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NRO 1/2008 HELMIKUU

Suojeluskuntalaisia kurssilla Raudussa 22.3.1934. Oikealta tunnistettu Toivo Loponen, lottien keskeltä Anna Kähäri.
Kuva Yrjö Raaskan kokoelmista. Suojeluskunnista sivuilla 6-9.
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Seuraava lehti ilmestyy
maaliskuussa

ennen pääsiäistä.
Aineistot toimitukseen

viimeistään pe 7.3. mennessä.

Sakkola-Museo
avoinna

Hannu Turkkinen
p.040 581 4398

Kuokkalan Museoraitilla
Lempäälässä

syys- ja talvikauden VAIN
ENNAKKOTILAUKSESTA.

Tiedustelut Antti Hynnä
p. 040 849 0048

SAKKOLA-JUHLAT
vietetään 10.8.2008

Espoon Leppävaarassa

Sakkola-Seura ry

Sakkolan Kirkonkylän Nuorisoseura ry:n johtokunta kokous
su 24.04.2998 klo 13.00 Maija ja Kalervo Jääskeläisellä

Haikassa Keskuskatu 2. Mukana Sakkola-Säätiön edustajat.
TULOSSA SYKSYLLÄ: Musiikkikomedia Herrasmieshuijarit.

Laita allakkaan!

www.sakkola.fi

www.
vuoksela-seura.fi

 www.metsapirtti.net

PITÄJÄMME
INTERNETISSÄ

Sakkolan Kirkonkylän Nuorisoseura ry:n
VUOSIKOKOUS pidetään:

Aika: su 30.03.2008 klo 13.00
Paikka: Aira ja Onni Jääskeläinen

Tommilankuja 7
Pirkkala

JOHTOKUNTA KOKOONTUU KLO 12.00
Tervetuloa!



3SUVANNON SEUTUN:o 1

�����
������

Kuuden enti-
sen Käkisal-
men alueen
kunnan perin-
n e y h t e i s ö t
ovat jo pitkään
tehneet yhteis-
työtä.  Metsä-
pirtin, Pyhäjär-
ven, Raudun,
Räisälän, Sakkolan ja Vuokselan pitäjä-
yhteisöt, säätiöt ja seurat, ovat kokoon-
tuneet pari, kolme kertaa vuodessa poh-
timaan yhteisiä asioita.  Tätä kuuden
pitäjän muodostamaa yhteistyötä on
alettu epävirallisesti kutsua Suvannon
seudun pitäjäyhteisöjen nimellä.  Seit-
semäntenä pitäjänä on tänä vuonna
tullut mukaan myös Käkisalmi-Säätiö.

Näiden kuuden kunnan sukututkijat
ovat myös jo vuosia tehneet yhteistyö-
tä Suvannon seudun sukututkijoiden
piirissä.  Näissä yhteisissä neuvotte-

Naapurit tutuiksi

luissamme olemme jakaneet kokemuk-
siamme ja voineet auttaa toinen toisiam-
me.  Yhteistyössä on järkeä, koska pyö-
rää ei kannata kaikkien yrittää omin
päin keksiä.

Pari vuotta sitten päätimme, että jär-
jestämme pitäjäyhteisöjen aktiivitoimi-
joille tutustumismatkan omien kotipaik-
kojen naapuripitäjiin Käkisalmen lää-
niin.  Tarkoitus oli, että naapurikunnat
ja niiden nykyiset asukkaat tulisivat tu-
tuiksi.  Toimivat pitäjäyhteisöjen jäsenet
järjestävät ja johtavat usein kotiseutu-
matkoja.  Kun naapurikuntien nähtä-
vyydet tulevat toimihenkilöille tutuik-
si, on helppo laajentaa kotiseutumat-
kojen kohdealuetta oman kotipitäjän ul-
kopuolelle.

Viime keväänä teimme ensimmäisen
Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen yh-
teisen matkan kotikonnuille Karjalaan.
Matkakohteina olivat Räisälä ja Pyhä-
järvi sekä Käkisalmen linna ja museo.
Matkan järjestäjinä toimivat Räisälän ja
Pyhäjärven perinneyhteisöjen toimi-
henkilöt.  Matka oli muuten erittäin on-
nistunut, mutta erilaisten yhteensattu-
mien vuoksi vain puolet Suvannon seu-
dun kunnista oli edustettuina.

Keväällä toukokuun 1.-4. päivä teem-
me toisen tutustumismatkan Suvannon

seudun kuntiin.  Nyt ovat vuorossa
Sakkola ja Vuoksela.  Tavoitteena on,
että kunkin pitäjän perinneyhteisöistä
saataisiin 5 – 6 henkilöä mukaan mat-
kalle.  Majoittuminen on ilmeisesti Ki-
viniemessä tai jossain muualla entisen
Sakkolan alueella.

Sakkolan ja Vuokselan nähtävyyksiin
tutustumisen lisäksi järjestämme yhtei-
sen tilaisuuden Metsäpirtin, Pyhäjär-
ven, Raudun, Räisälän, Sakkolan ja
Vuokselan kuntien nykyisten johtajien
sekä Käkisalmen alueen johdon kans-
sa.  Näin myös alueen nykyiset johtajat
tulevat perinneyhteisöjen toimijoille tu-
tummiksi.  Toivon, että pitäjäyhteisöt
sopisivat keskenään, ketkä aktiivisista
jäsenistä lähtevät mukaan tutustumis-
matkallemme.  Lähtijöiden nimet tulisi
olla järjestäjien tiedossa viimeistään
pääsiäiseen mennessä.

Yhteyttä voitte ottaa kevään matkan
järjestäjiin Taisto Virkkiin
taisto.virkki@luukku.com, puhelin
0400-576722,  tai Hannu J. Paukkuun.

Hannu J. Paukku
Sakkola-Säätiön

valtuuskunnan puheenjohtaja
 Harjatie 5, 32210 LOIMAA

GSM 0500-741296
hannu.paukku@punkalaidun.fi

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen yhteisneuvottelu pidettiin 27.1.2008 Karjalatalolla Helsingissä. Tilaisuuden isäntänä
oli Metsäpirtti Seura. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kalevi Hyytiä ja sihteerinä Ilmi Pesonen. Kuvassa vasemmalta
Juhani Huppunen, Kalevi Paavilainen, Aila Alanen, Kalevi Hyytiä, Hannu Turkkinen, Robert J. Rainio, Yrjö Koskinen,
Taisto Virkki, Marja Huovila, Ilmi Pesonen, Hannu J. Paukku, Arja Hiiri, Inkeri Hiiri, Yrjö S. Kaasalainen, Anja Kuoppa
ja Kalervo Huppunen.  Kuva Taisto Virkki.
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Juhlavuosi on takana.  Vuosi 2008 on
jo hyvässä vauhdissa ja niin tuntuu ole-
van sakkolalaisten ja heidän jälkeläis-
tensä ja ystäviensä toimintakin. Olen
saanut lukuisia  mieltä nostattavia yh-
teydenottoja vuodenvaihteen tienois-
sa.

Pirkkalasta soitteli Jääskeläisen Lea
Kirkonkylän nuorisoseuran ottavan
haasteen vastaan Sakkola-juhlien järjes-
tämisestä pitkän tauon jälkeen 2009 Pirk-
kalassa yhteistyössä kunnan, seura-
kunnan ja muiden tahojen tuella. Kävim-
me yhdessä tervehtimässä kunnanjoh-
taja Koivistoa ja hän toivotti juhlat läm-
pimästi tervetulleiksi hyvinvoivaan Pirk-
kalaan. Onhan Pirkkala yksi sakkolalais-
ten sijoituskunta. Kiitos suuri Pirkka-
laan!

Seuraavallekin vuodelle on jo järjes-
täjäehdokas. Vesilahti toimeliaine väki-
neen on käytettävissä, muttei varmaan
pahastu, jos Pirkkalan tapaan joku muu
innostuisi mukaan. Näin karjalaisuus
näkyisi sakkolalaisine erityispiirteineen
muistuttaen elävästi evakkoperintees-
tämme.

Myös kyläkirjarintamalle kuuluu hy-
vää. Enonkoskelta otti Eero Kukko yh-
teyttä jo viime syksynä Vennäin Valk-
järven tiimoilta. Eikä se jäänyt pelkäksi
turinaksi, vaan Eeno on sorvannut run-
kosuunnitelman Valkjärven kyläkirjan
julkaisemiseksi. Vaan nyt hän toivoisi
lisäjoukkoja hankkeeseen mukaan. Ota-
pa Eenoon tai säätiöön yhteyttä, niin
viedään ”Kylä kasarmin kainalossa,
Vennäin Valkjärvi” -hanketta yhteistuu-
min eteenpäin.

Marjo paneutuukin sakkolalaisuuden
ja muun karjalaisuuden sekä lehtemme
tai paremminkin lehtiemme kehittämi-
seen täydellä teholla. Hän ryhtyi vuo-

Mukavia
yhteydenottoja

denvaihteesta päätyökseen  vapailla
markkinoilla kirjojamme toimittamaan
Suvannon Seudun ja Pyhäjärvi -lehtien
päätoimittajan työn ohella. Upeaa  Mar-
jo, menestystä rohkealle päätöksellesi!

Tuota toimittamista ja taittoa riittää-
kin. Haparaisten kyläkirja muotoutuu
Marjon toimesta oikolukuun ja julkais-
tavaksi kevään säätiön valtuuskunnan
kokouksen yhteydessä huhtikuun puo-
lessa välissä. Aika ja paikka kerrotaan
seuraavassa lehdessä.

Tikansaarelaisten kirjakin on vahvas-
ti vauhdissa, senkin julkistaminen lie-
nee selvillä ensi numeroon mennessä.
Aineistot ovat jo pääosin tietokoneelle
kirjoitettuna tai museomestari Antin cd
-levyille tallentamana.

Röykkyläläiset ovat paneutuneet jou-
kolla toden teolla seutukuntansa perin-
teen taltiointiin haastatellen, keräten
kuvia ja muita dokumentteja ja selaten
vanhoja Suvannon Seutuja. Niinpä on
syntynyt hyvää jälkeä.   Petäjärven ja
Lapinlahden välinen Sakkola Kivinie-
men eteläisine reunoineen tallentuu jäl-
kipolville varmaan joulumarkkinoille
2008. Ehken  valtuuskunnan syyskoko-
ukseen mennessä.

Kirkonkyläläiset ovat myös toden
teolla matkassa. He arvioivat saavansa
asiat mallilleen niin, että Pirkkalan Sak-
kola-juhlia juhlistanee uunituoreen ky-
läkirjan komea painos. Pitäjämme hal-
linnollinen ja seurakunnallinen keskus
saa arvoisensa julkaisun meidän kaikki-
en iloksi.

Valitettavasti rohkeaa rotuporsasta tai
hänen jälkeläistään Kiviniemestä ei ole
vielä löytynyt. Koppasen Aunen ja Kä-
pin Pekan kirjat osittain kertovat tuosta
Sakkolan kaupallisesta ja matkailullises-
ta keskuksesta, mutta jään kaipaamaan
koskesta, sen ihmeellisistä vaiheista ja
rantojen asukkaista kertovaa kyläkirjaa.

Riiskalaisten hankkeen valmistuttua
alkavat eteläisen Suvannon rannat olla
tallennettuna, mutta pohjoisrannan tun-
tumassa on Kiviniemen ohella aukko-
paikat Viiksanlahden ja Kasarmilan koh-
dalla. Kylistä ja kasarmien  elämästä löy-
tyy kyllä eri teoksissa tietoja, mutta kai-

paan tallennettavaksi kyläkirjan muo-
dossa muisteluksia, tarinoita ja kuvia,
joita on paljon vielä jäljellä alkuperäis-
ten evakkojen ja heidän jälkeläistensä
mielissä, valokuvakansioissa, päiväkir-
joissa ja muissa muistiinpanoissa.

Tämän olen todennut näiden kyläkir-
jahankkeiden yhteydessä, kun väki on
kokoontunut kirjahankettaan pohti-
maan. Ensin on voivoteltu oltavan liian
myöhään liikkeellä ja vähätelty olemas-
sa olevia mahdollisuuksia. Kun kahvi-
kupin äärellä on päästy alkuun, niin
jopa on porinan myötä alkanut löytyä
pilkkeitä sieltä ja täältä. Esimerkiksi Ha-
paraisten kirjan hankkeessa Marjol-
la on ongelmana enneminkin materiaa-
lin paljous kuin sen puute.

Näin uskon olevan asia myös Haider-
maan ja Pannusaaren hankkeessakin.
Taitavat tarinoitsijat ja tutkijat kasaavat
kylästään kirjan, josta jälkipolvi voi tu-
tustua elämänmenoon Karjalan kannak-
sella ennen sotia ja sotien aikana.

Kunhan menetetyn Sakkolan tarinat
ovat rompuilla ja kirjojen kansien välis-
sä, on evakkojen ja heidän jälkeläisten-
sä selviytymistarinoiden vuoro. Niitä-
kin on jo paljon tallessa, mutta hyvät
lukijat, lisää kaivataan seuraavien hank-
keiden rakennusaineiksi.

Hyvää loppuvuotta 2008 kaikille luki-
joille!

 Hannu Viljonpoika Turkkinen

Sakkola-Säätiön
60-vuotishistoriikki
Lähes 100 sivua,

värikuvin,
10 euroa kpl.
Tilaa omasi!

p. 040 730 2622
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Talvisodassa mainetta niittäneen
Erillinen Pataljoona 6:n perin-
neyhdistyksen hallitus kokoon-

tui Tampereella Keljan taistelujen muis-
topäivänä 27.12.2007. Kokouksessa oli
mukana myös yksi veteraani, Sakkolas-
ta lähtöisin oleva 94-vuotias Yrjö Raas-
ka. Räisäläisten veteraani Väinö Pouta-
nen ei tällä kertaa tilaisuuteen päässyt,
eikä myöskään Kaukolasta oleva Tau-
no Auvinen.

Ensi joulukuussa on taas tarkoituk-
sena pitää aseveli- ja muistojuhla Tam-
pereella 27.12.2008.

– Veteraanijuhlien jatkumista on edel-
leen toivottu, viestitti Heino Paavilai-
nen.

Perinneyhdistyksen hallitus päätti
juhlan pitämisestä, ja kokoontuu kevään
kuluessa tekemään tapahtuman tarkem-
mat valmistelut.

– Pataljoonan uljasta historiaa halu-
taan edelleen pitää tietoisuudessa, to-
tesi Kauko-Säätiön edustaja Paavo Sa-
lonen.

Erillinen Pataljoona 6 koostui Sakko-
lan, Räisälän, Kaukolan ja Käkisalmen
miehistä, jotka tekivät monia sankarite-
koja Karjalan kotikontuja puolustaes-
saan. Erityisen kuuluisa pataljoona on
joulunseudun 1939 Keljan taisteluista,
joissa pataljoonan miehillä oli ratkaise-
va osuus vihollisen torjumisessa sen
pyrkiessä Suvannon yli.

Keljan patsaalle
odotetaan lupaa

Perinneyhdistyksen tärkeimpiä toimia
tällä hetkellä on muistomerkin pystyt-
täminen Keljan taistelutantereille Sak-
kolaan.

– Patsaan luonnospiirrokset ja hake-
mus muistomerkin pystyttämiseksi on
toimitettu venäläisille viranomaisille,
totesi ErP6:n perinneyhdistyksen ja
Sakkola-Säätiön hallituksen puheenjoh-
taja Hannu Turkkinen. – Nyt tehtävänä
on kiirehtiä vastauksen saamista; on se
sitten myönteinen tai kielteinen.

ErP6:n perinnetyö jatkuu –
Keljaan kaivataan muistomerkkiä

– Lupa on ollut hautumassa venäläi-
sessä koneistossa nyt puolitoista vuot-
ta. Päätöksen perään on kyselty, mutta
toistaiseksi vastausta ei ole saatu. Tal-
ven aikana tehdään Venäjän puolelle
neuvottelumatka asian eteenpäin viemi-
seksi, kertoi Hannu J. Paukku.

– Tarkoitus on saada patsas pystyyn
vuonna 2009, jolloin Keljan taisteluista
tulee kuluneeksi 70 vuotta. Jos patsaal-
le ei saada lupaa taistelupaikalle Karja-
laan, niin sitten muistomerkki pystyte-
tään Suomen puolelle, ennakoi Turkki-
nen.

Patsaan on suunnitellut sakkolaisjuu-
rinen Eero Pilviniemi.

Liity mukaan
perinneyhdistykseen

Perinneyhdistyksen hallitus päätti
selvittää uusien ErP6:n pöytästandaa-
rien painattamista myytäväksi perinne-
työn hyväksi. Lisäksi Tauno Pessi tote-

Muistopäivän kokouksessa Yrjö Raaska (edessä oik.) Esko Kallonen, Hannu
Turkkinen ja Paavo Salonen, takarivissä vasemmalta Hannu J. Paukku, Aila
Alanen, Markku Nuora, Tauno Pessi, Heino Paavilainen ja Eero Pilviniemi.

si, että tallessa on melko paljon patal-
joonaan liittyvää materiaalia, joista voi-
si koostaa tietopaketin esimerkiksi cd-
romin muotoon.

Erp6:n perinneyhdistyksen vetovas-
tuu on nykyisin Sakkola-Säätiöllä. Pe-
rinneyhdistyksen hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja Hannu Turkkinen, rahas-
tonhoitaja Aila Alanen, Kaukolan edus-
tajina Paavo Salonen ja Tauno Pessi
sekä Räisälästä Heino Paavilainen ja
Tapio Puusniekka. Hallitukseen kutsut-
tiin myös Eero Pilviniemi.

Perinneyhdistykseen voi kuka tahan-
sa aiheesta kiinnostunut liittyä maksa-
malla 10 euron liittymismaksun Tampe-
reen Seudun Osuuspankkiin tilille
522803-244162. Vuotuisia jäsenmaksuja
yhdistys ei kerää.

Marjo Ristilä-Toikka
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Yrjö Raaska kirjoitti viime vuon
na Sakkolan suojeluskunnista,
jotka syntyivät 90 vuotta sit-

ten maan itsenäistymisen aikoihin. Täs-
sä jatkona tietoja Sakkolan suojeluskun-
nista kyläosastoittain.

Kiviniemi oli ilmavalvonta- ja torjun-
taosasto. Kiviniemi oli tärkeä liikenteen
solmukohta kannaksella, ja kosken yli-
kulkusillat elintärkeä torjuntakohde so-
dan syttyessä. Osaston asevelvolliset
koulutettiin ilmatorjuntajoukoissa Viipu-
rissa. Omassa koulutuksessa kyläosas-
tolla oli ilmatorjunta-aseet käytössään,
joten koulutus oli todenmukaista. Kivi-
niemi koulutti myös lottia ilmavalvon-
tatehtäviin. Lottien johtajina toimivat
Meri Männikkö ja Helmi Uosukainen.

Vilkkaaseen harjoitustoimintaan oli
käytettävissä valtion koskenniskalle
rakennuttama harjoitustalo.

Kiviniemen osastoon kuuluivat lisäk-
si Röykkylän kylän suojeluskuntalaiset.
Kyläosaston johtajana toimi Arvi Meur-
man. Mainittakoon, että suojeluskunta-
laisista Oskari Rouvinen oli Suomen
mestari 50 kilometrin hiihdossa. Lotta
Nora Backman kaatui sodassa.

Haidermaan kyläosastoon kuuluivat
lisäksi Valkjärvi, Lupra, Pannusaari ja
Sakkolan asemanseutu. Haidermaan
miehet osallistuivat talvisotaan pääosin
Erillinen Pataljoona 6:n riveissä. Jouk-
kueen suojeluskuntalaisissa oli Sakko-
lan kuuluisat hiihtäjät, Arvi ja Emil Kuis-
ma, joka oli 13 kertaa ollut piirin mesta-
ria. Hyviä urheilijoita oli muutenkin, mm.
Aaro Kekki ja mestariluokan ampuja
Väinö Naskali.

Haidermaan osasto sai käyttää JP4:n
ampumarataa harjoituksiinsa. Yhteisiä-
kin kilpailuja käytiin varuskunnan kan-
tahenkilöiden kanssa. Tavanomaisena
harjoituspaikkana oli Ylä-Suvannon
nuorisoseuran talo. Kyläosaston johta-
jana toimi Antero Saarilahti.

Kirkonkylän kyläosasto oli jalkavä-

Sakkolan suojeluskunnan kyläosastot
ja lotat tekivät tärkeää työtä

ki- ja konekivääriosasto. Heillä oli ajan-
mukainen urheilukenttä ja ampumarata
Kirkonkylässä. Kirkonkylässä sijaitse-
vasta Sakkolan valistustalosta pääosan
omisti suojeluskunta.

Enemmistö miehistä taisteli ErP6:n
konekiväärikomppaniassa. Kyläosaston
miehistä Leevi Loponen kaatui partio-
matkalla talvisodassa. Mannerheim-ris-
tin ritari Pentti Valkonen kaatui Torni-
ossa taisteluissa saksalaisia vastaan.

Kyläosastolla oli vilkasta toimintaa.
Kirkonkylän kyläosaston johtajana toi-
mi Kusti Loponen. Lotat toimivat Toini
Valkosen johdolla.

Haparaisten-Purpuan suojeluskun-
nan kyläosasto oli jalkaväki- ja koneki-
vääriosasto. Harjoitukset pidettiin nuo-
risoseuran talossa, ulkoharjoitukset ja
kilpailut lähimaastossa, sekä osallistut-
tiin yhteisiin harjoituksiin toisten kylä-
osastojen kanssa. Purpuan kylän suo-
jeluskuntalaiset kuuluivat Haparaisten
osastoon.

Miehet oli koulutettu jalkaväkisotilaik-

si, ja suurin osa miehistä taisteli talvi-
sodassa ErP6:n eri yksiköissä. Yksi tal-
visodan kovimmista taisteluista käytiin
tällä alueella Keljassa, jossa karjalainen
pataljoona ErP6 tuhosi suurin voimin
hyökänneen vihollisen Satumetsikön
rannan pesäkkeisiin ja Suvannon jäälle.
Näin pataljoona poisti uhan Taipaleen
rintaman saartamiseksi, joka oli hyök-
käyksen tarkoitus.

Osastossa oli hyviä hiihtäjiä, mm. Vil-
jo Turkkinen ja Väinö Viskari, jotka tiet-
tävästi osallistuivat kannaksen poikki-
hiihdon joukkueisiin. Tuntematoman
sotilaan Rokka, Viljam Pylkäs, oli Hapa-
raisten poikia. Pistooliammunnan mes-
tari oli Viljo Tiinus.

Kyläosastossa oli vilkkaasti toimiva
poikaosasto, jossa mukana ollut Viljo
Pitkänen on kertonut poikien osallistu-
neen mm. Perkjärvellä pidettyyn piirin
urheilukisaan johtajanaan Hannu Kiu-
ru, muut olivat Leevi Kiuru, Väinö Lep-
pänen, Eino Viskari, Erkki Kiiski, Arvi
Ruottunen, Erkki Loponen, Pentti Re-
komaa ja Viljo Pitkänen.

Lotta Ilma Olli-
kainen (Mäki-
nen) ilmavalvon-
tatehtävissä .
Kuva Juha Mäki-
sen kirjasta
Siellä on aartee-
si, joka kertoo
Ilman isän San-
teri Ollikaisen
tarinaa.
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Kyläosaston johdossa oli Emil Mer-
jamo, joka oli myös erittäin innokas poi-
kien johtaja.

Vilakkalan kyläosastoon kuuluivat
myös Kaarnajoki ja Koveroja. Talviso-
dassa oli Vilakkalan miehistä muodos-
tettu Erp6:n  kranaatinheitin- ja panssa-
rintorjuntaosasto. Koverojan tehokkaat
patterit sijaitsivat tällä alueella, niillä oli
yli 20 kilometrin ampumamatka, ja ne
antoivat Taipaleen taistelijoille tehok-
kaan tykistötuen ja näin ratkaisevalla
osalla vaikuttivat Taipaleen rintaman
kestämiseen.

Tavanmukaiset harjoitukset pidettiin
nuorisoseuran talossa, ulkoharjoitukset
lähimaastoissa ja  kovapanosammunnat
suoritettiin Suvannon jäällä.

Kyläosastolla oli hyvä urheilujouk-
kue, joka Veikko Lehtosen harjoittama-
na kilpaili menestyksekkäästi piirin kil-
pailuissakin. Kylässä oli paljon hyviä
hiihtäjiä, kuten Nallit, Viskarit ja Matti
Kuuppo.

Vilakkalan kyläosaston lotat toimivat
suojeluskunnan rinnalla ja monissa teh-
tävissä myös sotien aikana, puheenjoh-
tajanaan Sanni Lehtonen. Kyläosaston
päällikkö oli Veikko Lehtonen.

Talvisodan aikana Taipaleen rintaman
takana sijaitseva Vilakkala oli kokonaan
sotatoimialuetta ja tärkeä rintamantakai-
nen tukikohta. Siellä oli mm. kenttäsai-
raala ja monia huoltoyksiköitä ja majoi-
tuspaikkoja.

Lapinlahden kyläosasto oli 1930-lu-
vun vaihteessa ilmasuojeluosasto
muuttuen kuitenkin jalkaväki-koneki-
vääriosastoksi. Talvisodassa Lapinlah-
den miehet palvelivat ErP6:n vastaavis-
sa yksiköissä.

Suojeluskunnan kyläosaston harjoi-
tukset pidettiin Lapinlahden nuoriso-
seuran talossa, lähimaastoissa sekä
muiden alueen yksikköjen mukana.

Lapinlahden rannoilta venäläinen va-
liodivisioona hyökkäsi jouluyönä 1939
Keljaan, jossa se kovien taistelujen jäl-
keen tuhottiin melko perusteellisesti ja
sille tuotettiin niin suuret tappiot, että
se vasta maaliskuussa näyttäytyi Vuo-
salmella.

Kylän poika Eero Patja kaatui yksik-
könsä partiomatkalla oman kotinsa nur-
kalle.

Lapinlahden lotilla oli vilkasta toimin-
taa, puheenjohtajana Elli Tuohinto. Vielä
jatkosodan aikanakin oli toimintaa Mai-

re Loposen johdolla.
Kyläosaston päällikkönä toimi Albin

Kallonen.

Riiskan kyläosasto oli tykistön kou-
lutuksen saanut KTR 2:ssa Viipurissa
ja kuului 1. Erillinen Patterin 1. jaoksen
henkilöstöön. Harjoitukset pidettiin
usein Raudussa Petäjärven kyläosaston
ja Raudun patterin kanssa melkein aina
Pietarintien varressa, samassa maastos-
sa, missä sitten talvisodan alkaessa to-
sitoimissa tapeltiin.

Osa patterin tykeistä oli Riiskan osas-
ton hallussa, joten harjoitukset voitiin
pitää oikean kaluston kanssa. Riiskan
aliupseereista monet olivat avainase-
missa patterin toiminnassa. Tämä 1. Eril-
linen Patteri toimi talvisodassa RP6:n ja
JP4:n tukipatterina Raudussa sodan al-
kupäivinä, myöhemmin Kiviniemessä,
Keljassa ja Sintolassa.

Kannakselainen kirjailija Aleksanteri
Aava (Kuparinen) kuului Riiskan kylä-
osaston suojeluskuntalaisiin. Kylä-
osaston johtajana oli Jalmari Kiiski.

Myös Riiskan lottien toiminta oli hy-
vässä käynnissä Ida Ukkosen ollessa
puheenjohtajana.

Haparaisten suojeluskunnan poikaosaston poikia vuonna 1938. Vasemmalta Hannes Kiuru, Leevi Kiuru, Väinö Leppä-
nen, Eino Viskari, Erkki Kiiski, Arvi Ruottunen, Erkki Loponen, Viljo Pitkänen ja Pentti Rekomaa.
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Petäjärven kyläosasto oli suurin Sak-
kolan suojelukunnan kyläosastoista.
Sen vanhuus oli yli 60 miestä vähän
vaihdellen eri vuosina. Siihen kuuluivat
Hovinkylä, Ojaniemi, Mönkö ja Hiekka-
ranta.

Ensi alkuun se oli konekivääriosasto,
mutta vuoden 1930 vaiheilla muuttui
tykistön viestiosastoksi, joka liitettiin
Raudun patteriin kuuluvaksi.

Seurojentalo, josta suojeluskunta
omisti puolet, oli harjoituspaikkana sekä
ulkoharjoituksissa lähimaasto. Ampu-
maradan alueen luovutti Ahlström ja
rata rakennettiin talkoilla. Patterin yh-
teisharjoitukset ja kovapanosammunnat
käytiin Raudussa.

Viestikursseja käytiin piirin järjestämi-
nä eri alueilla, kerran Petäjärvelläkin.
Usein oli 2-3 päivän mittaisia harjoituk-
sia. Lisäksi Petäjärven osasto osallistui
Viipurin suojeluskuntapiirin järjestä-
mään johdonvetokilpailuun, missä mo-
nien teknillisten tehtävien lisäksi katsot-
tiin, mikä ryhmä nopeimmin ja teknilli-
sesti virheettömästi pystyy linjan raken-
tamaan ja hallitsemaan viestitysteknii-
kan niksit. Kilpailu käytiin kesä- ja talvi-
kilpailuna eri puolilla, ja kilpajoukkuee-
seen kuului rakennusryhmä 1+8 sekä

asemaryhmä 1+3. Eri henkilöstö oli ryh-
mänjohtajia lukuun ottamatta mukana
talvi- ja kesäkilpailuissa, joten vuosit-
tain piti yli 20 miestä harjoittaa tätä kil-
pailua varten. Kilpailuun oli upean kier-
topalkinnon luovuttanut Vuoksenniska
-yhtiö. Palkinnon sai haltuunsa joukkue,
joka voitti kolme kertaa peräkkäin tai neljä
kaikkiaan.

Kilpailu käytiin kuusi kertaa. Petäjär-
vi voitti neljästi ja kaksi kertaa oltiin toi-
sena. Kiertopalkinnon luovutti juuri
ennen talvisotaa piirin edustaja kaptee-
ni Turunen sanoen Petäjärven viesti-
osaston olevan piirin paras viestiosas-
to. Palkinto jäi sitten johonkin peruna-
kellariin.

Vilkkukilpailuihin myös osallistuttiin.
Muu harjoitustoiminta oli tavanomais-
ta, sekä hiihto- ja urheilukilpailuja ja eri-
laisia ammuntoja. Viljo Kurikka oli mes-
tariluokan ampuja. Suunnistustaitoja
tarvittiin erilaisissa kilpailuissa, mutta
sellaisenaan suunnistus vasta teki tu-
loaan. Ensimmäiset Suvannon alueen
suunnistuskilpailut järjestettiin Raudus-
sa harjoitustalon maastossa, samassa
sarjassa upseerit, aliupseerit, miehistö
ja kaikki ikäluokat. Tämän ensimmäisen
kilpailun voitti Petäjärven kyläosaston

edustaja. Pesäpallokin otettiin ohjel-
maan 1930-luvulla, ainakin kerran pelat-
tiin Raudussa alueen mestaruudesta,
mutta isommin pesäpallo ei saavuttanut
jalansijaa.

Talvisodassa enemmistö petäjärveläi-
sistä palveli 1. Erillisessä Patterissa ja 6.
rajakomppaniassa.

Petäjärven torviseitsikosta oli tehty
Sakkolan suojeluskunnan soittokunta
johtajanaan Kaino Kuparinen.

Kyläosaston päällikkönä toimi Väinö
Pekkanen.

Rannan joukkue erotettiin Petäjärven
osastosta vuonna 1938. Siihen tulivat
kuulumaan Ojaniemen, Möngön ja Hiek-
karannan alueet. Joukkueella oli jo oma
300 metrin ampumarata Suvannon rin-
teessä, jossa harjoituksia pidettiin. En-
nen talvisotaa joukkue ei kuitenkaan
ehtinyt suuremmin toimia. Osaston joh-
tajana oli Uuno Pulakka.

Poikaosastot
Suojeluskunnilla oli poikaosastoja

useimmissa kyläosastoissa, noin 200
poikaa. Johtajina mainitaan Veikko Leh-
tonen, Antero Saarilahti, Emil Merjamo
ja Pekka Kuokkanen. Poikien toiminta

Petäjärven viestiosaston voittajaryhmä Viipurin piirin kilpailuista 1936. Istumassa vas. Ville Kaarineva, Leo Pursiai-
nen, Yrjö Pulakka, Viljo Kurikka, Yrjö Raaska, Johannes Pulakka ja Väinö Huuska. Seisomassa vas. Vilho Kurikka,
Aukusti Kallonen, Juho Lemmetti, Kauko Virolainen, Matti Kurikka, Viljo Pulakka ja Eino Markkanen.
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painottui hyvän fyysisen kunnon hank-
kimiseen, maanpuolustushengen ja ter-
veen kunnollisen kansalaisen kasvatta-
miseen. Varsinaisessa sotilaskoulutuk-
sessa korostettiin käskyjen tunnollista
täyttämistä, ja leiriytymiset ja erilaiset
maastoharjoitukset ja suunnistus kuu-
luivat ohjelmaan. Ammuntakoulutusta-
kin pidettiin ampumaradalla tiukan val-
vonnan alaisena. Teuvo Kuparinen on
muistellut ainakin Petäjärven radalla
ammutun, ja hän muistaa myös erään
leiriytymisharjoituksen vaikeissa talvi-
olosuhteissa jossain Vaalimon maastos-
sa.

Monenlainen urheilutoiminta muo-
dosti pääosan poikien toiminnasta. Ha-
paraisten poikaosastossa mukana ollut
Viljo Pitkänen muistaa mm. poikien voi-
mistelujoukkueen vuoden 1938 paik-
keilta, jossa voimistelujoukkue oli Perk-
järven leirillä yhteisessä esityksessä.
Opettaja Merjamo oli innokas poikien
ohjaaja ja kannustaja.

Petäjärvellä ennen sotia poikien toi-
mintaa johti Pekka Kuokkanen. Jatko-
sodan aikana jonkun paikalla olleen yk-
sikön alikersantti oli ryhtynyt poikia
kouluttamaan, mutta miehen nimi ei ole
säilynyt muistissa. Heidän tiedetään
kuitenkin harjoitelleen leiriytymistä ja
maastossa suoritettavia tehtäviä, suun-
nistusta ja joitain urheilulajeja. Ainakin
seuraavat Petäjärven pojat osallistuivat
jatkosodan aikana poikaosaston toimin-
taan: Ilmari, Erkki ja Antero Kaarineva,

Erkki Kallonen, Toimi Kuparinen, Oiva
Silvasti, Pentti Partanen, Asko Puolak-
ka, Soini Hartikainen ja Kalervo Nuora.

Lotat
Suojeluskuntien rinnalla toimivat lo-

tat. Sakkolan lotat perustettiin
12.11.1922 puheenjohtajana Dagmar
Sjöberg. Myöhemmin puheenjohtajina
toimivat Anni Laamanen, Toini Valko-
nen, Irja Kuokkanen ja Kreetta Halmi-
nen. Sakkolan lotilla oli kyläosastoja
samoin kuin suojeluskunnallakin. Lot-
tienkaan toiminnasta ei ole ollut kirjal-
lista tietoa käytettävissä.

Petäjärven osastoon kuului 40-50 lot-
taa, eri vuosina johtajina toimivat Kreet-
ta Halminen, Ida Karvonen ja Irja Kuok-
kanen. Suurin osa oli saanut ilmavalvon-
ta- tai viestikoulutuksen pääosin piirin
kursseilla, harjoituspäivillä ja yhteishar-
joituksissa. Rauhan aikana lotat olivat
muonittajina suojeluskuntalaisten har-
joituksissa ja muissa tilaisuuksissa.
YH:n alkaessa he muodostivat Jaakko-
lan pirttiin suuren muonituspisteen, jos-
sa nyt muodostettujen ilmavalvonta-
miesten ja lottien sekä viestihenkilös-
tön ja muiden kotipalvelushenkilökun-
taan määrättyjen muonitus tapahtui.
Sinne perustettiin myös lottien kanttii-
ni. Palveluksessa oli 5-8 lottaa, muoni-
tuspäällikkönä toimi Anna Raaska.

Paikka oli jätettävä talvisodan ensim-
mäisenä päivänä, jolloin petäjärveläiset
poistuivat kylästä viimeisellä lähtevällä

junalla illalla 30.11.1939, härkävaunuis-
sa.

Sotien aikana Sakkolan lottia palveli
puolustuslaitosta monissa tehtävissä
eri rintamanosilla. Yhtenäisiä tietoja ei
ole, mutta kiviniemeläisen Helmi Uosu-
kaisen johdolla olivat ainakin Aili Suo-
kas ja Ilma Karpanmäki, muiden nimiä
en muista. Petäjärven lotista eri rinta-
manosilla koko sotien ajan olivat aina-
kin Anna Kurikka ja Elli Raaska, sekä
lisäksi Terttu Kurikka, Henni Virolainen,
Aino Kaustala ja Helmi Virolainen. Mui-
takin Sakkolan lottia on olut rintamajou-
koissa, tieto ei vain ole kulkenut.

Merkittävä osuus
maanpuolustuksessa

Suojeluskunnilla oli merkittävä osuus
– maanpuolustustyön lisäksi ne tekivät
varsin mittavan liikuntatyön kansalais-
ten kohotetun kunnon hyväksi. Rau-
hanaikainen sotilaallinen valmistautumi-
nen sotiin näytteli sitten merkittävän
suurta osuutta ja vaikutti lopputulok-
seen. Lotat vapauttivat kymmeniä tu-
hansia miehiä taistelutehtäviin.

Nämä asiat on tunnustettu eri puolilla
maailmaa. Ehkä merkittävin tunnistus
saatiin Neuvostoliitolta, kun sen val-
vontakomissio ensi töikseen mahtimää-
räyksellä lakkautti nämä järjestöt.

Yrjö Raaska

Suojeluskuntalaisia 1934 Petäjärven suojeluskuntatalolla. Päivystäjä Yrjö Raaska ilmoittaa miehet vänrikki Ristimä-
elle.
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“

Vääpeli-asemestari Väinö Tähkä-
pään muistelmia talvisodan ajal
ta Taipaleen lohkolta.

Järisevään 19.02. tehdyn torjutun
hyökkäyksen jälkeen tuli taas ankara ty-
kistökeskitys patterille. Helmi-maalis-
kuun vaihteessa siirrettiin Konevitsan
Hiekkaniemestä kaksi tykkiä Vuokselle.
Saamani käskyn mukaan siellä piti olla
valmiiksi kaivetut kuopat tykkiasemia
varten. Ilmoitin työn kestävän kolme
vuorokautta, kun tykit on asennettu.

Sitten alkoivat vastoinkäymiset.
Ensimmäiseksi: Tie jota meidän piti

kulkea oli ilmoitettu auratuksi, mutta
aurattu tie loppui ja kuormat piti purkaa
autoista. Hevoskuljetus loppumatkalla
vei sen kolme vuorokautta, kun kulje-
tusta voi suorittaa vain yön aikana.

Toiseksi: Tykkiasemia ei ollut merkit-
ty kartalle, vielä vähemmin kuoppien
asemien kuoppia kaivettu.

Kolmanneksi: Sain ohjeet kääntyä työ-
velvollisuuspataljoonan komentajan
puoleen työvoiman saamiseksi kuoppia
kaivamaan. Kaksi päivää hiihdeltyäni ja
soiteltuani en saanut yhteyttä komen-
tajaan. Jostakin syystä työvelvolliset
oli siirretty pois koko seudulta samana
päivänä, kun me sinne menimme.

Neljänneksi: Kehotettiin kääntymään
paikallisen jv-pataljoonan komentajan
puoleen työvoiman saamiseksi. Sain
seuraavan vastauksen: ”Voi vääpeli ruk-
ka, hyvät olisivat tykit kylläkin, mutta
mistä niitä miehiä otetaan kun nytkin
parhaillaan on keittiömiehet ja hevos-
miehetkin asemissa”.

Tuli viimein parikymmentä pioneeria
aloittamaan kaivaustyötä. Oli pioneereil-
lakin vuoden 1940 talven maankaivauk-
sesta hiukan huono kokemus, kun ei
ollut muuta mukana kuin lapiot. Eikä he
saaneetkaan muuta kuin lumen pois kai-
vauspaikalta ja yö meni siihen. Läksin
toiselle tykille tykkimiesten kanssa lait-
tamaan peruslavaa kuntoon. Pioneerit
jättivät kaivauspaikan naamioimatta ja
tietysti oli vihollinen sen päivällä tähys-
tänyt, koska seuraavana iltana rupesi
häiritsemään tykkitulella. Eikä nytkään

Hukkaan mennyt viikko
saaneet kuoppaa kuin puoliväliin, kun
täytyi suojautua usein. Viimeisenä ilta-
na oli jo hyvää luvassa: Kymmenen pio-
neeria ja neljäkymmentä työvelvollista
oli luvassa tulla. Olimme lähdössä työ-
voimaa vastaan, kun tuli määräys, että
tykit pitää tuoda pois. Toisen tykin kuor-
mauksen aikana saimme kovan keskityk-
sen, olivat kai havainneet lentokoneis-
ta jotain, vaikka naamioimmekin hyvin
päiväksi.

Lähellä asemaa oli kivinavetta, jonka
seinän vierestä etsimme suojaa. Siinä
näin, miten hevonenkin osaa suojautua.
Hevoset tulivat myös seinän viereen ja
osasivat asettua aika hyvin. Kaksi he-
vosta ei päässyt kääntymään metsikös-
sä ympäri, kun oli raskas kuorma peräs-
sä. Toinen hevosista näytti kaatuvan.
Räjähdysten lakattua rupesin kehotte-
lemaan miehiä kuorman tekoon ja läh-
din katsomaan kaatunutta hevosta. He-
vonen nousikin ylös, kun lähestyin sitä.
Pimeässä näytti siltä, että hevonen kaa-
tui. Luulin sen saaneen sirpaleita, kun
siinä lähellä räjähteli. Kun tarkastelin
lunta siinä ympärillä eikä verta näkynyt,
selvisi syy miksi hevonen oli kaatunut.

Päästyämme noin 300-400 metrin pää-
hän alkoi uusi keskitys samaan paik-
kaan ja kesti paljon pidempään. Eräs
hevosista pillastui niin ettei hevosmies
jaksanut hallita sitä, hevonen sivuutti
kaksi edellä ollutta, kaikeksi onneksi
kuorma pysyi pystyssä ja hevonen läh-
ti laukkaamaan hyvää kyytiä. Olimme
noin parinsadan metrin päässä jyrkästä
mäentöyräästä, johon hevonen pysäh-
tyi kun ei jaksanut vetää kuormaa ylös.

Vielä Taljalan kylässä tykkejä kuorma-
tessa autoihin meitä häirittiin muutamal-
la srapnellilla. Tämä oli aivan hukkaan
mennyt viikko.

Kirjoituksen lähetti
Suvannon Seutuun

Yrjö Tähkäpää
Paimiosta

"Eikä verta näkynyt,
selvisi syy miksi

hevonen oli kaatunut"

Sakkola-Seura ry
Kutsu

vuosikokoukseen

Sakkola-Seura ry:n sääntömääräi-
nen vuosikokous pidetään
sunnuntaina 17. helmikuuta 2008
klo 13.00 Karjalatalolla
Galleria-salissa (3.kerros), Käpylän-
kuja 1, Helsinki.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
     -  toimintakertomus, tilinpäätös
ja tilintarkastajien lausunto
     -  päätetään jäsenmaksun suu-
ruus
     -  vahvistetaan toimintasuunni-
telma sekä tulo- ja menoarvio vuo-
delle 2006
     -  valitaan puheenjohtaja vuo-
deksi kerrallaan
     -  valitaan kolme johtokunnan jä-
sentä erovuoroisten tilalle
        kolmeksi vuodeksi sekä enin-
tään kolme varajäsentä vuodeksi
     -  valitaan tilintarkastajat ja heil-
le varajäsenet

Virallisten asioiden jälkeen keskus-
telua ajankohtaisista asioista.
Myytävänä Sakkolaan liittyvää kir-
jallisuutta ja Sakkolan pinssejä.
Seuraava jäsenkirje lähetetään ke-
väällä.

HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA.
TERVETULOA JOUKOLLA
KOKOUKSEEN !

Johtokunta

Eihä siit oma kulu,
ko vieras on valjais. (Sakkola)

Pelkäjää tyttöi ko hevojne kauroi.
(Vuoksela)

Kauroijlse hevojne kii otetoa, mut
rauvat suuss ajetoa. (Metsäpirtti)
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Suomen juhliessa viime vuonna
90-vuotista itsenäisyyttään oli
omalla suomenhevosellamme

100-vuotisjuhlavuosi.
– Suomenhevosen jalostustyön aloit-

tamisella 100 vuotta sitten oli suuri mer-
kitys kansamme itsenäistymishengen
vahvistamisessa 1900-luvun alkuvuosi-
kymmeninä. Hevoset ovat muiden koti-
eläinten kanssa olleet tärkeä osa yhteis-
kuntaa ja oleellisia taloutemme turvaa-
jia. Paitsi taloudellisia, suomalaiseen
hevoseen liittyy myös vahvoja kulttuu-
riarvoja, muistuttaa maa- ja metsätalo-
ustieteiden tohtori, dosentti Markku
Saastamoinen toimittamansa teoksen
”Suomenhevonen” esipuheessa.

– Suomenhevonen on kulkenut kans-
samme pitkän tien ollen mukana kaikis-
sa Suomen kansan kohtaloissa. Se oli
työjuhta ja työkaveri. Sodassa hevosen
rooli oli merkittävä: kun väestöstämme
rintamalla oli 16 prosenttia, on rintamal-
la olleiden hevosten osuudeksi arvioi-
tu 11-12 prosenttia hevoskannasta.

Pakko-otoissa syksyllä 1939 puolus-
tusvoimien omien hevosten lisäksi otet-
tiin siviilistä käyttöön yli 60 000 hevos-
ta, ja sodan kestäessä vielä toistakym-
mentätuhatta lisää. Jatkosotaan lähti
noin 45 000 hevosta, joista kymmenisen-
tuhatta puolustusvoimien omia. Sota-

Siviilistä sotaan yli 100 000 hevosta
hevosena suomenhevosta pidettiin ai-
nutlaatuisena: se kesti kylmyyttä, sitä
voitiin käyttää monipuolisesti ja se tuli
toimeen vähällä rehulla.

Toisen maailmansodan jälkeisessä jäl-
leenrakentamisessa kansallispollellam-
me oli myös tärkeä rooli. Mutta sittem-
min kun väki pakeni maalta, suomenhe-
vonen lähes katosi maaseutumaisemas-
ta. Kunnes jälleen elää uutta kukoistus-
taan: tänään se on mukana ihmisten
vapaa-ajassa, ravihevosena, ratsuna ja
kumppanina – ja paikoin myös uudes-
taan työkäyttöön otettuna metsureiden
apuna herkimmissä kohteissa työsken-
neltäessä.

Ihmiskunnan historiassa hevosen ke-
syttämisen arvellaan tapahtuneen noin
6000 vuotta sitten Etelä-Ukrainassa.
Vanhimmat kesyn hevosen luulöydöt
Pohjoismaista ovat peräisin vanhem-
malta kivikaudelta, n. 2500 eKr. Vanhim-
mat Suomesta löydetyt todisteet hevo-
sen käytöstä ovat varhaisemmalta rau-
takaudelta, ajalta 0-200 jKr.

Omaksi rodukseen suomenhevonen
kehittyi muutaman sadan vuoden aika-
na. Toukokuussa 1905 annettiin asetus,
jolla määrättiin Suomeen perustettavak-
si hevosjalostusliittoja. Vuonna 1907
astui voimaan suomenhevosen histori-

an merkittävin päätös: yleisen, koko
maan käsittävän kantakirjan perustami-
nen suomenrotuisille oriille. Kahden
vuoden kuluttua aloitettiin tammojen
kantakirjaukset.

Suomenhevonen näyttäytyy mones-
ti myös kaunokirjallisuudessa – jo Sa-
kari Topeliuksen Maamme -kirjassa
vuodelta 1875, ja Kalevalassakin hevo-
sesta puhutaan ylevästi. Kirjassa Tääl-
lä pohjantähden alla ensimmäisen oman
hevosensa saanut Akseli Koskela tote-
aa sitä ostattelevalle Kiviojan Vikille:
”Siinä on semmonen varsa, etten minä
anna sitä millään. Rahaa tehdään Hel-
sinkissä hopeesta ja paperista, mutta
hyvät hevoset on taivaan lahjoja”.

Kantakirjaaminen alun jälkeen 1900-
luvun alkuvuosikymmeninä suomenhe-
vosten lukumäärä oli paikkeilla 300 000-
350 000. Vähiten niitä on ollut vuonna
1987, vain 14 000. Tällä hetkellä suomen-
hevosia on runsaat 19 000 – niiden
osuus maan hevoskannasta on nykyi-
sin noin kolmasosa.

Marjo Ristilä-Toikka
Lähde: Suomenhevonen, toim.

Markku Saastamoinen
(Gummerus 2007)

Harvinaisemman
värisiä olivat val-
koiset hevoset.
Aapro Hynnä he-
vosineen Hapa-
raisten Korven-
kolkalla. Kuva
tulevasta Hapa-
raisten kyläkir-
jasta, Tauno Hyn-
nän kokoelmista.
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Viime vuoden loppupuolella ensi-
iltansa sai kaksi melkoista huo-
miota saanutta elokuvaa: Raja

1918 ja Tali-Ihantala 1944.
Tali-Ihantala -elokuvaan liittyen Åke

Lindman Film-Production Oy kutsui
koulujen nuoria kirjoituskilpailuun poh-
timaan sodan kautta itsenäisyyttä ja sen
arvoa. Valtakunnallisen kirjoituskilpai-
lun yhteistyössä oli Äidinkielen opet-
tajain liitto sekä Historian ja yhteiskun-
taopettajien liitto. Ääniä sodassa -kir-
joituskilpailussa kannustettiin mietti-
mään sotaa erilaisin näkökulmin Suo-
messa ja muualla maailmassa.

Joonas Kallonen, jolla on sukujuuria
Sakkolassa, osallistui lukio- ja ammatti-
kouluopiskelijoiden sarjaan. Tampereel-
la Messukylän lukiota käyvä Joonas
sijoittui jälkimmäisessä sarjassa ensim-
mäiseksi. Ohessa hänen voittoisa kir-
joituksensa.

Maanantai
Heräsin tänään junasta. En ole varma

nukuinko oikeasti, kunhan torkahdin
seisoaltani. En muista milloin viimeksi
nukuin raskaasti ja sain herätä levän-
neenä auringonpaisteeseen. Aurinko-
kaan ei ole enää kenenkään ystävä vaan
taakka, joka häikäisee ja kuumentaa li-
kaisten varusteiden sisältämän ruumiin.
Kaikki on nyt niin likaista. Haisen kuin
isäni maatilan siat. Hiki on sitkeä kuori
selkäni päällä ja kasvoni ovat mutaiset.
Jopa tämä vihko, jota pidän univormuni
taskussa, on tuhruinen ja kulunut. Nämä
ovat minun viimeiset merkintäni, sillä
pian tämä marssi loppuu. Minun täytyy
vielä kerran tähdätä kohti vihollista ja
sen jälkeen minun annetaan levätä ja
peseytyä. Vielä tämä yksi asia, niin näen
taas rakkaani.

Ryssät ovat jatkaneet uutta, voittoi-
saa hyökkäysaaltoaan. Nyt meitä koo-
taan Ihantalaan pysäyttämään etenemi-
nen. Katselin junassa ympärilleni enkä
löytänyt yhtäkään ilmettä, jota en olisi
ollut vielä sodan aikana nähnyt. Useat
nuoret, kokemattomatkin sotilaat uhku-
vat isänmaallisuutta ja intoa päästä tais-
telukentille toteuttamaan omia sankari-
fantasioitaan.

Monet taas pelkäävät, oman henken-
sä ja rakkaidensa kohtalon puolesta, että
ryssien miehitys onnistuu. Junassa on
myös minunlaisiani kokeneita selviyty-
jiä, jotka elävät kuin valveunessa, siir-
tyen taistelusta toiseen sanomatta sa-
naakaan. Tunnistan heidät kasvoista,
joilta ei voi lukea ilmeitä, pelkästään mi-
hin suuntaan he tuijottavat.

Kuuntelin junasta astuttuani erään
upseerin kovaäänistä puhetta. Hän pu-
hui tulevien päivien tapahtumista Suo-
men kohtalon ratkaisevina. Jokainen
näyttää huomaavan ilmapiiristä, että jo-
tain isoa on tekeillä mutta minä en väli-
tä. Haluan vain nähdä kultaiset hiukse-
si ja koskettaa ihoasi, rakkaani. Vielä
kerran.

"Sotilaan päiväkirjamerkintöjä"
Joonas Kallonen voitti Ääniä sodasta -kirjoituskilpailun

Keskiviikko
Tämä ei ikinä lopu. Olen tappanut ja

selviytynyt niin monta päivää, etten re-
hellisesti sanottuna enää pysy laskuis-
sa. Silti minua ei päästetä menemään.
Taistelu alkoi eilen illansuussa, kuin tyh-
jästä eteemme ilmestyi musta rivi neu-
vostosotilaita ja tankkeja. Tykistön tu-
litus värjäsi ilman mustaksi maasta sin-
koutuvasta mullasta ja kivestä. Am-
muimme savun seasta ryntäileviä rys-
siä kuin sokeina ryntäileviä koiria. Ys-
täväni Onni, johon tutustuin aiemmin
leirillä, piti tilannetta erittäin huvittava-
na ja laukoi asettaan kuin hänellä olisi
rajattomasti ammuksia. Ymmärrän On-
nin naiivin innostuksen taisteluun, mut-
ta nähtyäni ryssän heiluttavan tyttären-
sä kuvaa edessäni ennen pistimeni puu-
kotusta, en enää pidä mitään hauskana.
Aina kun yritän nauraa ystävieni pu-
nikkivitseille, näen sen pienen tytön,
joka jää ilman isää ja hiljenen.

Nyt taistelu on laantunut ja jotkut yrit-
tävät edes hieman paikata univelkaan-
sa. Onni nukkuu ja minä vetäydyin si-
vummalle kirjoittamaan. Ajattelin koko
päivän kuinka paljon meitä täällä on.
Meitä on tuhansia ja levittäydymme ki-
lometrien päähän. Kaikki nämä nuoret
kasvot, miksi he ovat täällä pelkäämäs-
sä? Vastassamme on ylivoimainen vi-
hollinen, kaikki tietävät tämän ja itkevät
salaa takkeihinsa mutta ovat silti täällä.
Miksi he taistelevat maan puolesta, jota
nuoruutensa vuoksi eivät ole edes eh-
tineet kunnolla nähdä? ”Meillä ei ole
muuta”, totesi eräs nuori sotilas koulu-
tukseni aikana. Katsoessani mustaa sa-
vua, joka nousee pellon toisella laidal-
la, en saa tuota alokasta mielestäni.

Saisin varmasti läksytyksen komen-
tajilta, jos he kuulisivat valitukseni,
mutta totuus on, että tämä sota on teh-
nyt minusta tyhjän. Saadessani aseen
käteeni aikoja sitten painoin vihollista
päin maani vapaus, kauneus ja urhool-

"Useat nuoret,
kokemattomatkin sotilaat

uhkuvat isänmaallisuutta ja
intoa päästä taistelukentille

toteuttamaan omia
sankarifantasioitaan."
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lisuus palavina mielessäni. Uskoin so-
taan ja sekä kansalliseen että henkilö-
kohtaiseen voittoon. Kuitenkin mitä
enemmän tapoin, sitä vähemmän tun-
sin ja välitin itsestäni tai muista. Sinä,
rakkaani, olet enää ainoa asia mikä es-
tää minua kävelemästä tarkka-ampujan
tulilinjalle.

Lauantai
Rakastan sinua ja ikävöin sinua jat-

kuvasti. Kun makasin aamulla juoksu-
haudassa, piirsin kasvosi hiekkaan.
Nenästäsi tuli ehkä liian iso mutta muu-
ten sellaisena sinut muistan ja jos kaa-
dun huomenna tai muutaman minuutin
päästä, tuo kuvasi hiekassa säilyy mu-
kanani ikuisesti. Älä itke kun minua hau-
dataan, sillä on niin paljon iloittavaa-
kin.

Olemme taistelleet useita päiviä ilman
lepoa ja vähällä ravinnolla. Jouduimme
lähitaisteluun ryssien kanssa heidän
puskiessaan ylivoimaisesti juoksuhau-
tojemme yli. Pakokauhu kaikkosi muu-
taman nuoren sotilaan rynnätessä rai-
voisasti kivääreineen vihollisen kimp-
puun. Me muut seurasimme heidän esi-

merkkiään ja tulitimme viimeisillä voimil-
lamme savun keskellä juoksevia hahmo-
ja. Miehet nousivat yksi kerrallaan hau-
doista kohtaamaan ryssien pitkät hah-
mot, jotka lähestyivät kuin väjäämätön
tuomipäivä. Sokeasti huitoessani het-
ken näin kuinka taivas värjäytyi punai-
seksi ja korkeat liekit muodostivat po-
lun vihollisen ja meidän välillemme. Tais-
tellessamme yläpuolellamme lensivät
saksalaiset pommikoneet, joita sotilaat
myöhemmin alkoivat nimittää ”enkeleik-
si”. Tykistön ja pommien jylyn alta ei
kuulunut huutoja eikä laukauksia. Huu-
sin Onnia mutta hän oli kadonnut sa-
vun keskelle. Kun lopetimme, meitä ei
ollut montaa jäljellä. Vihollinen perään-
tyi metsän toiselle puolelle, vihdoin.
Onni makasi ruumiiden joukossa ja hen-
gitti viimeisen kerran katsellessani. En
tuntenut mitään.

Ilta hämärtyy ja kirjoitan jälleen mui-
den keskustellessa. Äänet ovat heikko-
ja ja puhuvat tunnista toiseen tukijou-
koista, joita ei tule. Joku oli kuullut, että
meidät on piiritetty. Useat näistä kas-
voista ovat pakokauhun valkaisemia, he
halusivat kuolla maansa puolesta mut-

ta hetken lähestyessä he eivät halua ir-
rottaa elämästä ja haaveistaan. He eivät
halua hyväksyä, etteivät he tule saa-
maan mahdollisuutta elää, jonka niin
moni muu on saanut. Osa kasvoista kat-
soo tyytyväisenä ympärilleen, kuin
tyytyväisinä tarkastellen kauniita mai-
semia, jotka ovat onneksi viimeinen asia,
mitä he näkevät. Ensimmäistä kertaa pit-
kään aikaan minä tunnen samalla taval-
la kuin he. Tämän maailman olennoista
me olemme valitut taistelemaan omam-
me puolesta. Tämä on kotimme: me kas-
voimme täällä, me rakastuimme täällä, me
esittelimme sen kauniita maisemia lap-
sillemme ja me kuolemme sen vehreissä
metsissä. Miksi Onni ryntäsi keskelle
savua? Löysinkö itsestäni jotain kadon-
nutta seuratessani häntä?

Aamulla toivon herääväni jälleen ”en-
kelien” jylinään. Niiden avulla tiedän
mikä aika päivästä on.

Illalla katselen kun ne kaikkoavat ho-
risonttiin ja nukahdan kivääri rinnalla-
ni.

Tiistai
Kun meitä tultiin hakemaan, en suos-

tunut lähtemään ilman Onnin ruumista.
Halusin, että hän matkustaa kanssani
takaisin. Kuuloni oli heikko, joten eräs
upseeri kirjoitti tämän vihon sivulle sa-
nat ”Ryssä perääntyy”. Luettuani sivun
tungin vihon ilmeettömänä taskuuni ja
päästin irti aseestani. Minua pelotti ja
pelottaa yhä. Minua pelottaa, että tämä
ei kestä. En voi koskaan sanoa,

että en joudu tähän elämäni pisimpään
marssiin enää uudestaan. Minua pelot-
taa se päivä, jona herään ja muistan jo-
kaisen kuolleen silmäparin. Eniten pel-
kään, että sinä et enää tunnista minua.

Jos olen pelkkä aave siitä ihmisestä,
joka ennen olin, miksi sinä enää rakas-
taisit minua?

Minua ei tulla muistamaan. Ehkä tätä
koko taistelua ei tulla muistamaan. Ha-
luan kuitenkin, että sinä muistat minut
ja millainen olin ennen. Jos maamme
muuttuu, haluan, että muistat millainen
se oli kun me ensimmäisen kerran näim-
me toisemme.

Joonas Kallonen

Veljeä ei jätetä. Kuva Tali-Ihantala -elokuvasta, kuvaaja Niklas Kullström.
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Vienan Karjala, Karjalan Kannas
ja Baltian maat ovat kiehtoneet
Huittisten sotilaspoikia kesäi-

sillä retkillään. Kesän 2007 retki tehtiin
Viroon ja Latviaan. Matkaan lähdettiin
30 pojan voimalla ja suunnattiin matka
Sotilaspoikien puheenjohtajan Pentti
Tiutun johdolla halki Viron Latvian pää-
kaupunkiin Riikaan ja edelleen Riian lah-
delle Liepajaan.

Menomatka vaati yöpymisen Riikas-
sa, josta matka jatkui suomalaisillekin
tutuksi tulleen Jurmalan kautta Liepa-
jaan. Kaupunki tuli aikoinaan tutuksi
suomalaisille jääkäreille, jotka saivat
sotilaskoulutusta lähes vuoden ajan
palvelleessaan ”Kuninkaallisessa
Preussin Jääkäripataljoona 27:ssä”.
Menomatkalla Liepajaan tutustuimme
suureen sankarihautausmaahan, jonne
oli haudattu 2100 sankarivainajaa. San-
karihauta oli todella suuri ja hyvin hoi-
dettu ja se oli omistettu Latvian vapa-
ustaistelussa sekä I. maailmansodassa
kaatuneille sotilaille.

Niinikään pysähdyimme pienessä
Klapkalntzemin kylässä, jonne oli hau-
dattu viisi suomalaista jääkäriä. He kaa-

Sotilaspojat jääkärien jäljillä
tuivat syksyllä 1916 Riianlahden taiste-
luissa. Heidän haudallaan on kaunis
muistomerkki, jossa on kaatuneitten
suomalaisten jääkäreitten nimet. Kylä-
läiset kunnioittavat hautaa ja muisto-
merkkiä pitäen sen hyvässä kunnossa.

Matkamme päätepiste oli kaunis Lie-
pajan kaupunki Itämeren rannalla. Tu-
tustuimme kaupunkiin ja erikoisesti siel-
lä olevaan Pyhän Kolminaisuuden kirk-
koon, joka oli rakennettu vuosina 1742-
1758. Kirkko on ulkoasultaan myöhäis-
barokkityyliä ja sisustaltaan rokokoo-
ja barokkityyliä. Kirkon sisustus on erit-
täin kaunis ja koristeellinen, ja kirkossa
on mahtavat urut, Euroopan suurimmat,
joka suo mahdollisuuden pitää kirkos-
sa urkumusiikin korkeatasoisia konsert-
teja.

Kirkossa on myös muistotaulu suo-
malaisille jääkäreille, jotka vannoivat
täällä lipun vihkimistilaisuudessa 13.
helmikuuta 1918 uskollisuutta Suomen
lailliselle hallitukselle. Liepajasta jääkä-
rien pääjoukko lähti Suomeen helmi-
kuussa 1918.

Kokosimme kirkossa kymmenen soti-

laspojan pikkukuoron ja lauloimme alt-
tarin äärellä kauniin isänmaallisen lau-
lun jääkärien muistoa kunnioittaen.
Meitä oli matkalla mukana kolme Karja-
lan poikaa, Kiisken Väinö sukujuuriltaan
Muolaasta, Kiurun Pekka juuriltaan Vpl.
Pyhäjärveltä ja Punkarin Paavo Jaakki-
masta. Me Karjalan pojat pidimme mat-
kalla yhtä, niin kuin olemme aina pitä-
neet.

Liepajasta matka suuntautui jälleen
Viron halki kohti kotimaata. Matkan ver-
rattoman oppaana Latviassa ja erikoi-
sesti Liepajassa toimi latvialainen, Jur-
malasta kotoisin oleva Juris Kalttis.
Mainiolla suomenkielen taidollaan hän
kertoi matkalaisille Latviasta mielestäm-
me kaiken tarpeellisen.

Paluumatkalla Suomeen Matti Läh-
teenmäki ja Kauko Marku kertoivat so-
tilaspojille varsin laajasti jääkäriliikkees-
tä ja sen mielenkiintoisesta historiasta.
Saimme todeta, että suomalaiset jääkä-
rit näyttelivät merkittävää osaan Suo-
men kohtalon vuosina niin ensimmäi-
sessä kuin toisessakin maailmansodas-
sa.

Paavo Punkari

Huittisten Sotilas-
pojat pysähtyivät
kunnioittamaan
suomalaisten jää-
kärien muistoa
Kuninkaallisen
Preussin Jääkäri-
pataljoona 27:n
muistomerkillä
Latviassa.
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Minun isäni ei juuri koskaan ker
tonut mitään sota-ajoilta.
Tässä on kaksi vähemmän

sotasankarillista pikku tarinaa, jotka
kuulin.

Hän oli jatko- ja sitä seuranneen ase-
masodan ajan Itä-Karjalassa. He olivat
olleet järven lähellä, en muista mikä lie
ollut nimeltään. Venäläiset ampuivat
päivittäin tykistöllään häirintätulta. Ker-
ran oli sarja mennyt osaksi järveen, ja
Vilholla oli kohta kalamiesvaistot herän-
neet, ja hän lähti jollakin ruuhella kaloja
keräämään. Vihollisen puolelta tuli jon-
kin ajan kuluttua uusi sarja, kai samoilla
lukemilla. Vilholta oli ruuhi hajonnut ja
saalis saman tien. Pitkän räpiköinnin jäl-
keen oli mies kuitenkin päässyt uupu-
neena rantaan. Siitä toivuttuaan, että
alkoi ääni kulkea, oli ärräpäitä tullut pit-
kä roikka ja viimeiseksi että ryssä
p…kele. Vilho oli kova kalamies sotien

Sattui sota-aikana – voita vai saippuaa?
jälkeenkin.

Toinen muistamani tarina on talviso-
dan ajalta. Päähenkilö on muistaakseni
Tauno nimeltään. Isäni oli talvisodassa
hevosmiehenä. He ajoivat Taipaleen
taistelijoille ruokaa ja ammuksia. Joka
toinen päivä olivat lähteneet tuolle ras-
kaalle ja vaaralliselle reissulle. Nämä
hevosmiehet olivat jo siviilissä oppineet
hevosia käsittelemään ja hoitamaan.
Olivat sodan aikanakin oman henkensä
vaarantaen hankkineet niille ruokaa ja
jonkinlaista suojaa pakkasta vastaan.

Myös tämä Tauno oli noita hevosmie-
hiä. Hän oli ollut sellainen evakuointia
harrastava mies. Hänen hevosellaankin
oli ollut loimena venäläisen sotilaan
mantteli, mistä lie saanut. Kerran hän
oli Taipaleesta tullessa poikennut Vilak-
kalan osuuskaupalle, tietysti mielessä
jotain sieltä löytää. Valoa ei saanut käyt-
tää, vain mitä käsikopelolla sattui kou-

raan. Oli jo jotain rekeen vienyt, kunnes
mielestään löysi voipaketteja, mikä sat-
tuma. Sitten vain kiireesti toisten perään
ja kohti kotikorsua. Hän oli jo ennen
hevosen riisumista kerinnyt jollekin ul-
kona kehua, että nyt on voita. Totuus
kuitenkin kohta paljasti, että nehän oli-
vat mäntysuopa- vaiko saippuapaloja.
Olivat toiset muistaneet puhua voista
pitkän ajan, mutta Tauno oli hyvin hil-
jainen.

Kerran hän oli ilta-asioillaan ulkona,
kun kuulaassa pakkasillassa venäläinen
kovaääninen neuvoi: Täällä venäläis-
suomalainen neuvostotasavalta, heittä-
kää aseenne ja lopettakaa toivoton sota
mahtavaa Neuvostoliittoa vastaan. An-
tautukaa, tulkaa tänne, täällä on ystä-
viä ja leipää.. Tauno oli nappeja kiinni
pannessaan jurahtanut vastaan, jotta
täält’ saatte voita leivä pääl’.

Viljo Pitkänen

Kuka ja missä kasarmilla?

Meeri Kiiski Nokialta haluaisi tunnistuksen tähän vanhaan kuvaan. Kuka on kuvassa ja mikä on kasarmi?
Tiedot puh. 040748 1672 tai osoitteella Meeri Kiiski, Kursuntie 11, 37140 Nokia.
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Sarja alkoi vuoden 2004 numeros-
sa 2, jolloin esiteltiin ”Kunnan
isä”  Matti Romu.

Nyt esiteltävä, kaikkien vuokselalais-
ten tuntema henkilö, on Helena Virkki.
Hän syntyi Suursaarella kalastaja An-
ton Talsin ja vaimonsa Maria Ulrika o.s.
Mattsonin tyttärenä 22.2.1884.  Kansa-
koulun hän kävi Suursaarella ja muutti
mantereelle Humppilan meijeriin harjoit-
telijaksi ja sieltä Lapualle meijerikou-
luun. Valmistuttuaan hän ryhtyi meije-
rinhoitajaksi.

Onnellinen sattuma
ohjasi elämänkulkua

Viipurin läänin Maanviljelysseura jär-
jesti vuonna 1905 retkeilyn ja kohteena
oli Lapualla sijaitseva meijeri, jossa He-
lena Talsi työskenteli. Vuokselasta ret-
kellä oli mukana maanviljelijä Teodor
Virkki, joka oli perintönä saanut van-
hemmiltaan Pekka ja Helena Virkiltä Leh-
tola-nimisen tilan. Retkellä vallitsi iloi-
nen leikinlasku ja matkalaiset olivat ot-
taneet tehtäväkseen hakea emännän
Lehtolaan.

Kuinka ollakaan leikinlaskusta tulikin
täyttä totta, sillä maanviljelijä Virkki sai
ennen pitkää elämänkumppanin Helena
Talsista. Näin alkoi Helena Virkin moni-
muotoinen vuosikymmeniä jatkunut
toiminta Lehtolan tilan emäntänä.

Lehtolan tilan toiminta oli hyvin edis-
tyksellistä nuoren isännän ja emännän
yhteistyön tuloksena. He kohensivat
esimerkillisesti hoidettua tilaa entises-
tään ottamalla käyttöön uusia viljelys-
ja karjanhoitomenetelmiä. Lisäksi emän-
nän aloitteesta otettiin käyttöön maati-
lakirjanpito. Vuonna 1906 Lehtolasta tuli
ensimmäinen kannakselainen mallitila, v.

Vuoksela-sarja
jatkuu

”Päämartta”
Helena
Virkki

1908 maatalouden ja karjanhoidon har-
joittelutila, v. 1912 maataloushallituksen
alainen kirjanpitotila ja v. 1923 kotita-
lousharjoittelutila.

Viipurin läänin katselmuksissa Lehto-
lan tila menestyi hyvin ja siitä tuli Kan-
naksen suosituimpia retkeilykohteita.

Isännän ja emännän taito hoitaa ja jär-
jestää monenlaiset tehtävät olivat opet-
tavaisia esimerkkejä monille harjoitteli-
joille, jotka vuosien kuluessa saivat naut-
tia heidän opastustaan. Voimakas maa-
taloushenki, joka isäntäväestä huokui
lähipiiriin, tarttui myös harjoittelijoihin.

Kuopion yleisessä maatalousnäytte-
lyssä vuonna 1912 Lehtolan tila sai ko-
titalouskilpailussa ensimmäisen palkin-
non. Maine säilyi ja vuonna 1932 pal-
kinto tuli myös Viipurin näyttelyssäkin.

Maataloustöihin syventymisestä hä-
nelle oli paljon hyötyä, kun hänen mie-
hensä Teodor kuoli v. 1928, jolloin hän
otti tehtäväkseen myös Lehtolan isän-
nän tehtävät.

Vuosien kuluessa Lehtolassa kävi
kymmenittäin opintoretkikuntia, jotka
olivat lähtiessään tyytyväisiä näke-
määnsä ja saamiinsa neuvoihin.

Helena Virkin määrätietoista maatalo-
ustoiminnallista työtä arvostettiin ja
hänet valittiin v. 1928 Viipurin läänin
Maanviljelysseuran johtokuntaan ja
samalla maatalousnäyttelyn päätoimi-

kunnan jäseneksi.

Marttatyö ja valistustehtävät
Helena Virkin läheisin harrastus ko-

din ja kotitalon jälkeen oli toiminta mart-
tatyössä. Hänen näkemyksensä oli, että
koti toimii yhteiskunnan perustana ja
naiset tämän perustan rakentajina.

Vuokselassa  hän toimi Vuokselan
marttayhdistyksessä ja sittemmin Virk-
kilän marttakerhossa puheenjohtajan,
sihteerin sekä rahastonhoitajan tehtä-
vissä. Karjalan Martta-piiriliiton johto-
kuntaan hänet valittiin v. 1922 ja sen
sulautuessa Etelä-Karjalan Marttapiiri-
liitoksi  hän siirtyi sen johtokuntaan.
Vuodesta 1935 lähtien Helena Virkki toi-
mi puheenjohtajana sekä Karjalan Mart-
ta-piiriliitossa, että Marttaliiton valtuus-
kunnassa, johon tehtävään hänet valit-
tiin ensimmäisenä pääkaupungin ulko-
puolelta olevana henkilönä. Tätä tehtä-
vää hän hoiti 18 vuotta ja luovuttuaan
tehtävästä 1953 hänet valittiin järjestön
ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi.

Helena Virkin lahjakkuutta ja elämän-
kokemusta sai osakseen esiintymisien
myötä myös laaja kuulijakunta erilaisis-
sa maakunnallisissa maatalousnäytte-
lyissä, emäntäpäivillä tai muissa valis-
tustilaisuuksissa. Hän esiintyi puhuja-
na lämminhenkisenä asiantuntijana, jolla
oli antaa kuulijoilleen painavaa sanot-
tavaa.

Hän kirjoitti myös paljon sanoma- ja
aikakausilehtiin ja toimi myös maakun-
nallisten lehtien kirjeenvaihtajana.

Muu yhteiskunnallinen
toiminta

Moni muukin harrastus oli Helena Vir-
kin sydäntä lähellä. Hänen aikansa riitti
uskomattoman moniin muihin yhteis-
kunnallisiin tehtäviin. Vuokselan kun-
nan elämään hän osallistui tehokkaasti.
Hän oli jäsenenä kunnan- valtuustos-
sa, kunnallislautakunnassa, köyhäin-
hoito- ja terveydenhoitolautakunnissa,
sekä toimien kuusi vuotta kunnanval-
tuuston sihteerinäkin. Lisäksi hän oli
kouluvaliokunnan sihteeri, Päiväkiven
kansakoulun johtokunnan jäsen, kun-
nallisvaalien vaalilautakunnan ja valtiol-
listen vaalien keskuslautakunnan jäse-
nenä.

Kristillissiveelliset periaatteet omak-
suneena henkilönä Helena Virkki toimi

Helena Virkki; s. 22.2.1884 Suursaa-
ri, k. 4.3.1968 Karkkila. Marttaliiton
puheenjohtaja, kansanedustaja, emän-
tä, talousneuvos.



17SUVANNON SEUTUN:o 1

myös seurakunnallisissa luottamusteh-
tävissä. Vuokselan seurakunnan kirkko-
valtuuston jäsenenä hän toimi vuodes-
ta 1937 lähtien, ollen myös seurakun-
nan ja NNKY:n rahastohoitajana.

Kirkolliskokouksen jäseneksi hänet valit-
tiin v. 1938. Tämä luottamustoimi avautui
tuolloin ensimmäistä kertaa naisille.

Monet muut järjestöt, komiteat ja kou-
lut olivat saaneet Helena Virkin arvo-
vallan ja taidon työtänsä ohjaamaan.
Näistä mainittakoon esim. Petäjärven
Emäntäkoulu, Suomen Punainen Risti,
Kannaksen rahasto, Kotiapulaiskomi-
tea, Maataloudellisten oppilaitosten jäl-
leenrakennuskomitea ja Karjalaisten
Aseveljien Liiton Naisosasto.

Talvi- ja jatkosota kosketti myös Leh-
tolan tilaa ja Helena Virkkiä. Väestön
evakuointi ympäri Suomea merkitsi myös
Karjalan Martta-liiton hajoamista ja lo-
pettamispäätös tehtiin 1952. Uudet teh-
tävät odottivat ja Helena Virkistä tuli
Suomen Huollon työtupien ja Vapaan
huoltotyön tarkastaja sekä pika-asutus-
komitean ja Karjalan Liiton hallituksen
jäsen. Siirtoväen kohtalon kysymykset
olivat lähellä häntä.

Vuonna 1945 hän suostui Kansallisen
kokoomuksen ehdokkaaksi eduskunta-
vaaleissa ja tuli valituksi suurella ääni-
määrällä eduskuntaan. Eduskuntatyös-
sä hän paneutui  huolellisesti ja velvol-
lisuudentuntoisesti asioihin ja keskittyi
erityisesti kotitalouksia koskeviin asi-
oihin.

Helena Virkki vetäytyi 1950-luvulla
vähitellen luottamustehtävistään asuen
uudessa kodissaan Karkkilassa. Talous-
neuvoksen arvonimi myönnettiin hänel-
le yhteiskunnallisista ansioistaan.

Helena Virkin tulo emännäksi Lehto-
lan tilalle Vuokselaan sai aikanaan kylä-
läiset kuiskuttelemaan toisilleen, miten
hän pystyy sopeutumaan talonpoikai-
seen elämänrytmiin. Pian tulonsa jälkeen
ja erityisesti vuosien ja vuosikymmeni-
en aikaisella toiminnallaan hän vaimen-

Helena Virkin takana vasemmalta lukien on hänen neljä lastaan ja oikealla on
kaksi harjoittelijaa. Kuva otettu 1930-luvun alkuvuosina.

Maataloushallituksen emäntä Helena Virkille 25.6.1938 myöntämä kunniatau-
lu, jota säilytetään Karkkilassa hänen poikansa Toivo Virkin kodissa.

Lehtolan tilan päärakennus, joka jat-
kosodan aikana toimi  I/JR57:n komen-
topaikkana. Kuva otettu 7.9.1944.

si puheet ja sai jo elämänsä aikana laa-
jan hyväksynnän ja tunnustuksen toi-
minnastaan niin Vuokselassa kuin laa-
jemmissakin puitteissa.

 Vuonna 1950 perustettu Vuokselan
Pitäjäseura valitsi ensimmäiset kunnia-
jäsenet  v. 1958, jolloin valinta kohdis-
tui Helena Virkkiin  ja Lenno Lehmus-
vuoreen.

 Taisto Virkki
Lähde: Vuoksela-Seuran arkisto
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Seuran hallitus kokoontui tammi-
kuun 12. päivänä Seiskassa Hä-
meenlinnassa. Seuran hallituk-

seen kuuluvat vuonna 2008 varsinaisi-
na jäseninä Kauko Komonen, Kaisu Pa-
sanen, Anu Pirttilahti, Juha Pulkki, Mart-
ta Repo, Pentti Ruohotie, Laila Saario,
Tapio Sihvo, Ossi Tukia, Veerti Uosu-
kainen, Pentti Warvas ja Taisto Virkki.

Varajäseninä Esko Kuitunen, Aimo
Kymäläinen, Ritva Laine, Tuula Niemi-
nen, Raija Paavilainen ja Heikki Virkki.

Vuoden 2008 puheenjohtajaksi valit-
tiin Tapio Sihvo ja varapuheenjohtajak-
si Kauko Komonen. Sihteerinä jatkaa
Laila Saario.

Työvaliokuntaan  valittiin Tapio Sih-
vo pj, Kauko Komonen, Taisto Virkki,
Raija Paavilainen ja Laila Saario

Tehtäviin kuuluu valmistella hallituk-
sen kokousasiat, vuosikokousasiat
sekä Vuoksela-juhla.

Vuosikokous päätettiin pitää Tamme-
lassa 8.6.2008.

Vuoksela-juhla, joka järjestetään joka
toinen vuosi, alkaa vuosikokouksen jäl-
keen samassa paikassa.

Karjalan Liiton Karjalaisiin kesä-
juhliin osallistutaan 13.-15.6.2008 Tam-
pereella esittelemällä Vuokselaa ja osal-
listutaan 15.6. pääjuhlan juhlakulkuee-
seen. Tarkempia tietoja löytyy osoit-
teesta www.karjalanliitto.fi.

Juhlakutsun kannessa lukee ”MORO
tuutha Siekii...”. Toivottavasti myös
vuokselalaiset noudattavat kutsua ot-
tamalla myös nuoriaan mukaan. Paljon
on tarjolla kulttuuripitoista ohjelmaa ja
iloiset tapahtumat ovat ainutkertainen
muistorikas kokemus. Vain sen kokee
olemalla itse paikanpäällä.

Kotiseutumatka Vuokselaan on tar-
koitus toteuttaa 23. - 25.5.2008. Matka-
ohjelman tarkennuttua tarkemmat tiedot
laitetaan seuraavaan lehteen. Seuran
nettisivuilta vuoksela-seura.fi löytyy
matkatiedot. Lisätietoja ja ilmoittautu-
misia ottaa vastaan Taisto Virkki.

Suvannon Seudun säätiöiden ja pitä-
jien yhteistoimintaa jatketaan entiseen

Vuoksela-Seuran toimintaa vuonna 2008

tapaan. Mukana yhteistyössä ovat Sak-
kola, Vuoksela, Metsäpirtti, Pyhäjärvi,
Räisälä ja Rautu.

Tänä vuonna järjestetään yhteinen
tutustumismatka 1.- 4.5.kohdistuen Sak-
kolan ja Vuokselan pitäjien esittelyihin.

 Hannu Paukku valmistelee Sakkolan
ja Taisto Virkki Vuokselan esittelemistä.
Osanottajakiintiö on 5 -7 hlöä per pitä-
jä. Jos olet kiinnostunut saamaan täs-
mätietoja kyseisistä pitäjistä, ota yh-
teyttä kunkin pitäjän tai säätiön yhte-
yshenkilöihin.  Vuokselan osalta li-
sätietoja antaa ja matkalle ilmoittautu-
misia ottaa vastaan Taisto Virkki. .

Suvannon Seutu- lehti Sakkola-Sää-
tiön julkaisemana yhteisenä Sakkolan ja
Metsäpirtin ja Vuokselan kotiseutuleh-
tenä on saatu myönteistä palautetta.
Tavoitteena on tukea osaltamme lehden
sisältöä Vuokselaa ja vuokselalaisuutta
kertovilla aiheilla. Kiinnostavia aiheita
ovat entisajan tapahtumat niin tekstein
kuin kuvin esitettyinä. Myös nykyhet-
ken tilanteet kiinnostavat; mitä kuuluu

nykypäivän elämänmenoon, mitä ajatuk-
sia liikkuu nuorten mielessä, miten pe-
rinteitä ja suvun tietoja mahdollisesti
ylläpidetään ja noudatetaan arkipäivän
riennoissa tms. Entisajan muistelijoita
löytyy vielä keskuudestamme ja lähisu-
kulaisten lähinnä nuorten osalta olisi
havahduttava käyttämään mahdollisuu-
det haastatella ja kirjata asioita ylös. Vi-
deointihaastattelujen hyöty olisi jatko-
dokumentoinnin kannalta vielä vuosi-
en päästä arvokasta tietoa.

Lehteä pyritään tekemään edelleen
tunnetuksi, jotta se tavoittaisi yhä laa-
jemman lukijakunnan. Tällä turvattaisiin
lehden elinvoimaisuus ja sen tärkeä rooli
omien juuriemme koossapitämiseksi.
Vuonna 2008 lehti ilmestyy 8 numeroi-
sena ja vuosikertahinta on 20 euroa.
Vuokselan yhteyshenkilönä on edelleen
Taisto Virkki, jolle voi antaa palautetta,
sekä vinkkejä lehden tuleviksi jutuiksi,
tai tilata lehti itselle ja vaikkapa lahjaksi
muille.

Taisto Virkki

Vuoksela Seura ry:n puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 2008 Tapio Sihvo,
jolla riittää vakituisen työn lisäksi myös aikaa moniin muihinkin harras-
tuksiin. Tapion sukujuuret ovat Vuokselan Uudestakylästä.  Henkilöesitte-
lyyn palataan myöhemmin tänä vuonna.
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Vuoksela-Seura ry:n  toimintaan
liittyy joka toinen vuosi järjes-
tettävä Vuoksela-juhla. Juhla

on 8.6.2008  Tammelassa. Järjestelyissä
on mukana myös Tammelan Karjalaiset
ry (TK).

Juhlatoimikunnan ensimmäinen ko-
kous pidettiin 26.1. Martta ja Pentti Re-
von kodissa. Kuvassa vasemmalta lu-
kien: Raimo Mero (TK), Martta Repo,
Ebba Penttilä (TK), Laila Saario, Kauko
Komonen, Tapio Sihvo ja Taisto Virkki.

Juhlatoimikunta

Ferd.Alfthanin kahvipaahtamo toi-
mi aikanaan Viipurissa. Kahvimai-
noksia oli lehdissä ja myös teh-

dasrakennuksen ulkoseinällä. Löysin
antiikkimessuilta Tampereelta muutama
vuosi sitten aidon kahvipaketin ja käy-
tössä kuluneen pyöreän peltisen kah-
vipurkin.

Kiinnostaisi kovasti saada tietää jut-
tuja ja muisteluksia, jotka liittyvät viime

Wanhoja asioita
muisteltavaksi

vuosisadan alkupuolella kahvin käyt-
töön. Olikohan silloin muita kahvipaah-
tamoita ja minkä tuotemerkkien alla kah-
via myytiin!

Palaute entiseen tapaan Virkin Tais-
tolle.
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Suunnitelmallisuus on hyvä apuväli-
ne niin yksityisen ihmisen elämässä
kuin vaikkapa yhdistystoiminnassakin.
Voi asettaa tavoitteita ja pyrkiä niihin
olemassa olevin ”eväin”. Muutoksiin
täytyy kyllä olla valmis ja niitähän myös
usein vastaan tulee.

Alkuvuosi on pitäjäyhteisöjen osal-
ta virallisten kokouspäätöksien täytän-
töönpanojen suunnittelua ja esivalmis-
telujen aikaa. Täytyy kyllä heti todeta,
että ”emme ole pappia ensi kertaa kyy-
ditsemässä”. Vuosien kokemuksella
hommia hoidellaan ja toki pyritään myös
uusiutumaan ja ottamaan kulloisetkin
uudet haasteet vastaan. Perinteet vel-
voittavat, mutta olemmeko ottaneet riit-
tävästi huomioon toimintamme jatku-
vuuden turvaamisen lähitulevaisuudes-
sa!

Mitä kuuluu Vuoksela-Seuralle tä-
nään? Entisee viisii pääosin vuosi ja
vuoden tapahtumat kulkevat.  Seuran
hallitus valitsee aina vuosittain keskuu-
destaan puheenjohtajan. Vuoden 2008
puheenjohtajaksi valittiin Tapio Sihvo,
joka on toiminut pitkään seuran halli-
tuksessa. Toiminta on hänelle entuu-
destaan tuttua ja hän toiminut aiemmin
mm. seuran sihteerinä. Homma on hans-
kassa.

Tulevan kesän osalta Vuoksela-Seu-

Katseet jo ensi
kesässä ja vähän
kauempanakin

ran toimesta on tarkoitus järjestää kol-
men päivän kotiseutumatka 23. -
25.5.2008 Vuokselaan. Tarjoukset on
pyydetty ja ensi numerossa on tarkem-
mat tiedot matkasta. Tiedot löytyvät
myös nettisivuiltamme aikanaan. Ennak-
koilmoittautumisia otetaan jo vastaan.

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen
kanssa teemme yhteistyötä. Tänä vuon-
na on tutustumismatka   1. - 4.5.  ja pitä-
jäesittelyssä siellä on Sakkola ja Vuok-
sela. Kyseessä on täsmämatka eli Han-
nu J. Paukku valmistelee Sakkolan  ja
Taisto Virkki Vuokselan esittelyä pai-
kanpäällä. Kuljetaan minne bussilla pää-
see. Osanottajien osalta on 5 -6 henki-
lön pitäjäkohtainen kiintiö. Vuokselan
osalta ilmoittautumisia ottaa vastaan
Taisto Virkki.

Vuoksela-juhla pidetään Tammelassa
8.6.2008. Laittakaapa allakkaan merkin-
tä ja tervetuloa Hakkapeliittapitäjään
Lounais-Hämeen Helmeen juhliman ja
tapaamaan tuttuja!

Karjalaiset kesäjuhlat ovat Tampe-
reella 13. -15.6. Vuoksela on esillä ja toi-
vottavasti moni tulee paikalle erilaisten
mielenkiintoisten tapahtumien pariin.

Jos et vielä ole seuran jäsen, saat li-
sätietoja seuran sihteeriltä Laila Saariol-
ta, jonka yhteystiedot löytyvät takasi-
vulta.

Suvannon Seutu on jo toiminut koti-
seutulehtenämme vuodesta 2002. Kii-
tos lehden julkaisijalle Sakkola-Säätiöl-
le mahdollisuudesta olla mukana. Toi-
vottavasti lehti tavoittasi myös mahdol-
lisimman monen vuokselalaista suku-
juurta omaavan henkilön. Aiheita ja kir-
joituksia Vuokselan yhteyshenkilönä
toivon saavani jatkossakin. Myös nuor-
ten mietteitä karjalaisuudesta, runoja
ynnä muuta otan mielihyvin vastaan.

Mitä kuuluu Vuoksela-Seuralle kym-

menen vuoden kuluttua?
Entisajan elämästä Vuokselasta lienee

pääosin todelliset dokumentit tehty kir-
joina ja tämän ajan tietotallenteina. Voi-
sin kuvitella, että tuolloin elämme vir-
tuaalielämää ja kotoa käsin olisi mah-
dollisuus tehdä ”nojatuolimatkoja” su-
kupolvien taa entisille asuinpaikoille
Karjalaan. Viisumeita ei tarvittaisi, ei
autossa istumisia rajalla, ei ruplien käyt-
töä, vaan kulkisin omissa ajatuksissani
täällä järvenrantamaisemissa kannetta-
va katselulaite laukussa. Voisin tunnel-
moida vaikkapa alkukesästä vertaamal-
la, miten ”koivikot tuuhettuu siellä ja
täällä” tai vaikkapa äitini veljien Matin
ja Teodorin kirkkoreen tekoa talvisin
Päiväkiven talon pirtissä, reen myynti-
matkaa Viipuriin. Reki myytiin samoin
hevonen ja kotiinpaluu tapahtui linja-
autolla Heinjoen tietä pitkin Vuosalmen
lossin kautta takaisin kotiin. Matkalla
tietysti yövyttiin Viipurissa ja ostettiin
kotiin tuliaiset.

Nämä ajatukset tulivat mieleeni, kun
palasin pitäjäyhteisöjen palaverista, jos-
sa muun muassa Hannu Turkkinen ja
Kalevi Hyytiä esittelivät suunnittelu-
hanketta VirtuaaliSakkolaa 3D-muodos-
sa. Ajatus oli kiehtova ja erityisesti
hankkeen toteutuksessa nuorten saa-
minen mukaan voisi tuoda uusia ulot-
tuvuuksia ja perinteemme jatkuvuus oli
turvattu seuraaville sukupolville.

Yhdessä hiihtämisen terveisin

Taisto Virkki
hallituksen jäsen

Vuoksela-Seura ry

vuoksela-seura.fi
(jäämässä pois, toimii vielä)

vuoksela.fi
(uudet sivut kehitteillä)

Karjalan Liiton julistama Karjalai-
suus kautta Suomen -teema
korostaa karjalaisten ja karja-

laisjuuristen sijoittumista eri puolille
Suomea. Muista Suomen heimoista poi-
keten ovat karjalaiset viime sotien jäl-
keen asuttaneet Suomea laajasti.

Karjalaisia eivät ole vain etelä- ja poh-

Karjalaisuus kautta Suomen vuoden 2008 teemana
joiskarjalaiset tai siirtokarjalaiset, vaan
myös kaikki karjalaiset sukujuuret omaa-
vat.

Vuosina 2008-2010 Karjalan Liitto toi-
mii Veikko Vennamon muistomerkki-
hankkeen vetäjänä. Maatalousministe-
riön asutusasiain ylijohtaja Vennamo
vaikutti keskeisesti rintamamiesten ja yli

400 000 siirtokarjalaisen asuttamiseen.
Ripeästi ja onnistuneesti toteutettu asu-
tustoiminta on saanut myös maailmalla
tunnustusta.

Karjalan Liiton jäsenseurat järjestävät
vuoden aikana omia tapahtumia, joissa
korostetaan paikallista karjalaisuutta ja
karjalaistoimintaa.
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Miltähän tuntuisi kulkea pitkin
entisen Suvanto järven ran-
taa ja käväistä jalkojaan kas-

telematta sen pohjoispuolella 1600-lu-
vulla sijainneessa, vilkkaana toiminees-
sa Taipaleen kauppakeskuksessa?
Tämä on tulevaisuudessa varmastikin
mahdollista. Kalevi Hyytiä kuvaili enti-
sen Käkisalmen eteläisen läänin virtu-
aalista elämää hyvin mielenkiintoisesti
pitäjien naapurustapaamisessa.

Jos voisin napsauttamalla avata Saa-
roisten kyläraitin, käydä kotona ja naa-
pureissa, niin se täyttäisi aukkoja, mi-
hin paraskaan muistelus ei pysty. Olisi-
pa hienoa katsella virtuaalista1700-lu-
vun alun Vanhakylää, Peltosten ja Ahti-
aisten ”alkukotia”. Ja niin edelleen! Mitä
mahdollisuukisa tämä tarjoaisikaan tu-
leville sukupolville.

Virtuaaliseen Metsäpirttiin!
Mutta, tässäkin on yksi mutta. Tarvi-

taan suuri määrä talkoolaisia toteutta-
maan tämä Kalevin esittelemä kuva, vir-
tuaalinen kotipitäjä, jossa esittäytyvät
niin ihmiset, talot, kulttuuri, murre, evak-
koon lähtö, sodat kuin vesistömuutok-
set.

Hapuilleen on etsitty keinoja perin-
teen keräämiseksi ja tallentamiseksi.
Tämä työ, vaikkakin hyvin alussa, on
ilman muuta ensimmäinen askel kohti
virtuaalista Metsäpirttiä. Tarvitaan ko-
solti lisää perustietoa, kertomuksia, ku-
via myös sukututkimustietoa, joista tu-
leva teos, internetissä elävä Metsäpirt-
ti aikanaan rakentuu.

 Tämä on vakava hanke, jossa ovat
tähän mennessa olleet mukana Teknilli-

nen korkeakoulua, VTT  ja myös Sakko-
la-Säätiö omalla panoksellaan. Tavoit-
teena on saada aikaan sellaiset työka-
lut, jotka tekevät mahdolliseksi myös tek-
nisiin hienouksiin vihkiytymättömän
olla mukana rakentamassa virtuaalista
pitäjää.

Myös pirttiläisten yhteisöjen piirissä
on syytä ottaa vakavasti huomioon tämä
tulevaisuuden tavoite. Kun kerätään
aineistoa esimerkiksi sukukirjaa tai ky-
läkirjaa varten, voidaan jo nyt pitää sil-
mällä, että samaa aineistoa voidaan
myöhemmin käyttää myös tähän virtu-
aaliseen työhön.

Haaste on valtava, mutta samalla hy-
vin kiehtova.

Ilmi Pesonen

6.3.2008 klo 18 Metsäpirtin
              pitäjäesittely Karjalatalolla
19.3. Metsäpirtti Seuran kevätkokous
16.4. Metsäpirtti Seuran tarinailta
21.5. Metsäpirtti Seuran tarinailta
5.7. Pitäjäjuhla nykyisessä
            Metsäpirtissä
9.8. Peltosten sukukokous
              Raumalla

Järjestetään kaksi talkoomatkaa,
ilmoittautumisia ottaa vastaan
Ilmi Pesonen p. 0407306166
tai ilmi.pesonen@welho.com

Järjestetään matka pitäjäjuhlaan,
tiedusteluihin vastaa Ilmi Pesonen.

Metsä-
pirttiläisiä
tapahtumia

2008

Pitäjäjuhlia
8.6. Käkisalmi juhla
28.-29.6. Räisälä juhla

Matka Viipuriin -
myös kyläkirjojen tekijöille

Suvannon Seudun Sukututkimuspiiri tekee matkan Viipurin maakunta-
arkistoon 21-22.05.2008. Matkalle on ilmoittautunut piirin osanottajia.
Muutaman paikan voimme tarjota muille Viipurissa käymisestä kiinnostu-
neille.

Maanantaina matkustamme Sibelius-junalla Viipuriin ja majoitumme Vii-
puri-hotelliin, Lounaan jälkeen teemme kiertoajelun, jonka suunnittelemme
matkalaisten toiveista. Tiistaina on mahdollisuus osallistua arkistotutki-
muksiin tai sitten kulkea Viipurissa torilla, Torkkelin puistossa, Kauppahal-
lissa jne. Illalla palaamme junalla kotiin.

Matkan hinta on 200-220 €. Kiertoajelu maksetaan erikseen. Ilmoittautu-
miset ja tiedustelut Leena Revolle helmikuun loppuun mennessä os. Ma-
tintie 12 as 4, 04600 Mäntsälä

puh 019-6872680, 040-7433254 leena.repo@nic.fi. Leena Repo antaa myös
ohjeet viisumi- ym. papereitten toimittamisessa.

Tilaa oma pitäjälehtesi! puh. 040 730  2622
Kahdeksan numeroa vuodessa karjalaista
asiaa, historiaa, muistoja ja nykypäivää.
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Musiikkia ja musikaalisuutta oli
omasta takaa myös Metsäpir-
tissä. Usein soittimet raken-

nettiin ihan itse. Perinteitä jatkaa ansiok-
kaasti Heikki Hatakka. Hänen ensimmäi-
nen viulunsa oli ostettu ja laadultaan
Heikki mielestä heikonlainen. Sen jäl-
keen hän on soittanut vain itse tekemi-
ään viuluja.

Viulu on herkkä soitin. Sen muoto hi-
velee silmää ja ääni korvaa. Heikki Ha-
takan työpöydällä, Vahdossa, niitä on
raakileina, erilaisissa työvaiheissa tuki-
aan vasten nojallaan. Työkalujen jou-
kossa viulun aihiot näyttävät arkisilta.

Viulun rakentamiseen liitetään jopa
vähän mystiikkaa. Mutta kun on taito
sormissa ja kosolti kärsivällisyyttä, niin
huolellinen rakentaja tekee puusta lu-
kuisten vaiheiden kautta ihanasti soi-
van soittimen. Ei se sen kummempaa ole,
Heikki vakuuttaa. Hän on korjannut lu-
kuisia viuluja ja rakentanut niitä toista-
kymmentä.

Hän aloitti viulunsoiton 17-vuotiaa-
na. Ensimmäisen soittimensa hän raken-
si jo ennen asepalvelukseen menoa. Sit-
ten työelämä sitoi vuosikymmeniksi.
Mutta soittaminen ei jäänyt. Heikin viulu
soi tanssiorkesterissa ja pelimanniyh-
tyeessä. Kun Metsäpirtti-juhlia vietet-
tiin Kauhajoella, niin hän oli nuorem-
man poikansa Markuksen kanssa peli-
manniyhtyeessä esiintymässä. Nousi-
aisten tanhuajien kanssa hän on ollut
useisiin maihin suuntautuneilla kiertu-
eilla soittamassa. Paras tunnustus on
pelimanniyhtyeiden SM-kilpailussa
saavutettu hopeasija.

Kun parikymmentä vuotta sitten ru-
vettiin perustamaan Varsinais-Suomen
viulunrakentajien yhdistystä, niin Hei-
kistä tuli perustajajäsen ja vuosiksi va-
rapuheenjohtaja. Nyt soitinten äärellä
tuntuu vierähtävän päivittäin pitkiä ai-
koja. Mutta sivutyöhän tämä on ollut,
Heikki tuumaa.

Heikki Hatakka muurarina ja
viulunrakentajana

Oppia on haettu
Taitavaksi viulun rakentajaksi ei kui-

tenkaan synnytä. Oppia on pitänyt ha-
kea lahden takaa Ruotsista useamman-
kin kerran. Sytyttävä kokemus oli maa-
ilmankuulun viulunrakentajan tapaami-
nen Portugalissa. Siellä kaverin kanssa
Heikki sai seurata miten mestari toimii.
Kaveri olisi ostanut yhden varastossa
olleista yli 100-vuotiaista puupölkyistä
omaan käyttöönsä, mutta mestari tote-
si, että jos hän ei ehdi niistä viuluja ra-
kentaa, niin poika kyllä ehtii.

Heikki paljastaa, että viulun sointi
syntyy ensinnäkin raaka-aineena käy-
tetystä lehtipuusta. Erikoisena poikke-
uksena hän kertoo Filemon Kuopan ra-
kentaneen kuusipuisen viulun, jota ty-
tär Laura Takala edeleenkin soittaa ja
kehuu sen ääntä. Kun Laura korjautti
viulua, niin korjaaja totesi, että on se
niin erikoinen soitin, että museoon se
kuuluisi.

Hyvin tärkeää soinnin kannalta on
miten paksuiksi kansi ja pohja tehdään.
Saumojen ja liimausten tulee luonnolli-
sesti olla tiptop, Heikki korostaa. Jos on
puutöitä tehnyt, niin kyllä se onnistuu.
- Moni vaan ajattelee, et tommone viu-
luki, se on nii eksoottinen kapine, ettei
sitä voi, Heikki tuumaa.

Hän myöntää, että työssä tarvitaan
myös musikaalisuutta, kun kantta ja
pohjaa koputtelee. Ne pitää virittää in-
tervalliin esimerkiksi a ja c, ja niin kauan
pitää soinnutella, että soi puhtaasti yh-
teen. Heikki kertoo, että rakentajien
avuksi on tehty taulukoita, mutta ei nii-
tä voi suoraa soveltaa, koska puut ovat
erilaisia. Puun ikä vaikuttaa paljon lop-
putulokseen.

Mandoliini oli Metsäpirtissä suosittu
soitin. Heikki toteaa, että sen rakenta-
minen on huomattavasti helpompaa.
Sillä kannattaa aloittaa, jos mieli tekee
viulunrakentajaksi. Niin tehtiin kansa-

laisopistossakin, kun Heikki pyydettiin
opettajaksi. Kurssilla valmistui neljä
mandoliinia. Sen itse tekemänsä hän
antoi veljelleen Martille, josta soittohar-
rastuksen jälkeen on tullut taidemaala-
ri.

Koti omin käsin
Heikki on asunut kotitilaa, kuuden ki-

lometrin päässä Vahdon keskustasta
sijaitsevaa pientä asutustilaa. Nyt on
huolehdittava kahdesta talosta. Pari
vuotta sitten valmistui eläkeläisenä
omin käsin vaimon kanssa kahteen pek-
kaan rakennettu, tillestä muurattu koti.
Tätä ennen hän kertoo muuranneensa
muille yhteensä 20 taloa.

Muurarin ammatissa päivätyönsä teh-
nyt mies esittelee selvästi tyytyväinen
hymynkare suupielissään talon tarkasti
suunniteltua muuria. Puolella pesällisel-
lä se pitää sopivan lämmön yllä sähköl-
lä toimivan lattialämmityksen lisänä.
Lämpöeristyksen ansiosta muuri ei tule
kuumaksi, vaan se luovuttaa lämmön
hitaasti ja pitää sähkölaskun hyvin koh-
tuullisena. Samanlaisesta tiilestä se on
muurattu kuin ulkoseinätkin. Koristee-
na on yli 100-vuotias kaakeli, joka on
peräisin puretusta kakluunista, Turus-
ta.

Lapset, kaikki kolme, ovat löytäneet
paikkansa maailmalta. Nuorempi poika
kävi konservatorion ja soitti aikansa
Turun kaupunginorkesterissa. Kylläs-
tyi virkamiesmäiseen elämään ja nyt hän
tekee naisystävänsä kanssa animaati-
oita. Tähän mennessä tunnetuin lienee
Suomi-Ruotsi -maaottelussa viime ke-
sänä suurella taululla kirmaillut leijona.

Lapsuus Hatakanmäen
kupeessa

Syntymäkoti oli Metsäpirtissä, Hata-
kanmäellä, vanha Talo-Hatakka, kunnan-
toimiston vieressä. Kirkolta Paukunmä-
elle mentäessä tien oikealla puolella. Pi-
hasta näkyi kivasti Palkeela, Heikki
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muistelee. Toinen kiintopiste oli Saaroi-
sissa isovanhempien, kalastaja Kaapre
Torikan ja mummon Helena os. Tuokon
luona. Pariin otteeseen Heikki vietti siellä
yhteensä toista vuotta. Kotona oli iso
perhe. Isovanhemmat halusivat seurak-
seen jonkun pojista.

Vanhempi veli oli myös isovanhempi-
en luona paimenena. Silloin paimennet-
tiin lehmiä Lottein saaressa. Ranta oli
niin matala, että lehmätkin mielellään sin-
ne kahlasivat. Kun varsinkin mummon
komento oli tiukempaa kuin kotona, niin
velipä karkasi takaisin Hatakanmäelle.

Heikki vietti yhden joulunkin Saaroi-
sissa. Joulukuusi kyllä haettiin niinkuin
kotona, mutta outoa oli, että se ripus-
tettiin katosta roikkumaan. Kotona äiti
valmisteli joulua kiertämällä huopikkais-
sa ikkunoiden takana, niin että jäljistä
lapset näkivät, miten joulupukki heitä
tarkkailee. Isovanhempien luokse tuli
aattona naapurinpoika paperinen jou-
lupunkin naamari kasvoillaan. Siinä sei-
soi hetken ovenpielessä, mitään ei sa-
nonut, vaan pian läksi pois. Vaikka lah-
jojakin sai, niin oli se kurja joulu Heikin
mielestä.

Kasvatusta ja koulua
Ei lapsia oikein muusta kielletty kuin

pahanteosta, Heikki muistelee. Mutta
mitä se pahanteko sitten oli? - Se oli jos
tehtii kaikenlaisia ilkoja, ei justii mistää
muusta kielletty, hän toteaa. Sellainen
tapaus tulee mieleen, että suojeluskun-
nan ampumaradalla oli paljon hylsyjä ja
niitähän pojat innokkaasti keräsivät.
Mutta kun Heikin serkku, innokas suo-
jeluskuntalainen, kuuli poikien harras-
tuksesta, niin hän keräsi kaikki hylsyt
pois.

Parhaita kavereita olivat Aapro Hata-
kan lapset ja niiden kanssa kaiken maa-
ilman kurit tehtii. Kerran oli jostakin löy-
tynyt pienoiskivärin panoksia ja sitä
mietittiin, että miten saisi paukautettua.
Jos pistetään viilapenkin rakoon ja kier-
retään tiukalle? Ei hirvennyt. Mutta sa-
kista löytyi rohkea, joka pamautti vasa-
ralla panoksen päälle. Räjähtihän se.
Onneksi kuula osoitti pojista poispäin,
mutta hylsy teki pojan poskeen reiän.

Heikki kävi kirkonkylän kansakoulua.
Hatakanmäen toisella reunalla asuvat
lapset kulkivat Paukunmäen kouluun.
Mukavaahan koulussa oli Heikin mie-
lestä ja helppoa, kun jo aloittaessa osa-
si lukea. Tosin arestissakin tuli seistua,

kun opettajalle oli selvinnyt, että pojat
olivat kokeilleet  ankaristi kiellettyä tu-
pakoimista. Eivät liene olleet kovinkaan
nikotiinipitoisia ne lepän lehdet, joita oli
kärryytetty. Mutta miehuutta osoittaen
tupakoijiksi tunnustautuivat kaikki pait-
si kaksi poliisin poikaa.

Pahin uhkaus, jolla lapsia peloteltiin
oli poikakotiin eli kasvatuslaitokseen
joutuminen. Heikki ei tiedä missä se si-
jaitsi, ei se ainakaan Metsäpirtissä ol-
lut. Sekin oli epäselvää oliko pitäjästä
kukaan sinne koskaan joutunut. Mutta
sen Heikki muistaa, että joidenkin koh-
dalla se oli vakavassa harkinnassa. Sat-
tui nimittäin, että hautausmaalta oli kaa-
dettu hautakiviä. Tekijät tiedettiin ja el-
lei sodan alkaminen olisi pelastanut, niin
kasvatuslaitos olisi saattanut tulla muu-
tamalle pojille hyvinkin tutuksi. Näin
ainakin puhuttiin.

Ilmi Pesonen

Rakennatko viuluja?
Oletko mitsäpirttiläisjuurinen ja

rakennatko viuluja? Heikki Hatakka
etsii yhteyttä kotipitäjäläisiin har-

rastajiin. Ota yhteyttä Heikkiin
p. 02-2579340.

Heikki Hatakka
aloitti viulunsoiton
17-vuotiaana, ja
opetteli sittemmin
itse rakentamaan
viuluja. Kuva Pasi
Hatakka.
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Sakkolan Röykynniemessä oli Su-
vantolan kartano, jonka oli raken-
nuttanut Frans Katras -niminen

liikemies. Kaupan yhteydessä kartano
joutui Peter J. Valkeapään haltuun. Val-
keapää oli myös liikemies ja se henkilö,
jonka Suomen Senaatti lähetti 1918 Yh-
dysvaltoihin hankkimaan Suomelle elin-
tarpeita ja muun muassa kuuluisa vilja-
laina oli hänen hankkimansa.

Ennen sotia Valkeapää kohdisti har-
rastuksensa saveen, jota oli Kiviniemes-
sä, ja siellä oli runsaasti kambrisavea.
Hyötykäyttöön nostettiin savea ja siitä
valmistettiin tiilia ja keraamisia laattoja.
Esimerkiksi Helsingin postitalon tiilet on
tehty tästä savesta, joten lähes pysy-
vää on Sakkolasta saatu vietyä.

Pitkän rautatiematkan takia saven hin-
ta oli vain vaivoin korvannut sen kulje-
tuskustannukset. Todennäköisesti Val-
keapäällä heräsi ajatus rakentaa rauta-

Kiviniemen saviesiintymä vauhditti
Viiksanlahden-Kyläpaakkolan

rautatiehanketta

tie Viiksanlahdesta Kyläpaakkolaan,
jossa se liittyisi Viipuri-Valkjärvi rauta-
tiehen. Tällöin kuljetusmatka lyhenisi
huomattavasti ja tulisi taloudellisesti
kannattavammaksi. Muutkaan taloudel-
liset edellytykset eivät ko. alueella näyt-
täneet huonoilta, vaan päinvastoin pa-
remmilta kuin monella muulla seudulla.
Vuoksen ja sen sivuvesien varsilla olisi
hyvät mahdollisuudet kerätä puuta alu-
een sahoille ja kuljettaa kohtuullisin
kustannuksin kulutuskeskuksiin ja vien-
tisatamiin. Rautatien puuttuminen hei-
kensi alueen teollisuuden kilpailukykyä
ja kehittymistä.

Vuonna 1933 tehdyn tutkimuksen
mukaan Kiviniemen tutkitulla 20 hehtaa-
rin alueella oli savea 3,6 miljoonaa kuu-
tiometriä. Jos sitä vuodessa käytettäi-
siin 12 500 kuutiometriä, mistä määrästä
saataisiin 5 miljoonaa tiiltä, riittäisi tut-

Kirjoittaja kertoo olleensa ottopoika-
na Valkeapäällä Helsingissä vuosina
1942-43, ja löytäneensä hänen papereis-
taan Viiksanlahden-Kyläpaakkolan rata-
hankkeen.

– Luulen, ettei monikaan tiedä moi-

kittua ja vaikeuksitta nostettavaa savea
288 vuodeksi. Missään muualla Suo-
messa tällaista savea ei ole saatavissa,
vaan se tuodaan tai siitä tehtävät tuot-
teet ulkomailta. Viiksanlahden-Kylä-
paakkolan radan valmistuttua voisi Ki-
viniemen savi syrjäyttää tämän tuonnin
ja alue saisi huomattavasti uutta eloa.

Valtiovallan puolustusnäkökohdat
estivät hankkeen toteutumisen. Nythän
sillä ei olisi Suomelle merkitystä ja Vii-
puri-Valkjärvi ratakin on purettu.

Mauno Karjalainen
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sesta asiasta, ei ainakaan nykyaikalai-
set. Osan tiedoista hukkasin, mutta
oleellinen on niissä papereissa, toteaa
Karjalainen.

– Asuin Röykynniemellä ja koulumat-
kani kulki ko. savikaivoksen vierestä.
Aarre muhii maassa, ja jos joku älyäisi,
niin rikastuisi…Ainakaan noin viisi
vuotta sitten mitään kaivostoimintaan
alueella en havainnut.

– Valkeapää oli rikas mies ja oli ollut
Donilla kaivoshommissa. Hän kävi vil-
jakauppaa, vei voita Englantiin ja oli
henkilö, joka haki Suomelle viljalainan
USA:sta.

Mauno Karjalaisen kätköistä löytyy
myös kemian insinööri Alb. Collin anta-
mia lausuntoja, jotka on päivätty Hel-
singissä elokuun 19. päivänä 1933.

”Lausunto. Kiinteistö O.Y. Tikanlah-
den Sakkolan pitäjän Kiviniemessä
omistamilla yli 127 hehtaarin laajuisilla
mailla on kauttaaltaan koko alueella
moreenin peittämä 16-18 metrin paksui-
nen kambrisen saven kerrostuma.

Tällä alueella ovat ne maat, jotka si-
jaitsevat Tikanlahden ja Hiitola-Raasu-
lin rautatielinjan välialueella, soveliaim-
mat vastaista saven louhintaa varten,
koska ne tarjoavat parhaimman liiken-
neyhteyden mainitulle ratajaksolle ja
peittävä moreenikerros on täällä noin 20
hehtaarin suuruisella alueella Suvannon
vanhan rantavallin alapuolella ainoas-
taan 0,25-2 metrin paksuinen.

Porauksella on täällä todettu kambri-
sen savikerrostuman paksuus 18 met-
riksi, joten savimäärä hehtaaria kohti
täällä on noin 180 000 kuutiometriä. Las-
kemalla tuhannen normaali-klikkerin
(250x120x65) valmistamista varten tar-
vittavan 2,5 kuutiota raaka-aineitta, an-
taa kukin hehtaari täällä raaka-ainetta 72
miljoonan normaaliklikkerin valmista-
mista varten. Koko tällä rajoitetulla 20
hehtaarin suuruisella alueella on siis
raaka-ainetta 1440 miljoonan tiilen val-
mistamista varten, mikä 5 miljoonan
vuosituotannolla turvaa raaka-aine
saantia 288 vuodeksi.

Itsestään selvää täten on, että Oy. Ti-
kanlahden mailla löytyvät kambriset
savikerrostumat turvaavat raaka-aine-
tarpeen hyvin laajaakin valmistusta var-
ten kaukaa tulevaisuuttakin huomioon
ottaen.”

Pienet
Kukkivat
Kummut

On päättynyt päivä ja yltä jo ylläy-tykit
tuokioks taas vaienneet.
Nuoret soturit hetkeks rauhan nyt saa,
palaa aatokset taas kotihin.
Kotimökillä äiti jo niin väsynyt
mitä aatteleekaan siellä nyt.
On hiuksensa surusta harmaantuneet
ja silmissään kyynelten veet.

Nuo soturit urheat hangilla siellä
tulilinjoilla taistellen,
he seisovat syntymämaan eestä
uskon ja vapauden.
Vaan luoti niin moni löys määränsä pään,
moni sydän jo on kylmennyt,
kaatuivat hangilla syntymämaan.
Sydän suruihin jäi armahan.

Vaan kukkivat kummut nuo kalmistojen
tie kaikki mi jäljellä on.
Siel lepää nyt sankarit Suomussalmen,
Summan, Raatteen ja Kollaan joen.
Vaan vapaaksi maaksi he Suomen toi
siitä kertovat kumpujen yöt.
Ei muistot nuo talviset unhoittua voi
ei poikaimme sankarityöt!

         Sotasairaalassa 28/8 1941

                                         Paukku Vilppu

Vilppu Heikinpoika Pau-
kun, s. 30.11.1906 Metsä-
pirtti, k. 7.9.1995 Mynämä-
ki, kuolinpesän selvityk-
sessä löytynyt alkuperäi-
nen sotasairaalassa kirjoi-
tettu runo.

Vilppu oli naimisissa:
Anna Feodorintytär Tero-
la e. Trofimov, s.26.6.1897
Metsäpirtti Vaskela, k.
25.11.1980 Mynämäki -
kanssa. (Anna oli runon-
laulaja Rohkon Naston -
Terolan Naston tytär.)
Vilpulla ja Annalla ei ollut
lapsia.

Runon lähetti
Marja-Liisa Nirkko

1. Jalatonna juoksoo, siivetönnä len-
teää, päiväs kymmenä kylliä?

2. Pikkulintu liinaharja läpi seinän len-
telöö?

3. Läpi näkkyy, lämpimän pittää?
4. Herrain herkku, kuningasten ruo-

ka, ei syö siat eikä koske koirat?
5. Aitta alla, mylly piällä, tihkuviitta

myllyn piällä?

Hyys, hyys, hymyliää, jos et sitä tie-
täntkiä!

Maire Saarinen

1. Sana (juoru)
2. Silmäneula ja lanka
3. Ikkunalasi
4. Suola
5. IhminenVastaukset

Viisjoen,
ei Taipaleen silta

Suvannon seudun numerossa 8/2007
oli kirjoitus Viimeinen myllymatka. Ju-
tussa kerrotaan ”Taipaleen sillasta”,
josta ei päästetä siviili-ihmisiä enää
ylitse, jota aseistetut miehet vartioivat
ja jonka yli muistelija kuitenkin pääsi.

Tarkkaavainen lukijamme otti yhteyt-
tä toimituksen muistuttaen, että Taipa-
leenjoen yli ei tiettävästi koskaan ole
ollut kiinteää siltaa! Kirjoittaja tarkoit-
tanee Koselan myllyn luona ollutta
Viisjoen siltaa.

Arvoituksia

"Hyvä mielein miun tulloo
hevosen hyvän ries,

orosuuvven ohjaksis,
hyvän vaimon vaipan al."

Antti Lahtisen (Riisniemen Antin)
laulamista lauluista.
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Tartuin kynään, kun luin Suvan-
non Seudusta Viljo Pitkäsen
muistelmat ”Nuoren miehen

muistoja kotimailta Sakkolasta”. Laitan
korteni kekoon, olen tehnyt vihkosen
muistelmiani kuvituksineen. Jotkut ovat
ehkä lukeneet niitä, jonka nimi on ”Lap-
suusmuistoja Sakkolasta”. On vielä pal-
jon kerrottavaa, ja tässä joitain mieleen
painuneita muistoja.

Olen sepän tytär ja näin ollen nähnyt
kengitettäviä hevosia yllin kyllin. Muis-
tan tapauksen, kun isän piti kengittää
eräs hepo, joka oli aika villi. Kun ei sitä
sen seisoessa voinut kengittää, piti kaa-
taa hevonen ja köyttää sen jalat. Omis-
taja istahti hevosen kaulalle ja näin kävi
kengittäminen.

Toinen tapaus. Isä oli kengittämässä
hevosta ja yhtäkkiä hän sai potkun pe-
räpuoleensa ja lensi mahalleen tantereel-
le. Siinä tuli pitkä kiroilujen sarja isän
suusta, varsinkin kun hän huomasi lom-
pakkonsa takataskussa menneen piloil-
le. Katselin siinä sivussa.

Olimme naapurin poikien, Onnin ja
Pekan (Jortikka) kanssa seikkailemassa
ja siellä Jortikoiden tontin takana oli Jer-
malaisen (Jermalajef) ruispelto. Ihanan
pitkää viljaa. Sopivaa leikkiä piilosilla
olemista. Me vaelsimme peltoa ristiin
rastiin siksi, kunnes kyllästyimme ja
haimme uusia huvimahdollisuuksia.
Poissa ollessamme oli Jermalainen käy-
nyt katsomassa ruispeltoaan ja nähnyt
sen sellaisena kuin nyt näki, meidän jäl-
jiltämme. Arvasi ketkä siellä olivat käy-
neet. Hän kävi niin Jortikoiden sekä
meidän äidin luona valittamassa. Mer-
killistä, kuinka hyvässä yhteisymmär-
ryksessä nuo äidit olivat sillä kertaa,
koska he olivat sitä mieltä, että Jerma-
laisen hevonen oli siellä tallustellut irti
päästyään. Jermalainen ei tyytynyt hei-
dän selityksiinsä, vaan meni valitta-
maan poliisille, ja poliisi oli käynyt niin
meidän kuin Jortikoiden äidin luona ja
sanonut, että piiskaa tarvittaisiin. – Ai-

Yksitoistavuotiaan muistoja
Sakkolan Kiviniemestä

jai, mikä pelon aihe! Mutta mikä ihmeel-
listä, meistä ei kukaan saanut risusta.
Mutta minä pelkäsin poliisia kuin rut-
toa. Ajatella jos se vaikka rupeaa ”vir-
pomaan”. Tämä hevosista. Siirrytään-
pä huviaiheisiin.

Harvalla oli radiota. Jermalaiset saivat
sen ensimmäisenä meidän yhteisös-
sämme. Eräänä päivänä hän kutsui naa-
purimme Naskalit ja isän ja äidin, ken-
ties myös Jortikat, kuuntelemaan tätä
ihmelaatikkoa. Me lapset jäimme kotiin
odottelemaan kuulumisia.

Jermalaisten huusholli oli aina vähän
epäsiisti. Vaimo ei nähtävästi tehnyt
mitään, hänen miehensä teki kaikkea,
lypsi lehmän, siivosi ja laittoi ruoan sekä
leipoi. Niinpä Jermalainen oli paistanut
piimäpiirakkaa hetken kunniaksi, sehän
oli selvä, kun oli kysymyksessä tämmöi-
nen radion esittely. En tiedä, kuinka kau-
an he olivat siellä, mutta kotiin tultuaan
äidin esiliinan taskuista tuli esille piira-
kan kappaleita. Hän ei halunnut syödä,
kun tiesi, miten puhtaus naapurilla oli.

Tarjosi sitten niitä meille, mutta mekään
emme niitä halunneet, ja näin sai mei-
dän possu erinomaisen jälkiruoan.

Naapurista vielä. Oli kevät ja äidiltä
perunat lopusa. Jermalainen sanoi: ”Lai-
ta tyttö hakemaan ämpärillä, hänellä on”.
Isot pojat olivat uskotelleet meille, että
Jermalainen on tappanut jonkun ja lait-
tanut piiloon perunakellariin. Minä pel-
käsin suunnattomasti ja pelokkain il-
mein menin hänen perässään kellariin.
Mitä siellä näinkään; jotain romua ja
yhdessä nurkassa kasan perunoita, jois-
ta sain ämpärillisen.

Toisen kerran minua jymäytettiin,
mutta pidin varani, että sitä ei kukaan
huomannut tai muuten olisin tullut nau-
runalaiseksi. Jermalaisella oli vanha lato
aivan tien vieressä, joka vei laivaran-
taan. Taas ne isot viisaat olivat liikkeel-
lä huhuineen ja kertoivat, että Jermalai-
sella oli kissankultaa lato täynnä. Ja mi-
näpä halusin nähdä sen katinkullan.
Kenenkään huomaamatta menin ladon
luo ja yhteen nurkkahirteen kiiveten yri-
tin katsella ladon hämäryyteen. Eikä siel-
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lä ollut mitään, mikä olisi hohtanut kuin
kulta. Hyvä ettei kukaan nähnyt minua.
En sen jälkeen uskonut minkäänlaisia
”satuja” keltään.

Mennään eteenpäin. Muistan kun
Kiviniemen keskusta paloi. Emme saa-
neet mennä kotipihasta mihinkään, mutta
savu ja tuoksut olivat todistamassa ka-
tastrofia. Seuraavana päivänä, kun pa-
lot oli sammutettu, uteliaisuuteni heräsi
ja läksin keskustaan. Raunioita oli pal-
jon ja katku palon jäljiltä voimakasta,
varsinkin apteekin palon hajut olivat
vaikuttavia, olivathan ne lääkeaineita,
jotka paloivat. Se oli mieleenpainuvaa.

On mukaviakin muistoja. Kotiin tuli
eräs mies, jolla oli asiaa isälle, mutta hän
oli Sipposella. Sain asiakseni hakea isän
kotiin, koska miehen asia oli tärkeä. Oli
leuto talvinen ilma. Valot vilkkuivat ik-
kunoista ja keskustassa valoa oli run-
sain mitoin. Menin takakautta Sipposel-
le, olihan kauppa jo suljettu. Kauppi-
aan vaimo vei minut sisään ja sain sa-
nottua isälle asiani. Isä ja kauppias is-
tuivat edessään pöydällä teelasit. Sil-
missäni se muistutti jollain tavalla kuin
maalausta, kuin Rembrantin maalausta.
Valaistus oli niin kaunis. Vain pöydän
yllä riippuva lamppu loi valoaan, kun
he siinä joivat höyryävää teetä. Sippo-
sen täti vei minut puodin puolelle, otti
paperia ja teki tötterön, johon laittoi
makeisia ja myhäili ystävällisesti. Teen
juotuaan sanoimme hyvästi ja menim-
me käsi kädessä kotiin, isä ja minä.

Sipposen kauppa oli paikka, josta os-
tin pienillä taskurahoillani joko maapäh-
kinöitä tai kermakaramelleja. Joulun aika
oli ihmeellistä aikaa. Silloin oli kauppo-
jen ikkunat koristeltu jouluaiheisesti.
Potkukelkalla kaupoille pääsi nopeasti
katselemaan ihanuuksia.

Kaikenlaisia muistoja tulee mieleen,
kun istuskelen muistojen maailmassa –
nämä ovat niistä pieni osa.

Martta Karvonen-Olesen
Tanska

MATKATARJONTAAMME VUONNA 2008
 www.vesilahdenliikenne.fi

17. – 19.4.2008 TARTTO – MAAMESS 2008-MESSUT
- Monipuoliset maaseutumessut Tarton messukeskuksessa
- Hotellimajoitus puolihoidolla
- Hinta: 195 euroa/hlö

5. – 9.7.2008 MATKA AUNUKSEEN
- Lähde mukaan tutustumaan historiallisiin kaupunkeihin;
Sortavalaan ja Aunukseen sekä aitoihin karjalaiskyliin
- Hotellimajoitus (yksi yö Sortavalassa, kolme Aunuksessa)

17. – 20.7.2008 MATKA SAKKOLAAN
- Neljän päivän mittainen matka Sakkolaan, jonka aikana kiertelemme

sekä Suvannon etelä- että pohjoispuolella
- Majoittuminen Kiviniemessä Htl Losevskayan uusituissa huoneissa.
- Mahdollisuus myös Konevitsan päiväretkeen.

5. – 8.8.2008 MATKA VIENAN KARJALAAN
- Lähde bussimme kyydissä ainutlaatuiselle matkalle Vienan Karjalaan;

Repolaan ja Rukajärvelle.
- Tämä matka toteutetaan yhteistyössä Resviaria Oy:n kanssa.

16. – 17.8.2008 MATKA SALPALINJALLE
- Tutustumme Suomen puolella sijaitsevaan Salpalinjaan ja
moniin sen varrella oleviin muihin nähtävyyksiin.
- Vietämme kaksi mielenkiintoista retkipäivää Suomen
itärajan tuntumassa. Yön vietämme Imatralla.

Tarkemmat matkaohjelmat, muut lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Myllytie 58, 37370 NARVA
p. (03) 373 7300, 040 716 6170
info@vesilahdenliikenne.net

Kalevala-juhlaa ja
valtakunnalliset hengelliset päivät

Valtakunnalliset Karjalan Liiton hengelliset päivät järjestetään Lahdessa
8.-9.3.2008. Ekumeenisessa hengessä toteutettavien päivien aiheena on
armo ja aikamme arvot. Aihe koskettaa meistä jokaista ja on monessa

mielessä ajankohtainen. Mitä ovat karjalaisten kokemukset armosta ja arvoista?
Mitkä ovat aikamme arvot ja miten löydämme armon lähteille?

Lisätietoja Maija-Liisa Lindqvist, p. 050 3985 603, maija-liisa.lindqvist@pp.inet.fi
sekä Karjalan Liitto, (09) 7288 170, toimisto@karjalanliitto.fi.

.Karjalaisuuden ja Kalevalan päivän juhlia vietetään 28.2. Lappeenrannassa ja
Karjalatalolla.

Vaskelan runokirja julkistetaan
Kalevalan päivänä julkistetaan myös Maire Saarisen kokoama runokirja Vaske-

lan runot. Aiheesta lisätietoa antaa Metsäpirtin Vaskelan sukuseuran sukuvanhin
Yrjö Koskinen, puh. 040 5784 724 tai sähköpostilla yv.koskinen@luukku.com

Viereisen sivun kuva ”Possulla ratsas-
taja” kuuluu Martta Karvonen-Olesenin
piirroksiin, joiden pohjalta on myös pai-
natettu kortteja Sakkola-Säätiölle myyn-
tiin.
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Tenho Kuuppo, syntynyt 2.3.1928
Sakkolan Vilakkalassa, kuoli 28.9.2007
Turussa. Hän työskenteli Turun keskus-
vankilassa vanhempana vartijana vuo-
desta 1952 lähtien. Tenhon muistoa kun-
nioittaen

Salli, Anja perheineen, Raija perhei-
neen ja Teuvo perheineen.

Rakas sisaremme ja tätimme

Aino Kaulin
s. 5.11. 1909 Sakkola

k. 5.1.  2008 Alastaro

Lämmöllä muistaen

Ester

Eino

Yrjö ja Elsa

Sisarusten lapset perheineen

Muut sukulaiset ja ystävät

Luoja päättää päivistämme,

tietää tuntee elämämme.

Antaa rauhan, levon suo,

jokaisen hän kutsuu luo.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.

Kiitämme osanotosta.

Lämmin kiitos myös kaikille Ainoa hoitaneille.

90 vuotta täytti Kyllikki Toivanen, o.s.
Äikäs 21.12.2007 Riihimäellä. Entinen
kotikylä oli Sakkolan Kiviniemessä.

Senja Lintukangas, omaa sukua Nihti,
täytti 80 vuotta 6. marraskuuta 2007
Punkalaitumella.  Hän on syntynyt Sak-
kolassa ja kotoisin Ojaniemestä. Hänen
vanhempansa olivat Albert ja Tyyne
Nihti Sakkolan Ojaniemestä. Kuusilap-
sisen perheen vanhimpana tyttärenä
hän on kokenut sekä evakkoon lähdöt
että takaisin paluut kotipaikalle. Saari-

järven kautta hän päätyi Punkalaitumel-
le, jossa ennen eläkkeelle siirtymistään
toimi maatalon emäntänä. Senja on osal-
listunut aktiivisesti marttatoimintaan.
Viimeksi kävimme Ojaniemessä Nihin-
mäellä heinäkuussa 2007. Kuvassa Sen-
ja ja Aarre Lintukangas lapsineen.

 Markku Nihti
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Aaro Heikki Viskari, syntynyt Sakko-
lan Haparaisten kylässä 29.4.1932, kuo-
li 24.10.2007 Lempäälässä vaikeiden sai-
rauksien murtamana.

Perheen talvisodan evakkotaival kul-
ki ensin Urjalaan Kolunkulmalle maalais-
taloon,  ja muutamien kuukausien jäl-
keen tuli muutto Vesilahden Krääkki-
öön. Sitten perhe muutti Lempäälän
Kuljuun koulun lähelle, ja asui siinä sii-
hen asti, kunnes pääsi lähtemään jatko-
sodan aikana takaisin Haparaisiin. Siel-

Aaro Viskarin
muistolle

lä oli oma koti pystyssä; venäläiset oli-
vat pitäneet siinä lastenkotia. Myös
huoneita oli muutettu väliseiniä tehden.

Vuonna 1944 kesäkuussa alkoi uusi
evakkotaival. Nyt se kulki Rautalammin
Kerkonkoskelle Koukkulammin taloon.
Välillä ”poikettiin” Vesilahden Laukon
torppaan, ja sieltä Kuljuun talvisodan
aikaiseen asuntoon. Aapro Viskari sai
Kuljusta pika-asutustilan. Aaro kävi
koulun Kuljussa. Kun isä Aapro kuoli
vuoden 1951 elokuussa, Aaro jäi vilje-
lemään maata ja näin hänestä tuli jo nuo-
rena miehenä maanviljelijä.

Vuosien myötä Aaro avioitui, rakensi
oman talon ja pihapiirin rakennukset.
Perhe kasvoi neljällä pojalla. Harrastuk-
set veivät vapaa-ajan, ja yhteiskunnal-
liset luottamustoimet olivat etusijalla.
Aaro Viskari oli Lempäälän kunnanhal-
lituksen ja kunnanvaltuuston jäsen, ja
toimi myös maatalous- ja lomalautakun-
nissa. Myös kirkkovaltuusto eri toimie-
limineen tuli tutuksi. Lisäksi hän oli Lem-
päälän Osuuspankin hallituksessa ja
hallintoneuvoston jäsenenä useita vuo-
sia.

Suvanto-Säätiön eli Sakkola-Säätiön
valtuuskuntaan Aaro valittiin vuonna
1972, ja myöhemmin hän toimi pitkään
hallituksen jäsenenä ja varapuheenjoh-
tajana. Lempäälän Karjalaisissa hän toi-
mi aktiivisesti olleen usean vuoden
myös seuran puheenjohtaja.

Eläkevuosien mieluisin harrastus oli
matkustelu ei puolille maailmaa.

Vastuuntuntoista perheenisää jäivät
kaipaamaan vaimo Anja sekä neljä poi-
kaa perheineen.

Kenen
hautajaisista?

Kuva lienee 1930-luvulta, ja
henkilöt pienen avatun arkun ää-
ressä mahdollisesti Vuokselan
Uudestakylästä.

 Jos tunnistat, ota yhteys Tais-
to Virkkiin.

Temppelin varjossa Balilla.
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Kutsumme Sakkolan Kirkonkylän koulupiiriläisiä
käsittäen Kirkonkylän, Karholan,

Luprikkalan ja  Sipilänmäen
kirjantekotalkoisiin, kirjoittamaan ja keräämään

kertomuksia, kuvauksia, valokuvia  yms. kyläkirjaa varten. Lisätietoja:
Antti Hynnä, Ollilantie 11, 37500 Lempäälä

040 8490048, antti.hynna@tut.fi

Maire Kanervisto, Ruskontie 11 as 2, 33710 Tampere
0500 579341, leevi.kanervisto@kotiposti.net

Antti Koiranen, Sammalpolku 9, 37550 Lempäälä
040 5514137, antti.koiranen@uta.fi

Matti Naskali, Rautaranta 8, 28400 Ulvila
0500 721902, matti.naskali@mknpalv.inet.fi

Riiskan kyläkirjaan
kootaan

materiaalia,
ota yhteyttä:

Maire Saarinen e. Lamppu,
puh. 044 5586 937

Irma Havumäki e. Karppanen,
puh. 040 5646 275
Teuvo Kuparinen,
puh. 0400 612 347

Löytyykö
Röykkylästä
valokuvia?
Röykkylän kyläkirjan työryh-

mä toivoo vielä saavansa lisää
valokuvia tekeillä olevaan kir-
jaan. Kuvista ja muustakin ai-
neistosta pikaiset yhteydenotot:

Mauno Karjalainen
Riitalantie 32,
37420 Valkkinen
puh. 050 5981 490
kapalamaki2@luukku.com

Valkjärvestäkin vireille
oma kyläkirja

Eero Kukko Enonkoskelta kutsuu mukaan Sakkolan Valkjär-
ven kyläkirjan tekoon. Nimiehdotuskin hänellä on jo kirjalle:

”Vennäin Valkjärvi, kylä kasarmin kainalossa”.
Eero Kukko on myös hahmotellut sisällysluetteloa, mutta

toivoo kaikilta asiasta tietäviltä yhteydenottoja, kirjoituksia,
valokuvia ynnä muuta materiaalia osoitteella

Eero Kukko, Pirttiniementie 3 A 3, 58175 Enonkoski
puh. 050 356 0865

Palataanpa vielä joulun tunnel-
miin. Kun Huittisten karjalaiset
viettivät perinteistä pikkujoulu-

juhlaa, kokoontui jälleen paikalle väkeä
lähes salin täydeltä.

Juhla alkoi pitkäaikaisen, nyt puheen-
johtajan tehtävät jättäneen Reino Äikiän
tervehdyssanoilla. Hän kiitti kaikkia
Huittisten karjalaisia monia vuosia kes-
täneestä hyvästä yhteistyöstä toivot-
taen samalla uudelle puheenjohtajalle ja
seuran jäsenille intoa vaalia karjalai-
suutta Huittisissa.

Rovasti Eino Lehtisaari piti erittäin
mielenkiintoisen esitelmän Karjalassa ja
erikoisesti Vpl. Pyhäjärvellä ennen so-
dan alkua tapahtuneesta linnoitustyös-
tä. Apunaan hänellä oli sanomalehti,

Huittisten Karjalaisten juhlaperinne kokoaa väkeä

Sakkolaisjuurinen Saana Naskali
musioi.

joka kertoi sivuillaan linnoitustyön eri
vaiheista. Erikoisesti vanhempia kuuli-
joita rovasti Lehtisaaren esitys kiinnosti
kovasti, sillä olihan heillä muistoissa
lähestyvä sota.

Musiikkia juhlassa esittivät Naskalin
sisarukset Essi ja Saana, Essi pianolla
ja Saana huilulla.

Juhlapuheen piti seuran puheenjoh-
taja Markku Evala, joka kertoi pikkujou-
lujen vietosta viime vuosisadalla, jopa
sitä aikaisemminkin. Aino Kaunismaa
lausui kauniisti perinteiseen tapaan.

Joulupuuron ja arpajaisten jälkeen
juhlaan saapui myös joulupukki tuoden
kaikille pienen lahjan, kilttejä kun oli
oltu.

Paavo Punkari
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Tilauskuponki SUVANNON SEUDULLE
Tilaan pitäjälehti Suvannon Seudun! Vuosikerta 20 euroa.

Nimi:

Osoite:

Lahjatilauksen saaja:

Palautetaan osoitteella: Suvannon Seutu, Rautasemantie 375, 37550 Lempäälä.
Tai tilaa sähköpostitse: marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

Putkiliike
P. Nuora Ky

37560 KULJU
Puh. 367 6100

Tuleeko
Suvannon Seutu

-lehtesi
oikealla osoitteella?

Ilmoita osoitteenmuutos
p. 040 730 2622

SUVANNON SEUTU
Suvannon ympäristön kotiseutulehti vuodesta 1957,  8 kertaa  vuodessa.

Julkaisija:  Sakkola-Säätiö     Kirjapaino: Koski-Print, Valkeakoski

Toimitus: Suvannon Seutu,
Rautasemantie 375,
37500 Lempäälä

Päätoimittaja
Marjo Ristilä-Toikka, Lempäälä
Puhelin 040 730 2622
tai (03) 374 8 448 iltaisin
marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

Metsäpirtin yhdyshenkilö
Ilmi Pesonen,
puh. 09-694 6309 tai 040730 6166
ilmi.pesonen@welho.com

Vuokselan yhdyshenkilö
Taisto Virkki, Tampere
p. 03 - 363 1750, 0400-576722
taisto.virkki@luukku.com

VILAKKALAN , PETÄJÄRVEN ja
LAPINLAHDEN KYLÄKIRJAT

Hinnat 30 euroa kpl + postituskulut.

Tilaa heti omasi, tilauksia vastaanottavat:
Marjo Ristilä-Toikka p. 040 730 2622,

marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

Aila Alanen p. 375 2852 tai 040 - 707 6164
aila.alanen@lempaala.fi

Muista myös muut
Sakkola-Säätiön
tuotteet: vaakuna,

kirjallisuus, tekstiilit
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VUOKSELA-SEURA ry
Taisto Virkki, puheenjohtaja
Paununkatu 24,  33700  Tampere
taisto.virkki@luukku.com
p. 03 - 363 1750, 0400-576722

Laila Saario, sihteeri
Rauduskoivunkuja 6, 36600 Pälkäne
taistosaario@netti.fi
p. 03- 534 3240, 040-586 0691

Sukututkimusasiat
Pentti Warvas,
Tervatie 25, 03100  Nummela
pentti.warvas@dnainternet.net
p. 019 - 334 606

Internet-asiat  (vuoksela-seura.fi)
Timo Broman, Kurkelantie 619
25460  Toija
timo.broman@kisko.salonseutu.fi
p. 02 - 739 8419,  050 - 3335152

KIRVESMÄKI KERHO RY
Aulis Ukkonen
Tunnelitie 6 A 17
02700 Kauniainen
p. 09-505 1897, 0400 522854

METSÄPIRTTI-
JÄRJESTÖT TMK

Ossi Tuokko, puheenjohtaja,
Alaverstaanraitti 6 F 106,
33100 Tampere   p. 0407542738

METSÄPIRTTI
ARKISTO

Mynämäen kirjasto
Yhteyshenkilöt:
Kari Ahtiainen p. 0445843107
Markku Lemmetti
02-4310956, 050-5119720
marku2@saunalahti.fi

TURKU
Aila Martelius-Mäkelä, puh. joht.
Eeronpolku 6, 23100 Mynämäki
p. 050 5948 712
aila.martelius@luukku.com
Niilo Kiiski, sihteeri
Tennaritie 7, 21200 Raisio
puh. 02-4383167 tai 0503575767

METSÄPIRTTIKERHOT:

UUSIKAUPUNKI
Anneli Virtanen
Pappilankuja 15, 23600 Kalanti

SAKKOLA-SÄÄTIÖ
Hannu Turkkinen,
hallituksen puheenjohtaja,
Turkkisentie 12, 37550 Lempäälä,
puhelin 040-5814398 tai 03-3752525
hannu.turkkinen@kotiportti.fi

Matti Naskali, sihteeri,
Rautaranta 8, 28400 Ulvila,
p. 02-538 0855,  0500-721902
matti.naskali@mknpalv.inet.fi

VALTUUSKUNTA
Hannu J. Paukku, puheenjohtaja,
Harjatie 5, 32210 Loimaa
puh. 0500-741296
hannu.paukku@punkalaidun.fi

Esko Kallonen, varapuheenjohtaja
Kukkolantie 4, 37560 Lempäälä
p. 03- 3676603, 040-5540747

SAKKOLA-SEURA
Leena Rantakari, puheenjohtaja
Haapaniemenkatu 16 A 142,
p.09-710 846, 040-514 1682
leena.rantakari@elisanet.fi

HOVINKYLÄSEURA
Mirja Antila, puheenjohtaja
Kitarakuja 1, 01390 Vantaa
mirja.antila@kolumbus.fi
p. 050 599 6936

Kalevi Hyytiä, puheenjohtaja
Norppakuja 6A, 01480 Vantaa
p. 04050 22750
kalevi.hyytia@metsapirtti.net

Kimmo Laulajainen, varapj
Kaarikuja 1 A 3, 00940 Helsinki
p. 09-304 854, 040534 5062

Pirkko Hyytiä, sihteeri
Norppakuja 6 A, 01480 Vantaa
p. 050544 2854
pirkko.hyytia@metsapirtti.net

METSÄPIRTTI
SEURA RY

TAMPEREEN
METSÄPIRTTIKERHO
Helka Korpela
Kalevan puistotie 13 C 58
33500 Tampere
p. 040565 0905
helka.korpela@kolumbus.fi

ETELÄ-POHJANMAA
Esko Lylander
Mustikkatie 1, 66400 Laihia
p. 06-4771300, 050599 7720
Mauno Hämäläinen
Vaasantie 270, 61600 Jalasjärvi
p.06-456 0482, 040527 4960

TILAA SINÄKIN OMASI!


