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NRO 2/2007 HELMIKUU

Sakkolan lottia johdonvetoharjoituksissa. Suojeluskunnat perustettiin 90 vuotta sitten, kun maa oli itsenäistynyt.
Kuva Petäjärvi-kirjasta.
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* Turkkisen turinat, s.4

* Sakkola-Seura 45-vuotiaaksi, s. 5

* Suvannon Seudun teemanumerot, s. 5

* Oliko Sakklassa
   Buddhalainen kalmukkihauta,  s. 6

* Pääsiäisajan toimia ja virpoloruja, s. 7

* Virpovarpu Metsäpirtistä, s. 8

* Krusifiksin takana s. 9

* Aseeton desantti, s 9

* Ortodoksille pääsiäinen on
   vuoden tärkein juhla, s. 10-11

* Pääsiäistä Keski-Vuoksi
   -lehdessä 1937, s. 12

*  Kotiseutumatkalle Vuokselaan, s. 13

* Vuokselan maamiesseurasta,  s. 14

* Virkin virkeet  s. 15

* Wanhat tapahtumat - muistat sie?,  s. 16

* Lottatoimintaa Vuokselassa, s. 17

* Sakkolan suojeluskunnista, s. 18-19

* Pikku Silvian matka,  s. 20
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* Kauko-Karjalan matka jatkuu, s. 22-24
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* Perhetapahtumia,  s. 26-29

HAPARAISTEN, KELJAN JA PURPUAN KYLIEN
KYLÄKIRJAA KOOTAAN PARHAILLAAN!
Allekirjoittaneille yhdyshenkilöille toivotaan materiaalia,

esimerkiksi lyhyitä kertomuksia, kuvauksia, valokuvia yms.
Kysy meiltä asiasta myös tarvittaessa lisätietoja!

Aila Alanen, Ollilantie 16, 37500 Lempäälä,
puh. 03- 3752 852, 040-707 6164, aila.alanen@lempaala.fi

Hannu Turkkinen, Turkkisentie 12, 37500 Lempäälä
puh. 03-3752 525, 040-581 4398, hannu.turkkinen@kotiportti.fi

Hannu Paukku, Harjatie 5, 32210 Loimaa
puh. 02-762 8152, 0500-741 296, hannu.paukku@punkalaidun.fi

Seuraava lehti ilmestyy ennen äitienpäivää, aineistot 25.4  mennessä!

Sakkola-Säätiön pyynnöstä
kerätääntietoja suunnitteilla

olevaa kirjaa varten kylistä

Haitermaa,
Lupra ja

Pannusaari

Kaikki tiedot, muistelut,
valokuvat yms. materiaali on
tervetullutta! Laita mukaan

 lähettäjän yhteystiedot ja
mahdollisimman tarkat tiedot

kuvien henkilöistä ym.
Lisätietoja antavat

yhteyshenkilöt

Eino Naskali,
Ollilantie 2, 37500 Lempäälä

puh. 03-3750 574

Anneli Kuisma,
Kuismantie 4, 37550 Lempäälä

puh. 03-3748 410

TIKANSAARI -kirjan teko etenee
.

Onko sinulla vielä tarjolla tietoja, tarinoita,
valokuvia tms. muuta materiaalia?
Ota yhteyttä: Seppo Suikkanen,

Vanha Hervannantie 169,   33880 Lempäälä
puh.050 542 8262
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Asianajaja,
va ra tuomar i
Kari Silvennoi-
nen ajaa karja-
laisten Neu-
vostol i i tol le
pakkoluovu-
tettujen mai-
den palautta-
mista oikeille
omistajilleen.
Hänen toimistonsa kautta on mennyt
Venäjän presidentille Vladimir Vladimi-
rovits Putinille jo useiden kymmenien,
jopa satojen, karjalaisten vaatimukset
perintömaiden palauttamiseksi.

Silvennoinen esittää tulleensa tutki-

Karjala takaisin
vaikka tila kerrallaan

muksissaan siihen tulokseen, että Ve-
näjänkin hyväksymien kansainvälisten
sopimusten ja asiakirjojen perusteella
suomalaisten omistusoikeus 1947 Pa-
riisin rauhansopimuksen mukaisen val-
takunnan rajan taakse jääneisiin kiin-
teistöihin on edelleen voimassa.  Sil-
vennoinen katsoo, että vain Suomen
itäraja on muuttunut, ei kiinteistöjen
omistusoikeus.

Muutaman kiinteistön osalta asia on
viety jo Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuimen käsiteltäväksi, kun Venäjän
valtiolta ei ole saatu myönteistä vasta-
usta kiinteistöjen omistusoikeuden pa-
lauttamiseksi.  Viimeisten lehtitietojen
mukaan ihmisoikeustuomioistuin on jät-
tänyt asian käsittelemättä, koska se kat-
soo, ettei asian käsittelyssä ole vielä
käytetty kaikkia käytettävissä olevia
oikeustoimia.  Silvennoinen onkin vie-
mässä asian venäläisten tuomioistuin-
ten käsiteltäväksi

Ajatus on erittäin mielenkiintoinen,
varsikin näissä olosuhteissa, jolloin
Karjalan kannaksen rantoja myydään
kovaan hintaan pietarilaisille uusrikkail-

le kesämökkitonteiksi ja melkein joka
niemeen, notkoon ja saarelmaan alkaa
nousta venäläisten mökkikyliä, hiihtokes-
kuksia ja muita lomanviettopaikkoja.

Saattaa olla, että tulee vielä suuria ris-
tiriitoja siitä, kuka minkäkin maa-alueen
omistaa, mikäli ehkä vuosikymmenien
kuluttua asialle saadaan Silvennoisen
mielipiteen mukainen ratkaisu niin, että
omistusoikeus säilyy alueen miehittä-
misestä huolimatta.  Mistähän venäläi-
set löytävät kiinteistöihin aidot ja oike-
at kauppakirjat, testamentit tai perun-
kirjat, lainhuutotodistukset ja muut asia-
kirjat, joilla todistaa omistusoikeus?

En ymmärrä, miksi venäläisillä on oi-
keus ostaa Suomesta rantatontteja ja
muitakin kiinteistöjä, kun me suomalai-
set emme vieläkään voi ostaa Venäjältä
edes omia maitamme.

Hannu J. Paukku
Sakkola-Säätiön

valtuuskunnan puheenjohtaja
Harjatie 5, 32210 LOIMAA

GSM 0500-741296
hannu.paukku@punkalaidun.fi

 Sakkolan   KIRKONKYLÄN   KIRJAN
ALOITUSKOKOUS 14.4.2007

Kirkonkylä muodostui useasta kyläkunnasta;
Kirkonmäki ja sen ympärillä olevat Karhola, Luprikkala ja Sipilänmäki

muodostivat Kirkonkylän koulupiirin.
ALOITUSKOKOUS on lauantaina 14.4.2007 klo 14.00,

Lempäälän Ehtookodon kurssitilassa,
Osoite: Katepalintie 9, 37500 LEMPÄÄLÄ. 

Tarkoituksemme on tallentaa jo taltioitua, vielä muistissa olevaa sekä
kuulemaamme perinnetietoa  jälkipolville henkiseksi evääksi entisestä

kotiseudustamme kyläkirjan muotoon. 
Paikalle toivomme kaikkia asiasta kiinnostuneita sakkolalaisia

ja heidän jälkeläisiään. 
Kokouksessa nimetään työryhmä kyläkirjahanketta toteuttamaan. 

Materiaalia kuten; kertomuksia, kuvauksia, valokuvia yms. voi toimittaa
aloituskokouksen kokoonkutsujina mainituille henkilöille,

joilta saa asiasta tarvittaessa lisätietoja. Tervetuloa, kahvitarjoilu! 
Kokoonkutsujat:

 
Matti Naskali,
Rautaranta 8, 28400 Ulvila
puh. 0500-721902, 02-5380855,
s-posti:
matti.naskali@mknpalv.inet.fi

Antti Hynnä,
Ollilantie 11, 37500 Lempäälä,
puh. 040-8490048, 03-3752690,
s-posti:
antti.hynna@tut.fi

Sukuseura
VILAKKALAN EEVAT

tapaaminen Porvoossa
helluntaina 27.5. 2007

* 10.00 jumalanpalvelus
* 11.30 lounas Omenamäen

palvelukeskuksessa
(Tulliportinkatu 4)

* 12.30 kokous ja
kakkarakurssi Lundintalossa

(Aleksanterinkatu 11)

Koko suku mukaan!

-  Sukuneuvosto

Ilmoittautumiset 20.5. mennessä
pj. Jorma Länsirinteelle

Kytöperänkuja 2,
04430 Järvenpää

puh. 044-320 9313
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Kotona ja kaukana
Turinoita rustatessa maha vielä kur-

luttaa  ja pää suhisee parin viikon kult-
tuurisokista matkattuamme turistiryh-
män mukana väkirikkaassa Intiassa.
Loistoa ja kurjuutta pyhien lehmien,
kameleiden ja riksojen kera väentungok-
sessa. Taj Mahal ja slummit täyttyivät
yli miljardin ihmisen maassa väenpal-
joudesta niin oman maan kansalaisista
kuin meistä turisteista. Kannaksen tie-
olot alkoivat tuntua loistavilta kotimaan
liikenneoloista puhumattakaan. Rasit-
tava, mutta toisaalta antoisa seikkailu-
matka hindulaisen kulttuurin kotimaa-
han.

Vaan eipä päässyt karjalaisuus eikä
sakkolalaisuus unohtumaan. Ryhmäs-
sämme oli evakkojen jälkeläisiä  ja ny-
kyisen Karjalamme eläjiä. Löytyipä yksi
possupatsaskin kokoelmaani kartutta-
maan basaarista, vaikka sika luetaan-
kin saastaisiin eläimiin Intiassa.

 Kännykkään tuli niin tekstiviestejä
kuin pari puheluakin Sakkola-juhlien tii-
moilta. Lähtijöitä tuntuu kertyvän mu-
kavaa vauhtia. Jo yli kaksisataa vara-
usta on kertynyt matkatoimistoille en-
simmäisen ilmoittautumiskuukauden
aikana. Sakkola-Säätiö huolehtii juhla-
päivän ohjelmasta, matkatoimistot var-

sinaiset matkajärjestelyt.
Lyhykäisyydessään tuon juhlalauan-

tain ohjelma on seuraava: Sakkolan kir-
kon raunioilla muistolehdossamme juh-
lajumalanpalvelus, siirtyminen Kivinie-
meen Losevo-hotelliin kirkkokahville ja
sen jälkeen pääjuhla Kiviniemen kos-
ken rannalla.

Illanistujaiset Losevon alueella tai
oman majoituspaikan suojissa. Sateen
sattuessa kirkonmenot sateessa ja pää-
juhla hotellin suojissa. Toivotaan pou-
tasäitä, kuten kymmenen vuotta sitten.

Perjantaina ja sunnuntaina  voi sitten
pistäytyä entisillä kotikylillä, purjehtia
Konevitsan luostarille, vierailla vaikka-
pa Käkisalmessa tai Terijoella. Voipa
joku ehtiä Pietariin tai Kronstattiin asti.
Paluumatkalla on mahdollisuus Viipu-
rin torielämän ihmettelyyn, poiketa
Äyräpäähän, Summaan, Tali-Ihantalaan
taistelupaikkoja katsastamaan.

Juhlien valmistelut jatkuvat toisaalta
säätiön hallituksessa ja työryhmissä,
toisaalta yhteistyökumppanien kanssa
niin kotikonnuilla kuin Sakkolassakin.

Venäläisdelegaatio saapunee huhti-
kuussa pääsiäisen jälkeen ja pääsem-
me varmistamaan syksyllä sovittuja asi-
oita. Vieraamme  katsastavat Punkalai-
tumen, Vesilahden ja Lempäälän elämää
sekä tutustuvat suomalaiseen kunnal-
lishallintoon.

Viime turinoissani kaipailin muutami-
en kylien liikkeellelähtöä kyläkirjahank-
keeseen. Ilokseni viesti on mennyt pe-
rille. Riiskan ja Röykkylän väet ovat
vuorostaan ryhtyneet tuumasta toi-
meen kirkonkyläläisten ohella. Toisaal-

la tässä lehdessä on ilmoitukset, joiden
avulla työtä käynnistetään.

Säätiö antaa omalta osaltaan tukensa
aloitusrahan ja kustantajan roolissa.
Taitava toimittajamme Marjo ja museo-
vastaavamme, monitoimimies Antti an-
tavat asiantuntija-apua keruussa, talti-
oinnissa ja työstämisessä. Varsinaiset
painatustyöt ja kirjojen julkistamiset
ovat sitten vuorossa uusilla hankkeilla
vuoden 2008 aikana. Säätiön budjetis-
sa on varauduttu kahdesta-kolmeen ky-
läkirjan julkaisemiseen vuosittain.
Kuluuhan materiaalin keruuseen ja alus-
tavaan muokkaukseenkin oma aikansa.

Haparaisten materiaalin työstössä on
itselleni auennut isänpuoleisen suvun
ja kotikylän elämä elävänä. Nyt ymmär-
rän paljon paremmin vanhempieni ja
sukuni menetykset ja kaipuun Karja-
laan.

Kun alkuperäiset kyläläiset: Sirkka,
Viljo, Aimo ja oman suvun jäsenet ovat
kertoilleet ja valaisseet kylän arkea ja
juhlaa, sotia ja evakkotaipaleita, olen
saanut rautaisannoksen sukumme juu-
rista ja elämästä viime vuosisadan al-
kupuolella. Kun itse on päässyt käy-
mään Suvannon rannoilla ja ihaillut
Kajavasaarta Runteenmäen rinteiltä,
ymmärrän nyt paremmin tätieni ja isäni
kertomuksetHaparaisten hersyvästä
elämästä ennen evakkoon joutumista.
Niitäpä lisää muistelen kyläkirjan ja Sak-
kola-juhlien myötä.

Kevätterveisin
Hannu Viljonpoika Turkkinen

PS. Vunukoille aion tänä pääsiäisenä
tehdä navetan ylisille liekun.

RIISKAN kyläkirjaan
aloitetaan ottaa tietoja.

Yhteyshenkilönä on Irma Havumäki, Filemon Karppasen tytär.
Paturintie 6 D, 00640 Helsinki,puh.09-7520 347

Kaikkea tietoa Riiskasta kaivataan ja otetaan vastaan!

Sähköpostilla tietoja voi antaa seuraaville
toivo.kuparinen@pp.inet.fi

teuvo.kuparinen@netsonic.fi

Seuraava
Suvannon Seutu
ilmestyy ennen
äitienpäivää,

aineistot toimitukseen
25.4  mennessä!

Äitienpäiväasioiden lisäksi
toivomme muisteluksia ja

 kertomuksia siitä, millaisia olivat
Karjalassa lasten leikit – kuin

myös työt, joita vunukat tekivät.
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Suvannon Seudun 50-vuotis-
juhlavuosi  jatkuu.

Toukokuulla on äitienpäivänu-
meron vuoro, siihen toivomme
muisteluksia ja kertomuksia erito-
ten siitä, millaisia olivat Karjalassa
lapsien leikit – kuin myös työt, joi-
ta lapset tekivät.

Kesäkuussa odotellaan juhan-
nusta ja saadaan kuulumisia Vuok-
sela-juhlasta ja ennakkotietoa
Metsäpirtin ja Sakkolan pitäjäjuh-
lista.

Heinäkuulla on Sakkola-juhlien
ennakkonumero ja kooste Metsä-
pirtti-juhlien tapahtumista.

Syksyllä lehti ilmestyy syys-
kuussa, loka-marraskuun taittees-
sa on vuorossa juhlanumeromme.

Vuoden päättää perinteisesti jou-
lunumero.

Hyvä lukija: osallistu lehdente-
koon lähettämällä omia kirjoituksia-
si, muisteluja ja tämän päivän kar-
jalaisuutta.

Olemme erityisen iloissamme kir-
joituksista nuorempiin jälkipolviin
liittyen.

Ota rohkeasti yhteyttä  lehden-
tekijöihin ja toimihenkilöihimme!

Sakkola-Seura 45-vuotiaaksi
Sakkolaseura ry:n vuosikokous pidettiin sunnuntaina 18.2.2007 Helsingissä

Karjalatalon Galleria-salissa. Osallistujia oli runsaat 30 henkilöä. Ennen virallisen
kokouksen alkua juotiin Elina Laineen keittämät kahvit, joita juhlisti äskettäin
syntymäpäiviä viettäneiden Alli Ollikaisen ja Eino Systän tarjoamat upeat kakut.
Näin kielet oli sopivasti valmennettu juhlavuoden alkajaistilaisuuteen. Seura on
toiminut 45 vuotta. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 183.

Varsinainen kokous vietiin läpi tavanmukaiseen karjalaiseen tapaan juohevasti
Teuvo Kuparisen toimiessa puheenjohtajana ja Meeri Häkkisen sihteerinä johto-
kunnan hyvin valmistamien asiakirjojen pohjalta. Toimintakertomus hyväksyt-
tiin ja johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Seuran puheenjohtajaksi
jatkamaan pestiään valittiin Leena Rantakari ja johtokuntaan entiset jäsenet.

Viime vuoden toiminta oli monipuolinen. Perinteisen kirkkopyhän, Jollaksen
sauna-ja tarinaillan, Juupajoen Sakkola-juhlien, Kekrijuhlan ja ravintola Nyyri-
kissä pidetyn pikkujoulun lisäksi käytiin syksyllä Tallinnassa uutta Kumu-taide-
museota katsomassa sekä pidettiin uutena kevätkarkelot Karjalatalolla yhdessä
Metsäpirttiseuran ja Rautu-seuran kanssa.

Kuluvan vuoden ohjelma jatkuu perinteisenä. Merkittävänä tapahtumana on
helatorstaina vietettävä kirkkopyhä Vantaan Pyhän Laurin kirkossa, jonka jäl-
keen pidetään seuran 45-vuotisen toiminnan merkeissä juhlatilaisuus ja juodaan
juhlakahvit Pakarituvassa.

Huomattavana tapahtumana on tietenkin Sakkolan pitäjäjuhla Sakkolassa
28.7.2007 Sakkola-Säätiön isännöinämänä ja osallistuminen karjalaisiin pitäjämes-
suihin 14.4.07 Karjalatalolla.

SAKKOLA-SEURAN perinteistä kirkkopyhää
 vietetään helatorstaina 17.5.2007 klo 12.00
Vantaan Pyhän Laurinkirkossa, Kirkkotie 45.

Jumalanpalveluksen jälkeen lasketaan kukkatervehdykset
Sakkolanentisen kirkkoherran Arvo Liesmaan haudalle sekä

Karjalaan jääneiden muistomerkille ja
nautitaan seuran 45-vuotisjuhlakahvit kirkon lähellä Pakarituvassa.

Tervetuloa mukaan kaikki Sakkola-Seuran
sekä myös Metsäpirtti- ja Rautuseuran jäsenet!

Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 10.5. mennessä
Leena Rantakarille, GSM 040 5141682,

s-posti: leena.rantakari@elisanet.fi    TERVETULOA!

Kirkolle pääset Tikkurilan asemalta bussilla 55 ja Helsingistä
Rautatientorilta laiturista 12 bussilla 611, joka lähtee klo 11.18.

Sauna- ja tarinailta torstaina 5.7.2007 klo 18.00
Jollaksessa Karjalaisten Kesäkodilla.

Mukaan omat makkarat, saunajuomat ja pyyhe
sekä iloinen kesämieli. TERVETULOA1
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Olen viime vuosina koettanut
etsiä tietoa suomalaisten var-
haisista kontakteista buddha-

laisuuden ja buddhalaisten kanssa,
ihan vain harrastuksena.

Törmäsin sattumalta mainintaan Sak-
kolasta yllättävässä yhteydessä, luki-
essani Harry Halénin teosta Kulkumie-
hiä: Suomalais-itämainen vieraskirja
(Otava, 1986; teos on vuonna 1996 jul-
kaistu uudelleen nimellä Julma miäs
kun kalmunkki):

”Kuitenkin kalmukit olivat parhaim-
millaan kirjallisesti sivistyneitä, uskon-
nollismielisiä ja kuuliaisia vanhoille aro-
laislaeille. Heillä oli yhteyksiä Kiinan,
Mongolian ja Tiibetin johtomiehiin.
Buddhalainen etiikka rauhoitti vähitel-
len hurjimmatkin mongoliheimot.

Venäjän sotaväkeen pestautuneita
kalmukkeja on jäänyt Suomeenkin. Ai-
nakin Nimiarkiston mukaan Sakkolassa
Petäjärven kylässä Kapakkamäen pääl-
lä puolenkymmenen humisevan hongan
juurelta löytyy ns. Kalmukkihauta, Kal-
mukkienhauta eli Kalmukinhauta. Muis-
titieto kertoo, että siinä on ollut “rys-
sän sotilaiden tai kiertelevien kulkurei-
den viimeinen leposija” tai suorastaan

Sijaitsiko Sakkolassa
buddhalainen kalmukkihauta?

”kalmukinuskoisten hautausmaa ja kirk-
ko.”

Siis olisiko Sakkolassa, Suomen maa-
perällä, voinut olla jo joskus 1700-lu-
vulla jotakin niinkin eksoottista kuin
buddhalainen temppeli? Hurja ajatus,
mutta tämän perimätiedon perusteella
se on mahdollista.

On kuitenkin yhtä mahdollista ja ken-
ties todennäköisempää, ettei Kapakka-
mäen päällä ole ollut buddhalaisuuteen
suoranaisesti liittyvää rakennelmaa.
Kalmukit ovat kääntyneet buddhalai-
suuteen vasta 1600-luvun alkupuolel-
la. Heidän kuten muidenkin mongoli-
kansojen keskuudessa elää edelleen pe-
rinteinen, shamanistinen uskonto. Osa
tuota uskonnollista perinnettä ovat
pyhät rakennelmat, joita mongoliksi
kutsutaan nimellä “ovoo”. Ovoot ovat
eräänlaisia suuria kiviröykkiöitä, joihin
kukin ohikulkija tavallisesti lisää oman
kivensä. Jälkeenpäin tällaiset ovoo-
kummut ovat jossain määrin buddha-
laistuneet esimerkiksi niin, että niihin
pystettyihin puunoksiin on usein sidot-
tu pyhiä kirjoituksia sisältäviä rukous-
lippuja. Alunperin ovoo-kummut kuiten-
kin liittyivät etenkin taivaan ja vuorten

palvontaan, ja siksi ne useimmiten ra-
kentuivat korkeille paikoille, kuten mä-
kien huipuille. Ehkäpä Sakkolassa ollut
Kalmukkihauta onkin ollut juuri tällai-
nen ovoo-kumpu. Tähän viittaisi tieten-
kin se, että Kalmukkihauta on sijainnut
Kapakkamäen päällä. Toisaalta on var-
sin mahdollista, että muut paikalla asu-
neet ovat ajatelleet kalmukkien kivi-
röykkiön olleen jonkinlainen hauta,
mikä puolestaan selittäisi paikan suo-
menkielisen nimen.

Mutta nämäkin ovat vain arvauksia.
Ehkä joltakulta löytyy aiheesta vielä jon-
kinlaista perimätietoa? Kenties joku on
käynyt Kapakkamäellä ja havainnut
siellä jotakin erikoista? Olisi tietysti mie-
lenkiintoista nähdä valokuvia paikan
päältä, vaikkei niissä näkyisikään mi-
tään eriskummallista.

Kaikenlaiset tiedot ja kommentit ai-
heesta ovat tervetulleita!

Yhteystietoni:
Tommi Ojanperä

Taitoniekantie 10 D 82
40740 JYVÄSKYLÄ

Sähköposti: tojan@elisanet.fi
Puhelin: 050-552 0351

Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran kansanrunousarkis-
tosta on tutkija Juha Nirkko

lähettänyt Suvannon Seudun pyyn-
nöstä lukijoillemme pienen hupipa-
lan pääsiäisen merkeissä. Sakkolalai-
nen perinnetieto kertoo, miten nai-
maonni taataan:

”Kun tyttölapsi herää pääsiäisaa-
muna, niin tulee hänen silmiään avaa-
matta heti herättyään lähteä talon
navettaan ja hakea ummessa silmin
härän munat (kivekset) käsiinsä ja

Munien koittamisella naimaonnea
kopeloida ne. Jos hän onnistuu löytä-
mään ne silmiään avaamatta, niin on var-
ma, että hän ennen seuraavaa pääsiäis-
tä löytää sulhasen, mutta jos ei onnistu
löytämään härän munia, niin ei ole sul-
hasestakaan tietoa ja toivoa.

- Sakkola. Kalevalan riemuvuoden kil-
pakeruu (KRK) 1935-36, sidos 126. Yrjö
Kinnari 86.

Koivistolta löytyy yhdistelmä:
Kiirastorstaina tai pääsiäisaamuna piti

nousta tilaltaan ummessa silmin ja men-

nä navettaan silmät kiinni ja um-
messa silmin härän tai pässin taak-
se, ja silmät kiinni koetella härän
tai pässin munia ja taas tulla silmät
ummessa nukkumaan tilallensa ta-
kaisin. Kun näin oli tehnyt, saivat
tytöt hyvän naimaonnen tai pojat
löysivät paljon linnunpesiä.

- Koivisto. Ulla Mannonen
159.1936.

Lähde: Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran kansanrunousarkisto.
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Piinaviikon toimia
Piinaviikolla on pyykinpesukielto ja

ankara paasto. Piinaviikon maanantai-
na, tiistaina ja keskiviikkona ei mitään
erikoista. Torstaina suoritetaan lampait-
ten tiähtäminen eli merkitseminen. Pik-
kutyttöjen korvien läystäminen eli lä-
vistäminen korvarenkaita varten.

- Salmi. Lehmusto, H.T. 196.1938

Ei lammaskauppoja
Eikä myöskään piinaviikolla pidä lam-

masta ostaa eikä myydä, silloin ei ole
lammaslykkyä myöjällä, eikä ostajalla.-
Impilahti.KRK 142.Ikonen, Klaara 54

Kaljantekoa
Pääsiäisviikon työt aloitettiin kaljan

teolla. Se oli siihen aikaan suuritöistä.
Ensin keitettiin maltaat. Vettä pataan,
sitten maltaat ja vähän ruisjauhoja. Sitä
keitettiin niin, että se oli oikein makeaa.

Pääsiäisajan toimia karjalaiseen tapaan
Lämmitettiin uuni ja kaadettiin savipot-
teihin se imellys. Pantiin uuniin ja an-
nettiin olla kunnes se oli tummanpu-
naista. Keitettiin vettä suuri padallinen,
annettiin jäähtyä ja sekoitettiin siihen
imellys suuressa tiinussa. Kun seos
selkeni, pantiin se kaljapotsikkaan ja
laitettiin hiivaa. Annettiin olla tuvassa
kunnes se rupesi käymään. Sitten tah-
taan kanssa suu vahvasti kiinni ja vie-
tiin vähän kylmempään huoneeseen.
Kun oli muutaman päivän, niin se oli
hyvä.

- Aino Paasonen, Kivennapa 1957

Miksi ei saa kehrätä
Koko paaston aikana ei saa kehrätä

sen tähden, etteivät rullit (pääsiäisäm-
mät) pääsiäisyönä lampaita kerittisi. Sitä
varten sidottiin kaikki talon rukit rullis-
ta kiinni toisiinsa ja peitettiin vaatteel-
la. - Simo. Latva, M. 68. 1895.

Jauhoseulat
Peäsiäistä vasten torstai. Jauhoseu-

lat keskiviikkoiltana heinäläjään, ettei-
vät kesällä syö itikat; värttinät, hieri-
met myös, ettei keärmeitä näy.

- Suistamo. Haavio, Martti 2007.1935

Talousesineet piiloon
Piinaviikon torstaina kaikki puiset ta-

lousesineet on pantava piiloon. Näin
tehdään, jottei käärmeitä nähtäisi kesäl-
lä.

- Salmi. Lehmusto, H. T. 145. 1938

Hyvä munaonni
Kiirastorstaiaamuna pitää kopeloida

härän tai oriin munija. Sitten löytää ke-
sällä teeren ynnä muiden kaikkien lin-
tujen pesät.

- Uukuniemi. Kuutti, Eino 114.1936

Leivo sakkolalaisen emännän
ohjeen mukaan näitä her-
kullisia leivonnaisia vaikka-

pa pääsiäiseksi:
250 gr voita
4 lasillista vehnäjauhoja
2 lasillista sokeria
2 tl soodaa
2 tl leivinjauhetta
2 tl vaniljasokeria
Nypitään ja 2/3 osaa taikinasta

levitetään leivinpaperilla vuoratul-
le pellille.

Täytteeksi:
2 lasillista rahkaa
1 lasillinen piimää
2 kpl munia
1 lasillinen sokeria
2 tl vaniljasokeria

Sekoitetaan ja kaadetaan muru-
jen päälle. 1/3 osa taikinamuruista
ripotellaan päälle. 

Paistetaan 200 asteessa noin
puoli tuntia. Leikataan sopivan
kokoisiksi neliöiksi.

Sakkolan neliöt

Virpoi varpoi vitsat käyvät:
tulevaks vuuveks,
tuoreeks, terveeks.
Mie virvon viina iest,
raha iest raksuttelen,
munanen kanaseltais,
voilusikka lehmältäis,
kaakku taikinaiseltais,
kukko kiukuvaiseltais.
- Kaapren Susanna, Metsäpirtti 1934

Virpoi varpoi vitsat käyvät,
tulevaks vuuveks
tuoreeks, terveeks:
kui monta urpoa,
nii monta uuttii,
kui monta varpoa,
nii monta vaskoa,
kui monta lehtii,
nii monta lehmeä.
- Antti Lahtinen, Metsäpirtti 1935

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkistoon on tal-
lennettu edellisten tapojen lisäk-

si myös virpoloruja.

Virpoi varpoi
vihtat teil,
kanan kankust
munat meil.
- Ss. Kiiski, Kurkijoki 1932

Mie virvo viina iest,
raha iest raksuttelen,
kohvin iest kopsuttelen,
muna iest muksuttelen.
Kasvakuon rutost ruista,
kaurua aumoin kaheksin,
tulkuot puhtoist potuatit,
nauriheist kupera napaist.
- Ss. Ollikainen, Sakkola 1932

Virpoi varpoi vitsat käyvät:
tulevaks vuuveks tuoreeks, tiineeks,
heinajaks saunaa,
kaks lasta kaulaa,
kolmais jälest juoksemaa.
- Anni Jääskeläinen, Rautu 1935

Taltioituja virpoloruja
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Oli eduskuntavaalit, keväinen li
putuspäivä. Karjala-keskuste
lu ei kiihdyttänyt vaalipanele-

ja. Ei se ole noussut suureksi kysymyk-
seksi.

Mutta kesää kohti kun mennään, niin
Karjala ja kotikonnut alkavat jälleen kut-
sua. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että
Metsäpirttiin suuntautuva matkailu on
kohtalaiset niukkaa. Kaikista retkistä,
varsinkin sukulaisryhmien retkistä ei
kuitenkaan tietoa juuri tihku.

Perinteeksi jo tulleet talkoomatkat teh-
dään toukokuun alussa ja lopulla. Hau-
tausmaata kunnostetaan mitä kahden
päivän aikana ehditään. Lähinnä pyri-
tään raivaamaan pois risukkoja ja pie-
niä puita, jotta muistomerkkien ympä-
ristö avartuisi.

Virvotaan!
Mie se virvon rikkaaks, rakkaaks
tuorieks tervieks
ens kesäks saunaa
kaks lasta kaulaa.

Virpoi varpoi
viinaa leipää
munavoita ja piirakkoa.

Mie se virvon vitsasella
tällä raidan oksasella
Jeesuksen Jerusalemiin
ratsastamisen muistoksi.

Mie virvon hyvän isännän
mannultais mahtavaks,
koiltais korkijaks,
liävä lehmist leviä, talliin orihevoset,
pahnat täytee porsahii.
Isännäl isoine vatsa,
emännäl perä leviä,
tyttäril punaiset posket,
pojil pulskat morsiamet.

Värssyt ovat Maire Saarisen ja An-
nikki Sorvalin arkistoista.

Näissä ei kostista puhuta mittään,
koska sehän kuuluu ilman muuta asi-
aan.

Virpovarpu
Näin se ennen tehtiin! Viikattiin vaikka mitä paperia moneen kertaan. Reunaan

jätettiin varvun ympäri kierrettävä vara. Mitä enemmän viikkauksia, sitä runsaam-
pi röyhy saadaan leikeltyä varvun ympärille kiedottavaksi. Siitäkin se ulkonäkö
johtuu miten tiukkaan leikellyn paperin kiertää.

Koko komeutta täydentämään lisätään ruusukkeita, paperikukkasia taikka tina-
paperista tehtyjä koristeita. Tärkeää oli luonnollisesti myös tehdä jokaista virvot-
tavaa varten oma erityinen hänelle sopiva varpu. Tärkein virvottava oli tietysti
oma kummi. - IP

Tämän varvun on
Ilmi Pesoselle
lahjoittanut Anja
Lehtinen, syntyi-
sin Metsäpirtin
Tapparista, aivan
vanhan rajan pin-
nasta.

Koska kahdella käynnillä ei pystytä
pitämään kasvustoa kurissa, niin toivo-
mus on, että kukin hautausmaalla vie-
raillessaan siistisi mahdollisuuksiensa
mukaan paikkoja. Se on siis sallittua,
jopa toivottavaa.

Mutta kaikille muiden pitäjien matkai-
lijoille suositellaan tietysti Metsäpirttiä
ja sen ihanaa Laatokan rantaa. Suoraa
vaan Sosnovan eli Raudun läpi 16 km
kohti Zaporozskojea eli Metsäpirttiä.
Kun T-risteys tulee vastaan, niin siitä
vasemmalle ja joku sata metsiä kunnes
oikealla on luontotaulu. Siitä oikealle ja
siellä se Laatokka on kolmen, neljän ki-
lometrin päässä.

Kesällä meillä Metsäpirtti Seuran, Vas-
kela-seuran ja Peltosten sukuseuran

aktiiveilla on edessä vakava ja haasta-
va koitos, pitäjäjuhlan järjestäminen
Helsingissä. Näillä näkymin, koko Kar-
jalatalo on varattu erilaisten tapahtumi-
en järjestämistä varten.

Lauantaina 30.6. kello 18 aloitetaan Pa-
kilan VPK:n talossa kevyellä illanvietol-
la. Sunnuntaina yhdessäolo jatkuu Kar-
jalatalossa klo 10 alkaen. Tarjolla on ta-
paamisia, näyttelyitä ja ruokailua. Ilta-
päivän alussa pääjuhla alkaa ekumeeni-
sella hataushetkellä Pauli Tuohiojan ja
isä Mitron johdolla. Suunnittelu on hy-
vällä mallilla ja mukava joukko esiintyji-
äkin on lupautunut pääjuhlaan.

Siispä pirttiläiset - tervetuloa kaikki
mukaan!

Ilmi Pesonen

Kevättä!
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alttarilla
pienessä  kappelissa
oli krusifiksi,
Jeesus kuvattuna ristillä

ikkuna
krusifiksin takana

tie
ikkunan takana

tiellä
kulki ihmisiä,
liikkui autoja
isoja, pieniä,
myös mies
polkupyörineen

ikkunan takana
kasvoi pihlaja
lehdet puhkeamassa,
oksalla naaraspeippo
++++
alttari oli kaunis
kukkine, kynttilöineen

istuin
tarkkailijana
katselin elämää
krusifiksin läpi

Krusifiksin
takana

näin monenlaista

mietin
vaikuttaako krusifiksi,
krusifiksin mies
elämään
joka näkyi
ikkunan takaa

pohdintani
oli ulkopuolista

en ollut
itse mukana

miksen kysellyt:

näenkö minä
elämän
ikään kuin
krusifiksin läpi ?

näenkö kauemmaksi:
pääsiäisaamuun ?

hiljaisella viikolla
ristin sanoma,
krusifiksin sanoma
tulee lähelle

pääsiäisen ilosanomassa
suuremmaksi krusifiksia
nousee tyhjä risti

elämä
voittaa kuoleman

heijastuuko
Jeesuksen sovitustyö,
tyhjän ristin sanoma
minun silmistäni
siihen elämään,
jonka näen ympärilläni ?

näenkö
ympärilläni olevat
Jumalan luomina,
Jeesuksen lunastamina ?

Leena Repo

Aseeton
desantti

Muisteloni aseettomasta desan-
tista vie meidät sota-aikaan,
olemmehan evakkomatkoilla

nähneet ja kokeneet yhtä jos toistakin.
Meille sakkolalaisille ensimmäinen
evakkomatka alkoi joulukuun ensimmäi-
senä päivänä. Ensimmäinen yö oli Py-
häjärvellä, itsenäisyyspäivä Käkisal-
messa. Siitä härkävaunuun, jossa kak-
si vuorokautta hidasta junamatkaa.

Kun juna viimeisen kerran pysähtyi,
paikkakunnan nimi oli Lapua. Matka
jatkui naapurin kanssa ja pääsimme
asumaan saman kylän maalaistaloon.
Seurasimme jännityksellä tietoja, ja uusi
uutinen oli että vihollismaan koneista
hyppäsi laskuvarjolla miehiä alas. Hei-
tä sanottiin desanteiksi, ja desantit te-
kivät kaiken maailman pahat, olivat nais-
väen ja lasten kauhuja.

Olimme tulleet ajassa helmikuun puo-
liväliin, kun eräänä päivänä rupesi tuu-
lemaan, ja keli yltyi myrskyksi. Eikä jää-
nyt pakkasherrakaan huonommaksi, ki-
risti tunti tunnilta otettaan. Olihan ilma,
ja tällaisella ilmalla desantit oli liikkeel-
lä, olimme sinä iltana siinä uskossa.

Yö kului normaalisti, aamulla oli tyyn-
tä ja rauha maassa. Talon karjakkonei-
tonen meni navettatöilleen. Mentyään
navetan kyljessä olevasta heinälados-
ta ottamaan heiniä, niin siitä kasasta  se
nousi pystyy – ja voiko parempaa tai-
vaan lahjaa enää olla kuin toisella sivu-
seinällä oli miehen mentävä aukko.
Hyppäsi siitä takapihalle ja karkuun.
Jos oli desantilla kiire karkuun, niin ja-
lat alleen sai karjakkokin. Juostuaan elä-
mänsä nopeinta pikamatkaa tyttö tuli
sydän läpättäen sisälle ilmoittamaan
suuren uutisen. Nyt se desantti oli hei-
näkasassa, ja karkuun lähti tulisella kii-
reellä! Tuntomerkit jäivät ottamatta.

Helmikuun hämärä vaihtui kirkkaaksi
päiväksi, ja menin tarkastamaan, min-
kälaiset jäljet desantti lumihankeen jät-
ti. Ne olivat ison ilveksen jäljet, joten
tämä desantti oli nelijalkainen ja ilman
asetta. Voiko jännitysnäytelmä tämän
paremmin päättyä?

Karjakko oli 22-vuotias, Evijärveltä
kotoisin olevan neitonen.

Eemil Merjaniemi



N:o 2SUVANNON SEUTU10

“

Hiljaisuuden retriitti.Kun on yk-
sin, niin silloin saa ajatella. Ei
huoli puhua toisista hyvää eikä

pahaa. Se on minulle hiljaisuuden ret-
riitti.

Vietän pääsiäistäni yksin kotosalla.
Yksin olemisesta en ole lainkaan pahoil-
lani, päinvastoin. Jokainen yksinäinen
viettää pääsiäistä omassa sydämes-
sään. Kun aikaa on yllin kyllin, niin sil-
loin on pakko pohtia ylösnousemussa-
nomaa.

Yksi uskonto ei ole sen kummempi
kuin toinenkaan. Paremmuudesta on
turha kinastella, kun päämäärä on kum-
minkin sama.

Pääsiäinen alkoi lapsuudessani, las-
kiaisesta seitsemän viikkoa kestävällä
paastolla. Sen ajan traditiot ovat jää-
neet aikojen kuluessa taka-alalle. Pää-
siäispaaston aikana ei pienelle lapsel-
lekaan saanut antaa maitoa. Liha ja voi
olivat myös kiellettyjä. Mitenkähän se
on tänä päivänä, mahtavatko papitkaan
enää paastota? Parikymmentä vuotta
taaksepäin yritin kerran paastota, mut-
ta ei siitä mitään tullut. Kahden päivän
ajan olivat pääsiäisen tapahtumat kyllä
kirkkaasti mielessä, koska koko ajan oli
niin nälkä. Mutta niinhän sitä sanotaan,
että kärsimys jalostaa, tekee vahvaksi.
Sodan jälkeiset vuodet olivat koettele-
mus,  lähes ainaista paastoa. Koskaan
en ole ollut lähempänä Jumalaa, kuin
noina vaikeina vuosina. Ei ollut mitään
muuta, mihin turvautua. Jälkeenpäin on
kuitenkin tuntunut siltä, että ne olivat
elämäni kirkkainta aikaa.

Älä pilkkaa sitä, mikä toiselle on py-
hää!

Tiedän omasta kokomuksestani, mitä
se on kun uskonnon takia pilkataa. En-
nen sotia tuli pääsiäisyön palvelukseen
Palkealan kirkkoon joukko luterilaisia
miehiä. Kun kelloja soitettiin iloisesti
kirkkoväen uskontunnustuksen kunni-
aksi, pisti yksi pojista tanssiksi. Poika
joutui käräjille jumalanpilkasta, minä

Ortodoksille pääsiäinen
on vuoden tärkein juhla

Tämä on Viljo Lampun,
luterilainen Riiskasta,
ja Anna os. Lahtisen, oto-
doksi Vaskelasta, kihla-
kuva v. 1934. Heidät vi-
hittiin Palkealan kirkos-
sa (kuvassa) 9.5.1935.

jouduin todistamaan häntä vastaan.
Poika sai kolme kuukautta vankeutta.
Tapasin hänet jälkeenpäin, mutta ei hän
ollut minulle vihainen.

Kerran taas toisinuskovat tekivät pilk-
kakuvaelman pitkäperjantain jumalan-
palveluksesta, jossa Kristus vertausku-
vallisesti kannetaan hautaan. Kristus-
ta näytellyt poika kuoli siihen lavetille.
Hautajaisissa pappi sanoikin, ettei sitä
pidä pilkata, mikä on toiselle pyhää. Tätä
tapausta ihmeteltiin pitkään.

Eipä silti, etteivätkö “oikeauskoiset”
olisi puoliaan pitäneet. Ja lopulta sitten
mentiin keskenämme naimisiin.

Evakko ei unohda koskaan ensim-
mäistä pääsiäistä “vieraalla maalla” Pit-
käperjantai oli tuskallinen. Ei ollut ko-
tia, ei kirkkoa, mihin mennä, ei mitään.
Kaikki se oli menetetty. Mutta olivat-
han pienet, terveet lapset! Evakkona
jouduin kiertämään neljän lapseni kans-
sa monet paikkanunnat. Missään niis-

sä ei ollut kirkkoa tai rukoushuonetta,
jossa olisi voinut käydä ortodoksises-
sa jumalanpalveluksessa. Kaipaus oli
niin suuri, että rukoilin usein polvillani,
kun kuuntelin jumalanpalvelusta ra-
diosta. Tunnelma oli herkkä, kun 20
vuoden tauon jälkeen pääsi jälleen
omaan kirkkoon Turussa. Kuin lapsi
olisi äidin syliin palannut, kyyneleitä
vaan vuodatin. Kirkkoon meneminen
tuntui niin ihanalta. Aivan kuin lapsuu-
dessa kesäisenä sunnuntaiaamuna, jol-
loin paljain jaloin kuljimme hiekkakan-
gasta pitkin Palkealan kirkkoon.

Nykyään kuuntelen pääsiäisyön ju-
malanpalveluksen radiosta tai televisi-
osta.

Metsäpirtin Vaskelan pääsiäiseen
kuului virpominen virpolauvantaina.
Virpovitsoiksi valittiin kaksi- tai kolmi-
haaraisia pajunoksia. Ne koristeltiin sa-
nomalehdistä tai voipaperista leikatuil-
la röyhelöillä ja tarkoitusta varten sää-
tetyillä karamellipapereilla.

Jo etukäteen mietitiin, millä vitsalla
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Anna Lampun ortodoksisen ristin laa-
tassa on myös Viljo Lampun tiedot ja
sen juurella luterilainen muistoristi.
Viljo on haudattu Sakkolaan.

virvotaan kotiväki, millä kummit, ja mikä
virpoluku luettiin kenellekin. Sitten pää-
siäislauantaina käytiin ajamassa kuos-
ti, se saattoi olla karamellia, kananmu-
na tai jotain muuta hyvää.

Pääsiäiseksi tehtiin pääsiäisliekku. Se
laitetiin lapsille tuvan kurkihirteen tai
lämpimällä ilmalla ulos, useimmiten ku-
jaan tai heinäsuojaan. Koko kylän lap-
set kävivät toisissaan kokeilemassa
liekkuja. Yhdessä liekuttiin ja laulettiin.

Oheisen runon ensi säe tuli minulle
unessa kiirastorstaiyönä. Heräsin sii-
hen, kun venheeni pysähtyi kylän Sot-
kuvalkamaan.

Toistin säkeen muutaman kerran ja
nousin kirjoittamaan sen paperille. Näin
tulkitsen kaipaukseni pitkäperjantain
palvelukseen kotikirkkooni.

Anna Lamppu
Metsäpirtin Vaskelasta,

muistelut vuodelta 1988.

Äidin arkistoa penkoi tytär
Maire Saarinen.

Pyhät matkat
Alas virtaa pitkin sousin
vieri venheeni lipuen,
minä muistojen maahan nousin
nousin rannalle lapsuuden.

Koski vaahtosi vapaana vielä
laski laulaen Laatokkaan,
näin kylän kummullaan siellä
tunsin jokaisen asukkaan.

Minä muistojen venheellä sousin
pyhät matkat mielessäin,
pitkäperjantai-päivä nousi
kotikirkkoni suojaan jäin.

Kuinka selvästi tunsin siellä
tuskat kärsivän Jeesuksen,
kuulin Marian valitusveisun
miekan viiltämän sydämen.

Minun tähteni tämäkö kaikki
tämä rakkaus rajaton,
minun tähteni Jeesusko Sulle
sydän rinnassain Golgatas on?

Vaan iloksi itku vaihtui
ylösnousemus-sanomaan,
Kristus kuolollaan kuoleman voitti
ylös nousi haudastaan.

Tätä riemua kirkonkellot
nyt tornissaan heläjää,
ja ihmiset toisiansa
näin sanoen tervehtää:

”Kristus nousi kuolleista”
”Totisesti nousi”

Anna Lamppu
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Hauskat pääsiäistanssiaiset

Toimeenpanee PÖLLÄKKÄLÄN  KYLÄN  VPK  talossaan
sunnuntaina 28. päivänä 1937 klo 18 – 24.
Liput 3 mk, vaatesäiliö 2 mk.
HUOM! Liukas lattia. Värivalaistus. Soittaa 3-miehinen orkesteri.

T e r v e t u l o a ! Toimikunta

Lehti oli Äyräpään, Muolaan, Hein-
joen, Valkjärven, Vuokselan ja Vuoksen-
rannan paikallislehti Lehti ilmestyi
27.10.1928 – 8.12.1939 välisenä aikana
viikoittain.

Todella mielenkiintoisia aiheita pitä-
jien tapahtumista.

Vuosikerrat ovat tallennettu kolmelle
mikrofilmille ja ovat saatavissa muun
muassa Helsingin Yliopistolta kauko-
lainauksena.

Jos lehti on tuttu sinulle, toivoisin
yhteydenottoa ja lukijapalautetta.

Seurakuntapalstalta löysin mm. erääs-
tä lehdestä vanhempien kuulutukset

ja vihkimisilmoitukset.
Lukuterveisin

Taisto Virkki

Muistat sie viel Keski-Vuoksi -lehteä?
Lehdessä olleita ilmoituksia pääsiäisen aikaan  1937

VUOKSELA srk.
4. ahtisaarna palmusunnuntaina.
NKY:n hartaushetki Marianpäivänä
Alholan koululla klo 15.
Herran pyhä ehtoollinen kiirastorstaina klo 17,30.
Kirkonkokous kirkossa palmusunnuntaina
jumalanpalveluksen jälkeen.
NKY:n johtokunnan kokous Marianpäivänä Alholan
Koululla pidettävän hartaushetken yhteydessä.

Ehditte vielä oikein
hyvin piipahtaa
ostamassa pääsiäisherkkuja

MÄMMIÄ
MUNIA y.m.

Lajirikkaasta ja nopeasti
 uusiintuvasta varastostamme.
T:mi Edv. Ryypön perill.

V i r k k i l ä n kyläosaston lotat järjestävät
o h j e l m a l l i s e n  i l t a m a n
Virkkilän ns:n talossa pääsiäismaanantaina  1937 klo 19.
Tanssia.
Tervetuloa

Kotiseutumatkamme Vuokselaan 26.
-29.7.2007 teemana on Vuoksen virta –
kotirannat rakkaat siellä.

Oheisissa kuvissa virtaa Vuoksi. Olen
katsellut maisemia toukokuussa 2005
kameran takaa ollessani retkellä Kan-
naksella Veikko Juvosen kanssa. Veka

Kuvan-
tunnistamis-

kilpailu

on täten jäävi osallistumaan kilpailuun!
Kokeilkaapa onneanne; ensimmäise-

nä kuvan tunnistaneelle palkintona
Vuoksela -postikorttisarja sisältäen 8
erilaista postikorttia.

Vastaukset hyväksytään vain ilmoit-
tamalla p. 0400 576 722 Taisto Virkki.
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Seuran toiminnan voimava-
rat ovat alkuvuoden ajan
kohdistuneet lähes koko-

naisuudessaan Sotiemme Vuok-
sela -matrikkelityöhön. Tämän
lehden ilmestyessä teokseen tar-
jolla olevat aineistotekstit ja laa-
ja kuvamateriaali on saatu tallen-
nettua sähköiseen muotoon.
Etu- ja takakansien sisältö on
muotoutunut valmiiksi, mutta
julkistamme teoksen kokonai-
suudessaan yhdellä kertaa.
Edessä on vielä sisällön hiomi-
nen ja ryhmittely, taittovaihe, oi-
kovedoksen tarkistaminen ja
vasta sitten vihreän valon anta-
minen kirjapainon koneille. Toi-
vomme teoksen olevan valmis,
kun tuleva kesä on kauneimmil-
laan.

Vuoksela-Seuran hallitus ko-
koontui 24.3.2007. Koska tämä
lehti meni painoon jo ennen sitä,
kerromme tulevan vuoden ak-
teista tarkemmin seuran jäsenis-
tölle jäsentiedotteella sekä
myöskin seuraavassa lehdessä.

Kotiseutumatka Vuokselaan
on tarjolla 26.-29.7.2007. Matkas-
ta on muualla lehdessä tarkem-
mat tiedot. Yövymme Sakkolan
Green Villagessa eli toivomme
saavamme matkaseuraa myös
naapuripitäjiemme matkalaisista.

Korjaus viime numeron teks-
tiin sivulla 21 ”Vuokselalaiset ta-
pasivat hämärikössä joulun ai-
kaan”.

Kuvien vieressä oleva teksti jäi
kirjoittajalta puolitiehen.  Oikea
teksti piti olla varsinaisen teks-
tin lopussa oheisena; Illan juon-
taja aina vuoteen 2005 oli vuosi-
en ajan Väinö Ryyppö.

Taisto Virkki

Vuokselan
kuulumiset

www.sakkola.fi

www.
vuoksela-seura.fi

 www.metsapirtti.net

PITÄJÄMME
INTERNETISSÄ

Tilaa oma
pitäjälehtesi!

puh. 040 730  2622
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Vuosi 1935 oli Vuokselan maa-
miesseuran 19. toimintavuosi.
Sääolosuhteet eivät kertomus-

vuotena olleet mitenkään edulliset. Jo
edellisenä syksynä sulaan maahan sa-
tanut lumi antoi aiheen epäillä syysvil-
jojen menettämistä, eikä tässä erehdyt-
ty. Harvassa olivat kuhilaat leikkuuai-
kana ruispelloilla. Talvi oli ollut harvi-
naisen leuto ja vähäluminen ja kevät-
kynnöt saatiin toimitettua vasta touko-
kuun puolivälin paikkeilla.

 Kesäkuulla saatiin lämmintä ja pou-
taa. Heinäntekoaikaan alkoi sateinen
kausi, jota kesti melkein talventuloon
asti. Työt tehtiin hyvin vaikeissa olo-
suhteissa. Sadosta saatiin runsas, mutta
laadultaan heikko. Lisäksi kasvitaudit
heikensivät sadon määrää. Homesienet,
varsinkin punahome, aiheutti kauralle
alhaisen itävyyden sekä eläinten käyt-
töön sopimattomaksi.

Vuokselan maamiesseura toimii koko
kunnan alueella. Seuran jäsenmäärä oli
kertomusvuoden lopussa 195, joista

Vuokselan maamiesseuran
tekemisiä vuodelta 1935

Vuokselan Maamiesseuran jäseniä retkellä Viipurissa 1935. Tunnistaako joku henkilöitä?

naisia oli 21. Jäsenmaksun suuruus oli
perheen päämieheltä 5 markkaa ja muil-
ta perheen jäseniltä 3 markkaa.

Johtokunnan muodostivat kuusi jä-
sentä: puheenjohtajana Matti Romu
Uudestakylästä, varapuheenjohtajana
Arvi Joronen Virkkilästä sekä muina jä-
seninä Matta Varvas ja Väinö Karonen
Kuninkaanrististä, Eemil Virkki Virkkiläs-
tä ja Vihtori Turkki Päiväkivestä.

Seuran sihteerinä ja rahastonhoitaja-
na on toiminut Heikki Äikäs Uudesta-
kylästä.

Maatalousneuvojana on toiminut
maatalousteknikko Mikko Kiuru koko-

päiväisenä työntekijänä ja hänen apu-
naan eri koulupiireistä seuraavat 9 hen-
kilöä. Uudessakylässä Aleksanteri Väi-
sänen ja Aarne Jääskeläinen, Virkkiläs-
sä Viljo Ryyppö, Kuninkaanristissä
Paavo Kinanen, Kontulassa Väinö Kä-
ppi, Räihärannassa Arvid Tukia, Nois-
niemessä Toivo Seppänen, Päiväkives-
sä Mikko Liski, Alholassa Antti Haaka-
na ja Hirvisaaressa Aleks Haakana.

Yleisiä kokouksia oli kaksi; vuosiko-
kous 15. päivänä maaliskuuta Tahvo
Pärssisellä Kuninkaanristissä ja syys-
kokous 21, päivänä marraskuuta Kun-
nantalolla Lammasniemessä. Kokouk-
sissa oli myös esitelmiä, joiden perus-
tella käytiin keskustelua.

Johtokunta oli kokoontunut viisi ker-
taa. Joustavuutta löytyi kiireellisten asi-
oiden käsittelemiseksi ja niistä tekivät
päätökset puheenjohtaja, sihteeri ja
maatalousneuvoja.

Viipurin läänin Maanviljelysseuran
avustamana pidettiin maamiespäivät
Matti Romulla Uudessakylässä.

”Kertomusvuoden
aikana tehtiin seuran

alueelle 28 tilalle
uudisviljelyssuunnitelma.”
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Kunnan alueella järjestettiin vuoden
aikana kuudet kurssit. Konekurssit Virk-
kilässä osanottajia 39, idätyskursseja
Uudessakylässä osanottajia 14, Hirvi-
saaressa osanottajia 14, Kuninkaanris-
tissä osanottajia 17 ja Virkkilässä osan-
ottajia 10.

Kilpa-ajot toimeenpantiin 5. päivänä
tammikuuta kirkkorannan luona Pikku-
Vuoksen puolella 25 kilpailijan voimin.

Syksyllä pidettiin työmestaruuskilpai-
lut kynnössä ja ojankaivuussa mv. Juho
Paavilaisen pellolla Kuninkaanristissä.
Osanottajia oli kynnössä 4 ja ojan kai-
vuussa 2. Palkintoja jaettiin kaikissa kil-
pailuissa yhteensä 16 kpl raha-arvossa
yhteensä 660 markkaa.

Työmestaruuskilpailujen päättäjäisik-
si järjestettiin syysjuhla Kontulan nuo-
risoseuran talolla. Samassa yhteydes-
sä jaettiin palkinnot työmestaruuskil-
pailusta sekä Itäisen Kannaksen maa-
talousnäyttelystä saadut palkinnot.

Kertomusvuoden aikana tehtiin seu-
ran alueelle 28 tilalle uudisviljelyssuun-
nitelma.

Seuran toimesta on levitetty ”Maa”-
lehteä ja ”Maaseudun Tulevaisuus”-
lehteä. Sanomalehtikirjoituksia seuran
toiminnasta on lähetetty paikkakunnalle
enimmin leviäviin lehtiin Keski-Vuok-
seen, Maakansaan ja Käkisalmen Sa-
nomiin.

Kasvitautien torjumisessa järjestet-
tiin peittauskurssit Virkkilässä, sekä
seuran neuvoja suoritti neuvontaa
myös jäsenten kotona sitä haluaville.
Seuralla oli oma puutarharuisku. Seu-
ran toimesta suoritettiin tuholaistorjun-
taa hedelmätarhoissa useampaan ottee-
seen 54 eri tilalla.

Toimintansa tukemiseksi maamies-
seura oli saanut avustuksia muun mu-
assa Vuokselan kunnalta 5000 markkaa,
Ruunuvallan osuuskassalta 500 mark-
kaa, Manttaalikunnalta 500 markkaa,
Sakkolan Osuuskaupalta 400 markkaa,
Virkkilän Osuuskassalta 300 markkaa,
Vuoksela osuuskaupalta 150 markkaa ja
Vuoksela osuuskassalta 150 markkaa.

Itäisen Kannaksen toimikunnalle saa-
tiin jaettavaksi myös huomattava sum-
ma  maatalousnäyttelyn lahja- ja kun-
niapalkintoina. Lahjoittajina olivat edel-
lä mainittujen lisäksi alueen yksityis-
yrittäjiä.

 Taisto Virkki

Sananlaskuihin ja sanontoihin tutus-
tuminen johtaa usein mietiskelyyn, mitä
ne loppujen lopuksi tarkoittavat. Toisi-
naan niiden sisältö tuntuu itsestään
selvältä, niinhän se on kun oikein asiaa
ajattelee.  Selityksiä lienee melkein yhtä
monta kuin selittäjiäkin. Keikkumisesta
tulee mieleen ensimmäisenä keväinen
muuttolintu västäräkki, joka ilmestyy
keväisin pihapiiriin pyrstö keikkuen.
Toisaalta pukeutumiseen kiinnitetään
huomiota varsinkin jos halutaan olla
muotitietoisia tai muuten vaan jonkun
asian puolestapuhujia oman pukeutu-
misen kautta. Erikoisuus herättää huo-
miota, puhuttaa ja jää toisinaan elämään
vuosikymmenien ajaksi. Moni meistä
muistaa poikien golf-housut, naisten
saumalliset nylonsukat tai vaikkapa
puuhkat naisten talvitakkien kauluksi-
na.

Tutustuminen perinteiseen vanhaan
almanakkaan ja siellä oleviin merkintöi-
hin on ainakin minulle ollut hyvin mys-
tinen juttu. Ihmettelin nuorena poikana
kerran, kun vanhahko mies, tietysti
vuokselalainen, istui keinustuolissa ja
avatun almanakan sivuilta hän ennusti
lähiviikkojen säätä. jäi jutustelusta, että
erilaisia taivaankappaleiden nimiä mai-
nittiin ja niiden asennoista toisiinsa näh-
den oli kyse. Hän oli varma sanomas-
taan, jopa niin vakuuttavasti hän sen
kertoi, että minä uskoin siihen. Vieläkö-
hän näitä sääennusteen taitajia löytyy
tänä päivänä.

Kevätpäiväntasaus on juuri takana-
päin, ja silloinhan yö ja päivä ovat yhtä
pitkät.

Jos määrittelyillä jatketaan, niin pää-
siäispäivä ajoittuu kevätpäivän tasauk-
sen jälkeisen täydenkuun jälkeiseen
sunnuntaihin. Joidenkin lähteiden mu-
kaan suomen kieleen pääsiäissana on
tullut Mikaen Agricolan keksimänä tar-
koittaen paastosta pääsemistä. Kullakin
uskontokunnalla on omat tietyt pääsi-
äisenaikaan liittyvät tavat ja perinteet
käytössä.

Pääsiäistä.
Sammalein
koristeltu
munanmuo-
toinen kivi
kevätpuron
p e n k a l l a
Tammelassa
17.3.2007.

Kevät
keikkuen tulevi

Perinteinen suomalaisten pääsiäisruo-
ka on ollut mämmi. Mämmiastian nime-
nä rove on tunnettu. Se tehtiin ennen
vanhaan tuohesta, mutta nykyään malli
on samantyyppinen, mutta aines nyky-
aikainen pahvinen tuote. Mämmin maku
on jäänyt itselleni mieleen lapsuudesta,
kun kotonani 1950-luvulla tuli kylään
tuttu perhe kotoisin Virkkilän kylästä.
Äiti oli tehnyt leivinuunissa mämmiä,
jota nautittiin sirottelemalla karkeaa hie-
nosokeria pintaan ja kaatamalla oikeaa
kotona lypsettyä lehmänmaitoa päälle.
Taisi siinä olla myös kermaakin tarjolla.

Kirkollisista pyhistä joulun jälkeen
pääsiäiseen liittyvät palmusunnuntai,
kiirastorstai ja kaksi pääsiäispyhää oli
pikkupojasta toisaalta hauskoja aikoja
ja toisaalta kovin pitkästyttävää aikaa.
Sai riehakoida, mutta piti olla myös pai-
koillaan hiljaa ainakin meillä kotona.
Tutkiessani viime vuosisadan alkuvuo-
sikymmenien tapaa elää, niin kaksija-
koista elämää silloinkin elettiin. Kirkol-
liset toimitukset pitivät jalat maassa ja
harras uskonnollinen ilmapiiri ohjasi
seurakuntalaisten elämää. Pyhien jäl-
keen Vuokselassa kuten naapuripitä-
jienkin puolella oli monenlaista tilaisuut-
ta tarjolla. Oli näytelmiä ja iltamia lotti-
en, nuorisoseurojen,  VPK:n tai muun
yhdistyksen järjestäminä.

Ne olivat aikoja, jotka ovat jääneet
pysyvästi mieleen.

Yhdelle sanonnalle en ole oikein kek-
sinyt selitystä enkä kytkentää pääsiäi-
seen.

Jos sinulle sanotaan; olet aika mäm-
mikoura – mitä itse ajattelet siinä tilan-
teessa?

Muuttolinnut ovat tulleet kottaraisten
ilmestyessä Tampereelle talvisodan
päättymispäivänä 13.3. Aikaisemmin
kuin monena edellisenä vuotena. Heil-
läkin on polte palata entisille kotikon-
nuille, heti kun se on mahdollista!

Taisto Virkki
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Vuoksela-Seuran puheenjohtaja
Taisto Virkki iloitsee, että edel-
lisessä Suvannon Seudussa

julkaistut vanhat kuvat saivat selityk-
sensä.

– Kansikuvan verstaassa istuvan mie-
hen pojan tyttäret asuvat, toinen Tam-
pereella ja toinen Viialassa. Sain kuvan
johdosta viisi soittoa.

– Itseltänikin löytyy lapsuuskodista-
ni verstaan miehen pojan Tuomas Ron-
nun tekemä puinen vaakatasossa toi-
miva kirnu. Kirnu on Virkin Virkkeiden -
sivulla olleen kuvan oikeassa alakul-
massa. Sain selityksen sillekin näin mut-
kan kautta.

Sisäsivun kuvasta soitteli 89-vuotias
entinen lotta Hämeenlinnasta. Saatu
taustatieto kuvalle on seuraavanlainen:

Talvisodan päätyttyä 13.3.1940 lähti
kyseinen vuokselalaisryhmä, Vuokselan
is-komppania sekä lotat, evakkomatkal-
le kulkuvälineinään hevosia rekineen ja
henkilöauto.

Matka Vuokselasta hevosrekikyydil-

Vuokselan vanhoille kuville löytyi selitys
lä päätyi Joroisille noin 250 kilometrin
päähän. Majoitus siellä oli karjanhoito-
koululla ja siellä viivyttiin n. parisen viik-
koa. Ennen lähtöä pidettiin lähtöjuhla,
jossa juhlapuheen piti kansanedustaja
Kaasalainen. Juhlan jälkeen otettiin ky-
seinen kuva ulkona. Kuvassa lotta Kert-
tu Lemmetty istuu oikeassa reunassa.
Vasemmassa reunassa on Antti E. Hai-
karinen, sk-komppanianpäällikkö, Vuok-
selan kirkkoherra, sekä Väinö Virkki ja
Paavo Kinanen.

– Kuvassa on Kertun muistikuvan
mukaan lotat Elsa Hyytiäinen, Kerttu
Virkki, Elsa Raaska, Martta Liski, Mart-
ta Karonen, Helmi Kuhanen, kahta ni-
meä Kerttu ei muistanut. Järjestystä hän
ei pystynyt sanomaan. Kuva on ollut
häneltä kateissa vuosikymmenet ja nyt
hän ilahtui suuresti näkemästään.

Lisämainintana tunnistaja kertoi, että
osa porukasta sairastui mahatautiin,
kun ruoka tuotiin heille pesemättömällä
tonkalla. Juhlan jälkeen lottaryhmä ha-
jaantui ja kukin lähti kohti tuntematon-

ta etsimään sukulaisiaan.
Ryhmän matkasta tulee matrikkeliim-

me muunmusa seuraavaa  tekstiä :
Komppania määrättiin valmistautu-

maan pitkälle marssille ja ottamaan mu-
kaan aseet ja ammukset sekä kaikki val-
tion tavarat. Polttaa ei saanut eikä tu-
hota mitään. Ilta-auringon laskiessa
komppania järjestäytyi marssille. Komp-
panian piti olla maaliskuun 14 päivänä
1940 viimeistään klo 5 Räisälän Siirlah-
dessa. Hevoset ja kuormasto edessä,
miehet suksilla sen jäljessä ja viimeise-
nä päällikkö hevosellaan.

Auto kulki vääpelin kanssa edessä
majoitusta tiedustelemassa. Sinne jäi
Vuoksela kirkkoineen ja pappiloineen,
koteineen ja järvenselkineen. Se oli su-
rullinen marssi. Ei siinä paljon puhuttu,
mutta ajateltiin sitä enemmän.

Monen päivämarssin jälkeen saavut-
tiin Joroisiin ja majoituttiin siellä Karja-
talouskouluun. Huhtikuussa siirryttiin
Pieksämäelle ja komppania hajotettiin eri
yksiköihin osan miehistä päästessä ko-
tiin.

Viime numerossa olleet kaksi ku-
vaa saivat jälleen selityksen,
kuten alla näkyy. Kiitos tunnis-

teista.
Tällä kertaa muistelemme kahta tapah-

tumaa: Pölläkkälän toripäiviä ja hevos-
myyntipäiviä Viipurissa

Enoni Matti Viljam Selonen, joka vii-
me numerossa sivulla 19 esiintyi reki-
kauppiaana Viipurissa, oli myös ahkera
markkinoilla kävijä. Hevonen puuttuu
kuvasta, lieneekö jo sen saanut myy-
tyä? Aina kuolemaansa asti hän mielel-

Wanhat tapahtumat - muistat sie jottai?
lään kertoi tarinoita hevoskaupoistaan
ja halusi esitellä hevosiaan ja minä otin
valokuvia.

Pölläkkälän toripäivät ja hevosmyyn-
tipäivät eri markkinapaikoilla lähikunnis-
sa lienevät olleet hyvin suosittuja.

Nyt vaan muistelemaan ja kirjaamaan
ylös kokemuksia. Näin vuosikymmeni-
en jälkeen pienet kolttosetkin jo voi ker-
toa muille! Valokuvat kiinnostavat
myös.

Taisto Virkki
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Lotta Svärd -yhdistyksen Vuokse-
lan paikallisosaston perustava
kokous pidettiin Virkkilässä

syyskuun 20 päivänä 1920. Perustaja-
jäseniä olivat mm: Elina Käppi, Hilma
Pusa, Alma Karonen, Rauha Lamppu ja
sairaanhoitaja Nanny Iinatti. Hänestä
tuli paikallisosaston ensimmäinen pu-
heenjohtaja.

Hänen jälkeensä puheenjohtajina
ovat toimineet mm: Rauha Käppi, Hele-
na Komonen, Aino Lamppu, Martta
Karonen ja Esteri Karonen. Paikallis-
osaston toimialue käsitti koko pitäjän,
mutta varsinkin alkuvuosina lottatyö
keskittyi pääasiassa Ruununvallan
puolelle. Ruununvallaksi kutsuttiin
vanhastaan niitä kyliä, jotka oli siirret-
ty Sakkolan pitäjästä Vuokselaan eli
Noisniemi, Räihäranta ja Kuninkaanristi.
Vuonna 1934 Virkkilään perustettiin oma
kyläosasto, joka käsitti myös Päiväki-
ven, Uudenkylän, Hirvisaaren ja Alho-
lan kylät. Tyttötyö aloitettiin vuonna
1935.

Lotat avustivat monin tavoin suoje-
luskunnan toimintaa. Varoja hankittiin
järjestämällä joko omin voimin tai suo-
jeluskunnan kanssa juhlia ja iltamia.

Lotta-toimintaa Vuokselassa

Virkkilän tyttöjä ke-
säisenä sunnuntaina
1938 Virkkilän kylä-
tien risteyksessä
Näppisen talon taka-
na. Kuvassa vas. Jen-
ny Tiinus, Eila Ryyp-
pö, Alli Näppinen,
Martta Koiranen, He-
lena Silvennoinen,
Ida Joronen ja Kert-
tu Virkki.

Lotat pitivät huolen myös sankari-
hautojen hoidosta. Koulutus tapahtui
lottapiirin järjestämillä kursseilla. Kunin-
kaanristin koululla järjestettiin mm. kak-
siviikkoiset muonitus- ja lääkintäjaos-
ton iltakurssit. Ennen talvisotaa olivat
monet lotat ilmavalvonta- ja viestikurs-
seilla.

Virkkilän kyläosaston
lottien toimintaa

Toimintaan osallistuttiin aktiivisesti ja
vuosittainen toiminta perustui etukä-
teissuunnitelmiin. Vastuut oli jaettu ja
jokainen hoiti omat tehtävänsä tunnon-
tarkasti.

Seuraavassa esimerkki vuosikokouk-
sesta, joka pidettiin 14. päivänä tammi-
kuuta 1937 Arvi Jorosen talossa. Ko-
kouksen avauksen suoritti osaston
puheenjohtaja Ida Joronen. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Martta Koi-
ranen, sihteeriksi Aino Ryyppö ja pöy-
täkirjantarkastajiksi Kerttu Huuhka ja
Lyyli Kuhanen.

Osaston sihteeri Nelly Näppinen esit-
ti vuosikertomuksen ja tilit rahaston-
hoitaja Sylvi Virkki. Vuosikertomuksiin
ja tileihin ei ollut huomautettavaa ja ne

hyväksyttiin ja johtokunnalle myönnet-
tiin vastuuvapaus.

Johtokuntaan valittiin varsinaisiksi
jäseniksi Iida Joronen, Nelly Näppinen,
Lyyli Turkki, Lyyli Kuhanen, Kerttu
Huuhka ja Sylvi Virkki, sekä varajäse-
niksi Martta Liski ja Helvi Savolainen.
Tilintarkastajiksi valittiin opettajat Hil-
da ja Uuno Tuhkanen sekä varalle Aino
ja Reinhold Koiranen. Johtokunnan laa-
tima työsuunnitelma hyväksyttiin.
Vuokselan suojeluskunnalle myönnet-
tiin tukea 500 markkaa.

Johtokunta valitsi myöhemmin pitä-
mässään kokouksessa puheenjohtajak-
si Ida Jorosen, varapuheenjohtajaksi
Lyyli Kuhasen, sihteeriksi Nelly Näp-
pisen ja rahastonhoitajaksi Sylvi Virkin.
Varastonhoitajaksi valittiin Kerttu
Huuhka ja muonituspäälliköksi Sylvi
Virkki, varalle Martta Liski.

Lisäksi valittiin eri jaostoille päälliköt.
Tyttöosaston johtajiksi valittiin Sylvi
Virkki ja Nelly Näppisen pyydettyä va-
pautusta tehtävästä, Martta Koiranen.

Arkistotiedoista koonnut

Taisto Virkki
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Suojeluskuntien perustamisesta
tulee tänä vuonna kuluneeksi 90
vuotta, kun suojeluskunnat pe-

rustettiin maan itsenäistymisen aikoi-
hin. Silloin oli jo näkyvissä levottomuu-
den merkkejä, ja maan tulevaisuudesta
huolissaan olleet kansalaiset miettivä
keinoja levottomuuksien ehkäisemisek-
si.

 Syntyivät ensimmäiset palokuntien
nimellä toimivat yhdistykset, jotka sit-
ten muuttuivat suojeluskunniksi. Toi-
minta ei rajoittunut pelkästään sotilaal-
liseen puoleen, joka oli tärkein, mutta
samalla rakennettiin valtakunnallinen
monipuolinen kuntoutusverkko, var-
sinkin nuorison keskuudessa. Suoje-
luskunta pyrki kasvattamaan terveitä
kansalaisia fyysisesti, ja tietenkin isän-
maallinen ajattelutapa oli päämääränä.
Sotilaallinen koulutus oli halpa tapa
kouluttaa väkeä armeijalle, ja muuten-
kin suojeluskunta pyrki kasvattamaan
jäsenistään vastuuntuntoisia kansalai-
sia.

Sakkolan suojeluskunnan perustami-
sesta ja myöhemmästä toiminnasta olen
poiminut asioita Viipurin piirin ennen
talvisotaa julkaisemasta kirjasta Vaino-
vuosien varrelta, Sakkolan historiasta
ja muistakin lähteistä. Oma näkemyk-
seni perustuu muistinvaraisesti 14 vuo-

Sakkolan suojeluskunnat
syntyivät 90 vuotta sitten

Palokunnista suojeluskunniksi

Yrjö Raaska on kirjoittanut Sakko-
lan suojeluskunnista kertovan koos-
teen , josta ohessa lyhennelmä. Vuon-
na 1913 syntynyt Raaska on kotoi-
sin Sakkolan Petäjärveltä, talvi- ja jat-
kosotaan osallistunut reservin kap-
teeni ja kunnallisneuvos. Hän oli 50
vuotta Sakkola-Säätiön (ent. Suvan-
to-Säätiö) hallituksen puheenjohta-
ja ja toimii edelleen säätiön hallituk-
sessa.

Suojeluskunnan vilkkuhar-
joituksissa Yrjö Raaska
(vas.) ja Väinö Virolainen.

Suojeluskunnan viestiharjoituksissa Sakkolan Petäjärvellä vuonna 1934.
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den aktiiviseen mukana oloon Petäjär-
ven kyläosastossa.

Sakkolan suojeluskunnan ja myös
Suvannon alueen toiminnasta on pal-
jon jäänyt asioita muistiin. Suojelus-
kunta toimi apuna esimerkiksi metsäpa-
lojen sammuttamisessa, kadonneiden
etsinnässä ja muissa vastaavissa tilan-
teissa. Kiviniemen markkinoilla oltiin
säännöllisesti virkavallan apuna.

Sakkolan suojeluskunta kuului Viipu-
rin piirin Suvannon alueeseen Raudun
ja Metsäpirtin suojeluskuntien kanssa.
Alueen harjoitukset järjestettiin usein
yhteisesti, varsinkin Raudun suojelus-
kunnan kanssa oli paljon yhteisiä har-
joituksia, sillä kuuluimme liikekannalle-
panon tapahtuessa samaan kokoonpa-
noon.

Suojeluskuntien synnystä
Vuonna 1917 levottomat huhut alkoi-

vat kulkea eri puolilla maata, mutta Sak-
kolassa oli melko rauhallista. Petäjärvel-
lä oli silloin paljon muualta tullutta vä-
keä, rautatien rakentajia asui useissa
taloissa, kun Hiitolan-Raasulin rautatie-
tä rakennettiin. Heidän joukossaan tie-
dettiin olevan punakaartilaisia ja muita
epämääräisiä aineksia. Mitään poikke-
avaa ei kuitenkaan sattunut, paitsi se,
että jotkut kiihkeimmät punakaartilaiset
kävivät lukemassa ruiskuhilaita kylän
pelloilta.

Venäjän vallankumous oli käynnissä,
ja paljon venäläistä sotaväkeä oli maas-

sa. Alettiinkin varautua mahdollisiin
häiriöihin. Huolestuneet kansalaiset
ryhtyivät perustamaan palokuntia, jot-
ka siis olivat alku tuleville suojeluskun-
nille.

Syyskuun 15. päivänä Matti Valko-
sen talossa perustettiin palokunta. Val-
kosen lisäksi paikalla olivat Matti Laa-
manen, Aleksanteri Kosonen, Ville Laa-
manen, Aatu Karvinen ja mahdollisesti
muitakin. Lokakuussa kokoontui 80
miestä Ylä-Suvannon nuorisoseuran
talolle, missä perustettiin suojeluskun-
ta ja päälliköksi valittiin Urho Seitola
sekä kyläosastoille johtajat.

Nyt ryhdyttiin hankkimaan aseita.
Sakkolan kunta myönsi 20 000 markkaa
niiden hankintaan ja Sakkolan Osuus-
kauppa lainasi 10 000. Aseita hankittiin
Pietarista ja salakuljetettiin Suomeen.
Heikki Suokas hoiteli tätä vaarallista
tehtävää. Höyrylaiva Suvanto luovu-
tettiin suojeluskunnan käyttöön.

Levottomuuksien aikaa
Viipurissa puhkesivat levottomuudet

tammikuulla 1918. Seitolalle tuli avun-
pyyntö miesten lähettämiseksi Viipu-
riin. Suuri joukko Sakkolan miehiä lähti
silloin kuuluisalle Venäjänsaaren retkel-
le, ja tästä alkoi Sakkolan miesten osal-
listuminen 1918 tapahtumiin.

Varsinainen suojeluskunta perustet-
tiin 9. syyskuuta, päälliköksi valittiin
Aleksanteri Karonen. 1919 tuli päälli-
köksi Eevert Männikkö, joka hoiti teh-

tävää muutaman vuoden. Hänen jäl-
keen lyhyen aikaa tehtävää hoiti Toivo
Leinonen. 1.2.1922 Matti Valkonen otti
tehtävän vastaan hoitaen sitä talviso-
taan asti.

Sakkolan suojeluskunnan vahvuus
oli 400 miestä, kannatusjäseniä oli 30.
Viimeisenä paikallispäällikkönä toimia
Matti Niippa, suojeluskunnan lakkaut-
tamiseen saakka.

Hallituksen joukoiksi suojeluskunnan
oli hyväksytti 21.1.1918.

Sakkolan suojeluskunnan esikuntaan
kuuluivat eri vuosina talvisotaan saak-
ka Toivo Leinonen, Mikko Pekkanen,
Edvart Rämö, Matti Niippa, A. Aalto-
nen, Aapro Viskari, K.A.Tuohinto, Vil-
jami Naskali, Mikko Suurpää, Yrjö Luo-
ma, Jalmari Naskali, Heimo Kurikka,
Väinö Pekkanen ja Ville Kekki.

Sakkolan suojeluskunta omista Sak-
kolan valistustalosta pääosan, Petäjär-
ven seurojentalosta puolet. Valtio oli
rakentanut harjoitustalon Kiviniemeen.
Suojeluskunnalla oli ajanmukainen ur-
heilukenttä Kirkonkylässä.

Sakkolan lotat toimivat kaikissa kylä-
osastoissa, joita oli yhdeksän. Poika-
osastoja oli myös useimmissa kyläosas-
toissa.

Yrjö Raaska

Lisää Sakkolan suojeluskuntien ky-
läosastojen toiminnasta seuraavissa
Suvannon Seuduissa.

Petäjärven suojeluskuntalaisia 1920-1930-lukujen taiteessa. Kuvasta vasemmalta tunnistettu Viljo Kurikka (toinen
vas.) Aarne Kurikka, Uuno Pursiainen, Jalmari Ollikainen, Vilho Sipiläinen, Juho Lemmetti, Heino Kurikka, tunnista-
maton, Arvid Lamppu, Aapo Lemmetti, Mikko Korkka ja Toivo Pursiainen. Kuvat Petäjärvi-kirjasta.
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Olen Silvia Steckiewicz, 3 vuot-
ta. Pääsin kesällä 2006 matkus-
tamaan Karjalaan. Sanoivat,

että juureni löytyvät Sakkolan Haiter-
maasta ja Petäjärveltä.

Sukulaisiani oli pikkubussillinen ja
matkasimme Haitermaahan. Menimme
autolla ihan sen järven rantaan saakka,
jossa isomummokin oli käynyt uimas-
sa, kun oli lapsi. Sen järven nimi oli
Suvanto. En kyllä päässyt siellä uimaan,
koska vesi oli kylmää. Hauskaa siellä
oli. Sai juosta hiekassa ja sitten vielä
setä paistoi makkaraa. Se maistui tosi
hyvälle.

Kävimme myös koululla, jossa oli lap-
sia kesää viettämässä. Lapset olivat oi-
kein mukavia. Tulimme hyvin toimeen
keskenämme, vaikka he puhuivat venä-
jää. Minä puhun suomea ja puolaa, kos-
ka isäni on puolalainen. Englantiakin
ymmärrän.

Sitten matkustimme kaupunkiin, jos-
sa oli linna. Se oli Käkisalmi. Siellä minä
lähdin juoksemaan ja kaaduin. Polviin
sattui ja silloin minä vähän itkin. Koko
matkalla en muuta kertaa itkenytkään.

Kotimatkalla oli paikoin oikein suuria
kuoppia tiessä. Näin hyvin, koska paik-
kani oli ensimmäisessä penkissä. Välil-
lä nousin oikein seisomaan. Totesinkin,
että huono tie, hyvä auto.

Tulliin tultaessa satuin nukahtamaan,
sillä en ollut päiväunia ottanut. Kyllä
se tullimies oli katsonut passiani ja mi-
nua ja päästänyt eteenpäin, vaikka minä
en saanutkaan silmiäni auki.

Tämä kuva minusta on otettu Viipu-
rinlinnan oven edessä. Poikkesimme
siellä äidin kanssa. Olen tässä kuvassa
alle 3-vuotias. Nyt olen täyttänyt jo
kolme vuotta.

Meillä on Karjalasta paljon kuvia, joi-
ta voi katsella. Minusta matka onnistui
oikein hyvin. Kyllä ne tädit ja sedät oli-
vat kivoja. Kehuivat, että olin käyttäy-
tynyt ikäisekseni erittäin mallikkaasti.

Koska minulla ei vielä ole valmiuksia
kirjoittamiseen, niin tässä on auttanut
äitini Saija.

Pikku Silvian
ensimmäinen matka Karjalaan

Silvia on Helka Ryypön, o.s. Kuisma Sakkolan Haitermaasta, ja edesmenneen
Sakari Ryypön, Sakkolan Petäjärveltä, tyttären tyttären tytär. Silvian vanhem-
mat ovat Saija ja Mariusz Steckiewicz. Kaikki asuvat Tampereella.
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Lähde kanssamme Sakkola-
juhlille 26.-29.7.2007!

Mahdollisuus
kotikyläkäynteihin 28.7.

Sakkola-juhlat 29.7.
Mahdollisuus ostoksiin meno-ja

paluumatkoilla 26. ja 29.7.
Majoittuminen

Hotelli Dobryij Los / kahden
hengen huoneet.

Hinta: 365 euroa/henkilö.
Hintaan sisältyvät kuljetukset,

majoitus, puolihoito, juhlapäivän
kirkkokahvit, retkikahvit kotiseutu-
retkellä, ryhmäviisumi ja pakollinen
hoitokuluvakuutus Suomen kansa-

laisille, viranomaismaksut sekä
matkanjohtajan palvelut

koko matkan ajan.
Paikkoja on vain 20 kpl,

osa on jo varattu.
Ryhmäviisumia varten
tarvitaan kopio passin

kuvasivusta viimeistään
25.6.2007 mennessä.

Passin tulee olla voimassa
6 kk matkan

päättymisen jälkeen.
Varaukset: Tuija Matikainen

p.040-7452206 tai
Jouni Koivisto p.040-5838579

Neljän päivän matka
SAKKOLAJUHLILLE 26. – 29.7.2007

Tervetuloa kansamme ensi kesänä Sakkola juhlille
Karjalaan.
Se on mitä parhain mahdollisuus tutustua omaa,
vanhempien tai isovanhempien kotiseutuun ja viettää
kesäistä karjalaista kotiseutujuhlaa. Lauantain juhlapäivä
alkaa jumalanpalveluksella ja kirkkokahvien jälkeen
vietämme pääjuhlaa Vuoksen rannalla. Tuliaisostokset
hoituvat mukavasti Viipurin torilla paluupäivänä.
Majoitumme korkeatasoisessa Dachan lomakylässä
Suvannon rannalla Ojaniemessä, jossa on valittavana
majoitus hotellissa tai tasokkaissa hirsimökeissä. Toinen
majoituspaikkamme on uusi Dobryj Losin lomakylä
Vuoksen rannalla. Kuljetukset mm. Punkalaitumelta,
Vesilahdesta, Lempäälästä, Nokialta, Kangasalta ja
Tampereelta. Matkan hintaan sisältyy kuljetukset,
majoitus, puolihoito, ryhmäviisumi ja Sakkola- juhlien
ohjelma. Mukanamme on myös matkanjohtaja kaikissa
busseissa. Ilmoittaudu pikaisesti, paikkoja on rajoitetusti.

Matkan hinta 365 euroa.
Varaukset ja tarkempi matkaohjelma:

Kuninkaankatu 36 A 1
PL 269, 33101 Tampere
Puh. 03 447 7070

info@resviaria.com

Myllytie 58
37370 Narva
Puh. 03 373 7300,
040 716 6170

info@vesilahdenliikenne.net

Kotiseutumatka Pyhäjärvelle
16-19.7.07.

Lähde kanssamme heinäkuussa
Pyhäjärvelle. Mennessä

majoitumme Terijoelle hotelli
 Heliokseen, jossa päivällinen ja
aamiainen. 17.7.ajo Musakan
Lomarantaan, missä meillä on

puolihoito.18.7 kotiseuturetki
juurillemme,Sortanlahti,Yläjärvi,

Ylläppää-Lohijoki,
myös Sakkolan Lohijoki.

Kuljettajana tuttu Hannu Sorvari.
Matkanvetäjänä Laila Innanen
os. Inkinen,jo 10 vuoden koke-

muksella, Ukkosen sukuseuran
matkanvetäjä ja Tampereen Seudun
Vpl Pyhäjärvikerhon  puheenjohta-

ja.  Tule! Ilmoittaudu
puh. 040-5049135 tai s-postilla

laila.innanen@dnainternet.net
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Kauko-
Karjalan

matka jatkuu
Jatkamme matkailua
 Kauko-Karjalassa
 Raila Seleniuksen

matkapäiväkirjan opastamana.
 Osa IV vie meidät
perille Kargopoliin.

Keskiviikko 12.7.2006
Kenozero – Kargopol

Jussi haki tavaroineen bussilla vizit-
keskukseen, jossa aamiainen: pikku bli-
nejä, rahkaa, mustikka- ja vadelmahil-
loa, kananmuna, mineraalivesi, tee/kahvi
sekä konvehteja. Merja meni uimaan ja
loput pakkasivat tavaransa autoon.
Olga tullut Kargopolista ja hänen opas-
tuksellaan sekä Svetan tulkkauksella
läksimme kohti Ljadanyn kylää.

Kargopolin alueella on 28 000 asukas-
ta, joista puolet asuu kaupungeissa ja
puolet maaseudulla kylissä. Kaikkiaan
22 toimivaa kirkkoa ja 2 luostaria 1700-
luvulta. Metsiä ja soita; karpalo on alu-
eella tärkeä marja. Orlovan, kalastajien
kylän ohitse. Järvessä paljon muikkuja.

– Lumme on venäjäksi vesililja.

Tien vieressä puinen kumarrusristi,
Kiril ? muistoksi. Välillä tie on päällys-
tetty, välillä hirveästi pölyävä kuoppai-
nen hiekkatie.

Ljadanyn kylä
Ljadany = hylätty pelto; kaskivilje-

lyn aikana pelto hylättiin! Kargopolin
alueen kuivin paikka. Puudosista tule-
van tien varrella noin 37 km Kargopo-
lista.  Kylässä upea kirkkokokonaisuus
ja vanhoja talonpoikaistaloja, aittoja
sekä kiertopyöräkaivoja.

Pokrova- Vlasevskaja kirkko, 1761
Herran ilmestymisen kirkko, 5-kupo-

linen, 1793
Kellotorni, 1700-luvun lopulta
Kirkon muotona on neliö, jonka pääl-

lä kahdeksankulmio ja sen päällä teltta-

katto. Kuusen muoto, vanhojen linno-
jen tornien muoto esikuvana? Opas ver-
tasi pyramideihin, joista sotilaat saivat
energiaa, voimia.

Piispa Nikon kielsi telttakattoiset kir-
kot. Piti rakentaa 1, 3- tai 5-kupolisia
kirkkoja. Pohjoisilla alueilla telttakattoi-
sia rakennettiin vielä senkin jälkeen pit-
kään. ”Jumalalle on pitkä matka ylös-
päin, tsaarille maata pitkin”. Yleensä
pääkirkko rakennettiin telttakattoisek-
si.

risaliitti
klassiset pylväät
grilso, portaikko: sisäkatto maalattu

siniseksi ja keltaiset tähdet
trapetsa = esihuone. Nikon kielsi ko-

kousten pitämisen trapetsassa ja sen
jälkeen tässä kirkossa kokoukset pidet-
tiin portaikossa.

kokosnik

Pääkirkko 2. kerroksessa. Neblo l. tai-
vas maalattu 1700-luvun alussa. Tuli
Bysantista. Temperatekniikka. Neljä
tyyppiä: 1. arkkienkelit ja muut, 2. apos-
tolit,  3. sekatyyppi (Raamatun tarinoi-
ta yms), 4. harvinainen ???. Kirkon ti-
laaja teki valinnan millainen.

Kupoli-ikonit
l. taivas (neblo)

Välikattokupolien ikonit: Pohjois-Ve-
näjän kirkoissa varsinaisen rukoustilan
katto on usein leikattu kartion muotoi-
nen. Se koostui kiilamuotoisista ikoneis-
ta, joiden keskellä oli pyöreä medaljon-
ki. Tätä kokonaisuutta kutsuttiin tai-
vaaksi. Kristillisten kirkkojen kupoli on
yleensäkin taivaan vertauskuva ja myös
puukirkoissa välikatto muistutti muo-
doltaan kupolia. Sen ikonien sommitte-
lu oli tarkoin määritelty.

Medaljonki-aiheita:
Uuden testamentin Pyhä Kolminai-

suus
Isyys
Kristus Kaikkivaltias (useimmiten)

Ylimmän osan kiilanmuotoiset ikonit
olivat kerubeja ja serafeja, jotka muo-
dostivat ikään kuin kehän Kaikkivalti-
aan ympärille – esitti pyhää liturgiaa ja
taivaallista sotajoukkoa; esiintyi esi-
isiä, apostoleja, evankelistoja sekä ta-

pahtumakuvia kuten Marian ilmestys tai
Ristiinnaulitseminen.

Viime vuosina on löydetty huomatta-
va määrä välikattokupolien ikoneja…Ne
oli tarkoitettu tarkasteltavaksi etäisyy-
den päästä. Luonteenomaista on tyy-
pittely ja maalaustavan yksinkertai-
suus.

Ikonostaasi
Pohjois-Venäjän puukirkoissa tyypil-

lisin ikonostaasi on neljärivinen. Kuva-
rivit:

1. paikallis
2. juhla
3. esirukous
4. profeettain

Alin kuvarivi kuvaa sitä, mikä on ko.
kirkossa seisoville hengellisesti kaik-
kein läheisintä. Jeesus Kristus, Juma-
lanäiti -ikonit, kirkon nimikkoikoni, seu-
rakunnan erityisesti kunnioitettujen
pyhien ikoneita (=paikallisrivi). Kunin-
kaanovet  ovat keskellä.

Esirukousrivi: keskellä Kristus Kaik-
kivaltiaan ikoni (kuvattu usein ankara-
na tuomarina; sädehtivässä asussa)
Oikealla puolella Jumalanäiti ja vasem-
malla puolella Johannes Kastaja (Her-
ran edelläkävijä). Deesis l. esirukous.
Arkkienkeli Mikael, Gabriel, apostolit.

Profeettain rivi symboloi Vanhan ja
Uuden tTestamentin välistä sidettä. Ää-
nisen seudulla usein keskellä Jumalan-
äiti – Ennusmerkki -ikoni.

Viimeinen tuomio on kirkon länsisei-
nällä.

Ljadanyn kylässä on viljelty pellavaa.
Koulun opettaja Nadezha Voronstsuki
esitteli pellavan muokkausta Pellava-
museossa, aitassa koulun vieressä.  Sen
jälkeen koulun portailla mummokuoro
(kansanperinneryhmä Slavutnitsa?)
lauloi perinteisiä lauluja. Koulun yhtey-
dessä on kotiseutumuseo. Koulu on
alakoulu, jossa on alle 10 oppilasta. Ylä-
asteen koulu on toisessa kylässä, josta
oppilaat tulevat kerhoon tähän kouluun
ja silloin oppilaita on yhteensä 18. Ovat
keränneet taloista vanhaa esineistöä ja
tekstiilejä. Toimii verstaskeskuksena eli
valmistavat käsitöitä vanhojen tapojen
mukaan. Koululaiset Lasisha ja Dasha
esittelivät meille kouluaan ja esineistöä.
Seinävaate Elämänpuu, jonka lapset
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tehneet narusta, sivuilla neljä vuo-
denaikaa. Toinen narusta tehty seinä-
vaate: Äiti maa synnyttää elämää (he-
voset auringon symboli).

Kutovat kangaspuilla, joista vanhim-
mat yli 100-vuotiaat. Kutovat vanho-
jen mallien mukaisia kankaita. Kasvo-
ton nukke, joita ostimme mukaan. Mikä
onkaan nuken tarina?

Kankaanpainantaa – indigon sinistä;
kyyppiväri, joka värinä tulee esiin vas-
ta hapetuksen seurauksena. Opettajal-
la päällä ehkä kylän perinnemallin mu-
kaisesti painettu kangas-fereesi?

Matka jatkui eteenpäin ja ohitimme
mm. Petsikovan, uunien rakentajien
kylän; kylässä oli savea. Tie oli pääl-
lystetty laatoilla, joiden saumat töys-
syttelivät ikävästi.

Kargopol 860-vuotias!
”Ulkoilmamuseo” Jumalan selän ta-

kana, mutta turvassa kuin herran kuk-
karossa. ”Äiti Venäjän elävä muinais-
jäänne” parin sadan vuoden takaa, kuin
suoraan Gogolin ja Tshehovin teosten
sivuilta. Vallankumous pyyhkäisi ohi.
Lähellä Plesetsk avaruuskaupunki ja
Severodvinsk ydinsukellusvenetelakka
Vienan meren rannalla.

1146 ruhtinas Vjatséslav lepäsi pai-
kalla sotaretkellään tsuudeja vastaan.
Vuodelta 1380 aikalaismerkintä. Kargo-
polilla tuettiin venäläisten valloitusret-
kiä kohti pohjoisia erämaita. 1478 siirtyi
Novgorodin mukana Moskovalle. 1500-
luku on kukoistuskausi; Iivana Julman
aika. Oli tärkeä etappi Moskovan ja Ve-
näjän tärkeimmän merisataman Arkan-
gelin välillä. Kaupungissa oli suolakau-
pan monopoli. Suolaruhtinaiden jäljiltä
kaupungissa on 16 kirkkoa. Tulipalo
1765 tuhosi 9 kirkkoa ja 300 taloa. Vie-
nan meren suolan, kalan, talin ja hyl-
keennahkojen kaupan keskus. Kuihtui
kun suolakauppa alkoi siirtyä Argan-
geliin. Aika pysähtyi Kargopolissa, kun
Pietari rakennettiin ja rautatie sekä val-
tatie Moskovasta Argangeliin tehtiin.
Menetti merkityksensä kauppakaupun-
kina. Rikkaitten kauppiaitten kaupunki.

–  tsuudit=valkosilmäiset

Kaupungissa on 12 000 asukasta ja
se sijaitsee Onegajoen varrella. Kargo-
polin nimi tulee suomenkielen sanasta

karhu tai venäläisestä murresanasta
”karg” = varis tai merkityksestä soinen
puoli?

 Perivenäläiset kivikirkot kertovat
menneisyyden suurista päivistä. Nykyi-
sin yhdeksän kirkkoa – ennen vallan-
kumousta oli 22 kirkkoa. Puukaupun-
gin leima: 1-2-kerroksia puisia taloja on
säilynyt jonkin verran. 1700-1900-luvun
kauppiastaloja mm. posti, kauppias Ser-
kovin talo.

Vuoden 1765 tulipalon jälkeen arkki-
tehti Sumaroko Pietarista teki kaupun-
gin uuden asemakaavan suunnitelman.
Vanhoja katuja suoristettiin, tehtiin ruu-
tukaava. Entiset kadun nimet säilyivät,
esim. Menin kengittämään hevosta -
katu. ”Punainen piiri” vallankumouksen
jälkeen katuja levennettiin niin, että
kauppiaitten puutarhat ja sauna yms.
jäivät katujen alle. Nykyisin kaupunkiin
saa rakentaa vain kaksikerroksisia ta-
loja. Siksi meilläkin hotellihuoneemme
kolmannessa kerroksessa on kattohuo-
ne.

Stroganovien suku on täältä kotoisin
samoin kuin Alaskan ensimmäinen ku-
vernööri Aleksandr Baranov, jonka rin-
tapatsas on rannalla tuomiokirkon koh-
taan.

Tunnetaan käsityöläisistään, vahva
käsityöperinne. Saviastioita sekä perin-
teisiä savileluja – Kargopolskije igrus-
ki – mm. kukkopilli. Kargopolin ympä-
ristössä asustaa Lumimies, josta tulee
havaintoja vuosittain.

– lumisihminen = lumimies

Tuomiokirkkoaukion kirkot:
Kristuksen syntymän kirkko (Kristo-

rozdestvenski), 1552-1562; vanhin ja
ensimminen kivirakennus kaupungissa.

 – museona
–  yläkirkon  5. krs ikonostaasi 1700-

luvulta; kupolissa valtava metallinen
käsi pitelee kattokruunua

– Iivana Julma rakennutti/aikana ra-
kennettu

Vuonna 1795 tulipalon jälkeen Kata-
riina II rahoitti tuomiokirkon entisöin-
tiä. Valkeakivinen dolomiittikivestä ra-
kennettu kirkko. Alkujaan pelkkä neliö,
johon on myöhemmin rakennettu ”ulok-
keet” kulmiin sekä portaikko. Filipin por-
taikko: pyhäinjäännökset yöpyivät mat-
kallaan ….johonkin….?

I. kerroksessa oli talvikirkko, johon

mentiin joen puolelta ja II kerroksessa
kesäkirkko.

1800-luvulla ei enää pidetty talvipal-
veluksia suuren kosteuden takia ensim-
mäisessä kerroksessa. Toimi kirkkona
aina 1930-luvulle, jolloin suljettiin. Iko-
nostaasi palannut paitsi Jeesuksen syn-
tymän ikoni. Erikoista se, että eri artelli-
en mestarit olivat signeeranneet ikonit.
Länsiseinällä on säilynyt 1600-luvun
fresko: Jeesus ja edelläseisojat? Joulu-
kirkko.
Johannes Kastajan kirkko, 1751
Vvedenskajan kirkko, 1808 (museo, ala-
kerrassa matkamuistomyymälä), Mari-
an temppeliin vienti, johdatus
Kellotorni, 1767; rakennettu Katariina
Suuren aikana, aukion keskellä. Kiipe-
simme ylös ja sieltä oli hyvä näköala.
Aukion 4. kirkko – jäljellä nykyisin vain
kivijalka: Jeesuksen tulo Jerusalemiin –
kirkko, jonka vallankumous tuhosi.

Blagovestsenskaja aukion kirkot:
Jumalanäidin ilmestymisen kirkko, 1692
(mestariteos)
Pyhän Nikolaus ihmeidentekijän kirkko,
1700-luku
Jumalanäidin syntymän kirkko, 1680
(toiminnassa oleva)

Erillään:
Ylösnousemuksen kirkko, 1600-luvun
lopulta; katon aaltoileva siluetti
Savvatin ja Zosiman pylväskirkko 1819
Pyhän kolminaisuuden (Troiski) kirkko

Kauppias Visnikovin talo (1805); po-
jat tuhlasivat omaisuuden. Duuman ra-
kennus vallankumoukseen asti ja siellä
oli myös vankilahuoneita. Nykyisin vi-
rastoja. Vieressä matala Lohvin kaup-
piaan kauppa, joka on aina toiminut
kauppana.

Yksityinen käsityöläismuseo ja työ-
pajoja keskustassa sisäpihalla lähellä
ravintolaamme.

Bobkit l. savilelut lähes unohdettiin.
Tavallinen talonpoikaisnainen Ulyana
Gavrilova/ Ulyana Babkina (kuoli 1976)
säilytti perinteen. Mestari, ainoa joka
sen säilytti – muut menivät sovhoosiin
töihin. Hänellä oli traaginen elämä: ra-
kastui poikaan, tuli sota, poika haavoit-
tui vakavasti ja kotiutettiin. Isä kielsi
menemään naimisiin pojan kanssa, ta-
pasivat salaa metsissä. Poika kuoli 2
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vuoden kuluttua ja Ulyana laittoi elä-
mänsä savilelujen valmistukseen.

Joku sattumalta osti häneltä lelun ja
vei sen Moskovaan… savilelun toinen
tuleminen alkoi siitä.

Aiheet: elämää, kansansatuja. Ken-
tauri = ”puoli-ihminen”, kaksi hevosta
yhdistettynä = symboloi yötä ja päivää,
hevonen symboloi aurinkoa, äiti maa,
hedelmällisyys, naisenkasvoinen sor-
sa.

Ruskeat kiiltävät bobkit: polton jäl-
keen upotetaan kuumaan vehnäkiisse-
liin.

Yläkerrassa oli Kargopolin ihmeitä-
näyttely, jotka kaikki olivat yhden ihmi-
sen tekemiä käsitöitä. Nukkemestari
mm. variksen (karg) pelto, variksen per-
he, Ljoksmajärven kalastajaperhe, ta-
lonpojan perhe askareissaan, kiertävä
nukketeatteri. Katosta riippui 10 ikui-
sen hiljaisuuden kalaa (kalaseutua).

– leivottu, paistettu metso = lautasen
mallinen pyöreä kevääntuloleivos, pa-
kanallista perinnettä. Seinillä indigovär-
jättyjä kankaita.

Saunino
Sijaitsee noin 5 kilometriä Kargopo-

lista ja siellä on Ioanin Zlatoustin kirk-
ko 1665 sekä kellotorni, johon kiipesim-
me myös.

Nimi tulee sanasta sauna, lämmin kui-
va paikka. Kirkossa on taivaskupoli si-
sällä. Keskusta rengas/sormus, reunoil-
la olevat kolmiot = purjeet. Kirkon edit-
se soljui tekojoki, joka on kaivettu leh-
mien juottopaikaksi. Harmaakurkien py-
sähtymispaikka elokuun lopulla.

Takaisin hotellille ja illalliselle lähei-
seen ravintolaan. Sen jälkeen kävelim-
me vielä kirkolle, rauniokirkko, kuvaa-
maan ja sitten takaisin hotellillemme.

Koska siis majoituimme Merjan kans-
sa 3. kerrokseen eli katon alle, meillä oli
jäähdyttävää ilmastointi ja kutsuimme
porukan iltaa istumaan meille. Hyvin
mahduimme kun ilmastointi toimi!

Kargopolin hotelli oli todella hyvä,
aivan uusi. Oppaissa mainittu entinen
hotelli oli pienen matkan päässä oleva
ravintolarakennus, jossa söimme.

Jatkuu seuraavissa numeroissa.

Kuuluisa Uspenskin luostari Tihvinässä. Kuvan kirkossa 1500-luvulta, joka on
omistettu Jumalanäidin kuolonuneen nukkumiselle (Uspenski), on kuuluisa
Tihvinän Jumalanäidin ikoni. Se palautettiin luostarille vuosikymmenien maan-
pakolaisuuden jälkeen USA:sta vuonna  2004.

Kinnermäen kylä Aunuksessa. Taustalla kylän vanhin yli satavuotias talo.
Fereesiasuinen Nadja Kalmykova on kylän sielu; rohkea ja innovatiivinen
karjalaisen kulttuurin puolustaja. Kylässä järjestetään ryhmille erilaisia
kurssia perinteisistä käsitöistä ruoanlaittoon ja matklaiset voivat siellä yö-
pyä. Kuvan muita henkilöitä etualalla kuvataiteilija Asko Salminen, vasem-
malla ent. sakkolalainen Riiskan kylästä Elina Laine (os. Ukkonen).

Monumentaalisen
komeat Ljadinin ky-
län Loppiaiselle ja
Esirukoukselle oo-
mistetut puukirkot
1700-luvun lopulta lä-
hellä Kargopolia ovat
onneksi säilyneet.
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Helsingin yliopiston teologisesta tie-
dekunnasta valmistui maisteriksi
9.10.2006 Harri Kiiski Huittisista. Hänet
vihittiin papiksi Turun tuomiokirkossa
29.10.2006. Seurakuntapastorin virkaa
hän hoitaa Raumalla.

Harri muistetaan esiintyjänä veljensä
Petrin kanssa kaksilta Sakkola-juhlilta
Huittisista. Viime kesän Pyhäjärvi-juh-
lilla veljekset vastasivat muistojen illan
ja iltamien musiikista., ja Harri saarnasi
sunnuntain juhlajumalanpalveluksessa.

Laulun lahjaa Harri Kiiski on käyttä-
nyt pitämällä mm. kirkkokonsertteja. Sy-
dämeni laulut -cd-levy on otettu suu-
rella kiitollisuudella vastaan.

Harrin sukujuuret johtavat vahvasti
Sakkolaan ja Vilakkalaan. Hänen mum-
monsa oli Iida Kiiski, o.s. Repo, Heikin
tytär, suur-Muonin nuorin sisko. Iidal-
le kävi niin kuin Vilakkalan varsoille,
jotka vietiin Ylläppään kesälaitumelle –
mutta sillä seurauksella, että hän joutui
jäämään Kiiskille miniäksi. Kymmenisen
vuotta ehti Iida Ylläppäässä asua, sit-
ten alkoi talvisota. Ennen naimisiin me-
noa Iida työskenteli Revolla kirpitsän-
teko-töissä kesät. Kirpitsä eli tiili oli
Revon suvun tavaramerkki, olihan hä-
nen veljensä kuuluisia ammattimuurari
Revon Antti. Monenlaiset kädentaidot
oli Iida oppinut nuorena, monet käsi-
työt onnistuivat häneltä ammattitaidol-
la. Kylän yhteisissä toimissa hän oli
mukana esimerkiksi pyhäkoulun opet-
tajana.

Sakkolan ja Vilakkalan asiat olivat
meillä usein puheenaiheena ja Suvan-
non Seutu -lehti luettiin tarkasti kan-
nesta kanteen. Iida jäi leskeksi 1959, itse
hän sai elää vuoteen 1985. Lastenlap-
set olivat hänelle rakkaita, hän muista
usein rukouksissa viedä heitä taivas-
tielle.

Harri on käynyt monta kertaa Karja-
lassa ja Vilakkalassa. Viime kesänä hän
teki matkan Konevitsan luostariin, joka
liittyi hänen pro gradu -työhönsä. Sen
aihe on Konevitsan luostarin julkisuus-
kuva 1920-1930-luvulla.

Toivotamme onnea ja menestystä lau-
lavalle pastorille!

Heikki Kiiski

Revon suvusta laulavaksi papiksi

Järvenpään lukiosta on 5.12.2006 kir-
joittanut ylioppilaaksi Antti Kurkinen.
Hänen äitinsä Leena Kurkinen on Sak-
kolan Vilakkalasta kotoisin olevan Vee-
ra Parilon tytär.

Uusia ylioppilaita
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80 vuotta täytti 6.12.2006 Paula Kuup-
po, o.s. Kuparinen, kotonaan Valkea-
koskella. Hänen kotipaikkansa oli Sak-
kolan Lapinlahti.

90 vuotta täytti 6.2.2007 Aino Siiri
Varvas, Leevi Varpaan puoliso. Aino
asuu tyttärensä Annelin kanssa Kana-
dassa, Kingstonin kaupungissa. 30
vuotta he asuivat Floridassa, Lake
Worthissä.

Kuvassa neljä sukupolvea: iso-isoäi-
ti Siiri, tytär Anneli Varvas-Laitinen, tyt-
tärentytär Anna Ridec ja Annan tytär
Sophie Tessa Siiri, 2 vuotta.

Ainon tyttönimi oli Pulkki, hän on
Kuninkaanrististä Juho Pulkin kolman-
neksi vanhin tytär. Lapsia oli 11, joista
vielä neljä elossa.

60 vuotta täytti 25.2.2007 Lea Tuulik-
ki Ettenauer, o.s. Tiinus. Vanhemmat Irja,
o.s. Jortikka, ja Viljo Tiinus. Lean tie johti
Wieniin avioliittoon Wolfgang Ette-
nauerin puolisoksi. Lealla on kaksi las-
ta, Tanja ja Markus.

Saimme kutsun juhlille Irja-äidin ja
kummi-täti Kaijan kanssa jo hyvissä
ajoin. Juhlallisuudet vietettiin 24.2. Dr.
Rudolf Kirchschläger
Studentenheimissä.Vieraita oli viitisen-
kymmentä, perheenjäsenet ja sikäläiset
työtoverit ja ystävät mukaan lukien.

Lea on toiminut Suomen suurlähetys-
tön residenssissä yli 30 vuotta emäntä-
nä. Hän vastaa vierailijoiden ja suurlä-
hettilään hyvinvoinnista apunaan muu
henkilökunta. Hän on edustava, laulu-
taitoinen ja joustava persoona.

Syntymäpäivät alkoivat Jukka Kuop-
pamäen laululla Sininen ja valkoinen.
Irja-äiti puhui Lena lapsuudesta, ja puhe

käännettiin saksaksi. Aikaisemman suur-
lähettilään puoliso Anita Grönberg muis-
teli seitsemän vuoden yhteistyötään
Lean kanssa, ja sanoi oppineensa hä-
neltä paljon. Juhla jatkui pikkutunneille
tarjoilun ja tanssi, letkajenkankin mer-
keissä. Laulut säesti pianonsoiton opet-
taja Piritta Mononen, jonka mummo on
edesmennyt Maila Kivi, o.s. Jortikka.

Lea kuuluu noin 60 hengen Arten-
semble-kuoroon. Olimme myös heidän
konsertissaan Lean tarjotessa sham-
panjaa ja laskiaispullia, ja meille laulet-
tiin suomeksi esimerkiksi laulu Oi katso
Suomi, sinun päiväs koittaa.

Viikon Wienin-matka keväisessä Kes-
ki-Euroopassa jäi unohtumattomaksi
tapahtumaksi.

Kuvassa keskimmäisenä merkkipäivä-
sankari Lea Ettenauer Suomi-kuoron
esiintymisessä.

Kaija Saarinen

Julkaisemme jokaisessa
Suvannon Seudussa tietoja

merkkipäivistä,
poisnukkuneista,

valmistuneista, hääpäivistä
ym. perhetapahtumista.

Kysythän asianosaisilta
luvan tietojen

julkaisemiseen.
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Sylvia Aune Käppi, o.s. Pekkanen,
kuoli 11.11.2006 Keski-Suomen keskus-
sairaalassa Jyväskylässä.

Äitimme syntyi 16.3.1917 Sakkolan
Riiskassa. Lapsuus Suvannon rannalla
oli äidin kertoman mukaan onnellista
aikaa. Hän kävi Riiskan kansakoulua
neljä luokkaa, kuten siihen aikaan oli

tapana. Koulunsa opettajaa äiti muis-
teli usein. Opettaja oli käynyt Jyväsky-
län opettajaseminaarin ja oli kertoillut
usein opiskelukaupungistaan. Eipä tien-
nyt pieni Sylvi-koululainen silloin, että
hän tulisi joskus asumaan Jyväskyläs-
sä. Koulussa opetettiin mm. laskentoa
niin hyvin, että vielä lähes 90-vuotiaa-
na äiti päihitti päässälaskussa no-
peudessa meidät taskulaskimien käyt-
täjät.

Vartuttuaan äiti kävi karjanhoitokou-
lun. Työpaikan hän sai Noisniemen
hovista, Kalmolan kartanosta, Vuokse-
lan Noisniemessä. Työpaikka oli sikäli
kohtalokas, että hän tapasi Noisniemes-
sä tulevan rakkaan miehensä Tahvo
Käpin.

Sota ja evakkoon lähtö sekoittivat
suunnitelmat Sakkolassa asumisesta.
Monien mutkien jälkeen he päätyivät
Jyväskylään, missä äiti ja isä vihittiin
vuonna 1942. Isämme kouluttautui so-
dan jälkeen poliisiksi ja äiti jäi kotiäi-
diksi. Perheeseen alkoi tulla pienokai-
sia muutaman vuoden väliajoin. Meitä
lapsia syntyi kaikkiaan kolme poikaa ja
neljä tyttöä.

Meidän ei tarvinnut tulla koulusta
tyhjään kotiin, vaan äiti oli aina paikal-
la, ruoka valmiina ja usein pullan ja pii-

rakoiden tuoksu vastassa. Karjalainen
ruokaperinne näkyi pöydässä ja tätä
perinnettä hän välitti lapsille ja lapsen-
lapsille.

Lasten vartuttua jäi aikaa omille har-
rastuksille. Lukeminen, käsityöt ja vie-
railut lasten luona tulivat tärkeiksi. Tu-
liaisina äiti toi virkkaamiaan liinoja ja
muita käsitöitä, mitkä jäivät meille rak-
kaiksi muistoiksi.

Isämme sairastuessa vakavasti äiti
hoiti häntä kotona isän viimeiseen elin-
päivään asti.

Matkustamisesta äiti piti, ja oli aina
valmis lähtemään matkalle, jos vain joku
lapsista pyysi mukaansa. Iäkkäänä jo
veimme hänet virkistyslomalle Ranskan
ja Italian Rivieralle. Kävipä äiti Monte
Carlon kasinollakin. Jetsettien suosimat
Välimeren maisemat eivät kuitenkaan
vetäneet vertoja entiselle kotiseudulle.

Suvannon rannat kiinnostivat eniten.
Ennen Riiskan matkaa äiti kaatui ja ran-
ne murtui, mutta käsi paketissa, toisella
kädellä rollaattoria työntäen hän esit-
teli kotipaikkojaan. Kotitaloa ei ollut,
mutta kodin paikka tuli näytettyä meille
lapsille.

Sukumme vanhin on poissa, mutta
muistot säilyvät.

Eini Käppi

89 vuotta täytti 4.1.2007 Eero Jortik-
ka. Hän on syntynyt Sakkolan Kaarna-
joella. Tyttärensä Siikka Kemppaisen
järjestäjiä syntymäpäiväjuhlia vietettiin
Eeron kotona Tampereen Peltolammil-
la. Syntymäpäiväsankari lauloi meille
laulun, jonka hän lauloi pyrkiessään
Kiviniemeen sotilassoittokuntaan.

Juhlissa mukana ylärivissä oikealta
Mirja Eräranta, o.s. Jortikka, Juhani Jor-
tikka, vaimonsa Annelin ja poikansa
Mikan kanssa, he asuvat Australiassa,
Raili Bredberg, o.s. Jortikka, Alli Rau-
kola, o.s. Jortikka. Alarivissä Saara Jär-
vinen, o.s. Suokas, Eero Jortikka, Ee-
ron tytär Sinikka Kemppainen. Edessä
Tommi Raukola, joka täytti samalla 10
vuotta.
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Eino Viskarin
muistolle

03.02.2007 oli meille raskas päivä.
Olimme jättämässä jäähyväisiä Eino Vis-
karille, jonka kaikki hyvin tunsimme.

Eino syntyi Karjalassa Sakkolan Pur-
puassa 30.08.1927. Einon ollessa 12-
vuotias syttyi sota Venäjää vastaan. se
varmasti jätti nuoreen mieheen jälken-
sä. Sodan vuoksi Eino joutui kaksi ker-
taa jättämään kotitantereensa sotatan-
tereiksi. Venäjä otti haltuunsa Karjalan
ja toinen muutto sieltä oli lopullinen.

Erilaisten vaiheiden jälkeen Viskarit
asettuivat Kuljuun 1940-luvun loppu-
puolella, missä ostivat yhdessä Koiras-
ten ja Kallosten kanssa Kukkolan kar-
tanon. Maat jaettiin ja veljeksistä kukin
sai muutaman hehtaarin maata viljeltä-
väkseen.

1961 Eino avioitui Eevan kanssa ja jat-
koi talon pitoa yhdessä hänen kans-
saan.

Maanviljely ja sen ohessa karjanhoi-
to oli Einolle ainoa oikea ammatti. Sitä
hän teki innoissaan ja väsymättä niin
pitkälle kuin terveydentila salli. Hän
kasvatti tilakokoa ostamalla peltoa ja
metsää lisää. Viime aikoina metsänhoi-
to oli Einolle erittäin tärkeää ja kiinnos-
tavaa. Tästä kertoo mm. se, että juuri
ennen joulua Eino Eevan kielloista huo-
limatta halusi mennä katsomaan ja va-

litsemaan jokivarren suolta seuraavak-
si polttopuiksi hakattavia puita. Hän
ajoi sinne traktorilla.

Tämä traktorimatka juuri ennen jou-
lua kuvaa Einoa parhaiten. Hän oli päät-
täväinen ja periksiantamaton mies, joka
ei hyväksynyt kielteistä vastausta. Tie-
simme, ettei Eino päässyt ilman apuvä-
lineitä liikkumaan. Tämä hieman hidasti
Einoa, mutta jos hän tahtoi, niin trakto-
rin hyttiin hän pääsi ja ajoi sillä niin
lumi- kuin muutkin tarpeelliset työt.
Toinen hyvin tärkeä työkalu Einolle oli
ruohonleikkuri, millä hän hoiti pihanur-
men. Sitä ääntä kuulimme usein.

Eino ennätti kiinnostua myös yhteis-
kunnan asioista. Hän oli kaksi kautta
kunnanvaltuustossa ja kunnanhallituk-
sessa. Säästöpankin isännistössä Eino
vaikutti useita vuosia. Pirhan eli Hank-
kijan johtokunnassa tai isännistössä
hän myös toimi.

Kymmenkunta vuotta sitten kävimme
Einon kanssa Sakkolassa. Eino kertoi
meille nuoremmille siellä olevista pai-
koista. Tämä matka oli Einolle mielui-
nen. Saihan hän vielä kerran kulkea Su-
vannon rannalla ja muilla tutuilla pai-
koilla.

Matkalla mukana olleena ymmärrän
hyvin sen kaipuun, mitä karjalaiset tun-
tevat menetettyyn alueeseen.

Oma isäni kuoli varhain. Veljeni Jari
ja minä jouduimme usein turvautumaan
Einon apuun opetellessamme maata vil-
jelemään. Auliisti Eino apua antoi. Tä-
män vuoksi Einon poismeno on erityi-
sen raskas, koska hän oli meille mones-
sa mielessä isän korvike.

Meillä kaikilla on Einosta mielessä
hyviä puolia. Hän oli erittäin huumo-
rintajuinen ja nuorempana hänellä oli
aina jokin kuje mielessä. Hän oli myös
ahkera, päättäväinen ja reilu mies.

Taannoin  Jari Viskari kysyi Einolta,
että jos voisit, niin mitä muuttaisit elä-
mästäsi. Tähän Eino vastasi, ettei hän
halua muuttaa mitään.

Einoa ja elämäntyötään kiitollisena
muistaen

Jarmo Viskari

Yrjö Kalevi Hatakka kuoli 14.1.2007
Lempäälässä. Hän syntyi Mikko ja Mii-
na Hatakan perheeseen Metsäpirtin
Lapanaisissa 21.6.1935. 4-vuotiaana
hän lähti rajapitäjä-Metsäpirtistä evak-
kotielle jo lokakuun alkupuolella 1939.
Hatakan perheen tie vei aluksi Savoon.
Jäppilän ja Heinäveden kautta he pää-
tyivät huhtikuussa 1941 Pohjanmaalle,
aluksi Kauhajoelle ja sieltä Kurikkaan.
Yrjön herkät kasvu- ja kouluvuodet
kuluivat Pohjanmaalla, mistä hänelle jäi
elinikäisiä ystäviä. Loppuvuodesta
1949 Hatakan perhe muutti Lempäälän
Kelhon kylään Mäenpään tilalle. Yrjö
kävi Lempäälän Mieskotiteollisuuskou-
lun maalaustyölinjan. 1950-luvun lop-
pupuolella Yrjö opiskeli kansanopistos-
sa, kansankorkeakoulussa sekä suorit-
ti vuonna 1961 Sisälähetysopistossa
nuoriso-ohjaajan tutkinnon. Yrjö Ha-
takka toimi poikatyöntekijänä Lopen ja
Hämeenkyrön seurakunnissa vuosina
1961-64.

Vuonna 1964 Yrjö ryhtyi viljelemään
vanhempiensa jälkeen Mäenpään tilaa,
josta evakkopojalle muodostui loppu-
ikäinen, rakas kotipaikka. Maanviljelyn
ohella Yrjö työskenteli mm. maalarina
ja teollisuuden palveluksessa.

Yrjö Hatakka oli monipuolinen ihmi-
nen; sekä sanan että peltojen kylvö oli
tärkeää! Yrjö tunnettiin ahkerana, vilk-
kaana ja sanavalmiina miehenä, joka

Yrjö Hatakan
muistolle
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Lempääläinen Manne
Kuisma kuoli 5.2. 2007 hiih-
tomiehelle sopivalla taval-
la: kesken hiihtolenkkinsä.
Hän oli syntynyt 18.12.
1926 Karjalan kannaksella,
Sakkolan pitäjän Haiter-
maan kylässä. Siellä koti-
paikka oli Sihkerö, valko-
hiekkaisen Kiimajärven
rannalla.

Sodan syttyessä hän osui 12-vuoti-
aana silminnäkijäksi, kun ensimmäinen
sodassa alas ammuttu venäläinen len-
tokone putosi Sakkolan asemalle.

1940-luvun lopulla Kuisman perhe sai
siirtokarjalaistilan Lempäälän Lastusten
kylältä, kuivatun Tervajärven rannalta.
1950- uvun tekemisille antoivat leiman
kaikenlainen rakentaminen, peltojen rai-
vuu ja urheiluhenki. Manne löysi vai-
mokseen Tikinmaasta Anjan, o.s. Mat-
tila, ja otti vastuun kotitalostaan. Elä-
mää vauhdittivat neljä lasta.

Manne osoittautui urheilijana suur-
mestariluokan hiihtäjäksi, joka kiersi
niin Salpausselät kuin Kokkolan kisat.
Lempäälän Kisan riveissä hän kunnos-
tautui varsinkin Hämeen Viesteissä
luottohiihtäjänä. Siihen aikaan viestiä
vietiin pitäjästä pitäjään ja osuudet oli-
vat pitkiä. Kerran Mannekin joutui käy-
mään syömässä ladunvarren maalais-
talossa, mutta voitti silti osuutensa.

Maanviljelijänä Manne kehitti tilaan-
sa voimaperäisesti viljeltynä karjatila-
na. Muun ohella hän teki harrastuksek-
seen mm. puuveneitä.

1980-luvulla Manne rakensi itselleen
vaarinpirtin Lastustentien varteen. Hän
omistautui puutöille. Vähitellen hänes-
tä sukeutui suoranainen puunveisto-

taiteilija, jonka töitä oli esillä mm. alan
näyttelyissä. Hänen suurisuuntaisin
työnsä esittää Aatamia ja Eevaa Para-
tiisissa. Erikseen on mainittava Man-
nen Sakkola-museolle tekemä mittatark-
ka pienoismalli Sakkolan kirkonseudus-
ta. Hän opetteli myös maalaamaan ja
maalasi kymmeniä tauluja, jotka esittä-
vät mm. tuokiokuvia Sakkolasta.

Naapurusto tunsi Mannen ystävälli-
senä, kätevänä ja hoksaavaisena mie-
henä. Niin karjalainen kuin syntyään
olikin, oli hänessä hämäläistä rauhalli-
suutta, mutta jutut lohkesivat kannak-
selaiseen tapaan. Lasten lapsille ja var-
sinkin neljännelle polvelle Manne oli
tässä hengessä karjalaisittain ”äijä”.  80
vuotta täytettyäänkin Manne suunnit-
teli tulevalle kesälle matkaa Karjalaan
ja osallistumista sukukokoukseen.

Manne Kuismaa jäävät kaipaamaan
vaimo, lapset, lastenlapset ja lastenlas-
tenlapsi.

Juha Kuisma

kirjoittaja on
Manne Kuisman naapuri

ja kummipoika

osallistui sekä kunnan että seurakun-
nan päätöksentekoon. Hän oli aina val-
mis tarjoamaan apuaan lähimmäisille.

Yrjö oli myös kasvattaja; poikakerho-
jen kävijät muistavat hänet mukaansa-
tempaavana ja innoittavana kerhojen,
leirien ja retkien vetäjänä. Tärkeimmän
kasvatustyönsä Yrjö teki omassa per-
heessään; hänen viisi lastansa kahdes-
ta avioliitosta saivat nauttia isän huo-
lenpidosta ja rakkaudesta. Henkisenä
perintönä Yrjö jätti lapsilleen armon ja
anteeksiantamisen asenteen.

Monet sairaudet rajoittivat Yrjön elä-
mää viimeisinä elinvuosina ja riisuivat
liikkuvaisen ihmisen monin tavoin. Vas-
toinkäymiset ja sairaudet eivät kuiten-
kaan katkeroittaneet Yrjöä, eikä hän
valittanut kohdalleen osuneita elämän-
kolhuja. Synnyinkodista saatu ystäväl-
lisyys, ihmisrakkaus ja vieraanvarai-
suus säilyivät hänen luonteessaan kuo-
lemaan saakka.

Yrjöä jäivät kiitollisina kaipaamaan
lapset Mikko, Minna, Anne, Armi ja Eli-
na, lastenlapset Anssi ja Victoria sekä
puoliso Annukka. Suremaan jäivät
myös Aili-sisar perheineen sekä veljet
Anto ja Toimi perheineen.

Ikävöiden
Annukka-puoliso

SAKKOLAN
HISTORIA

Toinen, uusittu painos Sakkolan
historiaa on edelleen

saatavana,
samoin muitakin teoksia!

Kirjoja voi hankkia Osuuspankin
konttorista Lempäälässä.

Kirjoja myyvät myös Lempäälässä
Anneli Kuisma ja Aaro Viskari.

Anneli Kuisma hoitaa
postitettavat kirjatilaukset,

puh. 03- 3748 410

Postilähetyksistä peritään
lisäksi lähetyskulut.

Muista myös muut
Sakkola-tuotteet.

Hiihtomies
pääsi

maaliin
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Viron edesmenneestä presidentti
Lennart Merestä kertovan taan
noisen televisiodokumentin

eräs kohta jäi mieleeni selvästi. Presi-
dentti Meri selosti ja valotti virolaisuu-
den perustaa. Hän mainitsi, että viro-
laisuuden perustana on aina ollut per-
he: isä, äiti, lapset.

Virolaisuus oli pystytty säilyttämään
miehityksenkin aikana hyvinkin yksin-
kertaisella tavalla. Ei siinä tarvittu ih-
meempiä teorioita tai taktiikoita. Ei lii-
emmin psykologiaa tai aivopesua. Tämä
pätee tietyin sovelluksin myös meihin
nykypäivän kannakselaissyntyisiin ja
kannakselaisten jälkeläisiin. Miten me
tunnustamme nykyiset realiteetit ja mi-
ten haluamme niiden kanssa elää? Mi-
ten me haluamme säilyttää karjalaisuu-
den sen kaikissa muodoissaan? Viro-
laisiin nähden olemme siinä suhteessa
erilaisessa tilanteessa, että esi-isiemme
maita on asuttanut jo yli 60 vuoden ajan
muualta tullut vieras väestö. Siirtokar-
jalaiset ovat kotiutuneet uusille paikoil-
le. Näin on jo monessa sukupolvessa
kehittynyt uusi kiintymys myös nykyi-
siin asuinpaikkoihin. Virolaisethan asui-
vat sijoillansa neuvostomiehityksen ai-
kana.

Historian tapahtumat ovat heittäneet
kannakselaisia milloin minkäkin ”isän-
nän” alaisuuteen. Kannaksen karjalai-
set ovat joutuneet sopeutumaan uusiin
tilanteisiin kautta vuosisatojen. ”Jou-
tuminen” on sellainen sana tai termi, että
se pitää sisällään negatiivisemman mer-
kityksen eli ”pakon”. On ollut pakko so-
peutua. Kerran on ollut myös pakko läh-
teä. Nykypäivän kannakselaisten jälke-
läisille esi-isien asuinsijat säilyvät ku-
vissa: valokuvissa, videokuvissa, ja
ehkä tärkeimpänä kaikista, mielikuvis-
sa. Tavat, kulttuuri ja murre ovat se rik-
kaus, mikä on kestävää henkistä omai-
suutta, vaikka jalan alla narskuisi sata-
kuntalainen tai hämäläinen maantieso-
ra. Mutta karjalainen kulttuuri ja tavat
säilyvät vain, jos niitä säilytetään. Mi-
kään itseohjautuva voima kulttuuri ei
ole. Se vaatii ihmisen tekijäkseen – ja

Kyläkirjat – tiedon välittäjiä
ja perinteen säilyttäjiä

säilyttäjäkseen. Jokainen sukupolvi ta-
vallaan säilyttää ja siirtää kulttuuria
eteenpäin seuraaville. Mutta miten
huolehtia kulttuurista, jolla ei ole enää
selkeää maantieteellistä rajaa?

Olen tehnyt periaatteessa kaksi mat-
kaa sukuni luovutetuille asuinpaikoille
Sakkolan Lapinlahteen. Toinen oli ke-
sällä 2005. Silloin olin fyysisesti muka-
na, ja istuin sukulaisteni kanssa bus-
sissa läpi Kannaksen. Perillä Lapinlah-
dessa tutustuimme kävellen Loposen-
mäkeen ja sen ympäristöön. Toinen
matka Lapinlahteen tapahtui omassa
nojatuolissani, Turussa Paaskunnan-
mäellä, lokakuun 2006 alkupuolella lu-
kiessani uunituoretta kyläkirjaa ”Muis-
tojen Lapinlahti. Kylä Suvannon ran-
nalla”. Se oli eräänlainen kirjallinen ai-
kamatka niille paikoille, joissa kesä-
kuussa 2005 kävin. Kirjan teksti toki
tuntui tutummalta, ja historiaakin ehkä
käsitti paremmin, kun paikkoja oli omin
silmin tarkastellut. Nyt tietysti puhun
vain omasta puolestani. Vielä on sitten
asia erikseen ne henkilöt, jotka vietti-
vät nuoruusvuosiansa ”Laplahes”.
Heidän mielikuvansa ja muistelonsa
perustuvat aivan erilaiseen kokemus-
pohjaan kuin omani: ”…taatusti itse
elettyä ja Lapinlahdessa koettua”…,
kuten kirjatoimikunnan puheenjohtaja
Esko Kallonen kirjan alkusivuilla on
todennut. Totta. Kyseinen kirja on ta-
sapainoisella tavalla kaksijakoinen: toi-
saalta Lapinlahden historiaa tosiasioi-
den valossa selittävä, toisaalta taas –
ei suinkaan fiktiivinen, mielikuvituksel-
linen – vaan itse koetun makuinen ker-
tomuksineen, jotka mukavalla tavalla

värittävät koko esitystä. Kirjassa Lapin-
lahden kylä hahmottuu lukijan mieles-
sä ihmisineen arjessa ja juhlassa, tapoi-
neen ja paikkoineen.

Tällaisten kyläkirjojen itseisarvo on
siinä, että ne välittävät tietoa siitä, mi-
ten varhaiset sukulaisemme ovat asu-
neet ja eläneet; millaiset ovat olleet hei-
dän elämänpiirinsä ja toimintaympäris-
tönsä. Kuvauksia menneistä polvista
lukiessaan itsekin asettaa kysymyksiä:
miten poikkeaa silloinen elämäntyyli
nykyisestä ja missä suhteessa; olisin-
ko itse pystynyt elämään ja selviyty-
mään juuri tuon ajan olosuhteissa?

Kevään aikana esiintyneistä muuta-
mista lehtiartikkeleista, jotka käsitteli-
vät Kannaksella tapahtuvaa pietarilais-
ten voimakkaasti lisääntyvää loma-
asuntorakentamista, voisi päätellä, että
tavalla tai toisella tutustuminen entisiin
kotipaikkoihin saattaa vaikeutua tule-
vaisuudessa. Vartioitujen loma-asunto-
alueiden portit eivät kaiketi helpolla
aukene kotipaikkamatkaajalle. Tällöin
on hyvä, että entisten kotikylien ”hen-
ki” säilyy ainakin painetussa tekstissä
tuleville sukupolville.

Jyrki Loponen

Kirjoittaja Jyrki Loponen on filosofi-
an tohtori, dosentti Turun yliopistos-
sa. Sukujuuret isän puolelta Arkun-
tanhuan Loposenmäellä, Loposen (tah-
voloiset) suvussa.

”Olisinko itse
pystynyt elämään
ja selviytymään
juuri tuon ajan
olosuhteissa?”
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