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 Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr    

 

 

VUOSIKERTOMUS   2021 

 

 

Vuosi 2021 oli säätiön 74. 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 2021 

Maailmalaajuinen koronapandemia vaikutti vuonna 2021 edelleen toimintaan ja tapahtumiin kaikkialla, 

myös Pyhäjärvi-Säätiön toimintaan. Osa suunnitellusta toiminnasta pystyttiin toteuttamaan, mutta pandemian 

aiheuttamien poikkeusolojen, viranomaisten määräämien kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten, suositusten ja 

ohjeiden vuoksi monia toimintasuunnitelmassa olleita ja vuosittain säätiön toimintaan kuuluneita tapahtumia 

ei järjestetty tai jo suunnitellut tapahtumat peruttiin. Merkittävä poikkeama vuosittaisessa toiminnassa oli, 

että vuodesta 1947 lähtien joka kesä järjestetyt Vpl. Pyhäjärvi-juhlat, jotka oli suunniteltu pidettävän 

heinäkuussa Nokialla, peruttiin. Sukututkimusseminaaria ei järjestetty eikä jo edellisenä vuonna tehtäväksi 

suunniteltua matkaa entisen Vpl. Pyhäjärven alueelle Plodovojeen voitu tehdä. Myös monet muut perinteiset, 

vuosittaiset tapahtumat, joissa Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö on ollut mukana, kuten Karjalaiset kesäjuhlat, peruttiin 

eikä Vanhan kirjallisuuden päiville Sastamalassa kesäkuussa osallistuttu.  

 

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 

Vpl. Pyhäjärvi-lehti ilmestyi entiseen tapaan. 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 ilmestyi vuonna 2021 kuukausittain niin, että heinä-elokuun lehti oli kaksoisnumero. Kesäkuun ja 

heinä-elokuun numerot olivat 16-sivuisia, joulukuun numero 20-sivuinen ja muut numerot 12-sivuisia. 

Kirjoituksia ja kuvia lehteen on saatu riittävästi, vaikka monet tapahtumat ja matkat, joista on yleensä 

kerrottu laajalti lehdessä, jäivät toteutumatta. Kesä- ja joulukuun numeron kohdalla toteutettiin yhteistyötä 

Karjala-lehden kanssa niin, että Vpl. Pyhäjärvi-lehti jaettiin Karjala-lehden välissä molempien lehtien 

tilaajille. 
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      Vpl. Pyhäjärvi -lehden v. 2021 numeroita.                                    Päätoimittaja Tea Itkonen tutustumassa ”Siun ja miun – 

      Kuva: Kirsti Naskali                         Viipurin läänin Pyhäjärvi” näyttelyyn amanuenssi   

                          Emma Kurjen johdolla. Kuva: Esa Mäkinen 

 

Lehden päätoimittajana on toiminut kesäkuusta 2019 lähtien Tea Itkonen, joka toimittaa myös kahta muuta 

siirtokarjalaista pitäjälehteä, Jaakkiman Sanomia ja Suvannon Seutu -lehteä. Lehden toimitusneuvoston on 

muodostanut säätiön hallitus, hallintoneuvoston puheenjohtaja, asiamies ja lehden päätoimittaja. Lehden 

ulkoasua ja sisältöä on uuden päätoimittajan toimesta maltillisesti uudistettu. Uudistukset ovat saaneet 

osakseen kiitosta ja lehti muutenkin on saanut paljon myönteistä palautetta.  

  

Lehden vuosikerran hinta vuonna 2021 oli 35 euroa, hintaan sisältyy arvonlisäveroa 10 %. Lehti painettiin 

Botnia-Print Oy:ssä Kokkolassa. Tilauslaskutuksen on hoitanut Tampereen Laserma Oy ja jakelun Posti Oy. 

Lehden tilausmäärä vuoden 2021 lopussa oli 1085 tilausta kotimaahan ja 11 tilausta ulkomaille. Lehdellä on 

oma facebook-sivu. 

 

Kirkkokonsertti, kirkkokahvit ja juhlahetki  

 

     

 

Syksyllä, 7.11.2021 järjestettiin yhdessä Sastamalan seurakunnan ja 

Vammalan Karjalaseuran kanssa ”Karjalainen iltapäivä” 

Mouhijärvellä. Iltapäivän ohjelma aloitettiin Mouhijärven kirkossa 

konsertilla, jossa esiintyi pyhäjärveläisjuurinen baritoni Hannu 

Musakka säestäjänään kanttori Päivi Vuoristo.  

 

Konsertin ohjelma, ”Vuos’satojen Karjala” käsitti karjalaisaiheisia 

lauluja, joiden välissä Hannu Musakka esitti runoja ja kertoi 

karjalaisista juuristaan. Konsertin jälkeen suoritettiin kunniakäynti ja 

seppeleenlasku Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä sekä 

Vpl. Pyhäjärven viimeisen kirkkoherran Karl Wiikan ja rouva Impi 

Wiikan haudalla.

  

Konsertin jälkeen oli Mouhijärven seurakuntakodilla kahvitarjoilu, jonka yhteyteen Vammalan 

Karjalaseuran talkooväki oli leiponut piirakat. Oli mukava tavata pitkästä aikaa tuttuja ja kahvinjuonnin  
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lomassa haastella. Kahvin jälkeen oli pieni ohjelmallinen juhlahetki, jonka yhteydessä jaettiin Karjalan 

Liiton myöntämät liiton ansiomerkit Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallinnossa pitkään toimineille. Mukana 

iltapäivässä oli hiukan yli 100 henkilöä. 

 

 

       
  Karl ja Impi Wiikan hauta Mouhijärven hautausmaalla.                    Baritoni Hannu Musakka ja kanttori Päivi Vuoristo 

  Kuva: Tea Itkonen                          Mouhijärven kirkossa. Kuva: Esa Mäkinen  

 

        
 Kahvitarjoilua hoitamassa Asta Seppälä-Puputti ja                            Karjalaisen iltapäivässä mukana  olleita Mouhijärven   

Tuula Pensasmaa. Kuva: Kirsti Naskali.                                              seurakuntatodilla. Kuva: Tea Itkonen 

 

Apurahat ja avustukset       

Säätiön hallinnoimat rahastot jakoivat vuonna 2021 stipendejä ja apurahoja 23 pyhäjärveläistaustaiselle 

opiskelijalle yhteensä 6900 euroa. Apurahahakemuksia tuli 36, mikä oli kaksi enemmän kuin edellisenä 

vuonna. Lisäksi rahastojen kautta tuettiin 1000 eurolla Karjalan Liiton verkkoarkisto- ja digimuseohanketta 

sekä 1200 eurolla Vpl. Pyhäkylä-Seuran kirjahanketta, lapsille suunnattua Vpl. Pyhäjärvestä kertovan kirjaa. 

Kirja on tarkoitus julkaista vuonna 2022. 

 

Yhteistyö Sastamalan seudun museon kanssa 

Sastamalan seudun museon kanssa vuoden 2020 alussa käynnistynyttä yhteistyöohjelmaa jatkettiin edelleen 

vuonna 2021. Mukana oli edelleen myös Vammalan Karjalaseura ry.  

 

Sastamalan seudun museon tornihuvilassa 2.10.2020 avattu näyttely ”Siun ja miun – Viipurin läänin 

Pyhäjärvi” oli avoinna 31.8.2021 asti. Näyttelyn tavoitteena oli johdattaa näyttelyvieras matkalle 

pyhäjärveläisten elämään, evakkotaipaleelle sekä elävään karjalaiseen kulttuuriin. Näyttely perustui 

Sastamalan seudun museon vuodesta 1959 lähtien karttuneeseen Pyhäjärvi-kokoelmaan, jota oli täydennetty 

tekstitauluilla, valokuvilla ja joillakin yksityishenkilöiltä lainatuilla esineillä. Vanhin näyttelyssä esillä oleva 
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esine oli Vpl. Pyhäjärven Tukholmassa vuonna 1634 valettu ns. pieni kirkonkello, joka on vanhin kaikista 

Sastamalan seudun museossa olevista esineistä. Koronarajoitusten vuoksi museo ja sen myötä myös näyttely 

olivat suljettuna kevättalvella lähes kaksi kuukautta, mutta avautuivat jälleen toukokuussa. Museon 

ilmoituksen mukaan näyttelyyn tutustui sen koko aukioloaikana hiukan yli 3300 kävijää. Määrä on 

huomattava, varsinkin kun ottaa huomioon koronapandemian aiheuttamat rajoitukset. Näyttely tarjosi 

mahdollisuuden esitellä ja pitää esillä Vpl. Pyhäjärveä ja pyhäjärveläisyyttä aikana, jolloin monet perinteiset 

tapahtumat jouduttiin perumaan, ja näyttelyn katsojien kesken syntyi monia hienoja kohtaamisia ja 

keskusteluja. Museon kaupassa oli näyttelyn ajan myynnissä valikoima säätiön myyntituotteita. Kun näyttely 

sulkeutui, Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön ja Vammalan Karjalaseuran edustajia oli avustamassa museon 

henkilökuntaa näyttelyn purkamisessa.  

 

 

               
    ”Siun ja miun – Viipurin läänin Pyhäjärvi” näyttely oli avoinna                 Näyttely purettiin 1.9.2022. Esa Mäkinen 

    Sastamalan seudun museossa 2.10.2020 – 31.8.2021. Näyttely-       Vammalan Karjalaseurasta kantaa näyttely- 

    kyltti museon tornihuvilan pihassa. kuva: Kirsti Naskali        julistetta pois. Kuva: Kirsti Naskali 

  

Sastamalan seudun museon yleisökokoelmaan, Topoteekki-verkkoarkistoon tallennetun Vpl. Pyhäjärvi -

aineiston täydentämistä jatkettiin vuonna 2021. Topoteekkiin on tallennettu Vpl. Pyhäjärven kirkkoa ja 

kirkon seutua sekä Vpl. Pyhäjärven kyliä koskevaa aineistoa, yhteensä 296 kohdetta. Suurin osa kohteista on 

digitoituja valokuvia Vpl. Pyhäjärveltä, mutta mukana on myös valokuvia museon kokoelmassa olevista 

esineistä, videoita, asiakirjakopioita sekä asioita tukevia tekstejä. Säätiön edustajat olivat mukana museon 

alkuvuonna julkaisemalla youtube-videotallenteella, jossa kerrotaan Topoteekki-aineiston tallentamisesta 

tallentajan näkökulmasta esittämällä kolme kysymystä museon vuoden 2020 kyläkumppanille. Topoteekin 

Vpl. Pyhäjärvi -aineisto löytyy verkko-osoitteessa: sastamala.topoteekki.fi, hakusanalla: Vpl. Pyhäjärvi.  

 

Kesäkuussa säätiön edustajia osallistui museon ja Karjalan Liiton yhdessä järjestämään luentotilaisuuteen, 

jossa filosofian tohtori Kristiina Korjonen-Kuusipuro puhui aiheesta ”Muistin maisemat – näkökulmia 

Karjalan muisteluun ja karjalaiseen identiteettiin”. Tilaisuuden lopussa Jaakko Lavaste lahjoitti museolle 

Vpl. Pyhäjärvi -kokoelmaan liitettäväksi pikkupoikana 1930-luvulla Pyhäjärvellä saamansa Pyhäjärven Vpl. 

Säästöpankin säästölippaan. Tilaisuuden jälkeen oli mahdollisuus tutustua museossa ”Siun ja miun – 

Viipurin läänin Pyhäjärvi” näyttelyyn.  
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   Harjavallan Karjalaseuran väkeä tutustumassa ”Siun ja miun –                        Jaakko Lavasteen Sastamalan seudun museon 

   Viipurin läänin Pyhäjärvi” näyttelyyn. Kuva: Kirsti Naskali                    Vpl. Pyhäjärvi -kokoelmaan lahjoittama  

                Pyhäjärven Vpl. Säästöpankin säästölipas. 

                Kuva: Kirsti Naskali 

 

Heinjoki-Säätiön edustajat Arja Kulmala, Eija Kovasin ja Tiina Noro olivat Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön ja 

Sastamalan seudun museon vieraana kesäkuussa. He tutustuivat museoon sekä museon ja Vpl. Pyhäjärvi-

säätiön tekemään yhteistyöhön. Samalla heille kerrottiin museon Vpl. Pyhäjärvi -kokoelmasta ja heille 

esiteltiin ”Siun ja miun – Viipurin läänin Pyhäjärvi” näyttely. Heinäkuussa museoon ja näyttelyyn kävi 

tutustumassa Harjavallan Karjalaseuran väkeä puheenjohtajansa, Vpl. Pyhäjärvi-säätiön kunniajäsenen Yrjö 

S. Kaasalaisen johdolla. 

   

Yhteistyöohjelman puitteissa oli jo edellisenä vuonna tarkoitus tehdä tutustumismatka entiselle Vpl. 

Pyhäjärven alueelle Plodovojeen, mutta koronapandemian vuoksi matkaa ei ole voitu toteuttaa.  

 

Yhteistyö muiden karjalaisjärjestöjen kanssa 

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

muiden karjalaisjärjestöjen kanssa tehdään mm. Suvannon seudun pitäjäyhteisön, Suvannon seudun 

sukututkimuspiirin ja Karjalan Liiton kautta.  

 

Suvannon seudun pitäjäyhteisöön kuuluvat Pyhäjärven lisäksi Käkisalmi, Metsäpirtti, Rautu, Räisälä, 

Sakkola ja Vuoksela. Vuonna 2021 yhteisön edustajien tapaamisen isännöintivuorossa oli Vpl. Pyhäjärvi. 

Tarkoitus oli kokoontua Sastamalassa ja samalla esitellä ”Siun ja miun – Viipurin läänin Pyhäjärvi” 

näyttelyä. Koronarajoitusten vuoksi tapaamista ei kuitenkaan vuonna 2021 järjestetty.    

 

Suvannon Seudun sukututkimuspiiri piti vuonna 2021 yhden kokouksen. Siinä oli mukana pyhäjärveläisten 

edustajia. Vpl. Pyhäjärven yhteyshenkilö sukututkimuspiirissä vaihtui. Tehtävää on hoitanut Eija Savolainen, 

nyt yhteyshenkilöksi tuli Kaisa-Liisa Korhonen. 

 

Karjalan Liiton järjestämään toimintaan osallistuttiin seuraavasti: 

• Säätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Pärssinen valittiin vuonna 2021 Karjalan 

Liiton säätiötoimikunnan jäseneksi ja säätiön asiamies sekä hallituksen varajäsen Esa Mäkinen 

valittiin liiton Verkkoarkisto- ja digimuseohankkeen työryhmän jäseniksi. Ko. henkilöt osallistuivat 

vuoden aikana em. toimikunnan ja em. työryhmän kokouksiin 
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• Karjalatalolla liiton lehtiseminaariin 29.1.2021, joka toteutettiin verkossa, osallistuivat Kirsti 

Naskali ja Vpl. Pyhäjärvi-lehden päätoimittaja Tea Itkonen. 

• Karjalan Liiton säätiöseminaariin Riihimäellä Sako Oy:n tiloissa 8.10.2021 osallistuivat Pertti 

Hakanen, Esko Pulakka, Markku Pärssinen ja Kirsti Naskali 

• Pitäjä- ja sukumarkkinoilla Karjalatalolla 27.11.2021 säätiöllä oli oma esittely- ja myyntipöytä 

• Karjalan Liiton käynnistämään ”Karjalaisen kulttuurihistoriallisen aineiston kartoitus” kyselyyn 

vastattiin heinäkuussa. 

 

Säätiön ohella pyhäjärveläisyyttä vaalivat ja pyhäjärveläisten yhdyssiteenä toimivat erityisesti 

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

toimivat Vpl. Pyhäjärvi-kerhot. Säätiön edustajia on ollut mukana joissakin ko. yhteisöjen tapaamisissa, 

samoin kuin Vammalan Karjalaseuran tilaisuuksissa. 

 

Yhteydenpito Vpl. Pyhäjärven alueelle Plodovojeen 

Yhteistyö Plodovojen hallintoviranomaisten ja Käkisalmen linnan museon kanssa on toiminut hyvin ja 

vuoteen 2019 asti heidän edustajiaan on tavattu vuosittain. Tavoitteena on ollut tehdä matka tapaamaan 

Plodovojen vuoden 2020 alussa työnsä aloittanutta uutta kunnanjohtajaa ja tehdä myös vuosittainen matka 

siivoamaan ja kunnostamaan kirkkoahon aluetta, lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkkiä ja 

sankarihautausmaata. Koronapandemian alettua vuonna 2020 matkoja ei kuitenkaan ole voitu toteuttaa. 

Plodovojessa asuvien yhteyshenkilöiden välityksellä kirkkoahon ja sankarihautausmaan alueiden kunto on 

käyty vuosien 2020 ja 2021 aikana muutaman kerran tarkistamassa. 

 

Plodovojessa vuonna 2017 pidettyjen Vpl. Pyhäjärvi-juhlien jälkeen paikallisviranomaiset esittivät 

toivomuksen, että juhlat pidettäisiin siellä jälleen muutaman vuoden sisällä, ja tavoitteena olikin pitää juhlat 

Plodovojessa lähivuosina, mahdollisesti jo vuonna 2023. Koronapandemiasta johtuen juhlavalmisteluja 

Plodovojessa ei ole kuitenkaan voitu käynnistää ja Euroopan poliittisen tilanteen muututtua helmikuun 2022 

lopussa, tilanne on muutenkin muuttunut, ja on vaikea edes arvioida, milloin Kannakselle olisi mahdollisuus 

matkustaa. 

 

HALLINTO   

 

Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallintoneuvoston valitsema hallitus. Säätiön asiamiehenä 

toimi koko vuoden nokialainen Kirsti Naskali. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Hakanen on toiminut 

23.8.2020 asti Karjalan Liiton hallituksen puheenjohtajana ja 1.9.2020 lähtien Karjalan Liiton 

toiminnanjohtajana. Maaliskuussa 2022 hän siirtyy työhön Karjalan Liiton ulkopuolelle. 

 

Hallintoneuvosto 

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

vuotta. Hallintoneuvosto piti vuonna 2021 yhden kokouksen, joka oli 24.4.2021. Kokous toteutettiin 

koronarajoituksista johtuen niin, että suurin osa osallistujista osallistui kokoukseen etäyhteyksien 

välityksellä. Kokoukseen saattoivat osallistua hallintoneuvoston jäsenten lisäksi myös hallituksen jäsenet, 

hallintoneuvoston ja hallituksen varajäsenet sekä säätiön kunniajäsenet. Kokouksessa käsiteltiin 

tilinpäätösasiat, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus, valittiin tarvittavat jäsenet hallitukseen ja 

hallintoneuvostoon, valittiin tilintarkastaja, keskusteltiin ja tehtiin päätökset säätiön ja lehden kuluvan 

kauden toiminnasta ja talousarvioista. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi koko vuoden Esko Pulakka 

ja varapuheenjohtajana toimi Markku Pärssinen.  
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Hallintoneuvoston jäsenet:   Toimikaudet  Kotipaikka 

Esko Pulakka  2021 - 2023  Nokia    

Riitta Hirvonen 2020 - 2022  Vantaa 

Satu Holma  8.8.2020 - 2022 Ikaalinen 

Yrjö A. Inkinen 2021 - 2023  Tampere 

Lea Jokinen  2021 - 2023  Ikaalinen   

Jari Kukko  2020 - 2022  Lempäälä   

Merja Luukkanen 2019 - 2021  Sastamala  

Jukka Pehkonen 2020 - 2022  Pälkäne  

Mika Puranen  2019 - 2021  Vantaa 

Markku Pärssinen 8.8.2020 – 2021 Sastamala  

Martti Pärssinen 2019 - 2021  Helsinki    

Heli Vuohelainen 2021 – 2023  Sastamala 

 

Hallintoneuvoston varajäsenet:  

Veijo Hynninen 2021 – 2023  Nokia 

Petri Kiiski  2019-2021  Huittinen 

Kaisa-Liisa Korhonen 2020 - 2022  Helsinki 

Jari Kähönen  2019 - 2021  Oulu    

Jorma Pakarinen 2020- 2022  Sastamala 

Juhani Rantalainen 2021 – 2023  Tampere 

 

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 seitsemän kokousta, joista yksi toteutettiin kokonaan Teams-kokousjärjestelmää 

käyttäen etäyhteyksien välityksellä ja muut niin, että osa kokoukseen osallistujista oli mukana etäyhteydellä. 

Hallituksen kokousten yhteydessä pidettiin myös Vpl. Pyhäjärvi –lehden kokous. Kokouksiin on kutsuttu 

myös hallituksen varajäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä säätiön asiamies. 

Hallituksen kokoukset pidettiin: 

• 1.2.2021     Sastamalassa ja osa osallistujista oli mukana Teams-kokousjärjestelmää käyttäen 

• 8.3.2021     Sastamalassa ja osa osallistujista oli mukana Teams-kokousjärjestelmää käyttäen 

• 7.4.2021     Etäkokous Teams-kokousjärjestelmää käyttäen 

• 24.4.2021   Sastamalassa ja osa osallistujista oli mukana Teams-kokousjärjestelmää käyttäen 

• 31.5.2021   Sastamalassa ja osa osallistujista oli mukana Teams-kokousjärjestelmää käyttäen 

• 9.9.2021     Sastamalassa ja osa osallistujista oli mukana Teams-kokousjärjestelmää käyttäen 

• 13.12.2021 Sastamalassa ja osa osallistujista oli mukana Teams-kokousjärjestelmää käyttäen 

 

Hallituksen jäsenet:                Toimikaudet  Kotipaikka 

Pertti Hakanen 2021 - 2022  Sastamala  

Mauri Hauhia  2020 - 2021  Turku 

Tuomo Hinkkanen 8.8.2020 – 2021 Kokemäki 

Tarja Kopalainen 2021 - 2022  Sastamala  
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Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet:  

Sari Harjunmaa           (23.4.2021 asti Tarja Kopalaisen varajäsen, Huittinen 

             24.4.2021 lähtien Mauri Hauhian varajäsen)  

Yrjö M. Inkinen          (23.4.2021 asti Mauri Hauhian varajäsen, Huittinen 

             24.4.2021 lähtien Tuomo Hinkkasen varajäsen) 

Jukka Pusa             (Pertti Hakasen varajäsen)  Sastamala 

Esa Mäkinen             (23.4.2021 asti Tuomo Hinkkasen varajäsen, Sastamala 

            24.4.2021 lähtien Tarja Kopalaisen varajäsen)  

 

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 24.4.2021 valittiin tilintarkastajana jatkamaan KHT Jari Paloniemi ja varalle 

jatkamaan Moore Rewinet Oy.  

 

Ansiomerkit 

Karjalan Liitto myönsi vuonna 2021 säätiön anomuksesta ansiomerkkejä säätiön hallinnossa pitkään 

toimineille henkilöille. Kultaisen ansiomerkin sai Tuomo Hinkkanen. Hopeisen ansiomerkin saivat Mauri 

Hauhia, Lea Jokinen, Merja Luukkanen, Martti Pärssinen ja Kari Äikäs. Pronssisen ansiomerkin saivat Tarja 

Kopalainen, Jari Kukko ja Jukka Pusa. 

 

        
 Tuomo Hinkkanen kiittää ansiomerkin saajien puolesta                    Esko Pulakka johtaa hallintoneuvoston kokousta 24.4.2021. 

  7.11.2021 ansiomerkkien jaon jälkeen. Muut henkilöt vas.               Kuva: Esa Mäkinen 

  Kari Äikäs, Lea Jokinen, Mauri Hauhia, Jukka Pusa, Tarja 

  Kopalainen ja Jari Kukko. Kuva: Tea Itkonen 
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TALOUS 

 

Säätiön taloutta ja kirjanpitoa sekä tuotemyyntiä on hoitanut säätiön asiamies.  

 

Tilikauden 2021 alijäämä on 3518,87 euroa. Maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä. Säätiöllä on vuonna 

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

lähipiirisäännöksiin liittyvä lähipiiriohje sekä vuonna 2018 laaditut henkilötietolain mukaiset rekisteri- ja 

tietosuojaselosteet. 

 

 

Kokonaistulot ja –kulut (euroa)          2021      2020  Muutos 

Tulot    49 185,32       53 193,52      - 4 008,20       

Kulut  - 52 341,23     - 58 186,55     + 5 845,32  

Tilikauden tulos -   3 155,91     -   4 993,03    + 1 837,12 

 

Siirto rahastoista ja verot  -     362,96      + 3 932,64     -   4 295,60 

Tilikauden yli-/alijäämä  -  3 518,87      -  1 060,39      - 2 458,48 

 

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, Pärssisten sukukirjat Mitäs myö 

Pärssiset I - II sekä säätiön kustantama DVD kesän 2017 Vpl. Pyhäjärvi-juhlista. 

 

Lahjoitukset 

Säätiö sai vuonna 2021 Martti Toiviaiselta ja Rauno Federleyltä lahjoituksena valokuvia, jotka päätettiin 

tarjota Sastamalan seudun museolle liitettäväksi museon Vpl. Pyhäjärvi -kokoelman yhteyteen. 

 

Rahastot 

Säätiöllä oli vuonna 2021 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. 
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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.  

 

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 siirretään 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 7.3.2022 

           Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr 

                     Hallitus 

 

 

Pertti Hakanen                     Sari Harjunmaa  Yrjö Inkinen             Tarja Kopalainen         

Hallituksen puh.joht.           Hallituksen varajäsen Hallituksen varajäsen              Hallituksen jäsen

    


