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Sakkolassa kirkkoherrana työskennelleen Joonas Laurilan kerrotaan sulkeneen kirkon ovet, kun jo kaikki muut kirkonkylän asukkaat olivat lähteneet sotaa pakoon. Hän otti avaimet taskuunsa ja lähti
polkupyörällä muiden perään. Sittemmin Helsingissä hän luovutti avaimet Tyyne-Kerttu Virkille, jonka säätiön hallitus on vuonna 2004 luvannut antaa kirkon avaimet säilytettäväksi Sakkola-Museolle.
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Lukijalle
Joitakin vuosia sitten Sakkola-Säätiön hallitus teki jo silloin ajankohtaisen, mutta ennen
kaikkea tulevaisuuteen tähtäävän päätöksen. Se sitoutui tukemaan entisen kotipitäjämme kaikki kylät kattavan kyläkirjakokoelman julkaisemista. Niin kauan kuin
muistajia vielä on, on aika saada kunkin kylän tapahtumia ja kertomuksia mahdollisimman paljon taltioiduksi kyläkirjan muotoon jälkipolvia varten. Tässä kyläkirjassa on
kuvattu elämää Sakkolassa, eritoten kirkonkylän koulupiirin alueella, ennen talvisotaa
ja myös aluepalautuksen jälkeiseltä ajalta, sekä kahden evakkomatkan tuntoja ja tuntemuksia.
Kyläkirjoja Sakkolan kylistä on ilmestynyt jo puolisen tusinaa. Matkan varrella alkoi
kuulua vetoavia vaatimuksia kirkonkylän, Sakkolan hallinnollisen keskuksen, kyläkirjan
aikaansaamiseksi. Niinpä allekirjoittanut sekä kirjojen teossa jo rutinoitunut Antti Hynnä,
kutsuimme kirkonkyläläisiä kyläkirjan aloituspalaveriin 14.4.2007. Kutsua noudattikin
kolmetoista henkilöä, toki odotimme runsaampaa osanottoa. Kokouksessa todettiin,
että alkaa olla viimeiset hetket käsillä kirkonkylän kyläkirjan kokoamisessa, sillä meitä,
jotka olemme saaneet syntyä kauniissa syntymäpitäjässämme Sakkolassa, on joka päivä
vähemmän kuin eilen.
Kokouksessa valittiin asiaa eteenpäin viemään toimituskunta, johon tulivat Antti
Hynnä, Maire Kanervisto o.s. Karonen, Antti Koiranen ja Matti Naskali. Yhteisiä
nimittäjiä meille löytyy useita; kaikkien sukujuuret ovat Sakkolan Kirkonkylässä, jokainen on kymmeniä kertoja käynyt Sakkolassa ja jokainen tavalla tai toisella toimii aktiivisesti sakkolalaisuuden säilyttämisen hyväksi. Kirjan taitto-, ulkoasu- ja muita käytännön rutiineja varten mukaan kutsuttiin toimittaja Marjo Ristilä-Toikka, jolla on vankka kokemus kyläkirjojen kokoamisessa. Lisäksi on verrattomana apuna ollut Mairen
aviopuoliso Leevi Kanervisto.
Kyläkirjan kohdealueena oli koko Sakkolan Kirkonkylän koulupiiri, mikä käsitti kirkonmäkeä ympäröivät kylät; Karholan, Luprikkalan ja Sipilänmäen. Kirkonkylän koulupiiri oli varsin laaja, sillä Sakkolan Kirkonkylän koulu oli yksi Kannaksen suurimpia.
Toimituskunta koki tehtävän haastavana. Muistajien kartoitus alkoi välittömästi ja
iloksemme totesimme, että löytyihän heitä, syntyisin joka kylästä. Löytyi henkilöitä,
jotka olivat järjestelmällisesti merkinneet kokemuksensa muistiin, osa jopa sukukirjan
muotoon. Joko he itse tai heidän jälkeläisensä luovuttivat nämä muistiinpanot toimituskunnan työstettäväksi. Paljon kirkonkylään liittyviä kirjoitelmia saatiin Suvannon Seudun vuosikerroista, mitkä ovat arkistoituina Sakkola-Museossa, sekä Sakkolasta ja
sakkolalaisista kertovasta kirjallisuudesta.
Kirkonkylän ”grand old lady” Eeva Koiranen antoi merkittävän panoksensa myös
tämän kirjan sisältöön. Ensiksikin hänen ja edesmenneen puolisonsa Toivon taltioiduista
muistelmistaan suorittamat tarkastelut kirkonmäeltä kolmeen suuntaan, ”Tuvasta tupaan”-jaksossa, kirjautuivat poikansa Antin toimesta tämän kirjan sivuille. Toiseksi
Eevalta tuli myös ehdotus, mikä lopulta valittiin tämän kyläkirjan nimeksi: SydänSakkola. Sydämelliset kiitokset Eevalle!
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Tässä teoksessa matkataan tuvasta tupaan kirkonmäeltä Karholan kylän halki ja
osin harjutietä pitkin Kurikkalan perukoille päätyen Soprikkalan niityille. Samoin
Luprikkalan kylän läpi käydään talo talolta aina Poikamäelle saakka. Etelään Kiviniemeen johtavaa tietä myötäillen katsastetaan kaikki Sipilänmäen talot pienimmästä
suurimpaan. Sipilänmäkeä on sanottu Sakkolan ”kulttuurin kehdoksi”, sillä niin moni
hyvä asia on käynnistynyt juuri tässä kylässä.
Esitän toimituskunnan kiitokset kaikille Teille, jotka olette auttaneet meitä tämän
kyläkirjan teossa. Teitä on niin runsaasti, että viittaamme nimiluetteloon lähdeluettelossa,
josta pitäisi löytyä kaikkien nimet. Teidän ansiostanne olemme aikaan saaneet Sakkolan
laajan kirkonkylän koulupiirin oloa ja eloa monipuolisesti kuvaavan Sydän-Sakkolan.
Kiitokset myös kustantajallemme, Sakkola-Säätiölle, joka on antanut meille mahdollisuuden tehdä tämä kirja, sekä kirjan painajalle Saarijärven Offset Oy:lle.
Esitän omasta puolestani kiitokset toimituskunnan jäsenille. Yhdessä olemme muodostaneet yhtenäisen ja tehokkaan ”tiimin”, jossa on ollut miellyttävää toimia
”unilukkarina”, sillä kaikki mistä sovittiin, toteutui säntillisesti ja nopeasti.
Toivomme, että Sydän-Sakkola löytää tiensä kaikkien sakkolalaisten sydämiin aina
toiseen ja kolmanteen polveen, sillä olihan Sakkolan Kirkonkylä meidän jokaisen oma
kirkonkylämme, riippumatta siitä missä kylässä kotimme sijaitsi.
Ulvilassa, kesäkuun 29. päivänä 2009
Toimituskunnan puolesta
Matti Naskali

Herrasväen piirileikkiä Sakkolan tanhuvilla.
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