

 

TALOUS 

 

Säätiön taloutta ja kirjanpitoa on hoitanut säätiön asiamies ja tuotemyyntiä säätiön vara-asiamies. 

 

Tilikauden 2019 ylijäämä on 2553,38 euroa. Maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä. Säätiöllä on vuonna 

2016 hyväksytty varainkäyttöohje sekä vuonna 2016 laadittu ja vuonna 2018 täydennetty säätiölain 

lähipiirisäännöksiin liittyvä lähipiiriohje. Vuonna 2018 säätiölle laadittiin henkilötietolain mukaiset rekisteri- 

ja tietosuojaselosteet. 

 

Kokonaistulot ja –kulut (euroa)          2019      2018  Muutos 

 

Tulot    56 770,20       61 026,16      - 4 255,96       

Kulut  - 58 087,71    -  65 554,46     + 7 466,75  

Tilikauden tulos -   1 317,51    -    4 528,30     + 3 210,79 

 

Siirto rahastoista  + 3 870,89       + 1 516,93    + 2 353,96  

Tilikauden yli-/alijäämä  +  2 553,38       + 3 011,37   + 5 564,75 

 

Säätiön myyntituotteet 

Säätiön myyntituotteita ovat säätiön kustantamat kirjat (Pyhäjärvi-kirja, Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö 60 vuotta 

1948 - 2008 ja Kaiku, joka kiiri kauas…). Lisäksi varainhankintatuotteina ovat myynnissä seuraavat tuotteet: 

muisto- ja onnitteluadressit (viisi eri aihetta), isännänviiri (kolme kokoa), Suvannon seudun paikallishistorian 

työryhmän julkaisema kirja Suvannon seutu 1917 – 1921, Ikaalisten Karjalaseura ry:n julkaisema Wernitsan 

viljelyksiltä Sortanlahden kauppapaikkaan -kirja, Vpl. Pyhäkylä-Seuran julkaisema Taubilan kartano – 

lahjoitusmaakaudesta Fazerin aikaan –kirja, Vpl. Pyhäjärvi-seura ry:n julkaisema Kuudes vuosikymmen 

karjalaista järjestötoimintaa pääkaupunkiseudulla 2007-2017 –kirja, Hilja Matikaisen runoja sisältävä kirja 

Matkan varrelta, Markku Heikkilän kirjoittama kirja Laatokan kevät sekä säätiön kustantama DVD kesän 

2017 Vpl. Pyhäjärvi-juhlista. 
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Lahjoitukset 

Säätiö sai vuonna 2019 useita lahjoituksia. Anna-Liisa Heikkilä lahjoitti 21 kappaletta poikansa Markku 

Heikkilän vuonna 2006 kirjoittamia ”Laatokan kevät” kirjoja. Aune Kari lahjoitti sisareltaan Terttu 

Vikmanilta jääneitä Karjalaa ja suomalaista yhteiskuntaa käsitteleviä kirjoja. Terttu Patrakka lahjoitti Henrik 

Niinivuon pyhäjärveläisten Sylvi ja Reino Patrakan tilauksesta vuonna 1951 maalaaman Vpl. Pyhäjärven 

kirkkoa esittävän taulun. Taulu tullaan lahjoittamaan Sastamalan seudun museossa olevan Vpl. Pyhäjärvi -

esinekokoelman yhteyteen. 

 

          
      Vpl. Pyhäjärven kirkko ja kellotapuli säätiön saamassa                      Sama portti syksyllä 2019 ensilumen aikaan. 

      lahjoitustaulussa. Kirkkoa ympäröivän aidan portti kirkon edessä.     Kuva: Kirsti Naskali.                                                  

                                     

Rahastot 

Säätiöllä oli vuonna 2019 hallinnassaan kuusi lahjoitus- ja testamenttivaroista muodostettua rahastoa 

Rahastot ja niiden sääntöjen tai käyttösuunnitelmien mukaiset pääasialliset käyttötarkoitukset ovat seuraavat: 

 

Arvo Kukon rahasto, on perustettu vuonna 1990 Reino O. Kukon lahjoittamista varoista. Rahastosta 

voidaan myöntää stipendejä ja apurahoja humanistisia aineita tai musiikkia opiskeleville sekä musiikin ja 

humanististen aineiden tutkimuksiin sekä erityistä harkintaa käyttäen myös muihin säätiön sääntöjen 

mukaisiin apurahoihin.  

 

Helmi Pärssisen rahasto on perustettu Helmi Pärssisen säätiölle testamenttaamista varoista vuonna 2000. 

Rahastosta voidaan myöntää stipendejä ja apurahoja maa-, metsä-, puutarha- ja kotieläinaloja, luonnonvara-

alaa tai biotaloutta opiskeleville tai ko. alojen tutkimuksiin. 

 

Perinnerahasto I perustuu lahjakirjalla v.2002 saatuihin varoihin. Lahjoittaja ei halunnut nimeään 

julkaistavaksi.  Sääntöjen mukaan rahastosta voidaan myöntää stipendejä ja apurahoja äidinkieltä tai 

musiikkia, taideaineita ja media-alaa opiskeleville tai ko. alojen tutkimuksiin tai tukemiseen, lausunta- tai 

musiikkitilaisuuksien, joissa pyhäjärveläisyys erityisesti korostuu, kustannuksiin ja kirjallisten julkaisujen ja 

teosten tukemiseen.  

 

Aune ja Vilho Kähösen rahasto perustuu vuonna 2011 saatuun testamenttiin. Rahaston varoja voidaan 

käyttää opiskelijoiden apurahoihin, pyhäjärveläisyyttä tukeviin tutkimuksiin, muistomerkkien 

kunnostukseen, kotiseutukirjojen kustantamisen tukemiseen ja Vpl. Pyhäjärvi-lehden kustannuksiin.  

 

Arvo Pärssisen rahasto perustuu vuonna 2014 saatuihin testamenttivaroihin. Rahaston varoja voidaan 

käyttää oikeus- ja taloustieteitä tai taloushallintoa opiskelevien apurahoihin sekä säätiön sääntöjen mukaisiin 

tarkoituksiin pyhäjärveläisyyden ja karjalaisuuden hyväksi.  
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Montruan, Pölhölän ja Kalamajan jakokunnan rahasto perustuu em. jakokunnalta vuonna 2018 saatuihin 

varoihin. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja auto- ja kuljetusalan sekä turvallisuusalan opiskelijoille. 

 

Kaikkien rahastoista myönnettävien stipendien ja apurahojen saajilla pitää olla pyhäjärveläiset juuret ainakin 

toisen vanhemman puolelta. Pääasiassa käytetään rahastojen varojen tuottoja, mutta erityistä harkintaa 

käyttäen säätiön hallituksen päätöksellä voidaan käyttää myös rahastojen pääomaa sekä apurahoihin että 

muuhun säätiön sääntöjen mukaiseen toimintaan lukuun ottamatta Arvo Kukon rahastoa ja Montruan, 

Pölhölän ja Kalamajan jakokunnan rahastoa, jotka ovat puhtaasti apuraharahastoja. 

 

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö verkossa  

Karjalan Liitto antaa verkkosivujensa yhteydessä tilaa jäsenjärjestöjensä verkkosivuille. Vpl. Pyhäjärvi-

Säätiön verkkosivut ovat Karjalan Liiton sivujen yhteydessä. Verkkosivut uudistettiin vuoden 2019 aikana. 

Säätiön verkkosivujen ylläpidosta ja päivityksestä ovat huolehtineet Kirsti Naskali ja Tarja Kopalainen. 

Edellisen vuoden Vpl. Pyhäjärvi-lehdet on siirretty seuraavan vuoden aikana säätiön verkkosivujen 

lehtiarkistoon. Arkiston ylläpidosta varmuuskopiointeineen on huolehtinut Huittisten Sanomalehti Oy – 

Huima sekä Tarja Kopalainen. 

Tämä vuosikertomus ei sisällä täydellisiä tilinpäätös- ja toimintakertomustietoja. Ne toimitetaan Patentti- ja 

rekisterihallitukselle. 

 

Sastamalassa 19.2.2020 

           Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr 

                     Hallitus 

 

                    Pertti Hakanen            Mauri Hauhia            Tarja Kopalainen           Markku Pärssinen 


