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HUOM!  Seuraava lehti 
ilmestyy joulukuussa. 

Aineisto pyydetään lähettämään 
5.12. mennessä, kiitos!
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KÄSITYÖT

q  TARJA YLITAPIO

Etsiessäni hartaasti erästä 
evakko-esinettä, pyörähti eteeni 
pussukkatrio. Se että etsiessään 
jotain löytää taatusti jotakin 
muuta kuin etsimäänsä, on 
tuttu ilmiö varmaankin jokaisel-
le. Löysin siis näin tämän tari-
nan aiheen.

 
Kymmenisen vuotta sitten julkaistua Sy-
dän Sakkola kirjaa selaillessani, löysin 
kuvan hopeisesta kaulakorusta. Koru 
on löydetty Sakkolan Sipilänmäeltä ja 
ajoitettu valmistetuksi Pohjoismaissa 
1000-luvulla. Kaikki isäni Yrjö Laa-
masen (s.1915) syntymäpaikkaan liit-
tyvä tieto aiheuttaa aina sydämentyky-
tystä ja valtavan innostuksen tietää lisää. 
Tämän korun tarkemmat tiedot ovat mi-
nulle vieläkin hämärän peitossa, mutta 
muotokieli ja erityisesti keskellä oleva 
kukkamainen kuvio viehättivät jo silloin.

Käsityöläisenä mietin, tietenkin, miten 
voisin siirtää kuvion omiin töihini. Ku-
vio kokonaisena oli tuolloin käyttämieni 
työtekniikoiden vuoksi liian monimut-
kainen ja menisi niin sanotusti tukkoon. 
Jaoin siis keskuskuvion neljään osaan ja 
muunsin sen neljänneksen käytettäväksi 
kahdelle työtavalle.

Virkkasin ensin kokeeksi puuvillalan-
gasta kiintein silmukoin pienen ”kahvira-
hakukkaron” ja kirjoin siihen ketjuvirk-
kauksella valitsemani kuvion. Tuon työ 
onnistuttua, virkkasin pussukan, johon 
kuvio siirtyi samalla tavoin.

Toinen tapa kuvioida on kirjovirkkaus. 
Sekin on Karjalassa käytetty tekniikka. 
Todisteena siitä on tänä syksynä ottamani 
kuva Sakkola-museossa esillä olevasta 
pikkulaukusta. Laukun valmistaja Sirk-
ka Kuuppo on tehnyt sen kymmenvuo-
tiaana Sakkolan Haparaisissa vuonna 
1932. Kirjovirkkauksella kuviointi on 
haastavampaa kuin kirjonta valmiiseen 

Kirjovirkattu pussukka Sakkola-museon vitriinissä.
Sakkolasta löytyneen keskiaikaisen 
korun tyylitelty kuvio.

Punaista syksyn harmauteen
pohjaan, hauskaa mutta ”kinkkisempää”. 
Kuvioista en saanut tehtyä kovin tark-
koja, mutta ne ovatkin tunteena sielus-
samme ja me tiedämme niiden merki-
tyksen. Se riittäköön.

 Nyt voin kantaa karjalaisuutta ja Sak-
kola-juuriani mukanani näiden pussu-
koiden muodossa.



SUVANNON  SEUTU N:o 7 4 2019

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Puheenjohtajan palsta

q ANTTI HYNNÄ
Sakkola-Säätiön hallituksen pj.

Syksyn seminaarien satoa
Tässä on syksyn mittaan ollut monenlai-
sia tilaisuuksia. Aloitellaan purkaminen 
Karjalan Liiton järjestämästä säätiösemi-
naarista Karjalatalolla 18.10. Säätiöstä 
allekirjoittaneen lisäksi olivat paikalla 
Aila Alanen ja Mervi Äikäs, joka toimi 
seminaarin puheenjohtajana. Mervi kuu-
luu Karjalan Liiton säätiötoimikuntaan, 
johon Mervin lisäksi kuuluvat Jaakko 
Mäkelä ja Risto Voipio. 

Seminaarin tärkein anti oli sotilashau-
tausmaiden tilannekartoitus, jonka piti 
Sotavainajien muiston vaalimisyhdis-
tyksen puheenjohtaja Pertti Suominen. 
Suomen ja Venäjän välillä on olemassa 
valtiosopimus, jonka perusteella sotiin 
liittyvät sotilashautausmaat ovat rauhoi-
tettuja, mutta sopimus ei koske esimer-
kiksi seurakuntien sankarihautausmaita, 
esimerkiksi Sakkolan Muistopuiston yh-
teydessä olevaa sankarihautausmaata. 

Tähän liittyen Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistys on käynnistämässä han-
ketta, jossa ensi vaiheessa kartoitetaan 
valtiosopimuksen ulkopuolelle jäävät 
sotilashautausmaat. Hanke käynniste-
tään ensi vuoden alussa ja tuotoksena on 
kaikkien selailtavaksi tarkoitettu sähköi-
nen tietokanta.Tarkoituksena on myöskin 
historia- ja kulttuuriperinteen tallentami-
nen, hautapaikkojen suojeleminen sekä 
yhteistyö Venäjän viranomaisten kanssa. 

Sotilashautausmaakartoituksen jäl-
keen on tarkoituksena tehdä samanlai-
nen kartoitus siviilihautausmaista. Sak-
kola- Säätiö tulee ottamaan aktiivisesti 
kantaa näihin molempiin kartoituksiin.

KHT Heidi Vierros KPMG-yhtiöstä 
kertoi kokemuksia uudesta kirjanpito-
laista ja säätiölaista. Näihin uusiin ku-
vioihin Säätiö on sujahtanut hyvinkin 
sutjakkaasti, joten tästä aiheesta ei sen 
enempää.

Karjalan Liiton puheenjohtaja Pertti Ha-
kanen kertoi Karjalan Liiton kuulumi-
sia. Päällimmäisenä oli ensi vuosi, joka 
on Karjalan Liiton 80-vuotisjuhlavuosi, 
mikä näkyy muun muassa erilaisina ta-
pahtumina ympäri Suomen. Lisätietoa 
löytyy Karjalan Liiton sivuilta. 

Karjala-talossa on alkamassa noin vii-
den vuoden aikataululla suuret peruspa-
rannushankkeet, joissa on tarkoitus uu-
distaa koko talotekniikka ja mahdollisesti 
rakentaa lisätiloja. Suunnitelmat näiden 
suhteen ovat vielä alkuvaiheissaan. 

Hakanen kertoi myös, että yhteistyötä 
Karjalan Liiton ja Karjala-lehden välillä 
tiivistetään. Lehden suurimmille omis-
tajille toteutetaan suunnattu osakeanti, 
jonka jälkeen Karjalan Liiton osuus leh-
den osakekannasta on 16 % ja äänivallas-
ta 65 %. Osakeannilla turvataan lehden 

Seminaarin puheenjohtaja Mervi 
ja Aila, taimmaisena oven vieressä 
Mervi Piipponen Karjalan Liitosta.

Sakkolan geokätkö on murtau-
tumassa harrastajien laajempaa 
tietoisuuteen ja lukuisat hen-
kilöt/ryhmät ovat saaneet ras-
tit suoritettua loppuun saakka ja 
käyneet lisäämänsä nimikirjai-
mensa lokiin. 

Rastista on tykätty tosin paljon ja on saa-
tu runsaasti positiivista palautetta. Alla 
kolme valikoitua kommenttia esitetty-
nä ilman sen kummempia retusointeja. 

Näyttää siis siltä, että paikalliset lap-
setkin käyvät kätköä kuittaamassa. Myös 
ulkomaalaiset ovat kiitettävästi käyneet 
rasteja ratkomassa. Selityksiä allaoleviin 

geokätköilytermeihin: multi on useas-
ta välipisteestä koostuva kätkö, favo 
on peukutus, miitti on geokätköilijöi-
den kokoontuminen, camo on kätkön 
naamiointi.
u "Tämä kätkö olikin tämän päivän 

pääkohde, joten huomio oli tähdätty 
siihen, että ennen kuin aamu on ehti-
nyt päivään, nimi on lokivihossa. Sen 
vuoksi matkaan lähdimme auringon juu-
ri noustua ja hyvin aiheeseen etukäteen 
perehtyen ja aihepiiriin tutustuen. Jonkin 
verran tuli uutta opittua, eikä ihan itses-
tään selvää ollut, että tehtävästä selviy-
dymme, mutta onneksi neljäsosa Ma-
SaKuKon geeniperimästä on Karjalan 

Kunnailla ja homma lähti liikkeelle, kun 
sain siipan kiinnostumaan tehtävästä ja 
sen laajuudesta. Kun ideasta sai kiinni 
ja huolellisuutta ja tarkkuutta noudatim-
me, niin varsin suoraviivaisesti matka 
eteni ja kätkö löytyi sitten kentällä. Toi-
von, että kätkö saa olla vastaisuudes-
sakin kätköilijöiden haasteena siitäkin 
huolimatta, että lokivihon etusivulla oli 
parin lapsen kuittaus."
v "Tervetuloa länteen, Andrej! Erääs-

sä miitissä kuulin tällaisen kätkön ilmes-
tyneen ja löytyihän se, kun osasi etsiä. 
Aihepiiri oli entuudestaan jonkin verran 
tuttu, mikä helpotti salapoliisityötä ja 
netistä löytyi riittävästi lisätietoa. Multi 

Kommentteja Sakkolan geokätköstä
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SAKKOLAN GEOKÄTKÖ

talous pitkälle tulevaisuuteen. Tällähän 
hetkellä Karjala-lehti kamppailee samo-
jen vaikeuksien kanssa kuin pitäjälehdet 
eli tilaajamäärät ovat laskussa lehden 
levikin ollessa tällä hetkellä noin 5.000 
kappaletta. Käytänkin tässä tilaisuutta 
hyväkseni mainostaakseni Karjala-leh-
teä, siinä on paljon karjalaista asiaa ja 
suosittelen sen tilaamista itse kullekin. 
Muistutan tässä samalla Suvannon Seu-
dusta, lehteä kannattaa mainostaa suku-
laisille ja tuttaville.

Seminaarissa valittiin myös säätiöiden 
kaksi edustajaa Karjalan Liiton liittoko-
kouskaudelle 2020-2022. Valituiksi tu-
livat Harri Hatakka Vuoksen Säätiöstä 
ja Pekka Ahokas Kurkijoki-Säätiöstä. 
Ilahduttavasti Mervi Äikäs valittiin Har-
ri Hatakan varajäseneksi.

Kysyin Hakaselta myös Pietarin tykis-
tömuseon varastoon sijoitettujen evaku-
oitujen dokumenttien kohtalosta. Asiaan 
ei ole saatu lisäselvyyttä, mutta Karjalan 
liitolla on marraskuun puolivälissä Vii-
purissa vanhoja suomalaisia hautausmai-
ta käsittelevä seminaari, jossa Hakanen 
tulee ottamaan tämä asian asialistalle. 
Elikkä seuraavassa numerossa minul-
la lienee tästä asiasta lisää kerrottavaa.

Yhteistoimintaa
Suvannon Seudun säätiöt ja pitäjäyh-
teisöt kokoontuivat Mikkelissä 19.10. 
Suuret kiitokset rautulaisille, erityisesti 
Markku Paksulle ja Pekka Intkelle on-
nistuneista järjestelyistä. Paikalla olivat 
edustajat Sakkolasta, Vuokselasta, Vpl. 

Pyhäjärveltä ja Raudusta. Pitkä matka 
lienee verottanut osanottoa, sillä Metsä-
pirtti, Räisälä ja Käkisalmi loistivat pois-
saolollaan. Sakkolasta olikin sitten sitä 
komeampi edustus, paikalla olivat alle-
kirjoittaneen lisäksi Aila Alanen, Mervi 
Äikäs sekä Hannu J. Paukku. Käsitte-
len kokouksessa esiintulleita asioita tar-
kemmin seuraavassa numerossa.

Kirja valmistuu
Er.P 6 –kirja on valmistumassa hyvää 
vauhtia. Painosta noin 300-sivuinen teos 
saataneen ulos joulukuun alkupäivinä. 
Kirjan ennakkomyynti on lopetettu ja 
jatkossa kirjaa voi ostaa hintaan 30 € 
+ postikulut. Kirja on myynnissä mm. 
tulevassa Er.P 6 -juhlassa. Muistakaapa 
joukolla tulla perinneyhdistyksen juh-
laan 27.12.

Postimerkeistä ja -leimoista
Postileimoihin liittyen sain ahaa-elämyk-
sen Mikkelissä. Jonkinlainen pimeä koh-
ta minulla on ollut, kun vasta nyt tulin 
hoksanneeksi, että Vuoksen kunnan itäi-
set osat eli Räihäranta ja Kuninkaan-
risti kuuluivat Sakkolaan vuoteen 1917 
saakka. Täytyypä ruveta haalimaan ko. 
paikkakuntien leimoja.

Eräästä postimerkkihuutokaupasta 
onnistuin huutamaan ison erän Kur-
kijoen kunnan postihistoriaa, leimoja 
ynnä muuta materiaalia. Kuulin säätiö-
seminaarissa, että kurkijokelaiset ovat 
marraskuussa pystyttämässä Kurkijoki 

-näyttelyä Loimaalle ja tarjouduin lai-
naamaan aineistoa heidän näyttelyyn-
sä. He kiinnostuivatkin kovasti asias-
ta ja todennäköisesti tuossa näyttelyssä 
tuleekin olemaan aimo annos tietoutta 
Kurkijoen postihistoriasta, postileimoista 
ynnä muusta asiaan liittyvästä.

Postileimatyypeistä vuorossa on vuon-
na 1939 käyttöön otettu yksirenkainen 
malli. Luovutetulla alueella se oli käy-
tössä lähinnä sota-aikoina. Sakkolan 
alueella se oli käytössä Kasarmilassa 
alkaen 1.4.1944 ja Kiviniemessä alkaen 
1.11.1942. Kuvassa on esitetty molem-
pien postiasemien leimat vuodelta 1944. 
Kyseinen leimatyyppi on käytössä vielä 
tänäkin päivänä.

tuli siis ratkottua täysin kotisohvalta kä-
sin. En ole kauhea multifani, mutta hy-
vin tehdyille multeille on aina tilausta. 
Tämä on sellainen. Loppupurkkikin on 
vielä löytänyt aiheeseen liittyvän paikan 
ja toteutus on kohdillaan. Kiitos multis-
ta favon kera."
w  "Itäisessä naapurimaassa olen 

tehnyt useitakin reissuja. Ensimmäi-
nen oli luokkaretki neuvostoaikana, ja 
olin vielä nippanappa alle täysi-ikäi-
nen. Tuolloin tulin nähneeksi, mitä 
on ”aikuisten” kuuluisa votkaturismi 
sukkahousupisneksineen. 

Paljon myöhemmin oli muistorikas 
reissu kutsuviisumilla Pietariin, kun ys-
täväni oli konsulaatissa töissä. Istuimme 

iltaa porukalla niinku stadissa ystäväni 
luona. Minä sain jotain kurkkuuni, ru-
pesin yskimään, yhtään mitään ajattele-
matta syöksyin keittiöön ja join kraana-
vettä. Porukka meni paniikkiin.

–Mitä teit? Otitko veden 
KRAANASTA!!!

–Juu otin... ja sitten vasta älysin, mis-
sä olen, en olekaan kotona. Mutta kun 
jääkaappi on pullollaan Valion tuotteita, 
kaapissa Fazerin leipää jne. ja kun huus-
hollikin näytti vielä kuin ystäväni stadin 
kodilta. Seuraavaksi tapahtui semmosta, 
mitä en hirveän mielihyvällä muistele. 
Minulle juotettiin väkisin raakaa vodkaa, 
että mahdollinen olio kuolee masussa. 
No siitäkin on selvitty. 

Viimeisimmällä reissulla olin pik-
ku-Martan tarinan äärellä, jossa kerrot-
tiin meidän lähihistoriastamme. Meidän 
perheessäkin voisi pikkuserkkuni pik-
ku-Mirjam muistella samanlaisia tapah-
tumia Petsamossa. 

Multeja on monenlaisia, hyviä ja huo-
noja. Tämmösistä multeista tykkään fa-
von arvoisesti. Hyvä historiallinen tarina, 
selkeät tehtävät ja kätkö tehty viimesen 
päälle, aiheeseen sopiva camo ja paikka.

Kiitos hyvästä multikätköstä!”

Kommentit valinneet 
ANTTI HYNNÄ JA KATI MÖKKÖNEN
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KIRVESMÄKI KERHON JUHLASSA

q HELKA EEVA-KORPELA

–Kirvesmäki yhdistää meitä, to-
tesi juontaja Irina Eklund, Einar 
Loposen pojantytär.
Kirvesmäki Kerhon juhlapäivää 

vietettiin Mynämäessä lokakuus-
sa, kerho on toiminut 30 vuotta.

Mynämäen seurakuntakeskukseen oli 
kokoontunut kerhon väkeä ja muitakin 
metsäpirttiläisiä. Valkeita pöytäliinoja 
koristivat ruusunmarjat kuin muistona 
entisten kotipihojen ruusupensaista, jot-
ka edelleen näyttävät kotipihan paikan 
monelle. Kirvesmäki Kerholle on tun-
nusomaista erityisesti Talvisodan muis-
ton vaaliminen.

Kerhon kunniapuhenjohtaja professori 
Aulis Ukkonen on kirjoittanut kerhon 
syntyvaiheista näin: 

"Yhteydet kotimaisemiin katkesivat lä-
hes täydellisesti 50-vuoden ajaksi. Neu-
vostoliiton kommunistisen hallintojär-
jestelmän alkaessa rakoilla 1980-luvun 
lopulla tuli mahdolliseksi tehdä retkiä 
kotiseudulle. Tulevat kirvesmäkikerho-
laiset tekivät ensimmäisen retken  kotiky-
liin keväällä 1987, jolloin myöskin idea 

Kirvesmäki yhdistää sukupolvet

kerhon perustamisesta syntyi Terijoen 
maisemissa. Ennen tätä retkeä oli jouk-
ko metsäpirttiläisiä käynyt  Suvannon 
rannoilla ja Koselassa jo 1950-luvun 
lopulla. Tuolloin matka tapahtui tak-
seilla Leningradista ja veneillä Raa-
justa Kirvesmäen rantaan. Matka ta-
pahtui luonnollisesti ilman viranomais-
lupia ja maksu käyttötavarana kuten 
nailonpaitoina."

Sofia Ukkonen oli koonnut juhlaan 
historiikin kerhon syntyajoista tähän 
päivään.

Kerhon perustamispäivä oli 5.3.1989, 
kerhon kotipaikka on Mynämäki. Ker-
hon jäsenten kotipaikat Metsäpirtissä 
olivat pääosin Terenttilän koulupiirin 
alueella. Kerhosta tuli Karjalan liiton 
jäsenseura 1990.

Sanomalehti Vakka-Suomi kirjoitti 
aikanaan kerhon kyläpäivästä: "Muis-
telemista oli paljon, erityisen hartaana 
seurattiin Taipale-Suvanto-diakuvia."

Kirvesmäki kerhon ensimmäinen pu-
heenjohtaja oli Aulis Ukkonen, hän oli 
tehtävässä 20 vuotta. Puheenjohtajana 
jatkoi Mauri Ukkonen vuodesta 2008 
vuoteen 2015. Airi Touru oli vähän ai-
kaa puheenjohtajana ja sittemmin Martti 
Ukkonen valittiin loppuvuonna 2015.

Kerhon toiminta on ollut monimuo-
toista. Julkaisutoimintaa on ollut run-
saasti, kirjoja ja karttoja. Kerho on ollut 
mukana monissa yhteishankkeissa Met-
säpirtin alueella kuten muistopatsaiden 
saaminen hautausmaalle, lahjoitusmaata-
lonpoikien patsaan kunnostus, kenttähau-
tausmaiden huomioiminen, viimeisimpä-
nä evakkokiven saaminen Mynämäkeen.

–Ei historia tähän lopu, totesi Sofia 
Ukkonen.

Maaret Perälä Turun lausuntakerhosta 
lausui Yrjö Jylhän runoja ja kertoi nii-
den syntytarinat:

Vuoksen vartio, Tuomittu talo ja Hy-
västi Kirvesmäki. Jylhän kokoelmassa 
Kiirastuli on yhteensä 32 runoa, joista 
kukin runo kuvaa tapahtumia ja tunto-
ja talvisodan aikana. Lähes jokaisessa 
kerhon juhlassa nämä runot ovat esillä. 
Tuomittu talo oli aikanaan Juho Hyn-
nän talo, jota liekit nuolivat.

Metsäpirtti  
– sydän on siellä yhä

Juhlan odotettu kohokohta oli Metsäpirt-
ti meille rakas - kirjan julkaisu. Tapani 
Myöhänen seuran hallituksesta kertoi 
kirjanteon vaiheista. Tapani Myöhänen 
on ollut aloitteentekijä kirjahankkeelle.

Aune Wallin (o.s. Myöhänen) oli ke-
rännyt 1980 luvulla metsäpirttiläisten 
muistoja, näitä monistejulkaisuja ker-
tyi kolme osaa. Ihmisillä oli tarve saada 
kertoa elämästä Metsäpirtissä ja evak-
kotiestä ja uusista asuinsijoista. Monis-
tejulkaisut kuluivat, paperi oli ohutta ja 
valokuvista oli vaikea saada selvää. Ai-
kanaan Kirvesmäki Kerho sai käyttöönsä 
materiaalin Aune Wallinin perikunnalta.

–Vuonna 2009 käsittelimme kirjan 
uudistamista kerhon vuosikokoukses-
sa, kertoi Tapani Myöhänen. Kerho alkoi 
tutkia mahdollisuutta saada rahoitusta 
hankkeelle. Hanketta pidettiin hyvänä, 
mutta rahahanat eivät auenneet. Myö-
hänen totesi suistamolaiseen äitinsä sa-
nontaan viitaten: "Kazi kiitoksel elliää, 
koivu piän silitännäl!"

Niinpä kerho keräsi toiminnallaan va-
rat ja kirja saatiin valmiiksi yksiin kan-
siin. Alkuvuonna 2019 kirjan taittaja 
Anita Ukkonen esitteli kirjan kansiku-
van ja kirjassa olevia uudempia kuvia 

Karjalan Liiton pronssisella ansiomerkillä huomioitiin Aila ja Ismo Nuija 
(keskellä). Huomionosoituksia jakoivat Raili Ruuskanen ja Martti Ukkonen. 

KUVAT TAPIO UUSITALO
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vuosien varrelta. Kirjapainoksi valikoi-
tui PunaMusta Oy. Kirja on aikamoinen 
järkäle, Metsäpirtin muistoeepos.  Ker-
hon on syytä olla ylpeä tästä pitkästä 
hankkeesta, joka sai onnellisen lopun. 

–Lapsi lähti maailmalle, todettiin.
Puheenjohtaja Martti Ukkonen myhäi-

li tyytyväisenä ja kiitteli kirjan syntyyn 
vaikuttaneita tahoja kulttuuriteosta: Ani-
ta Ukkonen taitto ja ulkoasu, valokuvi-
en käsittely Jari Marsela ja Pasi Ukko-
nen, kaikki lahjoitusten tekijät varojen 
saamiseksi sekä kerhon hallituksien työ 
hankkeen edistämiseksi.

Vasemmalta oikealle Pasi Ukkonen, Jari Ukkonen, Tiina Rydman, Tapani 
Myöhänen, Raili Ruuskanen, Martti Ukkonen (puheenjohtaja) ja Sirpa 
Laaksonen.

Juhlassa palkittiin Karjalan Liiton prons-
sisella ansiomerkillä Aila ja Ismo Nuija 
sekä pöytästandaarilla Tapio Paukku, 
pitkäaikainen hallituksen jäsen. Heik-
ki Sikilä lauloi ja laulatti yhteislaulut.

Juhlan loppusanoissa Raili Ruuska-
nen muistutti arjen sankareista, kuten 
hänen vanha mummonsa.

Hänen mielestään jokainen voi arvos-
taa ja olla ylpeä siitä "pienestä evakosta, 
joka sielussa asuu."

–Ja sitkeät omenapuut sinnittelevät 
edelleen Kirvesmäellä.

Kuulutko 
sukuuni

q KAARINA PÄRSSINEN

Kaksipäiväisessä, alallaan Suomen suu-
rimmassa sukututkimustapahtumassa 5.-
6.10. Vantaalla arvioitiin olleen lähes 
3000 kävijää. 

–Vielä lauantaina näytti siltä, että su-
kututkimuksesta kiinnostuneet eivät eh-
kä löytäneet yhtä runsaslukuisesti kuin 
aiempina vuosina tietään tapahtumaan, 
mutta sunnuntaina ajoittain sumaksi 
ruuhkautunut kävijämäärä täytti niin 
luennot kuin näytteilleasettajien osas-
tot, totesi Vantaan Seudun Sukututki-
joiden tapahtumatoimikunnan pj. Eeva 
Hasunen tapahtuman loppumetreillä. 

Nyt jo 20. kerran toteutetussa tapah-
tumassa oli noin 90 näytteilleasettajaa. 
Metsäpirtistä, Vpl.Pyhäjärveltä, Raudus-
ta , Sakkolasta ja Vuokselasta lähtöisin 
olevia sukuja edustavan Suvannon Seu-
dun Sukututkimuspiirin osastolla olivat 
mm. vuokselanjuurinen Jyrki Warvas ja 
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuun kuuluva 
Harri Laine. 

Suvantolaisten osaston viereisessä, tä-
pötäyteen esittelijöistä ahdetussa  huo-
neessa kävi kova vilske, kun kannak-
selaisia sukuja ehkä kaikkein laajim-
min tutkinut Harri Kekki ja kurkijoke-
laisjuuriset Veikko Repo ja Ahti Kurri 
Hiitola-Kurkijoen sukututkimuspiiristä 
vastailivat kyysmyksiin. Myös DNA-su-
kututkimusprojekteja edustaneen Paavo 
Salosen luona oli tiuhaan kyselijöitä. 
Paikalla oli myös Tea Itkonen kolmen 
pitäjälehden edustajana Jaakkiman seu-
dun sukuja tutkivan Pentti Kilpiön ja 
Suur-Jaakkimalaiset r.y:n puheenjoh-
tajan Tarja Rantaman kanssa.

Kirvesmäkeläiset kokoontuivat Mynämäelle.
KUVA ANITA UKKONEN
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q MAIKKI HUSMAN

14.10.2019 Sakkola-Seura ryn 
tarinalounaalla Karjalatalolla oli 
vierailijana entinen diplomaatti, 
juristi Timo Jalkanen.

Jalkanen on juuriltaan karjalainen, kotoi-
sin Rautjärveltä. Hän kertoi oman evak-
kotaipaleensa alkaneen 1939 ja silloin 
muutto Lapinjärvelle, mistä palattiin jat-
kosodan aikana kotiin Rautjärvelle. Lo-
pullinen lähtö kotoa tuli, kun itäinen osa 
Rautjärveä menetettiin ja silloin muut-
to Laukaaseen. Siellä he asuivat jon-
kun vuoden ja sieltä muutto Liminkaan. 

Oppikouluaikansa joutui Jalkanen vii-
kot viettämään Oulussa ja samalla luo-
kalla oli myös tuleva presidentti Martti 
Ahtisaari. Ylioppilaaksi päästyään hän 
siirtyi Helsingin Yliopistoon oikeus-
tiedettä opiskelemaan liittyen samalla 
Ylioppilaskunnan Soittajiin viulustiksi.

Diplomaattiuralle 
Jalkanen auskultoi Joensuussa käräjä-
oikeudessa ja kun se oli suoritettu piti 
miettiä, mitä tehdä.... no ulkoministe-
riöön ja diplomaattikoulutukseen vuo-
deksi ja siitä avautuikin ”maailman val-
loitus”. Vuonna 1965 oli ensimmäinen 
lähtö ulkomaille kohteena New York. 
Vaimo, jolla on myös karjalaiset juu-
ret äitinsä puolelta, (Parkkali Viipurista) 
joutui jäämään Suomeen, koska keskim-
mäinen lapsista oli pian syntyvä ja niin-
pä Timo Jalkanen näki tyttärensä ensim-
mäisen kerran Kennedyn lentokentällä 
New Yorkissa. Hän oli löytänyt kodin 
Dobbs Ferry -nimisestä pikkukaupun-
gista, mistä junalla pääsi kätevästi töihin 
Manhattanille. Kaupunki oli hyvä paikka 
perheellisen asua, rauhallinen omakoti-
alue ja koulut ym. lähellä. 

Pari vuotta meni nopeasti ja tuli muut-
to lähelle, Washington DC Suomen 

Suurlähetystöön. Ajat olivat muuttuneet, 
Martin Luther King murhattiin vuonna 
1968 ja jo muutenkin kuohuva tilanne 
muuttui valtaviksi rotumellakoiksi.

Komennuksia Europassa
Takaisin Suomeen muutamaksi vuodeksi 
ja perheeseen syntyi kolmas lapsi, poika. 

Eurooppaan vaihteeksi ja kohteena 
mieleinen vaihtoehto Rooma, lähellä ja 
ehkä vähän rauhallisempi kuin edellinen, 
mutta sekin muuttui, kun Italian pitkäai-
kainen, vaikutusvaltainen pääministeri 
Aldo Moro murhattiin ja syntyi Roo-
massa syntyi levottomuuksia. Kaiken 
kaikkiaan se pesti oli onnistunut.

Suomeen palattiin aikomuksena olla 
pitempään lasten koulunkäynnin vuok-
si ja niinpä meni lähes 8 vuotta, kunnes 
tuli siirto suurlähettilääksi Iraniin Tehe-
ranin Suomen Suurlähetystöön. Vanhin 
lapsista oli jo käynyt armeijan ja nuo-
remmat lukioikäisiä, joten he jäivät Suo-
meen, nuorimmat vaimon vanhempien 
hoiviin, koska koulumahdollisuutta ei 
Teheranissa ollut tarjolla. 

Sota-aikaan Teheranissa
Nyt ei ollut tarvetta viedä mukana muuta 
kuin kapsäkit vaatteita, sillä asunto oli 
valmiiksi kalustettu. Matka alkoi lentäen 
Saksaan ja sieltä autolla aina Turkin läpi 
Iranin rajalle, missä suurlähetystön au-
tonkuljettaja oli heitä vastassa.  Ja siellä 
rouva Jalkanen puettiin pitkään kaapuun 
ja hiukset peittävään huiviin aivan kuten 
paikalliset naisetkin. 

Heillä oli talo, mikä oli TV mastojen 
ja silloisen poliittisen johtajan ajatollah 
Khomeinin talon välissä. Kaikki olisi 

Sakkola-Seuran tarinalounaalla vieraana diplomaatti emeritus Timo Jalkanen

Diplomaatin askelmerkkejä

Timo Jalkanen (vas.), Maikki Husman, Maija-Liisa Jalkanen ja Bo Husman.
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ollut muuten hyvin, mutta silloin Iran 
ja Irak olivat sodassa keskenään ja se 
häiritsi myös suurlähettiläsparin elämää, 
koska aika ajoin pommit lensivät heidän 
yli tarkoituksena osua Khomeinin taloon 
tai tv-mastoihin ja silloin he siirtyivät 
alakertaan, mistä pääsi nopeammin ulos. 

Naapuritaloon osui pommi ja kaikki 
menehtyivät talon sortuessa. Joskus kävi 
niin, että sähköt menivät moneksi päi-
väksi ja pahin tapahtui, kun oli tulossa 
Suomen itsenäisyyspäivä ja 100 ihmistä 
kutsuttu juhliin ja tietysti varattu pakas-
timet täyteen ruokaa: poronlihaa, lohta, 
kaikkea mitä sieltä ei edes saa, oli lei-
vottu karjalanpiirakoita ym. No kutsut 
jäi pitämättä, sillä kaikki kutsutut olivat 
lähteneet muualle ja ruuat pilaantuivat 
pakastinten sulaessa. 

Suurlähettilään toimeen kuului myös 
Pakistan ja siellä pääkaupunki Islamaba-
din matkat olivat melkoinen retki, koska 
suoraa lentoa ei ollut ja hänen oli ensin 
lennettävä Saudi Arabiaan ja sieltä Isla-
mabadiin. Melkoinen koukkaus länteen 
päin! Islamabad oli tehtävä, mistä ker-
tomiseen ei riittäisi yksi päivä, joten... 
joskus toiste. Pesti oli vuosina 1983–87.

Lähi-Idästä Kauko-Itään
Seuraavaksi kohteeksi he olivat toivo-
neet Etelä-Amerikkaa, mutta sen sijaan 
siirto tulikin Filippiineille Manilaan ja 
pukeutuminen muuttui Timon mukaan 
aivan päinvastaiseksi kuin Iranissa eli 
vaimo sai nyt kulkea vaikka miniha-
meessa, jos niin halusi. 

Kieliongelmia ei täällä ollut läheskään 
niin paljon kuin Iranissa, jossa he jou-
tuivat opiskelemaan Persian kieltä eli 
farsia. Filippiiniläiset puhuivat englan-
tia omalla omituisella tavallaan, mutta 
sitäkin oppi ymmärtämään.

Filippiinit on Aasian ainoa kristitty 
maa, missä laki takaa uskonnonvapau-
den. Muslimeita on vain noin 5% koko 
kansasta.

Manilassa oli suurlähettilään residens-
si ja lähetystö ja siellä oli aluksi rau-
hallista. No, ei sielläkään kaikki men-
nyt aina rauhallisesti; tapahtui sisäinen 
vallankumous ja oli aika paljon jännit-
teitä ilmassa. Heillä ei kuitenkaan ollut 
mitään hätää. Elettiin vuosia 1987–90.

Kotimaa kutsui taas
Uudet kuviot vuosina 1990–95 Ulkomi-
nisteriössä protokollaosaston apul.osas-
topäällikkönä, jonka toimenkuvaan kuu-
lui mm. silloisen presidentti Koiviston 

ulkomaan vierailujen etukäteisjärjestelyt 
ja myös olla mukana matkalla. Tehtäviin 
kuului myös uusien Suomeen akreditoi-
tujen lähettiläiden esittely presidentil-
le. Siitä tehtävästä hänelle jäi etenkin 
mieleen yhden eteläisen Afrikan valtion 
lähettilään haku hotellista Presidentin-
linnaan. Hän lähti presidentin autolla 
kuljettajan kanssa hakemaan hotellista 
ko. lähettilästä. Lunta satoi ja oli muu-
tama aste pakkasta ja, kun hän tuli ho-
telliin, aulassa istui tumma mies yläosa 
paljaana ja sandaalit jalassa! Hän yritti 
sanoa, että siellä on kylmä ja sataa lun-
ta, olisko takki tarpeen? Ei käy, tämä 
on heidän kansallisvaatteensa ja sillä 
siisti. No ajettiin Presidentinlinnaan ja 
siinä pihalla oli kunniakomppania pu-
naisen maton vieressä ja oli varmaankin 
sotilailla vaikea pitää pokka, kun tämä 
yläosaton tumma mies sandaaleissaan 
marssi ovelle, missä presidentti Koivisto 
seisoi ällistyneenä vastassa olevaa nä-
kyä, vaikea oli jokaisella pitää kasvot 
peruslukemilla, niin presidentillä kuin 
saattajallakin. 

Timo Jalkanen toimi protokollaosas-
ton osastopäällikönä vuosina1995–96.
Hän oli myös entisen luokkatoverinsa 
presidentti Ahtisaaren aikaan protokolla-
osaston päällikkö ja silloin tapahtui myös 
yksi juttu. Etukäteen oli käyty Tsekkos-
lovakian Brnossa katsomassa eräs vanha 
kartano/linna, mikä oli heidän seurueen-
sa seuraava majoittumispaikka. 

Siellä oli portaita jopa neljänteen ker-
rokseen ja niinkuin presidentin sinne 
saapuessa todettiin, ei ollutkaan hissiä. 
Silloin Ahtisaari, jonka oli vaikea muu-
tenkin liikkua, sanoi entiselle luokkato-
verilleen: ”Mitä pahaa olen sinulle teh-
nyt, kun tämän järjestit?”

Irlanti sokerina pohjalla
Viimeinen suurlähettiläs pesti oli Jalka-
sella vuosina 1996–2001 Dublin Irlanti. 
Siellä oli rento meiniki verrattuna mo-
niin edellisiin paikkoihin. Etiketti oli 
hyvin joustava ja aluksi sitä oli vaikea 
muistaa, mutta äkkiä siihenkin tottui.

Irlanti on Jalkasille luultavasti se rak-
kain ja sinne jäi paljon ystäviä, joiden 
kanssa he ovat edelleen yhteydessä. Nyt 
he, Timo ja Maija-Liisa viettävät eläke-
päiviä kesällä mökillä puuhastellen ja 
talvella matkustellen mm. vanhimman 
pojan luo Britteihin.

Kirjoittaja oli 1960-luvulla Jalkasten perheessä New Yorkissa 
kotiapulaisena kahden vuoden ajan.

Karjalaisten 
puistoista
q KIRSTI KUJALA

Kirjoitin Kurikan Karjala -puiston ava-
jaisista  Suvannon Seutuun 6/2019.

Kurikkalaiset olivat ylpeitä, kun 
puisto on ainoa laatuaan kunnallise-
na muistomerkkinä siirtokarjalaisille, 
ja siitä, että puiston perustamisen aloi-
te tuli kantakurikkalaiselta henkilöltä. 

Aivan ainoa Kurikan karjalaisten 
puisto ei kuitenkaan ole – mikä ei tie-
tenkään vähennä ylpeyden aihetta.

Lempäälän Evakkopuisto on perus-
tettu vuonna 2014 sakkolalaisten ja 
Sakkola -järjestöjen toimesta, yhteis-
työkumppaneina muun muassa Lem-
päälän kunta. Lempäälän puisto on ar-
boretum, puupuisto, ja sinne on istutet-
tu erilaisia puita sakkolalaisjuuristen 
yksityishenkilöiden ja sukujen sekä 
muiden tahojen nimikkopuiksi. Lukui-
sat sakkolalaisjuuriset yksityishenkilöt 
tai suvut ovat hakeneet puunsa taimen 
Sakkolasta omilta entisiltä kotipihoil-
taan. Heikki Räsäsen veistämä veikeä 
Potsipatsas on maan mainio!

Lahden Evakkolasten Muistopuis-
to on avattu vuonna 2017 Suomen it-
senäisyys 100 vuotta -tapahtumana. 
Puiston on Evakkolapset ry:n aloit-
teesta suunnitellut ja rakentanut ja sen 
hoidosta vastaa Lahden kaupunki. Tä-
mäkin puisto on muistopuiden istut-
tamisen alue järjestöille ja yksityis-
henkilöille. Kokonaisuuteen kuuluu 
myös Evakkolapset ry:n muistopaasi 
Ylämään spektroliittia. Kiven lahjoitti 
Martti Kälviäinen ja viimeistely Ilpo 
Sientola. Puisto sijaitsee Mukkulan 
kirkon luona.

Muolaalaistaustaisella  Erkki Kän-
käsellä on Forssassa  Karjalan muis-
tojen puisto. Yksityistä  puistoaan hän 
on rakentanut vuodesta 2005 alkaen.

Vieläköhän hienoja puistoja löytyy 
lisää?
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Neuvotteluissa keskusteltiin Vuokselan 
kirkonmäen ja sankarihautausmaan so-
pimuksen jatkosta, neuvottelut jatkuvat 
keväällä.

Vuoksela-Seuran perustamisesta tu-
lee 6.1.2020 kuluneeksi 70 vuotta. Juh-
lapäivää vietetään kesällä 26.7.2020 
Hattulan Pyhän Ristin kirkossa. Seu-
ran tarkoituksena on julkaista 70-vuotis- 
historiikki. Vuoksela-Seuran edustajat 
luovuttivat lopuksi yhteistyön merkeis-
sä pitäjäyhteisöille matrikkelikirjan So-
tiemme Vuoksela, elämää kodeissa ja 
isänmaata puolustaen 1918, 1939-1945.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö
Säätiön hallintoneuvoston puheenjohta-
ja Esko Pulakka kertoi pyhäjärveläis-
ten toiminnasta. Pyhäjärvi -juhlia vietet-
tiin Huittisissa 21.7.2019. Vpl. Pyhäjärvi 
-lehden uusi päätoimittaja on Tea Itko-
nen edesmenneen Marjo Ristilä-Toi-
kan seuraajana. 

Merkittävin tapahtuma oli Pyhäjärvel-
lä sijaitsevan Lahjoitusmaatalonpoikien 
muistomerkin kunnostustalkoot ympä-
ristöineen. Neuvotteluja ja tapaamisia 
paikallishallinnon edustajien kanssa 
on käyty hyvässä yhteisymmärrykses-
sä. Sortanlahteen on tulossa uusi, suuri 
hotellikompleksi, joka palvelee Kone-
vitsan luostarin matkailijoita. 

Sakkola-Säätiö
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti 
Hynnä ja valtuuskunnan puheenjohtaja 
Hannu J. Paukku valottivat Sakkolan 
toimintaa. Suurin ponnistus oli v. 2019 
aikana Sakkolan kirkon Muistopuiston 
alueelle n. 250 metrin aidan rakentami-
nen ja maalaaminen sekä alueen siisti-
minen alkukeväästä. 

Suvannon Seutu -lehden pitkäaikai-
nen päätoimittaja Marjo Ristilä-Toikka 
menehtyi alkuvuodesta 2019 ja hänen 
tilalleen valittiin Tea Itkonen. Lempää-
lässä toimivan Sakkola-Museon toiminta 
on turvattu jatkossakin Lempäälän kun-
nan hankittua museorakennuksen omis-
tukseensa. Seuraavat pitäjäjuhlat pide-
tään Huittisissa 2.8.2020. Pitäjäjuhlien 

q AILA ALANEN

Suvannon seudun pitäjäyhteisöt  
ovat kokoontuneet 1-2 kertaa 
vuodessa yhteisiin kokouksiin 
2000-luvun alkupuolelta lähtien 
yhteistyön merkeissä. Kokouk-
siin osallistuvat Sakkola-Säätiö, 
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö, Vuoksela- 
Seura, Metsäpirtti-Seura, Rautu- 
laisten Pitäjäseura, Käkisalmi- 
Säätiö ja Räisäläisten Säätiö. 
Järjestämisvuoro on kiertävä 
ja tällä kertaa oli vuorossa 
Rautulaisten Pitäjäseura 
Mikkelissä. 

Sakkola-Säätiön ja Vpl. Pyhäjärvi-Sää-
tiön osallistujat matkasivat yhteiskulje-
tuksella kokoukseen ja samalla vierailtiin 
myös Jalkaväki- ja Päämajamuseoissa.

Rautulaisten Pitäjäseuran puheen- 

johtaja Markku Paksu ja varapuheen-
johtaja Pekka Intke olivat järjestäneet 
kokouksen Mikkelin Upseerikerholle. 
Alustukseksi kuultiin Pekka Intken mie-
lenkiintoinen selostus Mikkelin kasarmi-
alueen ja varuskuntakerhon historiasta. 

Paikalla oli edustus Rautulaisten Pitä-
jäseurasta, Sakkola-Säätiöstä, Vpl. Pyhä-
järvi-Säätiöstä sekä Vuoksela-Seurasta. 
Edellisestä kokoontumisesta oli kulunut 
vuosi, joten paljon oli ehtinyt tapahtua 
sinä aikana eri yhteisöissä. 

Vuoksela-Seura ry
Puheenjohtaja Seppo Komonen esitteli 
uuden hallituksen jäsenen ja Suvannon 
Seutu -lehden yhteyshenkilön, mikke-
liläisen Pekka Turkin. Seuran kunnia-
puheenjohtaja ja kotiseutuneuvos Tais-
to Virkki sekä Tapio Sihvo olivat juuri 
palanneet neuvottelumatkalta Roman-
skista kunnanjohtaja Tankovin luota. 

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen 
tapaaminen Mikkelissä 19.10.2019

Mikkelissä pöydän ääressä Kirsti Naskali (vas.), Aila Alanen, Mervi Äikäs ja 
Esko Pulakka. Takana Antti Hynnä (vas.) vieressään Pekka Turkki ja Seppo 
Komonen, Markku Paksu, Pekka Intke, Maritta Paukku ja Hannu J. Paukku.
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järjestämistä Sakkolassa suunnitellaan 
vuodelle 2022 ja jatkossa juhlat olisivat 
Sakkolassa viiden vuoden välein.

Antti Hynnä toi esille mielenkiintoisen 
tiedon, jonka mukaan on selvinnyt, että 
Pietarissa sijaitsevan armeijan Tykistö-
museon alakerran varastotiloissa on säi-
lytyksessä paljon luovutetulta alueelta 
jatkosodan jälkeen venäläisten erikois-
joukkojen keräämää, suomalaisilta jää-
nyttä kirjallista materiaalia. Materiaalia 
ei ole käsitelty tai järjestetty mitenkään. 
Ajatuksena on tiedustella asiasta venä-
läiseltä osapuolelta.

Rautulaisten Pitäjäseura ry
Rautulaisten lehden uusi toimittaja on 
Markku Vauhkonen Pieksämäeltä. Tä-
män vuoden päätapahtuma oli Kihujuhlat 
Raudussa 26.-28.7., johon osallistui n. 
180 henkilöä. Vakkilan tsasounan pie-
noismalli on valmistunut talkootyönä. 
Seuraavaksi rakennetaan Raudun rau-
tatieaseman pienoismalli. 

Mielenkiintoisena yksityiskohta-
na mainittiin, että pitäjäseura osallis-
tui yhteistyöhön Pietarin sotilasaka-
temiassa työskentelevän historioitsija 
Dimitri Odyntsevin projektiin Raudun 
taistelusta 1918. Projekti on saamassa 
jatkoa siten, että tavoitteena on rakentaa 
ns. ”Muistopolku Raudusta ja sen his-
toriasta”. Polun varteen on suunniteltu 
10 - 14 erilaista muistotaulua, jotka ker-
tovat Raudun historiasta sisältäen myös 
Neuvostoliiton ajan aina 60 -luvulle asti.

Lopuksi
Talvisodan aikaisesta, karjalalaisesta 
Erillinen Pataljoona 6:sta (Er.P 6) on 
tekeillä kirja, joka ilmestyy joulukuun 
alussa Keljan taistelun 80-vuotispäivän 
kunniaksi, joka on 27.12.2019. Perinne-
juhla pidetään Kokemäellä. Pataljoona 
koostui sakkolalaisista, kaukolalaisis-
ta, räisäläläisistä ja käkisalmelaisista 
miehistä. 

Markku Paksu nosti esille Evakko-
lapset ry:n esityksen, jossa 30.11. julis-
tettaisiin evakon päiväksi ja päivä olisi 
myös virallinen liputuspäivä. Asiaa pää-
tettiin edistää siten, että Markku Paksu 
on asiasta yhteydessä Karjalan Liittoon 
Mervi Piipposeen. Myös kansalaisadres-
si voisi olla näkyvä toimintamalli viedä 
asiaa eteenpäin. 

Vasemmalta Anneli Venäläinen, Vuoksela-Seuran jäsenrekisterivastaava, 
Hattulan srk:n talouspäällikkö Tia Kymäläinen, Hattulan kirkkoherra Virpi 
Järvinen  ja Seppo Komonen, Vuoksela-Seuran puheenjohtaja.

Katariina Isotalo on lahjoittanut tämän 
äitinsä Pirkko Vuorisen omistaman ja L. 
Tuomisen maalaaman Vuokselan kirk-
koa esittävän taulun keväällä 2019 Vuok-
sela-Seuralle. Pirkko Marjatta Vuori-
nen, (o.s. Karvonen, ent. Karvanen) oli 
syntynyt Vuokselassa vuonna 1934 ja 
kuoli  vuonna 2018 Salossa.  Vuorisen 
äiti Irja Maria Karvonen (ent. Karva-
nen) o.s. Rämö oli syntynyt Äyräpäässä 
ja isä Aarne Karvonen (ent. Karvanen) 
Valkjärvellä. 

Kirkkotaulun luovutus 
Hattulan seurakunnalle

Koska Hattula on Vuoksela-Seuran 
kotipaikka ja Pyhän Ristin kirkon kello-
tapulissa on kaksi Vuokselan seurakun-
nan  kirkonkelloa, päätti seuran hallitus 
kokouksessaan 27.7.2019 – taulun lah-
joittajan luvalla – lahjoittaa taulun Hat-
tulan seurakunnalle asianmukaisessa ti-
lassa pidettäväksi. Taulun luovutus seu-
rakunnalle tapahtui 18.10.2019.

Vuoksela-Seura järjestää yhteistyössä Tammelan seurakunnan, Tammelan 
Karjalaseuran ja Tammelan kunnan kanssa lauantaina 30.11.2019  klo 14 
kaikille avoimen Talvisodan alkamisen  80-vuotismuistotilaisuuden 
Tammelan kunnantalossa. Katso ohjelma sivun 30 tapahtumakalenterista.
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Suvannon Seudun elokuun 
numerossa kerroimme kesäkuun 
neuvottelumatkasta Romaskiin, 
jossa keskusteltiin sankarihauta- 
alueen hallintasopimuksen 
uusimisesta ja yhteisistä juhlista. 
Lokakuun matka on jatkoa 
näille neuvotteluille.

Hallintasopimuksen jatko
Kun saavuimme Romaskiin, vastassa oli 
yllätykseksemme kaksi johtajaa; entuu-
destaan tuntemamme Sergei  Vladimi-
rovich Tankov ja uutena henkilönä Jurii 
Mihailovich Kenkadze. Ymmärsimme, 
että Romaskissa hallintoa johdetaan jat-
kossa kahden päällikön voimin. 

Kenkadze toimii kunnanpäällikkönä ja 
Tankov toimii hallintopäällikkönä. Tan-
kovin vastuualueena on hallintoasioiden 
hoitaminen Käkisalmen piiriin ja Ken-
kadzen  toimenkuvaan kuuluu asiat ro-
maskilaisten parissa. Valinnat oli tehty 
8.9.2019 suoritettujen vaalien perusteella 
ja toimikausi on viisi vuotta (2020–24).

Hallintasopimuksen jatkokäsittelyyn 
ei päästy, koska Tankov ilmoitti, että 
Vuokselan kirkon alueen omistajalle 
Tsurkinille oli tullut este saapua sovit-
tuun tapaamiseen. Sen sijaan Tsurkin 
ehdotti kokousta ensi toukokuussa pai-
kan päällä, Vuokselan kirkon alueella 
olevalla datsallaan. Etuna olisi myös 
nähdä sopimuksen mukainen Vuokse-
lapuisto paikan päällä. 

Kannatettiin ajatusta ja Tankov lupa-
si kokoukseen menon moottoriveneel-
lä Kuninkaanrististä. Romaskin kunnan 
edustus on myös mukana palaverissa.

Kotiseutumatka Vuokselaan 
2020 ja yhteinen juhla
Asiasta oli jo alustavasti keskusteltu 
26.6.2019. Nyt sovittiin, että juhla voi-
taisiin järjestää lauantaina 11.7.2020 il-
tapäivällä Romaskin Kuninkaanristissä 
sijaitsevalla Kulttuuritalolla.

Ohjelma voisi olla ”konserttivoittoi-
nen”; laulua ja tanssia. Ohjelmaa olisi 
molemmin puolin yhteensä noin kolmen 

tunnin ajan. Juontajina Vuoksela/Romas-
ki -edustus ja tulkki. 

Ohjelmasisältöön palataan alkuvuo-
desta sähköpostin välityksellä.

Kotiseutumatkan ajankohta voisi olla  
9.–12.7.2020. Torstai 9.7 olisi menopäi-
vä, perjantaina 10.7. ”kulttuuria jossakin 
tai vaihtoehtoisesti kotikylillä käynte-
jä”, lauantai 11.7. olisi juhlapäivä, jo-
hon sisältyisi päivällä jumalanpalvelus 
Vuokselan kirkolla ja iltapäivällä yhtei-
nen juhla Kulttuuritalolla. Aamupäivällä 
tutustuisimme Vuokselan nähtävyyksiin 
paikallisilla koulubussikyydeillä, joista 
saatiin alustava lupa. Sunnuntai 12.7. 
olisi paluupäivä. 

Ohjelmaa valmistellaan Vuoksela-Seu-
ran hallituksen marraskuun kokoukses-
sa ja valmiista tapahtumaohjelmasta il-
moitellaan tarkemmin vuodenvaihteen 
tienoilla.

Muu keskustelu
Loppukiitoksina annoimme uudelle 
kunnanpäällikölle vuokselapaidan ja 
molemmille lasiset kolpakot ja snap-
silasit. Samoin vielä kirjan Sotiemme 

Vuoksela 2. painoksen. Sitä molemmat 
selailivat innokkaasti. Erityisesti heitä 
kiinnostivat kuvat ja kuvatekstit. Lupa-
simme, että kuvista voimme tehdä eril-
lisen koosteen ja laittaa niihin venäjän-
kieliset tekstit.Tilaisuuden päätteeksi oli 
perinteiset kahvitukset juomineen. Mei-
dät saatettiin paluumatkalle ja ulkona 
otettiin ryhmäkuva.

Paluumatka 16.10.2019
Kokouksen jälkeen  ajelimme vielä 
Vuokselan Uuteenkylään katsellen tien- 
varren kauniita ruskamaisemia. Jaloit-
telu tehtiin, kun käveltiin Uudenkylän 
Rukoushuoneen perustuksia katsomaan. 
Alue sijaitsi rehevän metsikön keskellä.   

Kotimatka alkoi ja Kiviniemessä tulk-
kinamme ollut Toivo Laidinen lähti ju-
nalla takaisin Pietariin.

Paluumatkalla poikkesimme Sum-
man muistomerkillä ja myöskin Vii-
purin Kauppahallissa iltahämärissä. 
Tullimuodollisuudet sujuivat joutuisas-
ti ja kahden päivän onnistunut neuvot-
telumatka päättyi osaltani Tampereelle 
tuloon illalla klo 22.45.

Syksyinen neuvottelumatka Romaskiin 15. – 16.10.2019

Yhteisjuhlalle sovittiin raamit

Sotiemme Vuoksela matrikkeli otettiin mielenkiinnolla vastaan. 
Molemmilla Romanskin päälliköillä Jurii Mihailovich Kenkadzella (vas.) 
ja Sergei  Vladimirovich Tankovilla on sotilaallinen tausta.   
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Muistelma on saatu talteen 
1980-luvulla Hankasalmen  
pitäjässä suoritetun sotamuisto-
jen keräyksen yhteydessä.

Syksyllä 1939 oli 13. PionK:n 1. ja 2. 
joukkue majoitettuna Vuokselan pitäjän 
Kuninkaanristin ja Hirvisaaren kylien 
taloihin. Tutustumiseksi paikkakuntaan 
ja kyläläisiin sotilaille järjestettiin juma-
lanpalvelus Vuokselan kirkossa ja sen 
jälkeen komppanialle oli tervetulojuhla 
Kuninkaanristin kansakoululla.

Komppanian miehet olivat pääosin 
kotoisin Hankasalmelta. Komppanian 
tehtäväksi oli annettu tien tekeminen 
kahden entisen tien välille. Tämä yhdys-
tie  (Kuninkaanrististä Hirvisaareen) oli 
mahdollista syttyvää sotaa varten erittäin 
tärkeä. Niinpä sitten tien valmistuttua 
kenraali Erik Heinrichs kiitti komppa-
niaa tien tekemisestä ja kertoi, että hän 
on parikymmentä vuotta koettanut saada 
tietä varten varoja, mutta aina epäonnis-
tunut varojen vähyyden vuoksi.

Tien pituus oli vain muutama kilomet-
ri, mutta maasto oli erittäin epätasaista ja 
louhikkoista. Siihen piti myös rakentaa 
noin 30 metrin pituinen silta.

Tietä tehtäessä kului paljon räjähdysai-
netta, pääasiassa pikriiniä, joka oli vih-
reää ainetta. Laturina toimineen miehen 
vaatteet tahraantuivat pikriinistä ihan 
vihreiksi. Tästä syystä häntä alettiin kut-
sua Pikriini-Antiksi. Antti tunnettiin tällä 
nimellä vielä siviilissäkin.

Kun tie rupesi valmistumaan, halusivat 
komppanian pojat jättää muiston itses-
tään. He hakkasivat tien varteen jäävään 
kiveen tekstin: ”Tämän tien rakensivat 
Hankasalmen pojat v. 1939.”

Edellä mainitun sillan tarpeisiin puut 
otettiin A. Ahlström Oy:n metsästä. 
Asiasta oli käyty sopimassa Pölläkkä-
lässä omistajan konttorissa.  

Paluumatkalla oli eräälle sillalle tullut 
nuori suojeluskuntalainen vartiomiehek-
si. Hän pysähdytti tulijat ja tiedusteli ko-
mentotodistusta tai kulkulupaa.  Tilanne 
tuntui aluksi huvittavalta ottaen huo-
mioon pojan pienuus ja tärkeys. Mutta 

kyllä miehien hymy hyytyi, kun poika 
kiskaisi kiväärin olaltaan, astui askeleen 
taakse ja teki latausliikkeen. Selitykseksi 
riitti, ettei meillä ole mitään muuta kuin 
tuntolevyt kaulassa. Niillä poika päästi 
meidät jatkamaan matkaa. 

Lisätietoja sillanrakentajista
Talvisodan syttyessä 13. Pion. K  siir-
tyi Sakkolaan Suvannon pohjoispuolelle 
eturintamaan pioneeritehtäviin.

Hankasalmelaisia sotilaita oli myös 
14. pioneerikomppaniassa, joka oli tullut 
YH:n aikana Vpl. Pyhäjärvelle ja sieltä 
edelleen Laatokan rantaan, Terenttilään 
ja edelleen Metsäpirttiin linnoitustöihin. 
Talvisodan alkaessa 30.11.39 komppania 
sai käskyn siirtyä Taipaleenjoen pohjois-
puolelle Terenttilän lossin kautta. Lossil-
le oli kova tungos evakkoon lähtijöiden 
täyttäessä lossille menevän tien. Samana 
päivänä vielä komppania sai määräyksen 
rakentaa lähelle lossia polkusillan, joka 
valmistui seuraavana päivänä klo 9.30. 
Lossin ja lossilaiturin hävittämismää-
räys tuli 1.12.39 klo 15.30. Hävitystyö 
tehtiin räjäyttämällä. 

Vastavalmistunut polkusiltakin mää-
rättiin hävitettäväksi saman päivän il-
lalla viimeisten joukko-osastojen vetäy-
tyessä Taipaleenjoen taakse Terenttilän 
puolelle. 

Talvisodassa komppanian tehtävänä 
oli Terenttilän alueella rakentaa komen-
to- ja upseerikorsuja, etulinjoilla piik-
kilankaesteiden tekoa, kaivaa katettuja 
sirpalesuojia komppanian majoitusalu-
eille, ampuma- ja yhdyshautojen kaiva-
mista, konekivääripesäkkeiden ja tulen-
johtopaikkojen tekemistä sekä erilaisten 
ansojen ja miinoitusten laittamista. Työt 
jouduttiin tekemään pimeän aikaan yöl-
lä vaikka silloinkin ryssä koetti häiritä 
työtä valopommeilla ja raketeilla am-
pumanäkyvyyden parantamiseksi. Yön 
pimeydessä jouduttiin toisinaan jopa kä-
sikähmään vihollisen kanssa.    

14. Pion. K:n sotapäiväkirjan mukaan  
4.2.1940 13. Pion.K:n kaksi joukkuetta 
tuli apuun Terenttilään tukilinjan töihin 
talvisodan loppuun asti.

Lähde: Vuoksela-arkisto

Tapahtumia Vuokselassa 80 vuotta sitten syksyllä 1939

Muistelmia Siiransillan ja yhdystien 
rakentamisesta YH:n aikana Vuokselassa 

Siiransillan pystytolpat ovat vielä paikoillaan 16.10.2019. Yläpuolella 
olevan uuden sillan kautta kulkee uusi rautatie Kiviniemestä Antreaan.   
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Kesän 1939 loppupuolella 
elettiin maailmaa uhkaavien 
myrskypilvin varjossa. Euroopan 
rauhantila päättyi Saksan 
hyökätessä Puolaan syyskuun 
ensimmäisenä päivänä lännestä  
ja Neuvostoliitto vähän 
myöhemmin idästä. 

Niiden välillä oli tehty 3.8. sopimus, jos-
sa määritettiin Itä-Euroopan etupiirija-
ko. Suomi kuului Neuvostoliiton (NL) 
etupiiriin kuten Baltian maat. Suomi sai 
kutsun NL:lta rajan tarkistuksia koske-
van kutsun 5.11.39 neuvotteluihin, jotka 
eivät johtaneet Neuvostoliittoa tyydyt-
tävään tulokseen. Suomi aloitti ylimää-
räiset suojajoukkojen harjoitukset heti ja 
epävarman tilanteen johdosta päätettiin 
täydellisen liikekannalle panon aloit-
tamisesta vaiheittain 10.10. ja 14.10. 
Kannaksen armeijan yhtymät ja joukot 
olivat ryhmittyneet tehtäväpaikoilleen 
23.10.1939 mennessä. 

NL:n joukot ylittivät 30.11.1939 Suo-
men koko itärajan ilman sodanjulistusta.

Liikekannellepanon alussa ryhmittyi 
Raudun alueelle III Armeijakuntaan 
(IIIAK) kuuluva Raudun ryhmä, jonka 
komentajana oli 3. Prikaatin komenta-
ja, eversti A. Kaila esikuntineen Valk- 
järven Nurmijärvellä. Raudun ryhmään 
kuuluivat:

• 3. Prikaati (3.Pr) pataljoonat  
ryhmittyivät Raudun aseman- 
Riiskan väliselle alueelle

• Jääkäripatajoona 4 (JP4) oli  
Orjasaaren suunnalla ja jolle olivat 
lisäksi alistettuina:

• Erillinen pataljoona 6 (ErP6) tuli 
Palkealan alueelle

• 6. Rajakomppania (6.RajaK)  
Pirholan mäen ja rautatien välissä

• 1. Erillinen patteri (1.ErPtri)   
Maanselällä

• 7. Rajakomppania (7.RajaK) ja 
27.Pioneerikomppania– joukkue 
(27.PionK) suluttivat (miinoittivat) 
rajasta lähtien 4-5 km leveisellä, 
muilta kielletyllä alueella

• 3.Viestiosasto (3.VOs) Hovinkylässä
• 6. Rajakomppanian, jonka päällik-

könä oli luutnantti Niilo Halla- 
Seppälä tehtävänä oli puolustaa  
etelästä johtavan maantien ja rau-
tatien aluetta painottaen Pirho- 
lanmäkeä. Komppania oli majoi-
tettuna taloihin ja valmisti puo-
lustuasasemat Pirholanmäelle ja 
Kuolemanlaakson pohjoisrinteelle. 
Komppanian komentopaikkana 
oli Pirholanmäellä metsänvartijan 
tupa. 

Pirholanmäen ja Keliön väliseen laak-
soon rakensi miinoitteet ja raivaukset 
komppanian pioneeriryhmä res.aliker-
santti Loposen johdolla.

6.Rajakomppanian ja valtakun-
nan rajan välisellä alueella ollut 27. 

Pioneerikomppania (27.PionK) päällik-
könään vänrikki Juuso Häikiö, suorit-
ti yhdessä 7. Rajakomppanian kanssa 
laajoja miinoitteita ja sulutteita. Tällä 
noin 4-5 leveällä alueella rajasta alkaen 
oli muilta henkilöiltä oleskelu kielletty.

Raudun alueella oli myös vielä paikka-
kuntalaisia, joista monet olivat lähteneet 
evakkoon yleisen kehoituksen mukaises-
ti. Kun suojajoukkovaihe sitten piteni, 
useat perheet tai vanhempi väki palasi 
kotiinsa hoitamaan normaaleja toimiaan. 

6. Rajakomppania talvisodan 
suojajoukkona 8.10.-29.12.1939

Suojajoukkojen ryhmitys Raudun 
ryhmän osalta.

Vuoksen sulkulinnakkeet.

KARTAT TEUVO KUPARINEN
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Varsinaista lähtöä ei tarvinnut käskeä – 
se kuului ja näkyikin tulen lieskoina.

Koska maatalojen varastot syksyllä 
olivat vielä runsaat järjestettiin YH:n ai-
kana myös paikallishankinnat johdetus-
ti määräämällä  kullekin komppanialle 
toiminta-alueet. JP4:n huoltotoimistoon 
tuli ilmoittaa 19.10. mennessä löytyvät 
elintarvikkeet, rehut, naudat ja siat. Raja-
komppanialle kuului alue Orjanristi-Pir-
holanmäki-Kelliö-Sunikkala- Orjanristi .

Vesistö puolustuksen osana
Vuoksi ja idässä Suvanto muodostivat 
vesiesteen hyökkääjälle mutta myös Rau-
dun ryhmälle puolustajan vetäytymiselle 

Varustöitä tehdään Kiviniemessä. Kiviniemessä vahvistetaan korsun kattoa.

KUVAT SA-KUVA.FI

uhan pääsystä sen taakse. Tämän vuoksi 
tehtiin eri esikunnissa tarkkoja suunni-
telmia. Suvannon etelärannoille koottiin 
paikallisia veneitä ja valmistettiin vene-
ryhmiä Suvannon erityisesti Kiviniemen 
kosken siltojen vaurioitumisen varalle. 
Myös pioneerijoukkojen kalustoa va-
rauduttiin käyttämään.

Vesistöt loivat myös mahdollisuuden 
puolustuksen parantamiseksi. Eversti 
Nenosen toimikunnan suunnittelemat 
sulkulinnakkeet oli rakennettu Suvan-
nolla Patoniemeen, Kekinniemeen ja 
Hovinniemeen sekä Vuoksella Noisni-
meen ja Oravaniemeen. 

Samaan sarjaan kuuluu myös Ki-
viniemen kasematti, josta laukaistiin 

räjähdyslataukset maantie- ja rautatie-
siltojen tuhoamiseen. Kasemateissa tai 
kuten niitä yleisesti kutsuttiin – tykki-
korsuissa oli tykkeinä 57 mm tykit, 4 
kpl kussakin. Niissä tulitus kohdistettiin 
pitkin järven selkää molemmille puolille. 
Niiden lähitorjunnan muodostivat kone-
kiväärit kasematin molemmilla puolilla. 
Kasemateissa ei rauhan aikana ollut tyk-
kejä, joita YH:n aikana tuotiin muualta.

Kiviniemen kasematissa oli tykkinä 
75 mm Canet myös jo rauhan aikana. 
Kiviniemen rautatiesillan suojana oli 
kaksi konekivääriä, toinen nyt Suvan-
non puolella näkyvissä olevan muisto-
merkin paikalla ja aseman puolella ol-
leen paikka oli tuhottu.

Käsky kävi ja siviilielämä päättyi
Yrjö Raaska kertoo Petäjärven kyläkirjas-
sa YH:n alkamisesta. Lokakuun 7. päivän 
aamulla varhain Uuno Nuora toi hänelle 
punaisen lapun, jossa käskettiin viipymättä 
saapumaan Raudun harjoitustalolle. Seu-
rojentalolla joukkueen johtaja Väinö Pek-
kanen selosti tilanteen ja aina kun miehiä 
oli koossa ryhmän verran, hän määräsi 
yhden vanhimmaksi ja lähetti sen tiettyyn 
kokoontumispaikkaan harjoitustalolle. Yr-
jö Raaskan joukkoa johti Viljo Kurikka.

Raaska muistaa harjoitustalolle saapu-
misen, kello oli noin 9.30: siviilielämä 
päättyi ja tykkimieselämä 1 Er.P:n rivissä 
alkoi: "Tehtäväkseni tuli patterin viesti-
osaston johtaminen. Olin saanut pitem-
män viestikoulutuksen, jonka perusteella 
kapteeni Metsola minut tehtävään nimitti, 
Viljo Kurikka varamiehenä. Rakenneltiin 
linjoja ja pesäkkeitä ja harjoiteltiin tule-
via tehtäviä varten.

Patteri oli asemissa, ensimäinen jaos 
Maanselällä, toinen jaos Haapakylässä 
Tepposen talon luona. Tulenjohtopaikat 
olivat Muutsillan palteessa ja rautatien 
varressa Kylliössä. Patteri oli majoitettu-
na harjoitustalolla ja molempien jaosten 
miehet tykkien läheisyydessä. Päivystys 
olli rajan lähellä Liippualla Oravan ta-
lossa, jossa vuorotellen tulenjohtue päi-
vysti mukana kaksi viestimiestä.

Sodassa Raudussa taisteltiin kolme vuo-
rokautta. Viimeisen perjantaina ja lau-
antain välisen yön oli Tepposen talossa. 
Raudun kuolemanlaaksosta poistuttiin 
lauantai-iltana 2.11.1939. Rautu jäi lo-
pullisesti ja kotikylä Petäjärvi paloi seu-
raavana päivänä. Sitä en ollu tnäkemässä, 
sillä samaan aikaan siirryttiin Mäkrän ja 
Saijanjoen eteläpuolitse Nurmijärven ja 
Vaalimon kautta Kiviniemeen ja edellleen 
Viiksanlahteen."

Metsolan patterin kersantit Viljo 
Kurikka ja Yrjö Raaska 17.3.1940. 
Kuva Petäjärven kyläkirja 2004

YH-AIKAA SUVANNON SEUDULLA
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Muistat sie? Muistaha mie…

Ihmisiltä kysytään usein, mitä he muis-
tavat vuosikymmenten takaisten merkit-
tävien tapahtumien syntyhetkistä. Esi-
merkiksi: mitä muistat, kun ensimmäi-
nen tekokuu Sputnik lensi taivaalla tai 
kun Virén kaatui Münchenin kympillä? 

Vanhempien suomalaisten ikäpolvien 
historiamuistiin kuuluu peruskysymyk-
senä: Mitä muistat ja missä olit, kun Tal-
visota syttyi? Tämä on minulle henki-
lökohtaisesti läheinen kysymys. Vaikka 
olin silloin vasta viisi vuotias, ovat 1939 
syksyn ja erityisesti marraskuun viimei-
sen päivän tapahtumat jääneet lähtemät-
tömästi mieleen. Näin etenivät kahdek-
san vuosikymmenen takaisen syksyn 
historialliset tapahtumat ruohonjuuri-
tasolta muisteltuna.

Pelon ja uhkan tunnelmaa
Silloinen kotini oli Karjalan Kannaksella 
Laatokan rannalla sijaitsevan Metsäpirtin 
pitäjän kirkonkylässä, linnuntietä noin 10 
kilometrin päässä Neuvostoliiton rajasta. 
Mieleen on jäänyt pari outoa syksyn ha-
vaintoa. Perunapellolla näin rajan suun-
nasta metsänreunassa korkealla ilmassa 
leijuvan kaksi suurta ilmapalloa, joiden 
sanottiin olevan Vennäin tähystyspalloja. 
Eräänä pimeänä iltana olimme isoisäni 
Jaakko-äijän kanssa aitan takana vettä 
heittämässä, kun ihmettelin taivaanran-
nalla kirkkaanvärisiä pilviä. Kokemuk-
sestaan äijä tiesi: ”Katsoha sie poika ko 
Ronstati valot on pilvis, meil on tulos 
huonot ilma-ajat.”  Näin sanoessaan hän 
ei arvannut, millaisia olivat ne huonot 
ajat, joihin me muutaman päivän jäl-
keen jouduimme. 

Aikuiset elivät pelokkaassa ilmapii-
rissä; sillä Neuvostoliiton kanssa käy-
tiin parhaillaan näitä alueita koskettavia 
rajaneuvotteluja. Lähimpänä rajaa ollei-
ta kyliä oli jo tyhjennetty. Meilläkin oli 
tilapäisessä evakossa muutaman viikon 
ajan rajan lähialueelta evakuoitu Taure-
nien sukulaisperhe. Heidän mukana tu-
li ikäisiäni mieluisia leikkikavereita ja 

talossa asui silloin väkeä kaikkiaan 15 
henkeä. Hermostuneet ja hätäiset aikuis-
ten puheet pyörivät koko ajan samana: 

–”Tietiäks kuka, jos sota tulluo, mihi 
myö jouvutua, myö ei tahota jiähä ryssii 
jalkoi, ne tappuat meijät?” Meitä lapsia 
eivät aikuisten huolet painaneet, meille 
löytyi monenlaista yhteistä puuhaa sisäl-
lä ja ulkona. Kun miesväki oli määrät-
ty lähikylissä tehtäviin linnoitustöihin, 
myös me talon lapset rakensimme laudan 
kappaleista ja puunoksista aitan taakse 
rajan suuntaan omia linnoituksia ja niissä 
maaten puupyssyillä pam-pam-pam…

Ikkuna rikki – sota on syttynyt
Kohtalokkaan päivän aamuna torstaina 
30.11.1939 olin vielä vuoteessa sikeässä 
unessa kuten vain terve viisivuotias poi-
ka voi nukkua. Äitini Aune oli lähtenyt 
samasta sängystä hetkeä aikaisemmin 
omalle työpaikalleen lähellä olevaan 
pappilan navettaan aamulypsylle. Talon 
naisväki järjesteli tuvan puolella aamu-
kahveja linnoitustöihin lähteneelle mies-
väelle. Kesken uniani heräsin yhtäkkiä 
kovaan pamaukseen ja särkyvän ikkunan 
helinään. Sodan aloittaneet ensimmäiset 

puna-armeijan ampumat kranaatit tulivat 
täysin yllättäen rajapitäjien siviiliväestön 
arkisten aamuaskareiden keskelle. Yksi 
niistä osui muutaman kymmenen metrin 
päähän meidän pellolle. Tuvasta kuului 
hätääntyneitä ääniä ja kovaa meteliä, sillä 
samalla hetkellä – noin kello 7 aikoihin 
– kaikki aikuiset ihmiset tajusivat, että 
nyt se pelätty sota on syttynyt.

Minulla ei silloin luonnollisesti ollut 
tilanteen vakavuudesta eikä kellonajasta 
mitään tajua, ne asiat tarkentuivat sitten 
myöhemmin.  Sen sijaan itse tapahtumat 
ja niiden kulku on jäänyt selkeästi mie-
leen, olivathan ne niin tavallisuudesta 
poikkeavia. Helena-tätini tuli hätäisenä 
ja itkien hoputtamaan minua ylös, sillä 
nyt oli kaikkien lähdettävä kiireesti sotaa 
pakoon. Sain jotenkuten omat tutut vaat-
teet päälle ja meille lapsille järjestettiin 
kiireisesti jotakin aamupalaa. Aikuiset 
eivät ehtineet sinä aamuna aamukah-
vejaan juomaan, sillä he juoksentelivat 
epätietoisina lähtöjärjestelyissä edesta-
kaisin sisällä ja ulkona.  

Pihalle koottiin rekeen aitoista jo 
ennalta varattuja eväitä ja varusteita. 
Asuintiloista haalittiin makuuvaatteita 
ja kaapeista astioita, kahvia ja sokeria. 

Äkkilähtö 30.11.1939
- muistikuvia kahdeksan vuosikymmenen takaa.

Karjalaista kansaa evakkotiellä.

 KUVAT SA-KUVA
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Talon vähäisiä rahoja ja ns. virallisia 
asiapapereita yritettiin viime hetkellä 
etsiä, samoin naiset hakivat kiireissään 
käsilaukkujaan ja valokuvia mutta siinä 
hämmingissä niitä ei montakaan löyty-
nyt mukaan.

Rukkaset hukassa
Kaiken tämän tohinan keskellä, kun lap-
sia jo hoputettiin pihalla kuormineen 
odottavan hevosen kyytiin, minulta pää-
si itku. Olin paljain käsin enkä löytänyt 
mistään rukkasia. Muutamaa päivää ai-
kaisemmin olin saanut uudet rukkaset 
ja nyt niitä olisi talvikeliin tarvittu. Ko-
vaan ääneen itkien uhkasin, että ”mie en 
lähe  mihinkää ilman rukkasii.”  Niitä 
oli hakemassa useampi henkilö, kun ne 
viimein löytyivät kuivumasta hellan lä-
hellä olevan separaattorin tukijaloilla 
ja näin kaikki olivat valmiina lähtöön.

Matkaan ei kuitenkaan päästy, sillä 
lähtövalmiiksi valjastettu hevonen vauh-
koontui pihapellolle tulleita ammuksia 
ja rikkoi valjaansa ja reen. Onni onnet-
tomuudessa oli, että sillä hetkellä läh-
tökuorman ympärillä ei ollut ketään ih-
misiä ja henkilövahingoilta säästyttiin. 
Miehet kiroilivat ja naiset itkivät, miten 
nyt saadaan matkaan vanha jalkavaivai-
nen äijä, lapset ja naiset? Aikaa mietti-
miseen ei ollut, sillä tykin kranaatteja 
lensi vonkuen ja räjähtäen ympäristöön. 

Kylän muutamiin rakennuksiin oli 
jo osunut ja jotkut niistä olivat ilmilie-
keissä. Ei muuta ratkaisua, kuin rekeen 
lastatut eväät, vaatteet ja tarvekalut oli 

jätettävä siihen pihalle ja ihmisten läh-
dettävä reppujen ja käsinyyttien kans-
sa jalkakyydissä matkaan. Sinne jäivät 
rakennukset tavaroineen ja kotieläimet 
navettaan, naisten surkutellessa, kuka 
niistäkin tämän jälkeen huolehtii. Pi-
hasta lähti kymmenkunta henkeä tal-
laamaan jalkaisin lumista tietä ryssää 
pakoon tavoitteena Taipaleenjoen los-
si ja sieltä turvaan kohti tuntematonta 
tulevaisuutta. 

Onneksi talon avuttomimmat – mei-
dät alaikäiset ja Jaakko-äijä saatiin ensin 
hevoskyytiin, kun Vapon Matin reessä 
oli tilaa. Seuraaviin ajopeleihin mahtui 
myös naisväki joukossa työpaikaltaan 
pappilasta juosten mukaan ehtinyt äiti-
nikin – karjanhoitajantyötakissa ja na-
vettakengissä. Ne olivat hänen ainoat 
päällä olevat ja mukaansa saamat pa-
komatkan varusteet.

Taipaleen lautalle
Tie oli täynnä matkalaisia, osa hevoskyy-
dillä ja polkupyörillä, mutta paljon myös 
jalkaisin. Kaikkien suuntana oli 7-8 km 
päässä oleva Taipaleenjoen lautta, mil-
lä päästäisiin joen yli pakoon sotaa ja 
ryssää. Vastaan rajalle päin tuli sotilaita 
autoilla, pyörillä ja jalkaisin. Aamu oli 
vielä hämärää, tuskin siinä lähtöpuuhassa 
lienee mennyt tuntiakaan. Matkan var-
rella ympäriltä kuului ammusten räjähte-
lyä ja ihmeenä on pidettävä, että meihin 
ei osunut. Rakennuksia paloi sekä am-
musten sytyttäminä, että suomalaisten 
sotajoukkojen sytyttäminä. Myöhemmin 

on selvinnyt, että muutamat evakkoon 
lähtijät itse lähtiessään sytyttivät omat 
rakennuksensa tuleen, että hyökkääjille 
ei jäisi mitään suojatiloja. 

Hevosmatkalla kirkolta Taipaleen lau-
talle muistan meidän ainakin kerran men-
neen metsään piiloon vihollisen lentoko-
neiden pelossa. Kaikilla matkalaisilla ei 
ollut yhtä hyvää onnea kuin meillä, sillä 
kuulin aikuisten itkien voivottelevan, 
kun joku oli saanut lähtöhämmingeissä 
kranaatin osuman ja kuollut siihen. Itse 
näin tien varrella äskettäin osuman saa-
neen kuolleen hevosen, jonka kyljestä 
nousi höyryä ilmaan ja ympärillä oleva 
lumi oli verenpunainen. En ollut sellais-
ta aikaisemmin nähnyt, sitä piti katsoa 
vielä niska vinossa pitkään taaksepäin. 
Maantiellä liikkui hevosen selässä jokin 
suuri sotaherra, joka komenteli evakko-
ja sivummalle, että vastaantulevat rin-
tamalle menevät sotilaat mahtuvat kul-
kemaan tiellä.  Ihmeteltävää ja jännittä-
vää oli niin, että pelkäämään ei ehtinyt.

Naisväki itki ja voivotteli, että mihin 
me tästä oikein joudutaan ja mihin mei-
tä viedään. Miten päästään Taipaleen 
joen yli, sillä matkalaisten kesken kier-
si huhu, että lentokoneet pommittavat 
lauttarantaa. Myös sen muistan olleen 
pelon aiheena, jos lautan vaijerit kat-
keavat ja lautta karkaa Laatokalle. Mi-
tenkäs meidän sitten käy, jos me ollaan 
siinä kyydissä? Entäs, jos lautta on rikki, 
eikä päästäkään yli ja jäämme ryssien 
käsiin? Tai jos on niin paljon menijoitä, 
että me emme kerkiäkään yli ja jäämme 
sodan jalkoihin? 

Itselläni ei ollut mitään käsitystä, mi-
kä on ”Taipaleen lautta”, mutta jokin 
ihmeellinen ja jännittävä sen täytyi ol-
la, koska kaikki siitä pelokkaana itkien 
puhuivat. Mutta vieläkin pelottavampi 
ruma ja hurja sana oli ”ryssä”. Siitä pu-
huivat kaikki ja jokainen tuntui pelkää-
vän sen käsiin joutumista. Vaikka jäi ko-
ti ja tavarat, niin ei se mitään, kunhan 
päästään ryssää pakoon. Ryssän pelko 
tuntui kuolemankin pelkoa suuremmalta!

Viimein päästiin tavoitteena olevalle 
Taipaleen lautalle. Liikennettä ohjaavat 
sotilaat järjestivät ensin kyytiin kaikki 
ne kuormat, joissa oli lapsia ja vanhuk-
sia. Vuorollaan meidänkin reki joukkoi-
neen ajettiin lautalle, mihin tuli useita 
muitakin hevoskuormia. Hitaasti ja ihan 
kuin itsestään täyteen kuormattu lautta 
kulki yli mustana virtaavan joen. Pe-
lättyjä vihollisen lentokoneita ei sillä 
kerralla näkynyt. Kaikki sujui hyvin ja 

Evakonainen karjaa kuljettamassa talvisodan ensimmäisinä päivinä 
Taipaleessa.
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lastit purettiin maihin toisella rannalla. 
Siellä oli runsaasti sotilaita, autoja ja he-
vosia menossa rintaman suuntaan, mis-
tä me olimme tulleet. Vastarannalla oli 
kyydittömiä vanhuksia, lapsia ja naisia 
odottamassa kuorma-auto, minkä kyy-
tiin meidät lastattiin. Matka jatkui kuor-
ma-auton avolavalla, aikuiset toivoivat 
pääsevänsä pakoon kauemmaksi vaikka 
Käkisalmeen. Minulla ei ollut mitään 
hätää, mukana olivat tutut läheiset ja 
lapsille oli annettu vilttihuopia ympä-
rille niin, ettei liian kylmäkään tullut. 

Savua korvaan
Auto vei meidät naapuripitäjään Pyhä-
järvelle jollekin suurelle koululle, missä 
päästiin lämpimiin sisätiloihin. Jälleen 
lapset ja vanhukset saivat etusijat, kun 
lotat olivat  varanneet meille syötäväksi 
voileipiä ja lämmintä maitoa. Koko suuri 
rakennus oli täynnä pakomatkalla olevia, 
joukossa runsaasti lapsia. Kun kylmän 
kyydin jälkeen oli vähän lämmitelty ja 
saatu ruokaa, niin me lapset aloimme 
tehdä tuttavuutta toisiimme ja tutustua 
uusiin tiloihin. Ei aikaakaan kun lapsi-
joukko remusi koulun luokissa, hyppi ja 
juoksenteli hippasilla. Tämä oli tieten-
kin aikuisista sopimatonta, olimmehan 
menettäneet kodin ja tulevaisuudesta ei 
ollut mitään tietoa, ei silloin ole sopivaa 
juosta eikä nauraa. Mutta lapset ovat 

lapsia ja sopeutuvat joustavasti kaik-
kiin tilanteisiin.

Minulla oli ainoana ongelmana mat-
kan aikana tullut kova korvankivistys. 
Onneksi siihen löytyi lääkkeeksi erään 
vanhan evakkomiehen konsti – hän pu-
halsi korvaan lämmintä tupakansavua. 
Pääni ympärille käärittiin lämmikkeek-
si vielä pitkä vihreä villainen kaulaliina. 
Ja ihme kyllä se auttoi, särky helpotti 
ja pääsin huivipäisenä mukaan toisten 
lasten menoon. Tästä vihreästä kaula-
liinasta tehty koristetyyny on ainoana 
lapsuuskodin tavarana vieläkin tallella 
arvokkaana ”sotamuistona”.

Vähitellen meno rauhoittui ja väki etsi 
itselleen yösijoja. Koulun kaikkien luok-
katilojen lattioille oli järjestetty jotakin 
pehmusteita. Tuli ilta ja tapahtumarikas 
päivä päättyi osaltani makuusijoille  kou-
lun veistoluokan suurella siskonpetillä. 
Onneksi siinä iässä eivät maailman mur-
heet painaneet eikä ollut huolta huomi-
sesta. Pitkän päivän jännittävät tapahtu-
mat, kylläinen vatsa ja helpottanut kor-
vasärky ja turvallinen olo oman äidin 
vierellä vaivuttivat nopeasti väsyneen 
matkamiehen unten maille. Talvisota oli 
alkanut ja oman evakkotaipaleeni ensim-
mäinen päivä oli päättynyt. Jälkeenpäin 
on selvinnyt, että paikka oli Pyhäjärven 
Pyhäkylän uusi koulurakennus.

MATKA JATKUU SEURAVASSA NUMEROSSA

Matkan varrella majoituttiin muun muassa kouluilla.

q AILI TYRVÄINEN o.s. Leppänen
Metsäpirtin Tapparista

Olen rajalla syntynyt ja kasvanut. Raja 
oli osa minusta ja minä olin osa rajas-
ta, jopa niin pitkälle, että avioiduinkin 
rajavartioston sotilaan kanssa.

Ei sitä rajan läheisyyttä rauhan vuosi-
na edes huomannut, se oli jokapäiväistä 
elämää, mutta YH sitten syksyllä 1939 
alkoi. Venäläisten valonheittäjien valo-
kiilat leikkasivat öistä taivasta. Ja  kun 
venäläisten rajalle tuotujen sotilaiden 
haikeasointuiset laulut kantautuivat il-
taisin rajan takaa, alkoi mieleen hiipiä 
kolkkouden tunne.

Me rajamiesten vaimot saimme lähtö-
käskyt ja niin alkoi minun evakkotieni. 
Se oli paljon helpompi kuin monen muun 
rajan asukkaan evakkotie, sillä minulla 
oli tiedossa paikka, minne lapseni kanssa 
mennä ja se oli kaiken lisäksi sukulais-
paikka, mieheni sedän koti. Siellä ei enää 
ollut rajan kolkkoutta, mutta haikeaksi 
pyrki silti mieli ja ajatukset karkailivat 
rajalle, miten siellä jaksetaan. Mutta kun 
äitini ja veljenikin tulivat evakkoon jo 
YH:n aikana, toi se taas pienen helpo-
tuksen elämään.

Kun sitten mieheni kirjoitti kotokul-
milta, että siellä olisi lotille paikkoja ja 
kun äitini lupautui hoitamaan kymmen-
kuista Touko-poikaamme, lähdin takaisin 
rajalle. Suuremmitta vaikeuksitta matka 
sujuikin. Raudun asemalle päästiin ju-
nalla ja siitä Metsäpirttiin peukalokyy-
dillä. Sieltä tuli mieheni minua vastaan 
ja jalkapatikassa marssittiin Räikkölään. 
Lyhyeksi muodostui kuitenkin tämä ko-
tona olo, puolitoista viikkoa ehdin siel-
lä olla, kun sitten torstaita vasten yötä 
30. marraskuuta kello kolmen aikaan 
sain käskyn lähteä yhdessä toisen lotan 
kanssa kohti Paukunmäen kansakoulua. 
Ahtiaisen Anna oli tämä lottatoveri ja 
kun pääsimme siihen Malatsun sillalle, 
alkoivat toiveet takaisin pääsemisestä ka-
rista. Sotilaat kaivoivat siihen sillan vie-
reen räjäytyskuoppia ja puhelivat meille, 
että menkää tuonne Paukunmäen kou-
lulle keittämään saikkaa, heillä on lotat 
vapaapäivällä. Sinne me menimmekin.

Olimme illalla Räikkölän vartiolla 
pesseet lottapuvun esiliinat ja ne olivat 
vielä märät. Nyt ripustimme ne kuivu-
maan ja ryhdyimme saikan keittoon ja 

Rajan lapsi
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voileipien tekoon. Sotilaat ehtivät niitä 
hakea. Sitten alkoi sota. Meille annettiin 
määräys lähteä Metsäpirtin harjoitusta-
lolle. Lähdimme Annan kanssa pyorillä 
ajamaan. Siinä matkan aikana tuli tykin 
ammuksia yhtenään, emme osanneet nii-
tä pelätäkään eikä meille vahinkoa sat-
tunut. Metsäpirtin kirkolla olivat siviilit 
lähdössä ja taisi siinä joku talokin palaa. 
Erään perheen naiset veisasivat virsiä 
reessä istuessaan.

Lotat olivat Terenttilän kansakoulul-
la ja meitä ohjattiin menemään sinne. 
Taipaleen lossilla oli tavaton ruuhka. 
Hevosten väliin otettiin jalankulkijoita 
niin paljon kuin mahtui.

Terenttilän koululle päättyi minun lot-
takomennukseni, siellä sanottiin, että ne, 
joilla on perhettä eivät saa jäädä lottateh-
täviin. Minun oli käskyn mukaan lähdet-
tävä takaisin Kangasniemelle.

Kävellen lähdin erään naapurin mie-
hen vaimon kanssa kohti Pyhäjärveä. 
Jätin lähtiessä päällystakkini ja mukana 
olleet alusvaatteet sisarelleni Lempille. 
Hän jäi sinne lottatyöhön. Pääsimme jo 
lähelle Pyhäjärven asemaa, kokolailla 
väsyksissä, ja päätimme pyrkiä mihin-
kä tahansa ajoneuvoon. Se oli poliisi-
auto. He veivät meidät johonkin taloon 
ja komensivat meitä tekemään ruokaa 

talossa oleville ja ohikulkeville evakoil-
le. Saunan muuripadassa me rupesimme 
keittämään niistä tarpeista, mitkä meil-
le osoitettiin - ruisjauhoista ja niistä tuli 
ruisvelliä. Samana iltana päästiin vielä 
linja-autolla Käkisalmeen ja siellä oli 
taas muonittamista ja muonitettavia. Se 
oli kai palokunnan talolla.

Käkisalmessa  oli melko levotonta. 
Ilmahälytyksiä oli yhtenään ja taisi olla 
pommituksiakin ja kaikenlaisia huhuja. 
Jossain vaiheessa tiedettiin kertoa, että 
9. rajakomppania oli mennyt kokonaan. 
Tämä ei tullut ollenkaan mukavalta.

Kaikesta huolimatta mieliala oli toivo-
rikas ja luottavainen. Kaikki me uskoim-
me Suomen armeija pystyvän torjumaan 
vihollisen hyökkäykset ja olimme sitä 
mieltä, että takaisin päästään. Se, missä 
siellä asuttaisiin, ei tuntunut huolestut-
tavan ketään. Pääasia oli, että päästään 
takaisin kotiin.

Seuraavana päivänä oli pyryistä ja il-
lalla pääsivät junat lähtemään. Härkävau-
nuissa tulimme Kolkontaipaleelle asti. 
Asemalta jäi mieleeni eräs tapaus. Siinä 
oli muiden muassa Suikkasen Taunon 
vaimo Anna-Liisa kolmen lapsensa ke-
ralla ja vanhin poika itkeskeli. Kolkontai-
paleen lotat kyselivät häneltä itkun syy-
tä ja poika selitti, että kun ryssä ampui 

meiltä tänä aamuna valot sammuksiin, 
niin ei löydetty sukkia mistään. Pojal-
la olivat paljaat jalat kumisaappaissa ja 
tietysti  paleli. Kolkontaipaleen lotat ke-
räsivät keskuudessaan rahaa ja kävivät 
ostamassa pojalle sukat. Niin oli sekin 
asia autettu.

KUVA : KALEVI HYYTIÄN KOKOELMA

Aili Tyrväinen o.s. Leppänen 
(s.1920) oli Pertti Tyrväisen äiti 
ja Sulo Tyrväinen Pertin isä. Aili 
Tyrväinen kirjoitti kokemuksensa  
muistiin ja tarina on julkaistu myös 
Metsäpirtti meille rakas –sarjassa 
1989. Aili oli 19-vuotias nuori äiti, 
joka lähti lottatehtäviin. Ailin sisar 
Lempi Leppänen oli pari vuotta 
nuorempi aloittaessaan lottatyön 
Pyhäjärvellä, jatkosodan aikana 
Lempi oli Adolf Ehrnroothin ko-
mentopaikoilla viestilottana m.m. 
Siiranmäellä ja Vuosalmella.

–Omakohtaisesti saan näin 
80 vuoden kuluttua ihmetellen 
arvostaa sitä uhrivalmiutta, jota 
silloiset nuoret naiset osoittivat, 
toteaa Pertti Tyrväinen Helsingin 
Laajasalosta.

q HELKA EEVA-KORPELA

Räikkölän vartio kesällä 1939. Aili Tyrväinen eturivissä oikealla. Vartiopäällikkö Sulo Tyrväisen sylissä Touko-poika.
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q MARKKU VAUHKONEN
Rautulainen-lehti 5/2019

Hiitolasta Käkisalmen kautta 
Raasuliin ja Venäjälle kulkevan 
radan oli tarkoitus muodostaa 
yhteys Pietarista Savonlinnan ja 
Jyväskylän kautta aina Nikolain-
kaupunkiin eli Vaasaan asti. 
Hiitolan–Raasulin -rata alkoi 
olla valmis 1917 mutta sitten 
maailman politiikka ja vallan- 
kumous astuivat näyttämölle.

Kovien Raudun taisteluiden jälkeen 1918 
Venäjän raja sulkeutui ja rata katkaistiin 
Suomen  uudella rajalla kahdeksan ki-
lometrin Raudun aseman eteläpuolella. 
Uuden ja hyvän kulkuyhteyden varaan 
lasketut suuret suunnitelmat ja odotuk-
set saivat kovan takaiskun. 

Kun raja sulkeutui, lakkasi liikenne 
Pietarin suuntaan ennen kuin se edes al-
koikaan, eivätkä Pietarista odotetut mat-
kailijat koskaan saapuneet Käkisalmeen 
tai Punkaharjulle. Voiko enää pahemmin 
mennä suunnitelmat pieleen? Tavaravir-
rat eivät alkaneetkaan kulkea uutta rataa 
pitkin Pietariin tai oikeastaan Petrogra-
diin. Siellä olivat vallassa uudet isännät.

Radan alkuhetket
Marraskuun 5. päivänä 1913 määräsi 
Keisarillinen Senaatti yli-insinööri Otto 
Fridolf Nybergin rautatierakennuksen 
työpäälliköksi. Alussa kiisteltiin Käki-
salmen jälkeisestä linjauksesta rajalle, 

toinen linja oli Kiviniemen kautta Raa-
suliin ja toinen linjaus oli suunnitelmissa 
Käkisalmesta pitkin Laatokan rantaa Su-
vannon yli ja Sirkiänsaarelta Venäjälle. 
Kiistat olivat kovat, mutta Kiviniemen 
kautta rata tehtiin. Hiitolasta Rautuun 
oli rataa pitkin matkaa 99 kilometriä.

Työt alkoivat, vaikka 
ratalinjaus epävarma
Piiri-insinööri G. Osk. Hellewuo Käki-
salmen sanomien 15.11.1919 mukaan: 

”Kun tarpeellinen määräraha oli myön-
netty, aloitettiin radan rakentaminen mar-
raskuussa v. 1913, siis aikana, jolloin ra-
dan suunnasta wielä kiihkeästi wäiteltiin. 
Sen tähden ei rakentamista woitukaan 
aloittaa muualla kuin Hiitolan ja Käki-
salmen wälillä. Wiimeksi mainitusta koh-
dasta etelään päin aloitettiin työt wasta 
seuraawan wuoden kewät kesästä, eikä 
niitä silloinkaan täydellä todella woitu 
panna käyntiin, sillä waltion warat eiwät 
tahtoneet riittää ja töitä piti heikentää. 

Hiitolan - Käkisalmen wälinen rataosa 
piti kuitenkin nopeasti walmistettaman.

Wuoteen 1916 oli radan pengerrystyöt 
joutuneet niin pitkälle, että kesän alussa 
samana wuonna piti rata kiskoitettaman. 
Mutta kun kiskot oli tuotawa Ameriikas-
ta Wladiwostokin kautta, myöhästyiwät 
ne niin, että kiskotus saatettiin alottaa 
wasta lokakuussa. Seuraavan wuoden 
tammikuun lopussa päästiin Raasuliin.” 

Radan kiskotus aloitettiin Hiitolasta 
4.9.1916. Se valmistui nopeasti kuukau-
dessa Käkisalmelle 7.10.1916. Tuohon 

mennessä oli saatu päätettyä, mistä kaut-
ta rata jatkuu Käkisalmesta Venäjälle. 
Niinpä kun pengertäyte oli kuljetettu 
Käkisalmen siltojen välille ja saatu rata 
auttavaan kuntoon, kiskojen laskemista 
jatkettiin 26.10.1916 ja päästiin Kivinie-
men sillan yli 10.12.1916.

Kiskotus Raasuliin saakka valmis-
tui 24.1.1917, jolloin raide yhdistettiin 
Venäjänpuoleiseen raiteeseen. Tämän 
jälkeen suoritettiin radan sorastus työ-
junilla samanaikaisesti yhteen menoon 
kolmelta sorakuopalta. 

Kiskojen asentaminen työmaaliiken-
nettä varten oli siis melko nopea touhua, 
sata kilometriä neljä ja puoli kuukautta. 
Silloin oli alustavat tukirakenteet ole-
massa ja kiskotuksen jälkeen alkoi mitta-
va soran ajo junien avulla. Hevospelillä 
tehtiin töitä. Ja ratalinjaus oli maastossa 
sellainen, ettei suuria maaleikkauksia 
tarvittu, mäkiä ja soita kierrettiin.

Kiviniemen sillan vaiheet
Kiviniemen tilapäinen puusilta oli myös 
valmis liikenteelle joulukuussa 1916. Ki-
viniemessä Vuoksen ylitys oli koko rata-
osan vaativimpia paikkoja ja ensi alkuun 
sinne tehtiinkin 86 metriä pitkä puinen 
silta, jota pitkin ratatyössä tarvittava ka-
lusto saatiin Raudun puolelle. Silta oli 
varsin strateginen kohde ja ei kulunut 
kuin reilu vuosi sillan valmistumises-
ta, kun se ensimmäisen kerran räjäytet-
tiin 26.1.1918. Kun sotatoimet Raudussa 
päättyivät, silta kunnostettiin nopeasti ja 
jo 24.4. aloitettiin liikenne Vuoksen yli. 

Hiitola–Raasuli -rata 100 vuotta 

Rata ylitti Vuoksen Kiviniemessä

Kiviniemen ensimmäinen rautatiesilta, puinen, kertaalleen jo räjäytetty ja 
korjattu. Kuva Kansallisarkisto.

Radan tilanne vuonna 1917.

RAUTATIE HIITOLASTA RAASULIIN
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Myöhemmin puusilta korvattiin terässil-
lalla, joka räjäytettiin Talvisodassa 1939. 
Välirauhan aikana venäläiset rakensivat 
sillan uudelleen, mutta räjäyttivät sen 
vetäytyessään jatkosodan aikana 1941. 
Suomalaiset korjasivat sillan romahta-
neiden rakenteiden päälle väliaikaiseksi 
tehdyllä sillalla. Se räjäytettiin 1944. So-
dan jälkeen venäläiset rakensivat sillan, 
ja tänä päivänä Kiviniemessä on kaksi-
raiteinen rautatie ja kaksi rautatiesiltaa.

Liikenne alkaa
Maaliskuussa 1917 saatiin tuoda jo työju-
nien mukana vaunulasteja Kiviniemeen 
asti. Väliaikaisen liikenteen laajuudes-
ta oli riitaa Käkisalmen kunnan ja ra-
dan rakentamisesta vastaavien kanssa. 
Toukokuussa tarkastettiin radan kunto 
väliaikaisen liikenteen aloittamiseksi, 
mutta lupaa ei vielä tullut.

Työmaaliikenteen lisäksi saatiin lu-
pa väliaikaisen liikenteen aloittamiseksi 
elokuun alussa 1917, jolloin Hiitolasta 
alkoi kulkea juna Käkisalmeen ja ta-
kaisin. Erityinen päivystäjäjuna aloitti 
myös liikenteen Hiitolasta Rautuun asti. 

Pikkuhiljaa liikenne laajeni, mutta on-
gelmiakin ilmaantui. Vaadittiin väliai-
kaista liikennettä koko rataosalle, kos-
ka: ”jokainen päiwystäjäjuna, joka kul-
kee Käkisalmen ja Raudun wälillä on 
täpötäynnä matkustajia. Miten paljon 
suuremmaksi tuleekaan tämä matkusta-
jatulwa silloin kuin laiwaliikenne syk-
syllä pysähtyy ja rautatie tulee ainoaksi 
liikeneuwoksi.”

Matkustajatulva vaikeutti jo radan ra-
kentamistakin, koska: ”nykyisestä mat-
kustajaliikenteestä Käkisalmen ja Rau-
dun wälillä ei waltiolle ole minkäänlai-
sia tuloja, sillä matkustajat kuljetetaan 
päiwystäjäjunissa ilmaiseksi. Hankaluut-
ta siitä kuitenkin aiheutuu sekä matkus-
tawalle yleisölle, jonka täytyy käydä lip-
puja pyytämässä, että työnjohdolle, jon-
ka aika menee lippujen jaossa." Ratain-
sinöörien aika meni lippuja jaellessa. 

Liikenne Pietari–Hiitola 
-välillä, oliko sitä koskaan?
Pari ihmeellistä sattumaa sai aikaan eri-
koisia liikennetapahtumia. Heinäkuussa 
1917 Hiitolan luona ratavalli sortui jär-
veen ja rata katkesi kokonaan 35 met-
rin matkalta. Liikenne kuitenkin jatkui 
siten, että yksi veturi kierrätettiin Hii-
tolasta Viipurin ja Pietarin kautta sor-
tuman toiselle puolelle vetämään junia 
Raudun suuntaan. Matkustajat kulkivat 

jalan sortuman ohi junasta toiseen. Tava-
ravaunut työnnettiin sortuman ohi, ve-
turilla ei heikkoon kohtaan uskallettu 
heti mennä. Ilmeisesti tämä avustava 
veturi oli ainoa, joka oli kulkenut koko 
matkan Pietarista lähes Hiitolaan ennen 
vuotta 1940.

Pari muutakin junaa kulki Pietarista 
aina Pyhäjärvelle asti. Tämä paljastuu 
sillä, että Käkisalmen Sanomat kirjoittaa 
20.8.1917 metsäpalosta, joka syttyi ve-
näläisen veturin vuoksi. Junalla oli kulje-
tettu Taubilan hovin isännän Woldemar 
Freedrickzin tavaroita, kun hän luopui 
Nikolai II:n hoviministerin tehtävistä 
tsaarin luovuttua kruunusta 15.3.1917. 
Paluumatkalla juna tai junat veivät Tau-
bilan hovin tuotteita Pietariin, jossa oli 
tuolloin huutava pula kaikesta. Muita ju-
nia Venäjän suunnasta ei tiettävästi tullut 
ennen Raudun taisteluun osallistuneita 
sotilasjunia 1918 keväällä.

Vaikeudet alkavat 
rakennustyömaalla
Rataa rakentava työväki oli kiihkeätä ja 
jo loppuvuodesta 1916 aavistettiin Venä-
jän vallankumous. Niinpä työväestö kävi 
rauhattomaksi ja lakkoilua alkoi esiin-
tyä. Huhtikuussa 1917 vallankumouksen 
tapahduttua lakot lisääntyivät, hinnat ja 
palkat nousivat ja työteho laski. Kesällä 
1917 työmailla ei saatu juuri mitään val-
miiksi ja suurlakko marraskuussa 1917 
lopetti työt kokonaan. 

Talvella 1918 alkoi rytistä toden 
teolla ja suuret taistelut Raudun ase-
man tienoilla kestivät huhtikuun alku-
päiville, jolloin rauha vihdoin laskeutui 
ratatyömaallekin. 

Työt yritettiin saada uudelleen käyntiin 
toukokuussa 1918 Raudun tuhoutuneel-
la asemalla ja radalla yleensä. Tarkoi-
tus oli käyttää vain sotavankeja, mutta 
vankeja ei saatu heti siirrettyä ja kun 
vihdoin töitä yritettiin saada käyntiin, 
huomattiin, ettei vangeista ollut työn-
tekijöiksi ollenkaan. Syitä oli varmaan 
monia. Vangit vietiin pois ja palkattiin 
taas työväkeä töihin. Silloin kesän 1918 
paras työaika oli jo ohi, eikä rata edisty-
nyt juuri lainkaan koko vuonna. 

Raudun asema
Raudun aseman alueelle ja rakennuksille 
oli todella suuret suunnitelmat: 

Käkisalmen Sanomat 26.9.1917 ”Ra-
kenteilla olewa Raudun rautatieasema 
Hiitolan-Raasulin radalla tulee olemaan 
suurimpia asemarakennuksia Suomes-
sa. Asema-alue on 2,000 metriä pitkä ja 
700 metriä leweä. Itse asemarakennus 
rakennetaan kiwestä ja tulee siitä kol-
mikerroksinen. Tawaramakasiini tulee 
neljänneskilometriä pitkä. 

Asema-alueelle tulee ensi alkuun 28 
raidetta ja toista sataa waihdetta, mutta 
luultawaa on, että raiteiden lukua täy-
tyy kohta lisätä.

Asuntoja rautatiewirkailijoille raken-
netaan noin sadalle perheelle. Sitäpaitsi 
tulee asemalle sijoitettawaksi sekä Suo-
men että Wenäjän tullit, joita kumpaakin 
warten tulee rakennettawaksi suurem-
moiset rakennukset. Tulliwirkamiehiä 
warten rakennetaan asuntorakennuksia 
kaikkiaan noin 200 perhekunnalle. Näin 
ollen woidaan sanoa, että Raudun ase-
ma-alueen asukasluku tulee olemaan ai-
nakin tuhatta henkeä.

Rautatienrakentajat Hiitola Raasuli radalla. Kuva on Loposten sukukirjan 
kuvitusta, kuvassa on soranajo käynnissä. Taustalla näkyvät soravaunut 
täytettiin sorakuopalla lapiopelissä tuohon aikaan ja ajettiin radan raken-
nustyömaalle, jossa vaunu tyhjennettiin kumoamalla kuuppa nurin.

RAUTATIE HIITOLASTA RAASULIIN
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q VILJO PITKÄNEN 
Sakkola Haparainen

Tässä taannoin kysyin Lassilta, tuol-
ta pitkäaikaiselta ystävältäni, jolla 
oli  silloin ikää ja elämänkokemusta 
enemmän kuin minulla: Mitä tar-
koittaa, kun puhutaan väliinputo-
ajista? –Ai tiijänhän mie, uon itsekkii 
puont vennie ja ryki vällii ja katkais-
sut sormein.

Puhutaan uusavuttomista, keitä 
he ovat?  – Sillä tarkoitetaan kansa-
nosaa, joka ei osaa kuin kauhoa vel-
liä suuhunsa.

Jostakin henkilöstä on sanottu, että 
astui liian isoihin saappaisiin, ettei 
pysty hoitamaan työtänsä. Lassi sa-
noi, että minä astuin alokasaikana 
liian pieniin saappaisiin, josta seu-
rasi patit varpaisiin. Mutta olihan se 
jotain, kun kannukset helisi.

On kirjoitettu, että alkaa nostaa pää-
tään. Tarkoittanee, että alkaa me-
nestyä alallaan. Sodassa jos nosteli 
liian innokkaasti päätään, se voi olla 
kuolemaksi.

Lassi kertoi talvisodan ajalta, kun oli 
iltapissalla. Kuulaassa pakkasillassa 
venäläinen kovaääninen neuvoi: 
Täällä venäläis-suomalainen neu-
vostotasavalta. Heittäkää aseen-
ne ja lopettakaa toivoton sotanne 
mahtavaa Neuvostoliittoa vastaan. 
Antautukaa ja tulkaa tänne, täällä 
on leipää ja ystäviä. Lassi oli housun-
nappeja kiinni laittaessaan murah-
tanut: Ja täältä saatte voita leipänne 
päälle.

Kysyin vielä viimeiseksi Lassilta, että 
tiedätkö, miten rahaa pestään? Las-
si vastasi, että tiijänhän mie ja uon 
pessytkin. Viijekympin setelis pääsin 
toise ove puolvällii, ko se repes. Sit 
mie panin uutta vettä, joka ol suvi-
jaa ja yritin satasella. Toise ukon ja 
pylvää jälkee sekin repes. Mie tii-
jän, et rahhaa ei voi pestä. Ne siel 
yläpääs vua puhhuut vaik niil ei uo 
kokemusta.

Totta toinen 
puoli

TOTTA TOINEN PUOLI

Ainoa toteutunut oli tuo mahtava ase-
marakennus. Vuoteen 1917 mennessä 
tiilinen asema oli muurattu ja betoni-
välipohjien rakentaminen aloitettu, kun 
sisällissodan puhkeaminen muutti tilan-
netta. Asema oli pari kuukautta punais-
ten joukkojen hallussa ja valkoisten val-
loittaessa asemaa keskeneräinen asema-
rakennus, tavaramakasiini sekä useita 
muista rakennuksia tuhoutui tulipaloissa. 

Aikanaan sitten valmistunut Thure 
Hellströmin suunnittelema asemaraken-
nus muistutti samalla aikakaudella ra-
kennettuja Koiviston ja Hämeenlinnan 
asemia, sillä kaikissa kolmessa oli hal-
litsevana elementtinä renesanssityylinen 
poikkipääty, jossa oli keskushallin puo-
lipyöreä ikkuna. Raudun asemarakennus 
oli poikkeuksellisesti rapattu. 

Lopultakin valmista
Rataa rakennettiin ja töitä viimeisteltiin 
koko rataosalla. Liikenne alkoi vakiintua 
heti rauhan tultua ja rata otettiin Rauta-
tiehallituksen liikennöitäväksi 1.9.1919. 
Mainittakoon, että tuohon aikaan ratoja 
ei suinkaan rakentanut Valtion rautatiet 
tai Rautatiehallitus vaan se oli Tie- ja 
vesirakennusten ylihallituksen alaista 
työtä (myöhemmin TVH). 

Liikenteen vakiinnuttua alkoivat mat-
kustajat valittaa, että väliaikaisen lii-
kenteen aikana junat tulivat jotakuin-
kin säännöllisesti, mutta nyt yhtä sään-
nöllisesti myöhästyvät! Näin siis 100 
vuotta sitten.

Tuskainen oli taival Hiitola-Raasu-
lin rataosalla: sota sotki suunnitelmat, 

myöhästytti valmistumista ja typisti ko-
ko rataosan pussiraiteeksi. 

Tänä syksynä marraskuussa rata täyt-
tää sata vuotta. Hiitolan-Raasulin rata 
vihittiin 15.11.1919. Silloin junassa oli 
maan aivan ylintä johtoa mukana.

Iltalehti 17.11.1919 kertoo vihkiäisju-
nasta näin: ”Helsinkiläinen loistojuna, 9 
kpl I ja II luokan makuuvaunua, joukossa 
joku entinen keisarillinen vaunu matkus-
tajineen, joiden luettelossa nähtiin paitsi 
pää-, kulkulaitos- ja kauppaministerejä, 
tie- ja vesirakennushallituksen päätireh-
tööri, rautateiden päätirehtööri, joukko 
kummankin hallituksen insinöörejä ja 
virkamiehiä, joukko kansanedustajia, 
mm. pääkaupunkilaisia sanomalehtimie-
hiä, yhteensä noin 80 henkeä."

Rata vihittiin käyttöön juhlavasti, vaik-
ka sotatila oli vielä vallalla Inkerin puo-
leisella alueella. Raudun asemalla ja ym-
päristössä oli nyt 6000 pakolaista bolše-
vikkien lyödessä Inkerin kansan nousun.

Onnittelut 
Onneksi olkoon 100-vuotias Hiito-
la-Raasuli-Pietari -rata, joka kutistuit 
Hiitola-Rautu -radaksi. Onneksi olkoon, 
vaikka pieleen menivät suuret suunnitel-
mat, myöhästyit vuoden, tuskainen oli 
taival ennen valmistumista, valmistuttua 
sinut katkaistiin ja supistuit pussiraiteek-
si. Siltoja räjäytettiin, asema poltettiin, 
rataa tuhottiin ja purettiin. Ei alkaneet 
Raudun asemalla tullimiesten leimasi-
met kopista, ei tullut kauttakulkuliiken-
teen tuomaa vaurautta, ei päästy Pieta-
riin junalla.

Juhlajuna Raudun asemalla 9.4.1928. Tässä kuhinan Raudun asemalla on 
aiheuttanut juhlajuna, joka tuo vieraita Raudun taistelun 10 vuotisjuhliin. 
Aseman liikenne vakiintui  radan vihkimisen jälkeen ja Raudusta pääsi 
vain Käkisalmen, Hiitolan suuntaan. Kuva Rautuseura.
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KARJALAISIA VALOKUVISSA

Facebookin valokuvaryhmässä 
lähes 10 000 kuvaa Karjalasta
q PAULA KIVILUOMA, Säkkijärvi-lehti

Facebookissa on seitsemän vuoden ajan 
toiminut valokuvaryhmä nimeltä Karja-
laisia valokuvissa. Ryhmä on julkinen, 
joten koko sen sisältö näkyy kaikille, ei 
ainoastaan jäsenille. Ryhmään on hyväk-
sytään jäseneksi, jos haluaa julkaista yk-
sityisvalokuvia omista perhealbumeista 
ja kokoelmista, jotka säilyivät sodan ja-
loista tai kommentoimalla muiden kuvia 
antaa niihin lisätietoja. Monet perheet 
joutuivat jättämään kotinsa kiireessä. 
Valokuvat, jos niitä oli, oli ehkä jätettä-
vä, evakkomatkan aikana hävisi paljon 
tavaroita, myös valokuvia. 

Virtuaalimummola
Facebookista on viime aikoina sanottu, 
että se on nykyään ikään kuin mummola. 
Nuoret ovat siirtyneet käyttämään toi-
sia alustoja. Vanhempi sukupolvi, jonka 
vanhemmat tai isovanhemmat syntyivät 
luovutetussa Karjalassa, eivät hekään 
kaikki ole Facebook-käyttäjiä. Siksi ku-
vien näkyvyys ja tunnettuvuus rajoittuu. 

Monet nuoret ovat omilta pädeiltään 
ja tietokoneiltaan näyttäneet valokuvia 
vanhemmille sukulaisilleen, jotka ovat 
kuvista tunnistaneet ihmisiä ja paikko-
ja. Sukulaisiakin on löytynyt ja sellaisia 
kuvia, joita ei sukulaisista ole aiemmin 
nähtykään tai tiedetty olleen olemassa. 
Nämä  ovat aina hienoja hetkiä, samoin 
kuin nekin kun valokuvaan, sen henki-
löihin tai paikkaan on löytynyt paljon 
lisätietoja. 

Tuhansia yksityiskuvia
Valokuvia ei julkaista uutisseinällä, vaan 
niitä varten on luotu pitäjäkansiot, joihin 
kuvat liitetään. Kansioita on 39 koko-
naan luovutetun pitäjän lisäksi osittain 
alueitaan menettäneet kaupungit sekä 
muut kohteet. Aiheenmukaisia erityisko-
koelmia ovat muun muassa asevelvolli-
suusajan, sota-ajan ja evakkoajan kuvil-
le. Lisäksi on yksityiskokoelmia, jotka 
sisältävät satoja sukuvalokuvia saman 
perheen elämästä 1890-luvulta alkaen. 

Kuvien aikarajaus on vedetty vuoteen 
1944. Kuitenkin sitä on muun muassa 
evakkoajan valokuvien kansiossa laajen-
nettu 1960-luvulle asti. Yhteiskuvamää-
rä vaihtelee hiukan, tätä nykyä kaikki 
ryhmän 108 kansiota sisältävät yhteen-
sä noin 9000-10000 kuvaa. Muutamissa 
kansioissa on vähän kuvia, mutta esi-
merkiksi Viipuri-kansioita on kaksi ja 
kuvia kummassakin yli 300 kappaletta. 

Uudet ylläpitäjät
Kuvaryhmän perustivat Helena Toivi-
ainen ja Antti Laukkanen elokuussa 
2012. Helenan juuret ovat Jaakkiman 
Iijärvellä sekä Raudussa ja Sakkolassa. 
Antin juuret isän puolelta Parikkalasta ja 
Uukuniemeltä ja äidin puolelta Kurki-
joelta, Jaakkimasta ja Hiitolasta. Avuksi 

Vuokselan kansiossa on noin 120 valokuvaa, kuvassa osa niistä. Sakkolan 
kansiossa on noin 30 kuvaa ja Metsäpirtin kansiossa noin 80 kuvaa. Mää-
rät ovat pieniä monin muihin pitäjiin verrattuna, mikä kertoo ehkä siitä, 
että sivustoa ei ole löydetty. Toisaalta pitäjien omissa facebook-ryhmissä 
on julkaistu runsaasti valokuvia. 

valokuvaryhmän kehittämiseen ja yllä-
pitoon useiden vuosien ajaksi tuli Han-
neli Janatuinen, jonka juuret ovat Suis-
tamolla ja Sortavalan maalaiskunnassa.

Ryhmä sai syyskuun alussa uudet yllä-
pitäjät, Elina Häkkisen ja Paavo Mörs-
kyn. Elinan isoisä syntyi Kivennavan 
Raivolassa. Paavon isä syntyi Kumolas-
sa ja esi-isät suorassa linjassa ovat asu-
neet Jaakkimassa 1600-luvulta lähtien.

Helena Toiviainen kertoi Amerikan intiaa-
neista julkaistujen kuvastojen pistäneen 
häntä ajattelemaan vastaavia sivustoja 
karjalaisista, kun hän kertoi harkitsevan-
sa ryhmän perustamista ja tiedusteli mi-
nua mukaan ylläpitäjäksi. Siihen ei aikani 
venynyt, mutta onneksi Antti Laukkases-
ta tuli Helenalle työpari. Sivuston perus-
tamista voidaan pitää merkittävänä karja-
laisen kulttuurin perinnetekona. qti
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ANNA-KAISA PUSAN HAASTATTELU

q KIRSTI KUJALA

Anna-Kaisa Pusan, Kurikan kaupungin-
johtajan, haastattelu on tehty sähköpostit-
se. Haastattelija on sopinut karjalaisittain 
sinuttelusta Anna-Kaisa Pusan kanssa.
 

Nimen Pusa kuullessaan karjalaiset 
sijoittavat sen Karjalankannaksel-

le. Kerro omista karjalaisista juuristasi.
–Äitini on metsäpirttiläinen ja olen 

viettänyt tiiviisti lapsuuteni äidin karja-
laisen suvun kanssa. Äitini on syntynyt 
vuonna 1932 ja toiminut Pikku-Lottana 
Karjalassa. 

Olen edelleenkin tiivisti yhteydessä 
äitini sukuun ja sisariin ja heidän per-
heisiinsä, ja sama on välittynyt omille 
lapsilleni: tiivis perhe- ja sukuläheisyys. 

Äitini perhe tuli evakkona Laihian Ve-
denojalle muutaman väliaikaisen paik-
kakunnan kautta. Osa tästä Pusan suvun 
haarasta on Kokemäen alueella. Suvun 
tunnetuin on varmaankin keihäsvalmen-
taja Leo Pusa, joka on pikkuserkkuni. 

Äidinäitini oli syntyisin inkeriläinen. 
Kaksi hänen sisartaan tuli myös aikanaan 
evakkona Laihialle. 

Millainen opinto- ja työhistoria si-
nulla on ennen Kurikan kaupun-

ginjohtajan virkaa? Milloin tulit Kuri-
kan kaupunginjohtajaksi?

–Työurani alkoi sairaanhoitajana, kun 
valmistuin sairaanhoitajaksi Vaasasta ja 
työskentelin sydänosaston sairaanhoi-
taja 1986-1997. Työn ohessa opiskelin 
hallintotieteiden maisteriksi. 

Toimin Vaasan sairaanhoitopiirin kehi-
tyspäällikkönä 1998-2008,  jolloin työn-
kuvaani kuului muun muassa kansainvä-
lisiä telelääketieteen hankkeita. 

Kehityspäällikön työn ohessa  väitte-
lin vuonna  2007 terveyshallintotietees-
tä. Aiheenani  oli hoitotyön tuottavuu-
den mittaaminen, eli onko hoitajia liian 
vähän tai liian paljon potilaiden hoidon 
tarpeisiin nähden. 

Vuosina 2008-2014 työsken-
telin Jalasjärvi-Ilmajoki-Kurikka 

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhty-
män johtajana, josta siirryin Kuntayh-
tymä Kaksineuvoisen johtajaksi Kau-
havalle vuonna 2014. Samana vuonna 
toimin sosiaali- ja terveysministeriössä 
erityisasiantuntijana.

Kurikan kaupunginjohtajana aloitin 
1.2.2017. 

Mitkä ovat kaupunginjohtajan tär-
keimmät työtehtävät?

–Kaikki työtehtävät ovat tärkeitä. Työ-
kenttä on laajasti koko kunnallinen toi-
miala. Työssä tulee hallita laajoja koko-
naisuuksia ja ymmärtää valtion hallitus-
ohjelmasta lähtien vaikutukset kaupun-
gin toimialaan. 

Valtakunnallinen ja maakunnallinen 
yhteistyö on tärkeätä kaupungin kehit-
tämisessä. Kurikka on mukana aktiivise-
na toimijana seutukaupunkiverkostossa.

Kaupunginjohtaja johtaa kunnan-
hallituksen alaisena kaupungin hal-
lintoa, taloudenhoitoa ja muuta toi-
mintaa. Kuntalain mukaisesti keskei-
siä asisioita kaupunginjohtajan työs-
sä ovat: kunnan asukkaiden hyvin- 
voinnin edistäminen ja heidän osal-
listumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksien varmistaminen; kunnan pal-
velujen järjestäminen ja tuottami-
nen sekä  kunnan tehtäviä koskevissa  
laeissa säädettyjen palvelutavoittei-
den täyttäminen, omistajapolitiikasta 
ja henkilöstöpolitiikasta huolehtimi-
nen ja elinympäristön ja alueen elin- 
voiman kehittäminen.

Mitkä ovat Kurikan kaupungin 
parhaimmat vahvuudet? Minkä-

laisia haasteita kaupungilla on nyt ja 
tulevaisuudessa?

–Kaupungilla on paljon vahvuuksia, 
lyhyesti muiden muassa seuraavia:

u Ympäristö, historia ja kulttuuri:
Kurikalla on monisatavuotinen historia 
ja edelleen vahvoja kantatiloja, joiden 
pelloissa on historiallisia aarteita ja van-
hoja rahoja. Puhdas luonto, ilma ja vesi 
sekä lähiruoka ovat valttejamme. 

Tämän "aarrearkun omistajat" eli ku-
rikkalaiset ovat minun silmissäni välit-
täviä, iloisia, huumorintajuisia, intohi-
moisesti asiaansa sitoutuneita, suoria ja 
avoimia – siitä voima uusien asukkai-
den houkuttelemiseen ja kaupungin si-
säiseen voimaan.

Suuri kansanperinteen kerääjä Poh-
janmaalla, Lapissa ja myös Karjalan-
kannaksella Samuli Paulaharju  oli Ku-
rikan Kampinkylästä, seppien ja kärry-
miesten sukua. 

Musiikin harrastus on vahvaa, soit-
tajia on koko Kurikan alueella, pienis-
tä lapsista suuriin musiikin harrastajiin, 
mainittakoon kansanpelimanni  Matti 
Viitalan 17. pelimannisoitot ja harmo-
nikan tekijä Sameli Elomaa.

v Koulutus:
Sedu on ammatillisen koulutuksen seit-
semän kunnan kuntayhtymä, jonka vasta-
valmistuneella Kurikan  kampuksella toi-
mii myös lukio ja toisen asteen koulutus. 

Kansalaisopistossa löytyy ystävä, jos 
häntä etsii.

w Maatalous ja yrittäjyys:
Kurikka on ollut logistinen risteys ai-
na, ja on edelleen. Se on myös Suo-
men vahvimpia maatalouspitäjä. Tuo-
tantoeläinten lisäksi on lemmikki- ja 
harrastuseläimiä.

Anna-Kaisa Pusa 
Kurikan kaupunginjohtaja
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Vahvaa teollisuutta on vanhastaan, 
liäsksi murros – ja positiivinen kasvu 
näkyvät. Kurikassa on 2000 yritystä ja 
800 tuotantotilaa, eli noin joka yhdek-
säs työikäinen kurikkalainen on yrittäjä.

Käden taidot aina olleet vahvat kaikilla 
aloilla – yrittäjiä ja taiteilijoita.

Kurikan Magneetti on uusi yritysalue 
ja kaupungin ykköshanke, joka yhdistää 
keskustan ja kolmostien vilkkaan valta-
väylän. Toivomme Magneetin reipas-
ta kehittymistä ja logistiikan sijainnin 
tuomia positiivisia vaikutuksia. Myös 
Kurikan keskusta muuttuu ja kehittyy.

x Urheilu, liikunta, harrastukset:
Kurikassa on liikuntapaikkoja, liikunta-
seuroja ja aktiivia urheilua kaikilla aloil-
la, yhdistyksiä on 429. Löytyy vahvaa 
ja monipuolista hevosharrastamista he-
vosuintikisoja myöten, suloisia meren-
neitoja vesiliikunnassa, monia metsäs-
tysseuroja ja moottoriurheilua ja kaksi 
moottoriurheilurataakin. 

Seurakunta elää mukana kurikkalais-
ten arjessa. 

Kurikan kaupungin haasteena on työi-
käisen väen vähentyminen kuten mo-
nen suomalaisen paikkakunnan ongel-
ma on. Kansainvälistymistä tulisi myös 
vahvistaa. 

Kurikkaan tuli sotien myötä kun-
nan kokoon nähden poikkeuksel-

lisen paljon karjalaisia. Jos olet ehtinyt 
perehtyä tähän historiaan, minkälainen 
vaikutuksia tulijoilla oli kunnan elin-
keinoelämässä, seuratoiminnassa ja 
kunnallispolitiikassa?

–Tähän en pysty vastaamaan. Ehkä on 
aina tuonut pohjalaiskuntiin hyvää pi-
ristystä, kun puheliaat  karjalaiset ovat 
hiljaisten pohjalaisten kanssa muodos-
taneet perheitä ja erilaiset kulttuurit ja 
luonteet ovat löytäneet toisensa.

Näkyykö karjalaisuus nykyisin Ku-
rikassa? Millä tavalla?

–Karjalaisuus näkyy Kurikassa edel-
leen vahvasti. Kurikan karjalaiset ry 
toimii erittäin aktiivisesti yhdistys- 
muotoisena. 

Kesällä 2019 Kurikan keskustassa 
avattiin Kurikan kaupungin perustama, 
rakentama ja ylläpitämä Karjala-puis-
to, jonne Kurikan karjalaiset ry lahjoit-
ti muistokiven.

Joka kesä vietetään Karjalaista 

lauluiltaa, joihin olen itsekin osallistunut. 
Kurikka on isänmaallinen kaupunki, 

jossa vahvana näkyvät isänmaahan liitty-
vät arvot. Pohjalaiset ja karjalaiset ovat 
tainneet aina olla vahvoja isänmaan ra-
kastajia ja puolustajia.

Pidätkö itse yllä karjalaisia tapoja 
ja tottumuksia?

–Karjalaiset laulut, tiivis suvun yhteys 
ja sukujuhlat on se tapa, miten ylläpidän 
karjalaisuuttani. 

Karjalanpiirakat ovat koko perheen 
herkkua, tietysti. Sienten keräilyä on al-
kanut opettelemaan viime vuosina. 

Millaiseksi arvioit karjalaisuuden säi-
lymisen Kurikassa ja Suomessa? 

Minkälaisia keinoja näet karjalaisuuden 
ylläpitämiseksi myös tulevaisuudessa?

–Oma sukupolveni tulee varmasti ole-
maan sitoutunut karjalaisuuteen. 

Miten tulevaisuus? Se on kyllä vaikea 
kysymys. Omat lapseni olen käyttänyt 
suvun kanssa Metsäpirtissä. 

Toivottavasti historian kautta karja-
laisuus elää ja Karjala tulisi olemaan 
Venäjällä meille mielenkiintoinen 
matkailukohde.

Toinen Karjalahan se on nyt kuin äi-
tini lapsuudessa. Varmasti jokaisen su-
kupolven tulisi välittää sukujuuriensa 
myötä karjalaisuutta edelleen tarinoilla 
ja vahvalla kulttuurilla. 

Terveisesi  Suvannon Seudun 
lukijoille!

–Olen kiitollinen karjalaisista suku-
juuristani, isänmaallisuudesta  ja siitä 
rikkaasta hengen perinnöstä, mitä kar-
jalaisen sukuni myötä olen saanut.

Isoisäni puolusti omaa kotiansa sotien 
aikana konekiväärimiehenä. Hän ei kos-
kaan puhunut kokemuksistaan, mutta 
Isänmaan rakkaus ja arvostus on itsel-
leni välittynyt ja toivoisin, että kaikki 
suomalaiset ymmärtäisivät sotien su-
kupolvien tekemän työn arvon. 

Aurinkoista syksyä kaikille lukijoille !
Kiitos haastattelusta!

PAPIN PALSTA

Hengessä ja 
totuudessa
Pitää olla oikeaan aikaan oikeassa pai-
kassa! Pitää kuulua joukkoon! Pitää seu-
rata aikaansa! –Pitää ja täytyy. Tämä aika 
on täynnä vaatimuksia. Ne väsyttävät. 
Erilaiset vaatimukset ulottuvat hengelli-
senkin elämän alueelle. Monien mielestä 
kristityllä on oltava näyttöä Hengen voi-
masta. Muuten hän ei ole oikea kristitty.

Jeesus ei tullut esittämään uusia vaa-
timuksia, vaikka usein niin ajatellaan. 
Ei, vaan päinvastoin hän tuli vapaut-
tamaan ihmiset erilaisten vaatimusten 
orjuudesta. Apostoli Paavali sanoi nase-
vasti: ”Vapauteen Kristus meidät vapaut-
ti.” (Gal. 5:1)

Keskustellessaan kaivolla tuntematto-
man naisen kanssa Jeesus joutui vas-
taamaan kysymykseen, missä oli oikea 
paikka rukoilla. Oliko se Jerusalemissa 
vai Samarian korkeimmalla vuorella? 
Jeesus ei nimennyt paikkaa, vaan käänsi 
aiheen kysyjälle henkilökohtaiseksi. Pai-
koista voi keskustella loputtomiin, ilman 
että ihminen joutuu ottamaan kantaa elä-
män tärkeimpään kysymykseen. Uskos-
ta ei pidä puhua niin kuin kaalinpäistä 
tai ilmoista. On kyse minusta ja sinusta.

Jeesus sanoi kysyjälle, että nyt on al-
kanut uusi aika. Enää ei kysytä paikkoja 
vaan sydäntä. Jumala ei tyydy teoreetti-
seen pohdiskeluun, eikä hän odota, että 
ratkaisemme uskonnollisia kiistoja. Sen 
sijaan hän odottaa sydämen aitoutta. ”Tu-
lee aika – ja se on nyt – jolloin kaikki 
oikeat rukoilijat rukoilevat Isää henges-
sä ja totuudessa.” (Joh. 4:23)

Papin palsta

Sydämen rauhaa, Matti Sihvonen (s. 42)
Helsinki 2010
ISBN 978-951-607-716-4
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ASUTUSAIKAA LOUNAIS-HÄMEESSÄ

q EBBA PENTTILÄ

Saaren kartanon sivutilan 
Miekon maille asettui keväällä 
1947 viisitoista karjalaisperhet-
tä, pääasiassa Vuokselan pitä-
jästä evakkomatkalle lähteneitä 
perheitä. Kaikille oli selvinnyt, 
että Kannakselle, omiin koti- 
maisemiin ei enää ollut  
mahdollisuutta palata. 

Kaiken kiireisen asettumisen tohinas-
sa aikuiset pyrkivät selvittämään arjen 
asioita. Ensin piti tietysti varmistaa, että 
jokaisella oli katto pään päälle. Valmiina 
olevat kartanon asuin- ja talousraken-
nukset jaettiin yhteiseen käyttöön sik-
si kunnes ”asunnottomat ” saivat oman 
talonsa asuttavaksi. Monet perheet ra-
kensivat ensin saunan, joka toimi mo-
nitoimisena myös asumistarkoituksessa 
pahimman ajan yli. 

Kymmenvuotias ei Miekkoon asettu-
misessa erottanut suurta muutosta evak-
kovuosien ahtaudesta. Lohtuna oli tieto, 
että enää ei muutettaisi. Pihapiirissä pyöri 

ihmisiä, jotka olivat päällisin puolin kol-
mesta kylästä; Virkkilästä, Päiväkives-
tä ja Räihärannasta lähtöisin. Vanhaset 
olivat Muolaasta. Lapsen silmin tietysti 
tuli tarkkailtua perheiden ikärakennetta 
ennen kaikkea, löytyisikö muista per-
heistä leikki- ja koulukavereita. 

Kaikkea oli, oli vanhuksia, aikuisia, 
nuoria, oli joitakin lapsiakin. Tutustu-
mista nopeutti vielä tilapäisluontoinen 
ahdas asuminen ja kartanon yhteiskäyt-
töön rakennettu sauna, joka keräsi lau-
antaisin nyt uudet kylän asukkaat sau-
nomaan kahdessa erässä, ensin naiset 
ja lapset ja sitten miehet. Saunomisilta 
oli tänä päivänä ja nykytermein arvioi-
tuna melkoinen sosiaalinen tapahtuma. 
Tarina sinänsä.

70 vuoden jälkeen tuota aikaa muis-
tellessa nousevat esiin monet henkilöt ja 
tapahtumat kuin kuvakirjasta katsottuna 
noilta ensimmäisiltä 1947–52 -vuosilta. 
Vaikka monet ovat poistuneet tuonen-
tuville ja kyläkuvakin on muuttunut, on 
mieluista palata muistelemaan kylämme 
alkuvuosien henkilöitä, tapahtumia ja 
silloista ajankuvaa.

Miekon mäellä

”Miekon mäellä”, kartanon pääraken-
nuksessa, perheemme lisäksi asui Jo-
hannes ja Hilja Virkki perheineen. Per-
heen Erkki–poika oli jo asettunut Hel-
sinkiin. Matti-poika ja Hellä-tytär sekä 
Anni-mummokin asuivat rakennuksen 
yläkerrassa kunnes saivat oman talon-
sa asuttavaan kuntoon. Anni-mummo 
kerkisi nukkua ikiuneen jo ennen per-
heen muuttoa omaan uuteen kotiin. Mat-
ti avioitui tammelalaisen, Sirkka Sau-
koniemen kanssa. He rakensivat myö-
hemmin oman talonsa myös lapsilleen 
Sepolle, Juhanille ja Seijalle lähelle van-
hempien rakentamaa taloa.  

Toisessa yläkerran kamarissa asui Vil-
jo Liski vaimonsa Annan ja poikansa 
Laurin kanssa. Anna oli tätini ja Lau-
ri-serkku jo kohta armeijaan lähtevä 
nuorimies. Perhe rakensi uuden talon-
sa, Lauri suoritti asevelvollisuutensa ja 
Laurin ja Hellä Virkin häitä vietettiin 
Lounais-Hämeen Pirtisssä 1951.  

Alakerrassa asui Hilja Uosukainen 
poikiensa ja veljiensä Heimon ja Viljo 

Lapsen silmin nähty ja korvin kuultu

Miekon karjalaiskylä syntyi  
Lounais-Hämeeseen vuonna 1947

Miekon peltoaukeita.
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MIEKON KARJALAISKYLÄ

Jortikan kanssa. Hiljan, jonka nimi 
muuttui Juntuseksi, muutti poikineen, 
Raimon, Oivan ja Jounin kanssa uuteen, 
omaan taloon kylän toiseen päähän, jo-
hon myös Heimo rakensi talonsa. Juntu-
sen perhe kasvoi vielä Markku-pojalla.

Näin koko rakennus oli nyt perheem-
me käytössä. Kartanon aikaiset suuret 
leivinuunit alakerran huoneista ja hel-
lauunit yläkerran huoneista purettiin ja 
muurarimestari Kallonen kävi muuraa-
massa uuden leivinuunin ja asianmu-
kaiset uunit muihin huoneisiin. Ahtaasti 
asuminen väljeni ja lapsillekin tuli ihan 
omaa tilaa. Isäni ja äitini Matti ja Eli-
na Selosen perheeseen kuului tuolloin 
kahdeksan henkeä, vanhempien lisäk-
si viisi lasta, nuorin noin kuusi viikkoa 
muuton jälkeen syntynyt Martti-poika 
ja tietysti Hetti-mummo. Lisätila olikin 
todella tarpeeseen.

Samalla mäellä oli kaksi muuta kar-
tanon aikaista asuinrakennusta. Toinen 
oli Viljo ja Helmi Ryypön talo. Perheen 
poika Tahvo suoritti myös asevelvol-
lisuutensa noina aikoina. Vanhin poi-
ka, Veikko asui jo perheineen Salossa. 
Tahvo oli vanhemmilleen hyvin tärkeä. 
Nuoren miehen mielitietyt kiinnostivat 
varsinkin Helmi-äitiä. Muistan kun hän 
esitteli ylpeänä kuvaa kauniista miniä-
kokelaastaan minullekin, kymmenvuo-
tiaalle. Paria heistä ei kuitenkaan tullut. 
Tahvo sai myöhemmin Ellinsä ja Esko 
pojan. Tahvo lauloi mielellään. Hänen 

laulunsa kantautui ainakin heinä- tai vil-
jakuorman päältä kauas ja komeasti, jon-
ka mahtavuutta ei sävelen karkaaminen-
kaan pystynyt himmentämään. 

Heidän talossaan asui aluksi myös 
Aalto ja Aino Juvonen Adam, Kyös-
ti ja Pertti- nimisten poikiensa kanssa. 
Ainakin kaksi nuorinta suorittivat myös 
asevelvollisuutensa Miekkoon muuton 
alkuvuosina. Uusi kotitalo valmistui 50- 
luvun alussa. Kaksi nuorinta veljeksistä 
hakeutuivat 

kodin ulkopuolisiin töihin. Vanhin jat-
koi kotitilalla ja kuului ns. kylän poikiin. 
Hän oli innokas Ryskeen urheiluseuran 
järjestysmies varsinkin Ryskeen lavalla 
kesäaikaan. Siinä riittikin urakkaa, sil-
lä 50-luvulla talkoilla pystytetty tanssi-
lava oli suosittu, johon tultiin joukolla 
kauempaakin. 

Kolmannessa kartanon aikaisessa ta-
lossa asuivat aluksi Rautiaiset ja Hyyti-
äiset. Väinö ja Elina Rautiainen omis-
tivat rakennuksen. Perheen lapset Antti 
ja kaksi tytärtä syntyivät Tammelassa. 
Lisäksi perheeseen kuului Anna-mum-
mo, joka haudattiin Tammelaan 1957. 
Elina oli vilkas karjalainen, puhetta tuli 
solkenaan ja paljon hän tiesikin, vaikka 
joskus muisti teki tepposet. Kerran Elina 
ei millään muistanut käyttämäänsä, to-
della tehokkaan rasvan nimeä, jota hän 
suositteli kuulijoillleen. Karosen pappa 
selvitti tilanteen tavallaan: ”Eiks se oo 
sitä röhöröhhöö.”  No sitä, sitä justii, 

oli varmistus. Leikinlaskulla kevennet-
tiin arkea.

Hyytiäisen Juho ja Emmi asuivat tyt-
tärensä Kaisun kanssa Rautiaisella ajan 
ennen oman asuinrakennuksen valmistu-
mista. Perheeseen kuului tuolloin myös 
Juho Hyytiäisen äiti Anna-Leena Hyyti-
äinen. Selosen ja Hyytiäisen maat olivat 
rajanaapureita. Peltotöiden aikaan saat-
toi tavoittaa Juhon saran päässä istumas-
sa ja ihmettelemässä maailman menoa, 
kantaa ottava ja asioita kovasti päässään 
pohtiva mies. Emmi oli vilkkaasti liikku-
va, tupansa järjestyksestä hyvää huolta 
pitävä emäntä. Isännän sisarukset Aino 
ja Elsa sekä Emmin ja Juhon Kerttu-ty-
tär asuivat jo muualla. Nuorimmainen 
Kaisu oli lähinnä omaa ikääni ja ainoa 
kouluiässä oleva tyttö omien sisarusteni 
lisäksi koko kylässä.

Kylä rakentui kahden  
kylätien varrelle
Miekon olemassa olevat rakennukset ja 
uudet rakennukset ryhmittyivät kylää 
kiertävän tien varsille.

Pohjoisen kylätien varrella lähinnä 
Hyytiäisen perheen asumusta oli karta-
nonaikainen mökki, johon asettuivat Vil-
ho Einar Pohjalainen kahden sisarensa 
Tyynen ja Elnan kanssa. Einari oli saa-
nut maanviljelyksen ammatti-opetusta. 
Taidoistaan tietoisena ja tarkkana mie-
henä hän osasi vaatia apumieheltäänkin 

Lypsyllä Virkin laitumella 1950-luvun alussa
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viimeisen päälle huolellista työtä. Leh-
mille piti saada paimenpoika-aita pys-
tyyn. Aitaa pystyttämässä ollut Reijo-vel-
jeni yritti lyödä pylväitä ohjeen mukaan 
suoraan riviin. ”Siirrähä vähä, siirrä puol 
senttii ”, ohjaili isäntä työtä seuratessaan. 
Vieläkö tarkemmin?

Kylän toiseen päähän nousi Turkin ta-
lo.  Viljam Turkki, vaimonsa Aino, pojat 
Keijo, Eino, Reijo ja Hilkka-sisar tarvit-
sivat uuden talon kiireesti, sillä asutta-
vana Miekkoon tullessa heillä oli vain 
kartanonaikainen lato. Rakentaminen 
päättyi Hilkan ja Eino Siitosen häihin 
1953. Siitoset rakensivat ja asettuivat 
Portaan kylään ja perhe kasvoi Leena - 
tyttärellä ja Juha – pojalla. Keijo Turk-
ki avioitui ja siirtyi isännäksi Ailansa, 
os.Turkki, kotitilalle Ojaisten kylään. 
Perheeseen syntyi 50-60-luvulla kaksi 
poikaa Pekka ja Ilkka.  

Pohjoisen tien varrelle rakensivat ta-
lonsa myös Aleksander ja Agneta Karo-
nen perheelleen, johon silloin kuuluivat 
kaksi poikaa, Sulo ja Pentti. Aleksander, 
Karosen pappa, niin kuin häntä yleensä 
kutsuttiin, oli armoitettu tarinankertoja. 
Mieleeni on jäänyt näkymä yhteisten sau-
nailtojen aikaan Miekon mäeltä; Karo-
sen pappa istuu nurmikolla ympärillään 
joukko miehiä, puheensorina päättyy 
usein naurunremakkaan. Sulo oli perinyt 
puhelahjat isältään ja oli myös innokas 
ryskeeläinen, mutta nuorempi veli Pentti 
oli ”hiljainen hiihtäjä”. Yhteinen latum-
me lähti joskus Karosen pihasta suoraan 
Saaren koululle. Mieleeni on jäänyt aa-
muhämärässä, hiljaisuudessa etenevä, 
ponnistelusta ähisevä joukkomme. Ke-
vään hankikelillä matka joutui kevyesti 
iloisissa tunnelmissa. 

Karosen naapurina oli jo mainittu Ju-
vosen talo asukkaineen. Seuraava uudis-
rakennus oli ”tätilä”, Anna ja Viljo Liskin 
rakentama talo, johon useasti muistan 
keksineeni asiaa. Talo jäi sopivasti kou-
lumatkan varteen ja Anna täti otti aina 
lämpimästi vastaan. Kevättulvien aikaan 
saattoi olla todellinen syykin poiketa 
tätilään, saappaanvarret kun eivät aina 
riittäneet edessä oleville lammikoille. 

Liskin perheen uudisrakentaminen oli 
päättyä perin murheellisesti jo heti alku-
vaiheessa. Lauri poika jäi sorakuopalla 
jäisen soravyöryn alle. Onneksi sattuma 
tuli avuksi. Kartanon työmiehet koh-
tasivat tiellä hevosen ilman ohjastajaa. 
Hiekan kuljetukseen käytetty reki va-
jaine kuormineen paljasti tapahtuneen. 

ASUTUSAIKAA LOUNAIS-HÄMEESSÄ

Heinän teossa Virkin pellolla 1950-luvulla

Rakennustyöt ovat alkaneet Miekossa. Kuvassa vas. Hellä, Matti, Sirkka, 
Johannes ja Hilja Virkki.

Perunannosto käynnissä 1950-luvun alussa. Tauolla Sirkka ja Hilja Virkki.

KUVAT EBBA PENTTILÄ
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Miehet ajoivat hiekkakuopalle, josta tie-
sivät karjalaisrakentajien hakevan raken-
nusmateriaalia. Miehet kaivoivat Lau-
ri-serkkuni esiin vyörymän alta. Sairaa-
la-jakson jälkeen lääkärin loppulausunto 
oli: ”Hyvä kunto oli pelastuksesi”. Oma 
talo valmistui aikanaan ja elämä jatkui. 
Lauri ja vaimonsa Hellä saivat kaksi ty-
tärtä ja Anna-täti kaksi lastenlasta Rai-
jan ja Riitan. 

Hetti Virkki asettui kartanon aikaiseen 
rakennukseen poikansa Olavin ja Kau-
kon sekä tyttärensä Ainon kanssa, joka 
avioiduttuaan Pauli Anttilan kanssa jat-
koi tilan hoitoa vuodesta 1951 alkaen.

Eteläisen kylätien varressa asuivat Kä-
pit; Aleksander ja Hilda sekä Eino- poi-
ka. Heilläkin oli aluksi kartanon aikainen 
asuinrakennus, joka uudistui lisäraken-
nuksineen. Eino avioitui ja jatkoi tilansa 
hoitoa Kerttu-vaimonsa ja -54 syntyneen 
tyttärensä Ritvan kanssa.

Käpin naapuriin nousi uusi Vanhasen 
perheen talo. Vanhaset olivat Muolaasta 
lähteneitä. Vanhasen perheeseen kuului-
vat Vilpas, Onni, Elviira ja Helvi. Vilpas 
avioitui myöhemmin ja perheeseen syn-
tyi Pirjo-tyttö. Veljekset Vilpas ja On-
ni, sekä heidän sisarensa Helvi asuivat 
uudessa asuintalossaan yhdessä äitinsä 
kanssa. Veljekset viljelivät maitaan ja 
kasvattivat karjaa. Helvi teki myös om-
pelutöitä. Muistan itsekin joskus kipit-
täneeni hamekangas kainalossa hänen 
luokseen.

Vanhasen naapurissa, kartanon aikai-
sessa asuinrakennuksessa elelivät Mat-
ti Aapron poika Selonen ja sisarensa 

Alma. Matti ja veljensä Teodor tun-
nettiin Vuokselassa käsillisinä miehi-
nä. He valmistivat rekiä niin arki- kuin 
pyhäkäyttöön. Miekossa asuminen oli 
jo hiljaiseloa, Teodorkin muutti muual-
le. ”Keikkolan Matti ” tuli kyllä tutuksi 
koululaisillekin. Hänellä oli aina jotain 
sanottavaa ohi käveleville. ”Nyt on hy-
vä marssii”, kuului tavallisesti kannus-
tava tervehdys ystävällisen hymyn kera 
säästä huolimatta. 

Uudisrakentamista ja 
yhteisöllisyyttä
Ensimmäisinä vuosina Miekkoon aset-
tumisen jälkeen elämä oli täynnä työtä; 
rakentamista, peltojen hyvään tuottoon 
saattamista, karjan kasvattamista ja hoi-
toa. Emäntien rukit pyörivät ja kangas-
puissa kasvoi milloin mattokäärö, mil-
loin pyyhekangas, ryijy tai raanu uuden 
kodin tarpeisiin. Kaikkea tarvittiin, sil-
lä evakkomatkoilta ei paljon säästynyt. 
Kaikki kylän juhlat olivat yhteisiä, tu-
paantuliaiset, häät ja hautajaiset. Yhteis-
tä olivat perunannostot ja puimisetkin, 
kun koneet kiersivät talosta toiseen, ja 
tietysti uusien talojen kattotalkoot. Ai-
nakin perunannostossa olivat mukana 
myös lapset. Taisipa talkoohenki silloin 
tarttua, eikä ole vieroittunut vieläkään. 
Yhdessä tekeminen oli silloin ja on vie-
läkin mieluisaa. 

Nuorisoseura Säteen piirissä alkun-
sa saanut teatteri-innostus sai vauhtia, 
kun teatterinohjaaja Vivica Bandler ke-
räsi veljeksiä Saaren ja Portaan kylis-
tä Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen 

esitykseen. Eino Turkille lankesi Eeron 
rooli. Seitsemän veljeksen Eeron elämä 
kuitenkin päättyi jo vuonna 1956. Toise-
na miekkolaisena oli Simeonin roolissa 
Sulo Karonen. Tämän, pellavapaitaan 
pukeutuneen veljessarjan ohjaaja vei 
rohkeasti Pariisiin 50 -luvulla. Veljek-
set palasivat kotipelloilleen jatkamaan 
isiensä ammattia, mutta matka kruuna-
si varmasti kaikkien veljesten teatteri-
taipaleen, jota muisteltiin usein vuosia 
tapahtuneen jälkeenkin. 

Kaiken kaikkiaan nuo alkuvuodet Mie-
kossa sisälsivät uuden maailman kohtaa-
misen. Kylässä oltiin karjalaisia ja tuttu 
murrekin säilyi. Kylämme ulkopuolella 
lasten murre alkoi muuttua. Etsimmehän 
me evakkolapset vielä paikkaamme. Ai-
kuiset halusivat olla mukana yhteisten 
asioiden hoidossa. Niinpä Miekon isän-
tiäkin alkoi löytyä niin kunnallisista kuin 
seurakunnallisistakin luottamustehtävis-
tä. Yhdistystoiminta tarjosi myös kana-
via yhteisten asioiden hoidossa. Evak-
kolapsina kylään tulleet lapset kasvoi-
vat, ja omaehtoista muuttoa opiskelun 
ja avioitumisen kautta alkoi tapahtua. 
Seuraava sukupolvi tasoitti 50-60-luvul-
la kylän ikäjakautumaa. Elämä jatkui ja 
on sitten jo toinen tarina.

MIEKON KARJALAISKYLÄ

Viljo ja Anna Liskin talo on saatu 
asumiskuntoon Miekossa

Navetan rakennustiilet valmiina. 
Neljä sukupolvea: Viljo Liskin äiti 
Iida Liski sylissään Raija Liski, taka-
na  Viljo ja Lauri Liski
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Seurat huom!
Tapahtumista on hyvä ilmoittaa kahdessa 
peräkkäisessä lehdessä. Tiedot annetaan 
toimitukseen aineistopäivään mennessä.

Sakkola-Seuran 
Tarinalounaat
Helsingissä Karjalatalolla kuukauden toisena maanan-
taina sekä 2020 maanantaina 10.2. ja 9.3. ravintola Ka-
reliassa.  Lounas nautitaan siten, että aiheen käsittely 
voidaan aloittaa klo 13.00. Tämä järjestely helpottaa 
seuramme ulkopuolisten alustajien aikataulua.

JOULUKUUN 9.12. tarinalounaalla Kalevi Hyytiä kertoo  
DNA-sukututkimuksesta.
HELMIKUUN 10.2.2020 tarinalounaalla tarinoivat Aku 
Ankan  päätoimittaja Aki Hyyppä ja hänen äitinsä 
runonlausunnan harrastaja Airi Hyyppä.

Pikkujoulut
Ravintola Kareliassa 23.11.  KLO 13.00 alkaen. 
Tuothan mukanasi pikkujoululahjan ja kaikki arpajais-
voitoksi tarkoitetut lahjat ovat tervetulleita. 

Turun seudun 
Metsäpirttikerhon 

kokous  20.11 klo 18 alkaen Raision Tornilassa

Talvisodan alkamisen  
80-vuotismuistotilaisuus  

 LA 30.11.2019  KLO 14 
Tammelan  kunnantalossa

Vuoksela-Seura yhteistyössä Tammelan Karjalaseuran 
ja Tammelan kunnan sekä Tammelan seurakunnan 
kanssa järjestää tämän muistotilaisuuden seuraavalla 
ohjelmalla.

Tervetulosanat: 
Tammelan vapaa-aikasihteeri Päivi Paija
Virsi 584
Veteraanikuoro, johtaa Hannu Mäkelä
Puhe: rovasti Seppo Komonen
”Kiirastuli” , Terenttilä-Kirvesmäki, Taipaleen rintaman 
lukko:  sotakamreeri Veijo Rintakoski
Veteraanikuoro           
Seurakunnan tervehdys:  kirkkoherra Juha Koivulahti
Päätössanat: Tammelan Karjalaseuran puheenjohtaja 
Paavo Vesterinen
Maamme

Kahvitarjoilu klo 13.30-14.00  
Tervetuloa runsain joukoin läheltä ja kauempaa!

Vuoksela-Seura ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  

 30.11.2019  KLO 12 ALKAEN 
Tammelan kunnantalossa  osoitteessa  

Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela. 

Käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaisesti 
syyskokouksen päätettäväksi kuuluvat asiat.  
Kahvitarjoilu on kokouksen jälkeen. 
Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista.
         Vuoksela-Seura ry:n hallitus

Etelä-Pohjanmaan 
Metsäpirttikerho 

JOULUJUHLAA VIETETÄÄN SUNNUNTAINA 1.12.2019
Hotelli-Ravintola Almassa Seinäjoella. 

Ruokailu klo 12.00 Alman joulupöydästä. Ohjelmalli-
nen juhla alkaa klo 13.00.  Arpajaiset! Tuotha arpajais-
voittoloi kerallais!    Tervetuloa! 

TAPAHTUMAKALENTERI

Hovinkyläseuran 
vuosikokous 

TORSTAINA 12.12.2019 ALKAEN KLO 15 
pidetään pikkujoulun merkeissä Hämeenlinnassa 

Kellariravintola Hällässä, osoite Raatihuoneenkatu 3. 
Rautatieasemalta on järvelle päin kävelymatkaa 

noin 10 minuuttia.       Tervetuloa! 

Karjalan Liiton 
VALTAKUNNALLINEN TALVISODAN SYTTYMISEN  

MUISTOTILAISUUS LAUANTAINA  30.11.2019
Maasotakoululla Lappeenrannassa. Tilaisuudessa 
puhuu Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo 
Kivinen. Musiikkia esittävät Rakuunasoittokunta ja 
Karjalan Laulu-Veikot. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, 
mutta Maasotakoulun alueelle pääsyä varten tulee 
ilmoittautua 22.11.2019 mennessä Karjalan Liiton 
toimistoon, toimisto@karjalanliitto.fi tai 
puh. 09 7288 170. Ilmoittautumisessa oltava nimi ja 
syntymäaika, jotka ovat edellytyksenä sisäänpääsyyn 
Maasotakoulun pääportin (vartioasema) kautta. 
Maasotakoulun osoite on Lavolankatu 1, 53600 
Lappeenranta.. 

Ohjelma ja lisätiedot: www.karjalanliitto.fi
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Onnittelemme

80    Raimo Nuora täytti 80-vuot-
ta 23.10.2019 Vesilahdella. 
Hän on kotoisin Sakkolan 

Petäjärveltä. Kuva on viimekesäi-
seltä Sakkolan matkalta.

Neljä polvea Nas-
kaleita nuorim-
man kastepäivä-
nä. Vanhimpana 
oikealla Matti 
Naskali, joka on 
syntynyt 
Sakkolan Kirkon-
kylän Lietteen- 
aholla, hänen 
poikansa Kimmo 
ja pojanpoikansa 
Niko sekä nuo-
rimpana pojan-
pojanpoika Aarre 
Naskali isänsä 
sylissä.

Neljä polvea Naskalin miehiä

90    Isämme Veikko Koski-
nen täytti kunnioitet-
tavat 95 vuotta Jyväs-

kylässä lokakuun 22. päivä 
2019. Hän on syntyisin Kar-
jalan poikii, Laatokan ranta-
milta, Metsäpirtin Vaskelan 

kylästä, jossa näki ensi ker-
taa päivän valon 22.10.1924. 
Evakkomatka vei hänet Poh-
janmaan kautta Keski-Suo-
meen, jonne hän perusti per-
heen ja kodin. 

Myös maailmanmestarina 

isämme tuli tunnetuksi. Muis-
tona urheilu-uralta on lukuisa 
määrä mitaleita ja ennätyk-
siä muun muassa Kuurojen 
Maailmankisoista Kööpenha-
minasta vuodelta 1949. Hy-
vän peruskuntonsa  ansiosta 
hän edelleen selviytyy yksin 
kotona, vaikka yksinäiseksi 
usein tunteekin itsensä äitim-
me kuoltua jo 10 vuotta sitten.  
Tosin Kuurojen Palvelusääti-
ön ihanat työntekijät tukevat 
hänen pärjäämistään arjessa 
jonkun kerran viikossa.

Juhlapäivää vietimme per-
hepiirissä Jyväskylän orto- 

doksisen kirkon juhlatilas-
sa ja upeassa kirkkosalissa, 
jossa kirkkoherra Isä Timo 
piti isällemme rukoushet-
ken ja ehtoollisen ja Kuuro-
jen diakonissa Päivi Lehti-
nen tulkitsi Isä Timon tekstin 
viittomakielelle.

Kuvissa isämme on las-
tenlasten ja lastenlastenlas-
ten ympäröimänä sekä kirk-
kosalissa saamassa ehtoollista 
Isä Timolta.

PIRJO VIITANEN ja 
PÄIVI KOSKINEN

Veikko Koskisen tyttäret.

PERHEUUTISIA
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MUISTOKIRJOITUKSIA

Suruviestit
Veikko Korkka (1925-2019)

Maanviljelijä Eino Salmela on kuollut

Maanviljelijä Eino Salmela 
kuoli Ruovedellä 13.8.2019. 
Hän oli syntynyt 1.12.1942 
Karholan kylässä Sakkolas-
sa. Einon vanhemmat olivat 
Martti ja Eila Salmela. Mum-
mo Helena Salmela muisteli 
Karjalaa kuolemaansa saakka. 

Einon evakkotaival al-
koi puolitoistavuotiaana 

vuosinaan kylän urheiluta-
pahtumiin. Hänen rakkain 
harrastuksensa oli kuitenkin 
metsäsästys. Kylällä toimi ak-
tiivinen seura, jossa oli ko-
keneita metsästyksen harras-
tajia. Toiminta seurassa an-
toi vuosien varrella varmasti 
muuta ajateltaa maanviljelys-
työn ohella. 

Eino kävi Vilppulan maa-
mieskoulun ja otti Leppäkor-
ven tilan isännyyden yhdessä 
Erkki-serkkunsa kanssa vuon-
na 1985. Väki oli tuolloin jo 
vähentynyt talossa, mutta työt 
eivät karanneet minnekään.  
Koneet korvasivatkin osan 

Rautalammin kautta Ruove-
delle Hyyrylän kylälle Lep-
päkorven taloon.

Eino kasvoi suuressa karja-
laisperheessä, johon kuului-
vat vanhempien ja sisarusten 
lisäksi mummo, Ale-setä ja 
Toivo-sedän perhe.

Työt maatalossa alkoivat jo 
hyvin nuorena, kuten siihen 
aikaan oli tapana. Kylällä oli 
silloin elämää. Lapsia oli ta-
loissa paljon ja evakkoperheet 
sopeutuivat hyvin paikallisen 
väestön kanssa.

Kansakoulussa Einolle 
ojennettiin Hymypoika-pat-
sas. Eino osallistui nuoruus- 

Veikko Korkka 
Kauhajoella 1944

Sotaveteraani Veikko Korkka 
kuoli 94-vuotiaana sairaalassa 
Lahdessa 12.9.2019. Hän oli 
syntynyt Karjalankannaksella 
Metsäpirtissä 1.4.1925.

Veikko Korkan isä oli Laa-
tokan kalastaja ja perheellä 
oli pienviljelystila lähellä 
rajaa Tapparin kylässä. Äiti 
oli Inkerinmaalta. Talviso-
dan syttyessä 1939 perheen 
evakkotaival vei Pieksämäel-
le ja sieltä Heinäveden kautta 
Kauhajoelle. Välirauhan aika-
na Korkka oli Lapin Kaama-
sessa tietöissä ja jatkosodan 
sytyttyä hän siirtyi sotilaspoi-
kana Petsamoon linnoitustöi-
hin ja edelleen Valkjärvelle, 

Äänislinnaan ja Syvärille. 
Hänen asevelvollisuusai-
kansa alkoi 1943 ja Lahdes-
sa hän sai lääkintäaliupseerin 
koulutuksen.

Syksyllä 1944 alkoi La-
pin sota ja nuoret asevelvol-
liset liittyivät sotaan Tornion 
maihinnousun jälkeen. Veik-
ko Korkan sotaretki vei Muo-
nioon ja sieltä Kilpisjärvelle. 
Sodan lopussa, kun saksalai-
set olivat vielä Saanalla, hä-
nen joukkueensa perusti tu-
kikohdan sen eteläpuoliselle 
Ailakkavaaralle. Sota loppui 
27.4.1945. Päivästä muodos-
tui kansallinen veteraanipäi-
vä. Korkka kävi viime ke-
vääseen asti vuosittain ve-
teraanipäivänä kolmen val-
takunnan rajapyykillä lipun-
nostossa tilaisuutta järjestä-
vän Pohjan Prikaatin killan 
kunniajäsenenä.

Veikko Korkan ura jatkui 
sodan jälkeen ensin rajavar-
tiolaitoksessa ja sitten puo-
lustusvoimissa Hämeen Rat-
sujääkäripataljoonassa. Hän 
sai automestarikoulutuksen 
vuonna 1963 Santahaminassa 

presidentin itsenäisyyspäivän 
juhlavastaanotolle veteraa-
nien edustajana.

Puoliso Eila (1925-2017), 
perheen lapset, yksi tytär ja 
seitsemän poikaa, sekä lap-
senlapset olivat Veikko Kor-
kalle tärkeitä. Kesät oltiin ke-
sämökeillä, ensin Hollolassa 
ja sitten Padasjoella. Eläkeiän 
kesäpaikassa Juvalla vieraili-
vat lukuisat ystävät ja lapset 
perheineen. Hän asui viimei-
set vuodet palvelukeskus On-
nelanpolulla Lahdessa. Vei-
kolla oli karjalaista elämä-
niloa ja -kokemusta jaetta-
vaksi kaikille.

Lissu, Mikko, Veli-Matti, 
Mauri, Mika, Ari ja Antti 
Korkka
Kirjoittajat ovat Veikko ja Eila Korkan lapsia

ja huolehti Hennalan varus-
kunnan ajoneuvokalustosta. 
Vuonna 1970 hän pääsi soti-
lasmestarina eläkkeelle puo-
lustusvoimista ja siirtyi Poh-
joismaiden suurimman huo-
nekalutehtaan Askon kes-
kuslähettämön vastaavaksi 
työnjohtajaksi.

Korkan harrastuksiin kuu-
luivat suunnistus, hiihto, ka-
lastus, veteraanimatkat ja 
sotahistoria. Suunnistukses-
sa hän saavutti puolustus-
voimien partiosuunnistuksen 
mestaruuden, ratamestareiden 
maailmanmestaruuden sekä 
lukuisia sijoituksia Jukolan 
viesteissä, joissa hän juoksi 
aina toisen osuuden LS-37:n 
joukkueessa.

Eläkkeelle jäätyään Veik-
ko Korkka toimi aktiivisesti 
veteraanityössä, josta hänel-
le myönnettiin Sotaveteraa-
niliiton kultainen ansioristi. 
Merkittäviä kunniamerkkejä 
olivat myös jatkosodan muis-
tomitali ja Suomen Valkoisen 
Ruusun I luokan mitali kul-
taristein. Korkka oli kutsut-
tuna viime vuonna tasavallan 

töistä, mutta eläinten hoita-
minen ja kasvattaminen oli 
sitovaa ja vaativaa työtä.

Einolla oli myös luottamus-
tehtäviä. Vaativin niistä taisi 
olla Osuuspankin hallinto-
neuvoston jäsenyys. Näistä 
ansioista Einolle myönnettiin 
Osuuspankin hopeinen ja kul-
tainen ansiomerkki.

Vanhuuden myötä sairau-
det lyhensivät Einon askel-
ta. Viimeisen kuukauden 
hän oli Ruoveden terveys- 
keskuksessa.

Veljeä kiitollisena muistellen
PENTTI SALMELA

Muistokirjoituksia
Salli Tuulikki Rantanen  
(o.s. Koppanen) kuoli 
22.8.2019 Sastamalassa. 
Hän oli syntynyt 19.7.1944 
Vilppulassa. Hänen per-
heensä oli Metsäpirtistä.

Ilkka Samuli Männikkö 
kuoli 17.10.2019 Pälkä- 
neellä. Hän oli syntynyt 
13.2.1931 Sakkolassa.
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Muistokirjoituksia

MUISTOKIRJOITUS

Äitini sisko, kummitätini Aila 
Mäkinen on poissa.

Pieni erikoisuus on kaik-
ki nämä vuodet ollut Ailan 
ja minun yhteinen syntymä-
päivä. Tulin maailmaan Ailan 
17-vuotispäivänä 7.1.

Melko pian kummijuhlien 
jälkeen tapahtui kamala on-
nettomuus, jossa suuri osa Ai-
lan ihoa paloi. Aila oli nosta-
massa saunan lämmityksen 
yhteydessä pesuvesiä ja äm-
pärillinen tulikuumaa vettä 
kaatui hänen päälleen. Sai-
raalassa häntä hoitaneet lää-
kärit totesivat, että vain vahva 
sydän pelasti Ailan.

Olimme siskoni Annelin 
kanssa pieniä, kun Irma-äi-
timme joutui pitkäksi ajaksi 
sairaalaan. Tuona aikana Aila 
oli meitä hoitamassa. Äitini 
tapasi laulaa kotona hääries-
sään – samoin teki myös Ai-
la. Seinänaapuri oli isälleni 
todennut, että Irmalla on toki 
hyvä lauluääni, mutta ”kyllä 
nyt helisee”, kun Aila lauloi 
ihanalla äänellään.

Kun Karjalan kotiseutu-
matkat tulivat mahdollisiksi, 
Aila vieraili synnyinseudul-
laan Sakkolan Röykkylässä ja 
Kiviniemessä useita kertoja. 
Juhannuksena 1993 sain mi-
näkin tähtihetkeni, kun Ailan 
kanssa osallistuimme Karja-
lan retkeen. Oli koskettavaa 
liikkua äitini suvun kotimai-
semissa ja tavata siellä nyt 
asuvia ystävällisiä ihmisiä. 
Siskoni Annelin kanssa Ai-
la teki yhden Karjalan mat-
kan vieden samalla Iines-tä-
din tuhkaa Sakkolan multiin.

Koko pitkän elämänsä ajan 
Aila on ollut sisukas työmyy-
rä, joka on tehnyt velvollisuu-
tensa ja paljon enemmänkin. 
Hän ahkeroi palstallaan ja teki 
kaikkensa taloyhtiön toimin-
nan ja viihtyvyyden hyväksi. 
Hän oli myös suuri pikkulintu-
jen ja oravien ystävä. Samalla 
hänellä on ollut herkkyyttä ot-
taa huomioon toiset ihmiset.

Ailan päättäväisyys kä-
vi ilmi silloin, kun hän py-
syi asunnossaan taloyhtiössä 

tehdyn putkiremontin ajan, to-
deten, että kun jo kaksi kertaa 
oli Karjalasta joutunut lähte-
mään, niin kyllä tämän aina 
kestää.

Viimeiset kuukaudet sai-
rauskohtauksen jälkeen olivat 
Ailalle ja meille kaikille vai-
keita, kun voimat ja elämän-
halu hiipuivat. Aila Mäkinen 
(o.s. Vulli) kuoli 21.9.2019 
Jyväskylässä. Hän oli syn-
tynyt 7.1.1930 Sakkolassa, 
Röykkylän kylässä.

Rakkaan kummitätini muis-
toa siunaten

TUULA TARKKINEN

Rakkaan kummmitädin muistolle
Ailan Muurame ajoilta on 

muistikuvia parista vierailus-
ta, kun Aapro-äijäkin eli Ailan 
isä vielä eli. Aila hoiti urheasti 
molemmat vanhempansa lop-
puun asti käyden samalla töis-
sä Fredriksonin lakkitehtaalla 
Jyväskylässä.

Varhaisteiniaikani kirjoit-
telin usein kirjeitä tädeille-
ni Iinekselle ja Ailalle. Ihai-
lin Ailan laulu-uraa. Hänhän 
esiintyi ja lauloi jopa levyl-
le, kappaleen Alla venäläisen 
kuun. Haaveilin seuraavani 
hänen esimerkkiään, mutta 
Ailalta sain aina viisaat, ja-
lat-maassa -neuvot kaikkiin 
nuoren tytön ongelmiin.

Laulu on aina yhdistänyt 
Karjalan lapsia. Mieleeni on 
erityisesti jäänyt, kun äänis-
sä lauloimme äitini ja Ailan 
kanssa muun muassa lau-
lua Väinämöisen soitto. Aila 
jatkoi musiikkiharrastustaan 
vuosia muun muassa Jyväs-
kylän seurakunnan kirkko-
kuorossa ollen ahkerimpia 
kuorolaisia.

Suvannon Seutu 
julkaisee 

muistokirjoitukset, 
merkkipäiväonnittelut ja  
muut perhetapahtuma-
uutiset  maksutta.

Kuolin- ja muut 
ilmoitukset 
hinta 0,50 euroa / pmm 
+ alv 24 %
esimwerkiksi: 
risti-ilmoitus 1/4-sivu 
148,80 € (sis. alv)
ilmoitus 1/8-sivu 
74,40 € (sis. alv)
ilmoitus 1/16-sivu 
37,20 € (sis. alv)
mini-ilmoitus 20 x 80 mm 
24,80 € (sis. alv)

Terveisiä Sakkola-museolta:

Kuka tunnistaa esineen?

q PÄIVI NUORA-MATIKKA

Sakkola museon inven-
taariota tehdessä on tullut 
muutama esine vastaan, 
joiden tarkoitusta ei kukaan 
varmuudella osaa sanoa. 

Tässä niistä yksi. Liittyykö 
jotenkin käsitöiden teke-
miseen vai olisiko itse tehty 
mustekynä? Vai jotain ihan 
muuta? Punainen osa on 
puuta. Esineen pituus noin 
15 cm. 

Jos tiedät jotain kyseisestä 
esineestä, niin otathan 
yhteyttä Sakkola-Museon 
työryhmään. 

Yhteystiedot löytyvät 
tämän lehden sivulta 2.
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Antti Koirasen musiikkipalsta

Poikia paljon piirissä on

Suvannon Seutu-lehden musiikkipalstal-
lani on vuodesta 2015 lähtien julkaistu 
pääasiassa keräämääni sakkolalaista ar-
kistoaineistoa, joka on tallennettu Tam-
pereelle. Kansanperinteen arkisto toimii 
Tampereen yliopiston Yhteiskuntatie-
teellisen tiedekunnan osana omana ko-
konaisuutenaan. Siihen kuuluvat äänite- 
ja valokuva-arkisto sekä käsikirjoitus- ja 
asiakirjakokoelmat. 

Nuottien ja laulutekstien yhteydes-
sä olevat koodit (esim. Y/5434/1973) 
helpottavat arkiston henkilökuntaa löy-
tämään nopeammin haetun aineiston. 
Y-tunnus viittaa yleiskokoelmiin. Ar-
kistovirkailija Jari Mäenpää avustaa 
mielellään paikan päällä tai puhelimessa/
sähköpostitse, puh. 050 318 6157, jari.
maenpaa@tuni.fi . Soivia esimerkkejä 
Sakkolan musiikista voit kuunnella mm. 
Koiranen Collectionin levyllä Sakkolan 
äänenkannattajat. Levyä on vielä saa-
tavissa mm. Sakkola-Säätiöstä, Sakko-
la-Seurasta  tai allekirjoittaneelta.

Antti Koiranen
Pumppurannankuja 6 A 1
37500 Lempäälä
antti.koiranen@gmail.com
040-5514137

Poikia paljon piirissä on,
jokka ei ossaa laulaa joo.
Ei saa panna kahta kättä 
yhen pojan kaulaan, joo.

Nurkasta sieppaan itsellein
sen sievän ja sorjan herttaisen.
Kihlalle kannan kultaisen
ja omistan sen omaksein.

Kihlat ne kilisevät kukkarossa,

rakkaus riutuu rinnassa.
Kulkuripoika lempeni vei
ja vei niin halvasta hinnasta.

Toiset ne riiaa rikkaan lasta,
minä vain köyhää kulkijaa.
Täss on tyttö, joka kyllä lähtee
kulkuripojan mukana.

Edellisen numeron (6/2019) laulun Juuvaa pojat nuotti:

Laulanut Onni Pursiainen 1973 (Tall. Antti Koiranen Y/05435)

KOIRASEN MUSIIKKIPALSTA
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ALMA HAAKANAN MUISTELOITA

Mörölästä morsiameksi Alholaan

Tuomas ja Hilma Virkki olivat aika hy-
vät vanhemmat. Isä vei lihatavaraa Vii-
puriin. Äidillä oli kotona paljon töitä, 
hän teki voita ja paistoi leipää pari kertaa 
viikossa. Meitä oli ruokailemassa kym-
menkunta henkeä. Naapurista pyydettiin 
lisäapua, jos heinäniitylle tai muualle 
tarvittiin. Sisarukset olivat minusta van-
hempia. Eenokki oli syntynyt 1901, Ai-
no -02, Väinö -04, Uuno -07, Toivo -12 
ja mie -17. Isä oli syntynyt 1875 ja äiti 
1881. Tuomas Tuomaanpoika Virkkejä 
oli neljä polvea saman nimisiä. 

Mörölän tilan saaminen
Ei tullut kyseltyä, mistä alkaen isä ja 
Jooseppi-setä asuivat Mörölässä. Saivat 
talon sen vuoksi, koska olivat ensim-
mäisiä. 1800-luvun puolella se on ollut. 
Liittyikö talon saaminen isojakoon? Uu-
dessakylässä jossakin metsässä oli pie-
ni mökki, jossa ainakin isä ja Jooseppi 
ovat aiemmin asuneet. Isä meni naimi-
siin vasta Mörölässä.

Setä oli syntynyt 1861 ja oli isää neljä-
toista vuotta vanhempi. Sedällä oli vai-
mo Anni. Heillä ei ollut lapsia. Yhdessä 
kuvassa he seisovat keinun lähellä. Se-
tä ei tykännyt, että häntä kuvataan. Ih-
mettelen, miten Anni sai puhuttua, että 
saatiin setä kuvaan. 

Aluksi Mörölässä oli pieni peltotilk-
ku. Isä alkoi ostaa lisää peltoa sen jäl-
keen, kun meni uittotöihin Vuokselle. 
Äyräpään puolella oli saha, jonne vietiin 
Uudenkylän puolelta kaadettuja puita. 
Kun puita kaadettiin, laitettiin tukkiren-
gas veteen, jonka sisälle puut laitettiin. 
Ponttoonilautalle oli laitettu ajo, mis-
sä hevonen kiersi rinkiä. Tukkilauttaa 
vietiin sillä eteenpäin. Iso tukkilautta 
oli kiinnitetty ponttoonilauttaan kiinni. 
Hevonen totteli, kun sanoi vaan "ajele" 
ja se lähti sitä kiertämään. 

Sormustarina
Äiti ja isä olivat sopineet jo jotain yh-
teenmenostakin. Sitten sattui silleen, et-
tä äiti olikin jo naapurinmiehen kanssa 
tutustunut, kun isä ei niin äkkiä mennyt 

yhteen hänen kanssaan, kun oli pont-
toonilautalla töissä. Äiti oli jo naapu-
rin miehen kanssa menossa Valkjärvel-
le vihille. Olivat rannassa, lautallakin 
jo, kun isä näki, että nyt on äiti vieraas-
sa kyydissä. Isä meni kiireesti sinne ja 
kysyi äidiltä: "Etkö sie muista, että mi-
tä on sovittu?" Naapurin mies oli osta-
nut jo sormuksenkin. Isä osti sormuksen 
mieheltä, sai siten sormuksen äidille. Ei 
tarvinnut lähteä sormusta enää muualta 
ostamaan. Äiti antoi sormuksen minulle 
50-vuotislahjaksi ja nyt sormus on tyt-
tärelläni Leilalla. 

Äiti ja isä menivät myöhemmin naimi-
siin (8.7.1900). En tiedä häistä sen enem-
pää, muuta kuin että isällä oli valkoinen 
hevonen, kun kävivät Valkjärvellä vihil-
lä. Kun tulivat äidin kotiin Kymäläisen 

Alma Virkki on vihitty Eino Haakanalle. Häät 20.6.1937 Vuokselan 
Uudessakylässä, morsiamen kotona Mörölässä

Uudessakylässä vuonna 1931. 
Takana Helvi Savolainen (vas.) ja 
Anna Inkiläinen Edessä Helvi Inki-
läinen (vas.) ja Alma Virkki.

ALMA HAAKANAN MUISTELOITA osa 1, 
haastattelija ja tallentaja Mari Honkanen
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talolle, isä oli sanonut, että varustaudut 
silleen, että kun lähdetään talosta, äkkiä 
vaan hypätään kärryyn. Kärryissä oli 
jalka, johon tallattiin ja siitä hypättiin 
istumaan. Tavan mukaan kylän nuoret 
tai naapurit lauloivat sellaisen laulun, 
kun lähtivät morsianta viemään tulevaan 
kotiin. Isä ei tykännyt siitä laulusta. Hän 
oli sanonut äidille, että äkkiä vaan kyy-
tiin ja lähdetään, ettei sitä laulua kuun-
nella. Isä oli äkkipikaisempi, mutta äiti 
oli pitkäpinnainen. 

Mörölän uusi talo
Uusi talo valmistui Mörölään 1923, jol-
loin oli Eenokki-veljen ja Alinan sekä 
Aino-siskon ja Tuomas Ryypön yhteis-
häät. Aino muutti naimisiin menon myötä 
Niemelään, joka sijaitsi myös Uudessa-
kylässä. Mörölän talo tuhoutui talviso-
dan aikaan. Isä teetti uuden hirsitalon 
Karjalaan palattuamme. Tämä talo oli 
vähän pienempi, kuin 1923 valmistunut 
talo. Isä halusi, että pitää tehdä äkkiä 
talo, koska asuivat riihessä, joka oli ai-
noa pystyssä oleva rakennus. Kun pää-
sivät taloon asumaan, pian jatkui sota. 
Tästä talosta ei ole yhtään valokuvaa. 
Kaikki valokuvat ovat 1923 valmistu-
neesta talosta.

Setäni Jooseppi Virkki  
ja vaimo Anni
Sedällä oli muistikuva, että hän löysi An-
nin Vuosalmelta. Anni oli nuori ja kun 
oli rikkaan talon tyttö, ei oltu opetettu 
lukemaankaan. Ei olisi päässyt vihille, 
kun ei osannut lukea, mutta setä lupasi 
papille, että hän opettaa Annin lukemaan. 

Vasta kun olivat jo vanhoja kumpainen-
kin, eikä nähneetkään enää kunnolla, 
setä muisti, että hän lupasi opettaa An-
nin lukemaan. Olen harmitellut jälkikä-
teen, että miksi minä tai Toivo-veljeni 
ei ymmärretty opettaa häntä lukemaan. 
Meitä vaan nauratti, kun joka pyhäaamu 
Anni meni pirtin pitkälle penkille, jossa 
hänellä oli iso virsikirja. Kirjaimet hän 
tunsi, mutta ei osannut sanoa niitä yh-
teen, että olisi tullut sana. Me kun sitä 
sivusta kuunneltiin, meitä vaan nauratti. 
Anni ei ikinä kerennyt oppia lukemaan. 

Kun setä oli joskus juovuksissa, hän 
lauloi usein: "En minä itkenyt illalla-
kaan, kun oli paha mieli. Sängystä laita 
kun lohkesi, niin kultani maahan vieri." 
Hän ei osannut muuta laulua, lauloi aina 
samaa laulua. 

Tuvassa oli pitkä pöytä, jonka päässä 
setä söi. Muistan, että hänellä oli puu-
lusikka, jonka kanssa hän aina söi. Kun 
hän oli syönyt, hän laittoi puulusikan 
seinän rakoseen. Uudessa tuvassa kun 
ei ollut vielä tapettia. 

Pihalla oli vanhoja omenapuita. Väke-
viä omenoita syötiin, keitettiin ja paistet-
tiin. Syksyllä puintiaikaan lämmitettiin 
riihen uuni ja laitettiin ruislyhteet ylös 
kuivumaan. Uunin hiillokseen setä laittoi 
aina lanttuja, jotka olivat hyviä syötäviä. 

Meillä oli kotona häät ja hautajaiset 
vuoron perään. Kun setä kuoli talvella 
1935, Väinö-veli ja Ester vihittiin saman 
vuoden kesänä. Minut ja Eino vihittiin 
20.6.1937. Vihkimisestä ei ollut mennyt 
kuin viikko, kun Anni kuoli. 

Lapsuus
Lapsista kotona olivat minun lisäksi 
samaan aikaan Toivo ja Väinö. Tehtiin 
samalla tavalla peltotyöt ja kaikki ta-
lon työt. Lapsena oltiin paljon kotona, 
koska lapset eivät kyläilleet silloin. Per-
hettä oli kymmenkunta henkilöä ja vä-
lillä vieraita otettiin lisäksi töihin. Kun  
Eenokki ja Alina menivät naimisiin 1923, 
kahden vuoden kuluttua heille syntyi 
tyttö, Sirkka. Minä jouduin vahtimaan 
tyttöä, että vanhemmat pääsivät töihin. 
Olin silloin 6-vuotias. Sen vuoksi menin 
vasta 10-vuotiaana kouluun. Eenokille 
ja Alinalle syntyi 1927 toinen lapsi, Ee-
lis. Silloin minäkin pääsin jo kouluun.  

Aika vähiin jäi leikkiminen lapsena. 
Minulla ei ollut lapsena ollenkaan nukke-
ja. Aina piti olla työn touhussa vanhem-
pien mukana. Jonkunlainen leikkimökki 

tehtiin jossain vaiheessa. Oli minulla 
sentään aapinen, jossa oli kukon kuva. 
Naapurissa asui Hilda ja Viljam Rämö. 
Heidän tyttö Kerttu oli minun ikäinen. 
Naapurin tytön kanssa kävin heillä leik-
kimässä. Haettiin postia ainakin kilomet-
rin päästä. Jos naapurit olivat ehtineet 
jo hakemaan postin, ei tarvinnut kävel-
lä niin pitkälle, koska sain postin heiltä. 
Rämön perheessä oli kymmenkunta las-
ta. He keittivät ruispuuroa silleen, että 
pilkkoivat leipiä siihen. Minulle annet-
tiin aina lautasellinen puolukkapuuroa, 
kun olin heillä kylässä.

Kotona tehtiin itse huonekalut. Eenok-
ki ja Väinö olivat ilmeisesti isän ja sedän 
apuna huonekaluja tekemässä. Tekivät 
niitä riihessä, kun siellä sai maalattua. 
Pajassa kellarinmäellä tekivät rekiäkin. 
Eenokki osasi raudoittaa reen jalakset. 

Sen muistan aina, kun Väinö kynti 
kahden hevosen kanssa peltoa. Hän pisti 
aina ohjakset niskan taakse. Minä aina 
ajattelin, että jos hevoset pillastuu, käy 
huonosti. Hän luotti niihin hevosiin, jot-
ka olivat kotikasvatteja. Ne olivat niin 
hyviä hevosia. 

Uuno-veli muutti Helsinkiin 1930-lu-
vun alussa, mutta oli kesäisin paljon ko-
tona. Sotien välillä tai sota-aikana hän 
joutui töihin Kansanhuoltoon. Hän lähetti 
silloin minulle uuden pyörän. 

Koulu
Vasta 10-vuotiaana menin 3,5 kilomet-
rin päässä olevaan Uudenkylän kansa-
kouluun. Opettelin ajamaan miesten pyö-
rää, koska isä ei ostanut minulle naisten 
pyörää. Isä osti itselle uuden pyörän, 
koska tarvitsi sitä lihakarjan ostamiseen 
kyliltä. Isä sanoi, että hän käyttää uutta 
pyörää viikolla ja minä sain sen käyt-
töön viikonloppuna. Sain isän vanhan 
pyörän, jolla ajoin naimisiin menoon 
asti. Kun menin naimisiin, muutin Al-
holaan, josta Mörölään oli matkaa 5-6 
kilometriä. Minä sanoin silloin isälle, 
että nyt sinun on ostettava minulle pyö-
rä. Isä osti minulle naisten pyörän, jo-
ka maksoi siihen aikaan 1100 markkaa. 
Siinä oli niklatut käsikahvat ja kaikkea. 
Sota-aikana pyörä jäi sinne. 

Koulussa oli laskemista, lukemista, 
historiaa, luonnontietoa ja laulua. Piti 
osata paljon ulkolukuja. Jakolaskua ja 
kertolaskua oli myös, aika isojakin luku-
ja. Välitunnilla pelattiin palloa tai viimei-
nen pari uunista ulos. Koulupäivä taisi 
olla kahdeksasta kahteen tai kolmeen. 

ALMA HAAKANAN MUISTELOITA

Alman setä Jooseppi Virkki (1861–
1935) vaimonsa Annin kanssa. 
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Meillä piti olla evästä ja maitopullo mu-
kana. Koulua käytiin siihen aikaan neljä 
vuotta. Koulussa oli kaikkien neljän 
luokan oppilaat yhdessä. Opetet-
tiin samalla kaikkia luokkia. 
Sain koulukaveriksi Kaapren 
Helmin, sukunimi oli Inki-
läinen. Helmi asui Himo-
tunkankaan lähellä. 

1. ja 2. luokan opettaja-
ni oli Rauha Pylkkö. Hän 
tuli suoraan koulunpenkiltä 
Vuokselaan opettajaksi. Nai-
misiin menon myötä hänestä tu-
li Kantola. 3. ja 4. luokan opettajana 
minulla oli Elli Jaatinen. Minulla on 
vieläkin se päästötodistus. Kerran puhut-
tiin, että onko kellään enää niin vanhaa 
päästötodistusta kuin minulla. Todistuk-
sessa piti olla kunnanihmisten nimiä. 
Minulla taisi olla Romun Matin nimi. 

Rippikoulu
Kun mentiin pyrkimään rippikouluun, 
piti osata katekismus sakramentteihin 
asti ulkoa, että pappi voi kysyä mistä 
haluaa. Kun seistiin papin edessä, muis-
tan kun eräs poika nipisti minua, sellai-
nen kiusantekijä. Meinasi tietysti, että 
minä huudan papin edessä, mutta sain 
vältettyä huutamisen. Minä vaan vilkai-
sin, että kuka oli. 

Rippikoulu järjestettiin 10 kilomet-
rin päähän Vuokselan Lammasniemen 
ensimmäiseen taloon, meijeriin. Kirk-
koa sanottiinkin kurnaalikirkoksi, kos-
ka siinä oli ollut meijeri. Sitten tekivät 
uuden kirkon Vuokselaan. Rippikoulua 
käytiin kurnaalikirkossa ja ripille pääsin 
uudessa kirkossa. Tytöt ja pojat kävivät 
siihen aikaan erikseen rippikoulun. Syk-
syllä oli kaksi ja keväällä kaksi viikkoa 

rippikoulua, jonka jälkeen oli konfir-
maatio. Päivää ennen konfirmaatiota 

meidät kaikki vietiin uuteen kirk-
koon, jossa opetettiin ehtoolli-

selle meno. 

Häät
Mieheni Einon kanssa var-
maan tavattiin tansseissa ja 
hiihtokilpailuissa Alholassa. 

Muistaakseni heiteltiin lumi-
palloja toisillemme. 
Meidät vihittiin 1937. Menin 

20-vuotiaana naimisiin ja muu-
tin Haakanalle Alholaan. Alholassa 

asuimme appivanhempani Salomon ja 
Liisa Haakanan eli äijän ja mummon 
kanssa. Meillä oli aika pienet häät. Minä 
sanoin, kun sedän vaimo Anni oli vähän 
huonona, että ei kutsuta paljon vieraita. 
Isä sanoi, että hän ei kutsu sitten ketään. 
Minä kutsuin tyttökavereita häihin. Lo-
posen Jalmarin autolla meidät käytettiin 
kirkossa vihillä. Uuno sanoi, että kun 
lähdette papilta pois, muistakaa pysäh-
tyä välillä. Mutta eihän se sitten tullut 
mieleen. Päästiin jo aika lähelle parven 
alle, kun Uuno näytti kättä, että pysähty-
kää ja otti meistä kuvan. Ensimmäinen 
lapseni Leo syntyi Vuokselassa 1938.

Alma Haakana (o.s. Virkki), synty-
nyt 14.6.1917 Vuokselassa. Puoliso: 
Eino Haakana, syntynyt 4.11.1911 
Viipurin läänin Pyhäjärvellä.
Alma ja Eino tapasivat talvella 
1936, menivät kihloihin 20.3.1937 
ja heidät vihittiin 20.6.1937. Lapsia 
syntyi kuusi; kaksi tyttöä ja neljä 
poikaa.

Vanhemmat: Tuomas Virkki ja 
Hilma (o.s. Kymäläinen), Vuokselan 
Uudessakylästä
Appivanhemmat: Salomon "äijä" 
Haakana ja Liisa "mummo" (o.s. 
Pärssinen), Vuokselan Alholasta

Haastattelut on tehty vuonna 
2011-2012, Alman ollessa yli 
90-vuotias.  Seuraavissa muiste-
loissa haastattelun lisäksi myös 
Alman 1990-luvulla itse kirjoitta-
mia muistelmia.

Alma Virkki ja Eino Haakana. 
Kihlajaiset 13.3.1937, 

kuva otettu Viipurissa.

Virkit ja Haakanat Alholassa Haakanan pihalla vuonna 1937. Ylärivissä vasemmalta Aili Liski (o.s. Haakana), 
Eino Haakana ja Alma Haakana (o.s. Virkki). Alarivissä Tuomas (vas.) ja Hilma Virkki, Liisa ja Salomon Haakana.

ALMA HAAKANAN MUISTELOITA
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q ANNA-LEENA VAUHKONEN  
o.s. Peltonen, Suonenjoki

Kuulun Lottaperinneyhdistykseen, joka 
on perustettu 1993. Tuosta vuodesta läh-
tien alettiin perustaa lottaperinneyhdis-
tyksiä koko maahan, nyt niitä on 29. Mei-
dän yhdistyksemme on pienin, jäseniä 
on alle 30. Minä innostuin toiminnasta, 
koska äitini Ester Peltonen o.s. Hirvo-
nen(s. 1920) oli kotirintamalottana täällä 
Suonenjoella. Nyt myöhemmin hän on 
kunniajäsen lottaperinneyhdistyksessä.

Monipuoliset lottatyöt
Äitini kertoi, että ennen sotia hän sai 
ensikokemuksensa lottien työhön Luu-
mäellä, jossa hän toimi muonituslotta-
na. Lokakuusa 1939 perustettiin ilma-
valvonta-asema Suonenjoen Pörölän-
mäelle. Äitini ja muita lottia kutsuttiin 
asemalle. Asema sijaitsi erään talon pi-
hassa olevassa tuulimyllyssä, korkealla 
mäellä. Työtä tehtiin pareittain kahden 
tunnin vuoroissa. Kaikkiaan piti lottia 
olla yhtä aikaa kuusi. Heidän tehtävän-
sä oli raportoida kaikista lentokoneista, 
joita he näkivät. Tämä siksi, että koneis-
sa olleita tunnuksia ei aina nähty, joten 
ei voitu tietää oliko kysymyksessä oma 
vaiko ryssä. Ilmoitukset tehtiin Kuopion 
IVAK:een eli ilmavalvontakeskukseen. 
Piti kertoa, montako konetta, mistä päin 
tulossa, minne menossa. 

Venäläisten ainoassa hyökkäyksessä 
Suonenjoelle oli mukana seitsemän ko-
netta. Äitini ei ollut silloin työvuoros-
sa. On arveltu venäläisten joko etsivän 
Haapakoskella ollutta sotateollisuutta tai 
yrittävän tuhota joen yli menevää siltaa 
junaliikenteen katkaisemiseksi. Hyök-
käys ei tuottanut onneksi tulosta. 

Talvisodan äitini oli ilmavalvonnas-
sa. Välirauhan aikana hän kävi kahdella 
useamman päivän kestävällä kurssilla 
Kuopiossa. Kurssien aiheena oli juuri 
ilmavalvonta. Äitini oli ennen sotia aloit-
tanut emäntäkoulun Suonenjoella, mutta 
opinnot keskeytyivät, koska sotasairaalat 
perustettiin emäntä- ja maamieskoululle. 
Äitini toimi maamieskoulun sotasairaa-
lassa 1941–42. Hänen työnään oli po-
tilaiden ruoan jakaminen, syöttäminen 
ja sänkyjen petaaminen. Sidontatyöt ja 
muut sairaanhoitotyöt olivat sairaanhoi-
tajien hommaa. Molemmat sairaalat oli-
vat potilaita täynnä. Jatkosodan lopussa 
äitini tehtäväksi tuli jälleen ilmavalvon-
ta Pörhölänmäellä. Äiti suoritti myö-
hemmin emäntäkoulun loppuun ja sai 
päästötodistuksen.

Metsäpirtistä Suonenjoelle
Isäni Taito Peltonen syntyi 1914 Metsä-
pirtissä Laatokan rannalla. Hän osallis-
tui talvisotaan Taipaleen lohkolla, Kou-
kunniemessä, Mustaojalla ja Volossulas-
sa. Jatkosodan palveluspaikkana olivat 
Suursaaressa, Somerissa ja Ristiniemel-
lä. Isäni vanhemmat tulivat Suonenjoel-
le evakkoon, muitakin metsäpirttiläisiä 
tuotiin Suonenjoelle. Isäni kotiutui per-
heensä luo ja vanhempani tapasivat 1945 
äitini kotimaisemissa Pörhölänmäellä. 

He menivät naimisiin joulukuus-
sa vuonna 1947. Isäni jäi Savoon, kun 
muut lapsuuden perheestä muuttivat Var-
sinais-Suomeen Kalannin pitäjään. He 
saivat sieltä korvauksena maata mene-
tetyistä Metsäpirtin maista. Vanhempani 
asuivat ensin Esterin lapsuudenkodissa, 
kunnes hankkivat oman tilan. Heillä oli 
maanviljelys- ja karjatila. Lapsia syntyi 
perheeseen kuusi; kolme tyttöä ja kol-
me poikaa. Vuonna 1988 vanhempani 
tekivät sukupolven vaihdoksen ja nuo-
remmat jatkoivat tilanpitoa.

Vanhempani ehtivät asua kerrosta-
lo-osakkeessa Suonenjoen keskustassa 
yhdessä vuosia. Isäni kuoli sairauksi-
en uuvuttamana heinäkuun 1. päivänä 
1998. Hänen evakkotaipaleensa päätyi 
Suonenjoen kirkkomaalle. Äitini asuu 
nyt Suonenjoella palvelukodissa.

Lottaperinnetyöni
Minun lottaperinnetyöni koostuu erilai-
sista kahvituksien ja muonitusten avusta-
misesta, joissa yhdistyksemme on muka-
na. On tärkeää kertoa nuorille Lottien toi-
minnasta sota-aikana, yhteishengestä ja 
auttamisesta. Tärkeää on myös tiedoittaa 
lotille ja pikkulotille Lotta Svärd-säätiön 
tarjoamista avustuksista ja kuntoutuksis-
ta. Niihin löytyvät hakemuskaavakkeet 
Lotta Svärd-säätiön nettisivuilta.

Valtakunnallisesti Lottaperinneliitto 
järjestää matkoja ja muita tapahtumia, 
joihin on mukava osallistua. Näistä ta-
pahtumista saa tuttavuuksia ympäri Suo-
men. Osallistujat maksavat matkakus-
tannukset itse.

Osallistumme itsenäisyyspäivän ja 
kaatuneiden muistopäivän juhlallisuuk-
siin. Meillä on oma lippu lippukulkuees-
sa ja seppeltenlaskussa sankarihaudalle.

Hyvää talvea kaikille lukijoille!

Erään lottaperinneyhdistyksen 
jäsenen kertomaa

Ester Hirvonen Suonenjoelta ja 
Taito Peltonen Metsäpirtistä 
vihittiin joulukuussa 1947.

LOTTATEHTÄVISSÄ
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q HELKA EEVA-KORPELA

Suomen Lottaperinteen liitto perustettiin 
1992. Oli tullut mahdolliseksi puhua his-
torian tapahtumista, joista aikaisemmin 
oli vaiettava. Kerran lotta aina lotta, lau-
se kuvaa perinnetoiminta-ajatusta. Pe-
rinneliiton puheenjohtajana toimii Kaija 
Vesala. Liittoon kuuluu jäsenyhdistyksiä 
ympäri maata.

Lottien tehtävät olivat moninaiset. Il-
mavalvontalotat tähystivät viholliskonei-
ta korkeissa, suojaamattomissa paikoissa 
kuten kirkontorneissa, hyppyrimäissä, 
talojen katoilla tai varta vasten rakenne-
tuilla lavoilla ja tähystystorneissa. Pai-
koillaan oli yleensä oltava kaksi tuntia 
kerrallaan kolme kertaa vuorokaudes-
sa olipa ilma minkälainen tahansa. Oli 
naisia, jotka tekivät päivätyön muualla 
ja tulivat yötä myöten ilmavalvontaan. 
Lotille saatettiin antaa pieni päiväraha, 
kuivamuonaa, mantteli ja huopasaap-
paat, jotka olivat yhteisessä käytössä. 
Lottatyön vaarallisuudesta kertoo se, että 
113 lottaa kuoli palveluksessa ollessaan 
ja moni haavoittui. Lottatyöstä kertovia 
teoksia ovat esimerkiksi Suomen lotta 
(1964) ja Naisten aseet (1993).

Lottaperinneyhdistyksen tämän kesän 
matka vei Kannakselle reittiä Terijoki, 
Kellomäki, Siiranmäki, Äyräpää, josta 
matka jatkui Viipurin seudulle. Kulttuu-
rikohteissakin vierailtiin. Viipurin Ere-
mitaasimuseon upea esineistö viehätti. 
Monreposin puisto oli suhteellisen hy-
vässä kunnossa.

Asiantuntijana matkalla oli sotatie-
teiden tohtori, prikaatinkenraali Pent-
ti Airio ja Puolakan autofirma kuljetti 
asiantuntevasti sekin. Ensi vuonna on 
tarkoitus vierailla Virossa.

Tamperetalossa vietetään lokakuus-
sa   iä, teemana  Talvisodan  alkamises-
ta 80-vuotta. Tampereella kun kokoon-
nutaan, myös Yrjö Jylhän, talvisodan 
runoilijan, tuotanto on esillä, juhlapu-
hujana Pentti Airio.

Järjestö lopetettiin
Aikanaan Moskovan rauhanteon jälkeen 
syyskuussa 1944 Lotta Svärdin johto al-
koi heti harkita järjestön luonteen muut-
tamista, että toiminta voisi jatkua. Pro-
fessori Veli Merikoski oli asiantuntija-
na uusien sääntöjen muotoilussa. Mutta 
tästä ei enää ollut apua, koska järjestö 
määrättiin lopetettavaksi 23.11.1944. 

Ylipäällikön päiväkäskyssä 31.12.1944 
lotat saivat tunnustusta ja lämpimiä sano-
ja kuten monesti aikaisemminkin:

” Kiitän sydämestäni lottiamme, joiden 
uhrautuva toimminta myös vaarallisim-
milla paikoilla on kautta aikojen säily-
vä ylevänä esikuvana Suomen naisille.”

Lottaperinneyhdistykset toimivat

Ilmavalvontalotta tehtävässään.

KUVA SA-KUVA

SUURTEOS EVAKKOTAIVAL 

q KATARIINA AHTIAINEN

Evakkotaival – Karjalan siirtoväen tarina  
on suurteos, joka kattaa ajan 80 vuotta 
sitten alkaneesta karjalaisten ensimmäi-
sestä evakkotaipaleesta sotien kautta jäl-
leenrakennusaikaan. Paitsi sisällöltään, 
myös konkreettisesti teos on painava. 
Kolmen kilon kokoinen kirja ei ole mi-
tään iltalukemista sängynpohjalla.  Yhtä 
harrasta tutkittavaa kuin Kuvaraamattu 
lapsuudessa. 

”Äiti sie olet tuonut miut ulkomaille” 
näin aloittaa kirjan Laila Hirvisaari, jo-
ka kuusivuotiaana sotaorpona kulki äidin 
kanssa evakkomatkan Lappeenrannasta 
Mynämäelle.

 Suurimman osan kirjasta täyttää his-
toriantutkijan FT Keijo K. Kulhan artik-
keli ”Karjalainen heimo mieron tiellä”. 
Kirjoittaja on itse lähtöisin Käkisalmesta. 

Amanitan Evakkotaival on  
suurteos siirtoväen tarinasta

Evakkotaival – Karjalan siirtoväen tarina
Amanita oy 2019.  
495 sivua. Yli 360 valokuvaa. 
ISBN 978-952-5330-99-1

Hän luo kokonaiskatsauksen karjalaisen 
kansan evakuoinnista, asuttamisesta (pi-
ka-asutuslaki, maanhankintalaki) ja koko 
kansan sopeutumisesta sotien jälkeiseen 
aikaan. Kulhan artikkeliin liittyy laaja 
lähdeteosluettelo lisätietoa kaipaaville.

Karjalan Liiton perustamisesta ja toi-
minnasta kertoo Liiton nykyinen puheen-
johtaja Pertti Hakanen.

Sari Savikko ja Hanna Pukkila-Toi-
vonen esittelevät luovutetun Karjalan pi-
täjät. Myös tässä osiossa on lähdeluette-
lot, joista voi hankkia lisätietoa.

Kirjan kuvitus on runsas ja korkeata-
soinen. Kuvalähteet mainitaan erillisessä 
hakemistossa. Henkilö- ja paikannimi-
hakemisto on kirjan lopussa. 

Tämä arvoteos antaa kokonaiskuvan 
Karjalan siirtolaisten evakkotiestä ja 
koko Suomen selviytymisestä ankara-
na aikana. Perheet ja suvut voivat jakaa 

muistoja ja tietoa nuoremmille suku-
polville tämän selkeän kirjan kautta. 
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Tilaa nyt kirjoja omaksi 
tai läheisille 
– ehdit tuikata ne pukinkonttiin!

Putkiliike
P. NUORA OY

37560 Lempäälä
puh. 010 548 8130
fax. 010 548 8139

putkiliike@nuoraoy.fi

Vielä ehdit tukea 
Muistopuiston aitahanketta 
Sakkola-Säätiö rakennutti aidan Sakkolan kirkon  
muistopuiston ympärille. Aidan sisäpuolella 
sijaitsevat muistomerkit. Paikalle pystytetään aitaa 
lahjoituksin tukeneitten nimet sisältävä muistotaulu. 
Lahjoitukset suoritetaan Sakkola-Säätiön tilille  
FI85 5228 0340 0005 58. 

Tekstikenttään: Muistopuiston aitalahjoitus. Lah-
joittaja: xxxxx (anna nimi tai suku tai kenet haluat 
lahjoittajien muistotauluun).

SAKKOLA-SÄÄTIÖN HALLITUS

Metsäpirtti-kalenteri  2020
Metsäpirtti Seuran kalenteri ensi vuodeksi sisältää 
uusia ja vanhoja kuvia Metsäpirtistä ja Helsingin 
Yliopiston Allakkatoimiston kalenteriosuuden.
Tilaa itselle ja lahjaksi. Hinta vain 10 € + postituskulut.

Metsäpirtti-muistoadressit
Adressin kansikuvana sisäkuva Metsäpirtin kirkosta 
tai hautausmaan portilta.
Hinta 10€ + postimaksu

Tilaukset: Helka 
Eeva-Korpela
helka.korpela@
hotmail.com tai 
p. 040 565 0905

Hanki Vuoksela-tuotteita 
ja tutustu vuokselalaisten elämään  
kirjoituksin tai kuvien kertomana: 

KIRJAT
• Vuoksela-kirja, pitäjähistorian 4. painos  

vuodelta 2003, 15 €/kpl  
3 kirjaa myydään pakettihintaan 30 €

• Sotiemme Vuoksela -matrikkeli,  2. painos,   
30 €/kpl, 2 kpl 50 €

• Vuokselan asujaimisto,  25 €/kpl 
• Vuokselaa kuvina I-osa,  n. 600 mustavalkoista 

kuvaa, 25 €/kpl
• Suvannon Seutu 1917-1921, elämää ja kohtaloita,  

30 €/kpl
• Liikemiehiä ja hyväntekijöitä. Luovutetun Karjalan 

talousalueen vaikuttajat,  35 €/kpl

SURUADRESSIT, joissa on Vuoksela-Seuran nimi ja 
vaakuna
• Suruadressit erilaisin kansikuvin ja tekstein,   

vain 9 €/kpl
• Lämmin osanotto (koko 11 x 17 cm), 2,50  €/kpl

KORTIT,  joissa on Vuoksela-Seuran nimi ja vaakuna 
• Onnittelukortti  (koko 21 x 30 cm)  

teksti Onnea,  9 €/kpl
• Onnittelukortti  ( koko 15 x 21)   

erilaisia tekstejä,  3,50 €/kpl
• Onnittelukortti (koko 11 x 17)   

erilaisia tekstejä,  2,50 €/kpl
• Vuoksela-aiheisia  postikortteja,  

sarja  (7 eri aihetta), 4 €/sarja
• Joulukortteja (yli 60 erilaista)   

1 €/kpl, 5 kpl 3 €,  10 kpl 5 € 

MUUT  VUOKSELA-TUOTTEET:
• Vuoksela-vaakuna, pöytästandaari,  25 €/kpl                                    
• Vuokselan isäntäviiri,  50 €/kpl
• Vuoksela-paitoja (koot S-XXL),  12 €/kpl
• Vuoksela-rintanappi,   Mie (sydän) Vuoksela 

3 €/kpl,  2 kpl  5 €

Tilaukset:  
Tammelasta: Ebba Penttilä,   
p. 040-823 2016 tai ebba.penttila@gmail.com   
Osan tuotteista saa myös Parolasta: 
Anneli Venäläinen,  
p. 050 514 2233, annelivena@gmail.com    
Tilauksiin lisätään postikulut, ellei tuotetta voi hakea. 
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Tilaa omaksi tai läheisille Sakkola-Säätiön historia- ja kyläkirjoja, ynnä muita tuotteita;
viirit, solmiot, huivit, paidat, lottakupit  Kts. www.sakkola.fi

Koko Sakkolan
kirjasarja

tarjouksessa
yhteishintaan

450 euroa (sis. kyläkirjat,
Sakkolan historian ja

Tuvasta tupaan  -kirjan)
tai 420 euroa

(sis.13 kpl kyläkirjoja)

Koko Sakkolan kirjasarja  
on tarjouksessa 

yhteishintaan 450 € 
sisältäen kyläkirjat, Sakkolan historian 

ja  Tuvasta tupaan  -kirjan tai

420 € 
sisältäen 13 kpl kyläkirjoja

Tilaukset: Aila Alanen 040-7076164
aila.alanen@ sakkola.fi

Sakkola-Säätiön kustantamia historia- ja kyläkirjoja 
ynnä muita tuotteita: viirit, solmiot, huivit, paidat ja 
lottakupit löydät säätiön kotisivulta www.sakkola.fi

Tilaa nyt Er.P 6 
-muistojulkaisu 
Karjalaisen erillispataljoonan Er.P 6:n taiste-
lujen tien lisäksi kirjaan on koottu kertomuk-
set pataljoonan veteraanien ja myöhemmin 
pataljoonan perinneyhdistyksen Keljan 
taistelun vuosipäivänä 27.12. kahdeksalla 
vuosikymmenellä järjestämistä muistojuhlista 
sekä mm. Keljan taistelun patsashankkeen 
vaiheista.

Tilaukset:  Antti Hynnä p. 040 849 0048 
tai antti.hynna@tuni.fi 
Aila Alanen, aila.alanen@sakkola.fi 
tai  p. 040 707 6164.

Talvisota alkoi 30.11.1939 ja päättyi 13.3.1940
Talvisodasta on kirjoitettu paljon ja nyt olemme 
palannut aiheeseen kirjoittamalla aiheesta pieneh-
kön kirjan nimellä

6. Rajakomppania talvisodassa

Sen taistelujen tie oli Raudussa, Sakkolassa ja Vuok-
selassa.  Näistä pitäjissä on myös lyhyet esittelyt 
kirjassa.
Kirja valmistuu marraskuun aikana ja sen hinta on 
20 € lisättynä lähetyskuluilla.

Tilaukset:
Teuvo Kuparinen, teuvo.kuparinen@gmail.com
Kastevuorenkuja 4 B 28, 02360 Espoo tai
Taisto Virkki, taistovirkki@gmail.com
Paununkatu 24, 33700 Tampere 

Tule Karjalatalolle Helsinkiin, 
Käpylänkuja 1,  suku- ja 
pitäjämarkkinoille lauantaina 16.11. 
klo 10–14, siellä Sakkola-Seura myy 
Sakkolan kyläkirjoja ja muita tuotteita.

Voit myös antaa lehtivinkkejä toimittajalle.

16.11. 
kirjat 
Karjala-
talolla

30 €
+ postitus

Uusia kirjoja!
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Elokuussa 2019 Urjalassa julkaistu 
”Muistelmat”-teos on noin 100-sivui-
nen muutamalla kuvalla varustettu muis-
telmateos, jossa isovanhempieni Väinö 
Virkin ja Ester o.s. Savolaisen kaikki 
neljä lasta eli Maija Lintuala, Annik-
ki Iso-Kokkila, Martti Virkki ja Matti 
Wirkki muistelevat omaa lapsuuttaan, 
nuoruuttaan ja nuorta aikuisuutta. Li-
säksi pyysin kirjaan muistoja myös ser-
kultani Terhi Virkki-Hatakalta, jonka 
kanssa olen koko lapsuuteni leikkinyt. 
Kirjoitin kirjan loppuun myös omat lap-
suus- ja nuoruusmuistoni. 

Olemme asuneet Terhin kanssa lapsuu-
temme ja nuoruutemme entisessä Piik-
kiön kunnassa, nykyisessä Kaarinan kau-
pungin Littoisissa, tarkemmin Nunnassa. 
Naapurissamme asuivat ”Kotipappa” ja 

”Kotimamma” eli Esteri ja Väinö Virk-
ki, joiden hoidettavana olimme siskoni 
Kirsin ja serkkuni Arhon kanssa koko 
lapsuuden ja nuoruuden. Pappa kuoli 
vuonna 1985 ja mamma kuoli vuonna 
1998 ollessani 26-vuotias. 

Kuulin nuorena aikuisena etenkin 
mammalta paljon juttuja Mörölästä, Pöl-
läkkälästä, Äyräpäästä ja mm. Juvosis-
ta, Kymäläisistä, Romuista, Rämöistä, 
Savolaisista, Turkeista, Virkeistä, Väi-
säsistä.... Olisi pitänyt ymmärtää silloin 
kirjoittaa niitä juttuja paperille, eikä luot-
taa omaan muistiin. 

Haastattelukierros tuotti 
runsaasti materiaalia
Tästä monta vuotta myöhemmin vähän 
vanhentuneena ja toivottavasti myös vii-
sastuneena aloin kyselemään isältäni 
mahdollisia sukulaisia haastateltavak-
si. Aloitin haastattelemaan lähisukulai-
siani ja vähän kaukaisempiakin sukulai-
sia vuonna 2010-2012 isän kanssa kier-
rellen heidän luonaan. 

Tämän jälkeen oli monen vuoden ”luo-
va tauko”, kun olin töissä, opiskelin sa-
malla, hoidin lapsiani jne. Muutama vuo-
si myöhemmin eli viime vuonna, ajat-
telin, että minun on viimein saatava jo 
haastatteluja kirjoitettua tietokoneelle ja 
tulostettua paperille sotkuisista ja seka-
laisista muistiinpanoista sekä nauhoituk-
sista. Viimeisen vuoden ajan olen yön 
pimeinä tunteina ja lasten nukkumaan 
menon jälkeen sekä satunnaisesti viikon-
loppuisin yrittänyt saada tehtyjä haastat-
teluja ja muistelmia valmiiksi. Serkkuni 
Terhi täytti kesäkuussa 50 vuotta, mutta 
muistelmat eivät valitettavasti vielä sii-
hen mennessä valmistuneet. 

Annikki-tätini piti 80-vuotissynty-
mäpäivät vähän ennen varsinaista syn-
tymäpäivää, tämän vuoden elokuussa. 
Ajattelin, että siihen mennessä minun 
on ”pakko” saada jo kirja ”rykäistyä” 
vihdoinkin valmiiksi ja kansien sisään. 
Kirjaa oli hiottu pitkin talvea ja kevät-
tä uudelleen jo monta kertaa. Tekstejä 
oli muokattu ja korjattu muistelijoiden 
kanssa muutamaan otteeseen. Hain teok-
sen kirjapainosta kaksi päivää ennen tä-
din syntymäpäivää ja ”julkaisin” kirjan 
juhlallisesti 11.8.2019 lähisukulaisten 
ympäröimänä.

Kirjaa on painettu kahdeksan kappalet-
ta. Lähetän kirjassa julkaistuja muistel-
mia tähän Suvannon Seutuun julkaista-
vaksi. Ensimmäiset muistelmat eli Mai-
ja Lintualan muistelmat on jo julkaistu 
lehdissä numero 2–3/2019. Vuonna 1938 
syntynyt Maija muistaa ainoana sisaruk-
sista Uudessakylässä olleen Mörölän ta-
lon ympäristöineen. Annikki on synty-
nyt 1939 evakkomatkan aikana Vuok-
senrannassa. Annikki muistaa hämärästi 
joitain asioita evakkomatkasta. Martti 
on syntynyt Mörölässä 1942, mutta ei 
2-vuotiaana evakkoon lähtijänä muis-
ta Mörölää. 

Hilma-mummo ja Tuomas-äijä Virk-
ki ovat kuitenkin kertoneet lapsenlapsil-
leen paljon Mörölän ajoista ja asioista. 
Näitä isovanhempien kertomia juttuja ja 
asioita olen kirjoittanut muistelmateok-
seen Maijan, Annikin, Martin ja Matin 
muistelemina. Aloin haastattella isääni, 
tätejäni ja setääni, koska halusin lisä-
tietoja heidän vanhemmista ja heidän 
omasta lapsuudestaan eli ajasta entisen 
Kalvolan, nykyisen Hämeenlinnan Pirt-
tikoskelta. Etenkin tietysti halusin kuulla 
kaiken mahdollisen evakkomatkoista ja 
Vuokselan Uudestakylästä, josta pappa 
on kotoisin ja Äyräpään Vuosalmelta, 
josta mamma on kotoisin. 

Jossain vaiheessa huomasin, että kaup-
poihin oli tullut Isovanhempi-kirjoja, 
Äiti-kirjoja, Isä-kirjoja ja sukupuukir-
joja. Olen ostanut lähivuosina suunnil-
leen kaikki kirjakaupoista löytyneet Iso-
vanhempikirjat ja täyttänyt niitä omien 
vanhempieni kanssa jo heidän kylläs-
tymiseensä asti. Onpahan tullut ainakin 
kyseltyä kaikki mahdolliset asiat, ettei 
tule harmitelluksi jälkikäteen. Tämä vin-
kiksi myös muille eli isovanhempikirjoi-
hin on tosi kätevä täyttää juttuja oman 
vanhemman tai isovanhemman kanssa. 
Kirja isovanhemman toimesta täytetty-
nä sopii myös lapsenlapselle lahjaksi. 

Haastatteluista 
sukututkimukseen
Oman suvun asioista innostuneena il-
moittauduin tänä syksynä kansalaiso-
piston vajaa kaksi kuukautta kestävälle 
Sukututkimuksen starttikurssille. Aina-
kin ensimmäisellä kahdella kerralla kurs-
silla on tullut todella mielenkiintoista 

MARI HONKANEN PERINTEENTALLENTAJANA

Mari Honkasen käsissä on kappale 
karjalaista historiaa ja oman suvun 
tarinoita. 

Mari Honkanen haastatteli systemaattisesti suvun vanhimmat jäsenet

Suvun tarinat kiteytyivät kirjaan
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asiaa ja opettaja on kertonut meille mo-
nenlaisia vinkkejä ja linkkejä, joista voi 
löytää tietoa. 

Olen tehnyt kolme Karjalan matkaa 
samoihin aikoihin haastattelujen kans-
sa eli 2010-luvun alkupuolella. Ensim-
mäinen matka suuntautui Vuosalmelle, 
toinen Vuokselan Uuteenkylään ja kol-
mas matka äidin puolen isovanhempieni 
kotiseuduille Koivistolle ja Kuolemajär-
velle. Karjalan matkojen jälkeen on ol-
lut paljon helpompi eläytyä kuultuihin 
ja luettuihin Karjalaa ja evakkomatkoja 
koskeviin asioihin ja miettiä tapahtunei-
ta asioita paikan päälle, vaikka raken-
nuksia ei olekaan pääsääntöisesti enää 
jäljellä. Hilma Virkin o.s. Kymäläisen 
kotitalo löytyy sentään edelleen Vuok-
selan Uudestakylästä.  

Hilma ja Tuomas Virkin lapset 
1980-luvulla, ilmeisesti Hattulassa. 
Vasemmalta Väinö Virkki, Alma 
Haakana, Eenokki Virkki, Aino 
Ryyppö, Uuno Virkki, Toivo Virkki. 
Suvun kertomus on tallentunut 
mm. heidän kertomanaan.

SUVANNON SEUDUN SUKUTUKIMUSPIIRI
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Suvannon Seudun Sukututkimuspiiri 
syntyi 17 vuotta sitten. Suvannon alueen 
sukututkijat Metsäpirtistä, Pyhäjärvel-
tä, Raudusta, Sakkolasta ja Vuokselasta, 
olivat keskusteluissaan todenneet, että 
Suvannon ympärillä asuneilla oli paljon 
yhteisiä asioita. Yksi oli tutkinut yhtä 
asiaa, toinen toista. Olisi hyvä vaihtaa 
ajatuksia ja jakaa toisten kanssa vink-
kejä ja materiaalia.

Teemoja pitäjävetoisesti 
Perustavassa kokouksessa Karjala-talol-
la syntyi piiri, joka kokoontuu 4 kertaa 
vuodessa. Toimintaa ”johtaa” vetoryhmä, 
johon kuuluu kaksi edustajaa kustakin 
pitäjästä. Ryhmässä keskustellaan piirin 
ohjelmasta sekä käytännön asioista. Ku-
kin pitäjä vastaa vuorollaan kokouksen 
suunnittelusta, ohjelmasta ja tarjoilusta. 
Varsinaiset kokoukset alkavat lauantaina 
klo 14 kestäen noin kolme tuntia. Kah-
via saa klo 13 lähtien. Samalla voi tavata 
muita ryhmän jäseniä vapaamuotoisesti. 

Suvannon Seudun Sukututkimuspiiri 
kokoontuu neljästi vuodessa

Vetoryhmä on kokoontunut jo aiemmin.
Kokousten ohjelma vaihtelee. Joskus 

käsitellään sukututkimusohjelmia ja nii-
hin liittyviä asioita. Alueen historia on 
ollut esillä monipuolisesti. Pitäjiemme 
taloja, sukukirjoja ja historiaa on pyritty 
tutkimaan eri tahoilta. Jos esimerkiksi 
Rautu on kokouksen vetovastuussa, oh-
jelma voi olla Rautu-painotteinen tai sit-
ten on saattanut löytyä luennoitsija, joka 
puhuu koko aluetta koskevasta asiasta.

Ryhmämme ehkä suurin saavutus tä-
hän mennessä on ollut kirja Suvannon 
Seutu 1917-1921, jossa käsitellään kan-
salaissodan aikaa ja sen vaikutusta pi-
täjiemme alueella. Viimeisin, vielä kes-
keneräinen, projekti on Venäjän arkis-
toista löytyneitten alueemme henkikirjo-
jen ”suomentaminen”. Ne ovat vuodelta 
1712 ja vanha venäjän kieli on työlästä 
luettavaa ja käännettävää!

Olemme vuosittain osallistuneet Van-
taalla järjestettävään Kuulutko Sukuuni 
–tapahtumaan. Siellä voi tavata sukutut-
kijoita, etsiä omia juuriaan sekä tutustua 
pitäjiämme koskevaan kirjallisuuteen.

Piirillämme ei ole jäsenmaksua. Va-
paaehtoisella kahvirahalla rahoitamme 
toimintaa.

Monenlaista asiaa löytyy myös sivuil-
tamme http://www.suvannonsuvut.net/, 
esimerkiksi lista erilaisia piirin aikaan-
saamia tallenteita, kuten henkikirjat 
1818, lahjoitusmaatalonpoikia, histo-
riallisten karttojen linkkejä, läänintilejä 
ja tuomiokirjoja ajalta 1637–1700. Si-
vulta löydät myös nopeasti tiedon suku-
tutkimustoimialan käytännesäännöistä.

Facebookiiin perustettiin oma ryhmä 
vuonan 2013. Siellä on ryhmämme tie-
toja nimellä SuvannonSeudunSukutut-
kimuspiiri https://www.facebook.com/
groups/223242521163730/. 

Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset ovat Helsingissä, 
Karjala-talolla 16.11.2019 klo 14-17 
Laatokka-salissa, järjestäjänä Metsä-
pirtti; 25.1.2020 Laatokka-salissa, jär-
jestäjänä Sakkola; 18.4.2020 Yläsalissa, 
järjestäjänä Vuoksela. Tervetuloa mu-
kaan piiriin!

Haastattelut ovat olleet erittäin aikaa 
vievää touhua, mutta niitä on ollut sa-
malla todella antoisaa tehdä. Olen kuul-
lut monet haikeat, mutta myös hauskat 
jutut, joita muutoin en olisi kuullut, jos 
en olisi kiertänyt ”kyläluutana” sukulai-
sissa isäni Matti Wirkin kanssa.
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Antti Hynnä
hallituksen puheenjohtaja
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Aila Alanen
hallituksen varapuheenjohtaja
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Mervi Äikäs
sihteeri
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Hannu J. Paukku
puheenjohtaja
Harjatie 5, 32210 Loimaa
puh. 0500 741 296
hannuj.paukku@gmail.com

Hannu Turkkinen
varapuheenjohtaja
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sihteeri
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puheenjohtaja
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riikka.rastas@gmail.com
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sihteeri
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Aila Martelius-Mäkelä
puheenjohtaja
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puh. 050 594 8712
aila.martelius@nettikirje.fi
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Seppo Komonen
puheenjohtaja ja sihteeri
Kompiontie 43a, 51200 Kangasniemi
puh. 0400 191 235
seppo.t.komonen@gmail.com

Jyrki Warvas
varapuheenjohtaja
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puh. 040 568 6314
jyrki.warvas@dnainternet.net

Ebba  Penttilä
Vuoksela-tuotteiden tilaukset 
Leppämäentie 5, 31300 Tammela 
puh. 040 823 2016 
ebba.penttilä@gmail.com 

Anneli Venäläinen
Jäsenvastaava ja tuotemyyjä  
p. 050 514 2233,  
annelivena@gmail.com

Riitta Haakana
nettivastaava
puh. 040 550 1613
riitta.haakanan@gmail.com
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Suvannon seudun sukututkimuspiiri
www.suvannonsuvut.net
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Niilo Kiiski
sihteeri
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Raija Herrala-Nurmi
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Martti Ukkonen
puheenjohtaja
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martti.o.ukkonen@gmail.com
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Kari Ahtiainen
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kari.ahtiainen@dnainternet.net
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puheenjohtaja
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