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Terve miehie!
Kirje Yrjö Raaskalle 26.3.1976.

Kuuleha Sie, ku mie uon jo pitemmä aikua uatelt itseksei, jot näitä viimisii
Petäjärve vanhoi ihmisii ei pitäis laskii kuolemua ennenku heist ois lypsetty
pois kaik vanha petäjärveläine tietous. Ois hiä sit milt alalt hyvviäse.

En mie tiije oisik täst mittiä suurempua hyötyy, mut miu mielestäin ei kaikest
huoli ainiellista hyötyy ollakkua. Oisha kuiteki muistii merkitty neki vähät rip-
piet, mitä näis nykyiää lahois piäkopis enniä on tallel. Nii mie miiti, jot mite tiä
asja suatais liikkiel ja aikoi?

Sit mie tuumasi jot miehä kiruta Siul, jot mitä Sie täst asjast uattelet. Ja jos
tuntuis mielestäis siin olla jottai ällii, nii kutsusit vanhoi petäjärveläisii yhtie
tukkuu. Siellähä on viel Suikkase Nikolai, Ryypö Viki ja Hilja. Muistasiitha ne
jottaii Kiisi-Marti pojatki, Aarne ja Viljo ja ketä siel nyt vielä niitä vanhoi on,
mie en kaikkii muistakkua. Ja ikävä kyl miun on pakko laskii Siutki jo vanhoi
ihmisii sakkii. Kyl siin varmast tulis sellasii asjoi essii, mitä kannattaisi kiruttua
ylös. Oha luonnollista et asja ois ielt käsi miitittävä, mitä kyselis ja mite? Kirut-
tasko muistii vai ottasko nauhal?

Sieku uot semmone joka paika höylä, nii kelles mie oisi vointi muil asjast
kiruttua. Ja ku miust tiält ettiält katsoi tuntuu, Sie et uo oikei pahois vihois
kennekiä petäjärvelöisii kans, mikä vaivua monta muuta miestä. Nii et Sie
ottais asjakseis aijua tätä asjua ettiepäi.

Oisik paras ottua kaik yht aikua yhtie tukkuu, huastattua siel ja antua jatkoi
sit iellie tehtäväks, vai mite? Mikält tämmöne yhteine kokkous ois tarpie ja
miust ois jottai appuu, nii kylhä mieki voisi tulla sammua sakkii. Mie en kyl
jouva ku vast toukokuul, mie lähe piäisen Vennäil viikoks.

Nii tälläsii haaveita mie uon haaveilt. Voivat olla tuulen tupia. Mutta mitä
siitä? Hyvät voinnit kaikin puolin.

Heino Kurikka

Nuorisoseurantalon pi-
halla vuonna 1922 Hei-
no ja Aapro Kurikka,
Santeri Ollikainen ja
Viktor Ryyppö.
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Toimituskunnan
terveiset lukijalle

Edellisen sivun kirjeen kirjoittamisesta ja haaveesta saada Petäjärven muistitieto tal-
teen on pian kulunut kolme vuosikymmentä. Samoja ajatuksia ovat varmasti vuosien
saatossa hautoneet mielessään monet muutkin Petäjärven entiset asukkaat jälkeläisi-
neen.

On tullut korkea aika laittaa toive toteen, sillä Petäjärvi alkaa olla yhä suuremmassa
määrin muistojen kylä. Kuusikymmentä vuotta on asuttu muualla ilman jatkuvaa yh-
teyttä kylään, sen maisemiin ja siellä asuneisiin ihmisiin, jotka  ovat hajaantuneet ympä-
ri Suomea ja maailmaa kuin ainakin Väinölän lapset.

Alkuperäisiä petäjärveläisiä elää kuitenkin vielä riittävästi kirjan kirjoittamiseksi.

Petäjärvi on Sakkolan pitäjän suurimpia kyliä. Petäjärvi asettuu kahden hiekkaperäi-
sen harjannemaaston väliin, jossa sijaitsevat suuret Petäjärven niityt. Toinen harjanne
sulkee Suvannon pohjoispuolelleen alkaen Laatokasta ja jatkuen Metsäpirtin ja Riiskan
kautta Kiviniemeen, päästäen kosken lävitseen ja jatkaen aina Räisälään saakka. Toi-
nen harjanne on niin sanottu Vääränmäen harju, jonka itäinen alku sijaitsee Lännäjär-
ven kohdalla, ja päästettyään Saijanjoen lävitseen Saarniaiskosken kohdalla harju jat-
kuu aina Pasurin kankaille saakka.

Suuria honkia ja kasvunsa alussa olevia petäjiä käsittävät harjut suojelevat Petäjär-
ven niittyjä, jotka ovat olleet aikoinaan eri kylien kaski- ja heinämaita. Ennen Suomen
sotia 1939-45 niityillä oli petäjärveläisten lisäksi maita ainakin röykkyläläisillä, arkun-
tanhualaisilla ja ojaniemeläisillä. Yrjö Raaska on laskenut niityillä olleen 261 latoa, jois-
sa osassa oli keittomahdollisuus – vastaten siis nykyistä kesämökkiä.

Petäjärven rajoja ei ole missään määritetty. Etelässä Petäjärven kylän alue rajoittuu
pitäjän rajaan Saijanjokeen päätyen lännessä Roihaniemen Sahtiin ja nousten siitä haja-
maitten kautta pohjoiseen Piustiin, ennen sen laskua Saijanjokeen. Piustin eli Petäjoen
pohjoispuolinen harjumaasto rajoitti kylää pohjoiseen päin samoin kuin Ryhmän poh-
joispuolella oleva Tissinotko ja Punamullanmäki.

Alkuperäiseen Petäjärveen kuuluivat myös Petäjärven hovin maat, joita nykyisin kut-
sutaan Hovinkyläksi. Varsinainen Petäjärvi muodostaa rajan Petäjärven kylän ja Ho-
vinkylän välille.

Petäjärven asukkaita oli talvisodan alkaessa 396; luvussa ovat mukana asemankylä-
läiset, holmankyläläiset ja nuoranmäkeläiset. Ryhmässä asui silloin 141 henkilöä eli
yhteensä petäjärveläisiä oli 537 henkilöä.



 13

Kyläkirjojen laatiminen on tullut nyt hyvin ajankohtaiseksi. Ajatus on jo pidempään
kiertänyt monen asiasta kiinnostuneen mielessä, mutta muut askareet ovat olleet etusi-
jalla – toisaalta ajan hyödyntäminen saattaa myös kehittää tulosta. On tullut entistä
tärkeämmäksi muistaa entistä kotiseutua ja ennen kaikkea sen kultaista puolta.

Sysäyksen tämän kirjan syntymiselle antoi Sakkolan pitäjäjuhlilla Punkalaitumella pari
vuotta sitten Sakkola-Säätiön puheenjohtaja Hannu Turkkinen juhlien päättäjäispuhees-
saan. Tuli selvä kehoitus tarttua toimeen.

Edellämainitun perusteella Petäjärvellä 1913 syntynyt pitäjäneuvos Yrjö Raaska ko-
kosi työryhmän, jossa Ritva Koski ja Teuvo Kuparinen edustivat Petäjärvellä asunutta
nuorta sukupolvea, Hämeessä syntynyt Marjo Ristilä-Toikka seuraavaa karjalaisia juu-
riaan vaalivaa sukupolvea. Ennen kirjan painokuntoon saattamista työryhmä on ko-
koontunut lukuisia kertoja kahden toimitustyöhön uhratun vuoden kuluessa.

Kotiseutulehtemme Suvannon Seutu oli hankkeen tiedonvälittäjänä petäjärveläisille.
Aineiston kokoamisessa yhteyksiä eri tahoille tavoiteltiin myös henkilökohtaisin yhtey-
denotoin puhelimitse ja kirjeitse. Kirjoituksia ja kuvia pyydettiin toimitukselle ja niitä
saatiin kiitettävästi. Kesällä 2003 tehtiin lisäksi retki Petäjärvelle kirjanteon edistämi-
seksi.

Tarkoituksena oli saada kirja valmiiksi kesällä 2004, jolloin Sakkola-Museossa oli esil-
lä Petäjärvi-teema. Kirjoitusten ja kuvien runsaus sekä kirjan kasvaminen yli 400-sivui-
seksi teokseksi vei kuitenkin siksi paljon aikaa, että työryhmä katsoi aiheelliseksi siirtää
julkistamisen loppuvuoteen 2004.

Kirjassa luodaan katsaus Petäjärvestä 1600-luvulta talvisodan ja jatkosodan aikaan
sekä jossain määrin petäjärveläisten elämään nykysijoillaan. Pääpaino on entisessä
kotikylässämme. Vaikka arkistojen sanoma onkin tärkeää, niin sinne kerääntyy vain
virallisluonteinen tieto. Petäjärveläisille on erittäin merkittävää, että joukossamme elää
arvostettu 1900-luvun tapahtumien muistaja, pitäjäneuvos Yrjö Raaska.

Samoin Heino Kurikan 1970-luvulla tekemät muistiinmerkinnät elämästä taannoisella
Petäjärvellä ovat ainutlaatuiset. Eritoten näiden tietojen varaan on ollut hyvä rakentaa
tätä kirjaa.

Työryhmä kiittää lämpimästi kaikkia kirjaa varten aineistoa toimittaneita. Teidän pa-
noksenne Petäjärven kyläkirjan kokoamisessa on ollut ratkaisevaa.

Kirjan julkaisemisen teki lopullisesti mahdolliseksi Sakkola-Säätiön päätös vastata
kotiseutukirjan julkaisukustannuksista.

Kiitämme säätiötä tästä karjalaisen kotiseututyön edistämisestä ja Petäjärven kylän
historian saattamisesta tutuksi nykyisille petäjärveläisille ja heidän jälkeläisilleen.

Lempäälässä 1.11.2004
Petäjärvi-kirjan toimituskunnan puolesta

   Teuvo Kuparinen


