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Sodan uhrien muistokivi seisoo lopultakin paikallaan Keljan Runteenmäellä. Paljastusjuhlassa airueina oli ErP6:n
edustajien lisäksi Suomen ja Venäjän liput sekä Pietarin Sotahistoriallisen yhdistyksen väkeä suomalaisen sotilaan,
suojeluskuntalaisen ja lotan asussa. Sivut 6-9.
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POLONEESIA
PIRKKALASSA
SYYSKUU
Sakkola-juhlissa iloittiin yhteisen poloneesin parissa. Sivut 12-15.
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SEURAAVA SUVANNON SEUTU -LEHTI
ilmestyy lokakuun lopussa, nro 7.
Aineistot toimitukseen
viimeistään 16. lokakuuta mennessä, kiitos!
Vuoden viimeinen numero 8 ilmestyy joulukuussa
ennen joulunpyhiä.

Sakkola-Museo
on auki talvikaudella
Kuokkalan
Museoraitilla
Lempäälässä vain
ennakkotilauksesta
Tiedustelut:
Antti Hynnä
0408490048
Hannu Turkkinen
040 581 4398

Haluatko nähdä
Sakkola-juhlien
valokuvat?
CD-levyllä on noin 130 kuvaa jumalanpalveluksesta, seppeleenlaskusta Pirkkalan vanhalla kirkolla sekä
pääjuhlasta 26.7.2009.
Kuvat ovat yleisimmin käytössä olevassa jpg-muodossa, joten niiden
katselu onnistuu helposti kotitietokoneella tai kannettavalla.
Levyn kuvista voi myös teettää valokuvaamoissa paperikopioita oman
maun mukaan. Kuvien kaupallinen
käyttö on kielletty.
Levyn hinta 15 euroa + lähetyskulut. Maksu (Sakkolan Kirkonkylän
Nuorisoseuran tilille) mukana seuraavalla postisiirtolomakkeella.
Tilaukset:
Kari Pitkänen, puh. 040 543 9875
tai sähköpostilla
kari.pitkanen@laatutekstit.fi

Tuvasta tupaan-kirjan
korjaukset välittömästi
Hannu Paukulle,
kts. yhteystiedot
seuraavalta sivulta!
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AUKUN
PALSTA
Onnea Paksulle,
kotiseutuneuvokselle
Lueskelin
tuossa kesällä
Rautulaisten
lehteä. Yllätykseni oli melkoinen, kun naapuripitäjän
miehestä leivottiin kotiseutuneuvos.
Tuntui todella mukavalta ja sydäntä
lämmittävältä. Markku Paksu, jos kuka
on ansainnut kotiseutuneuvoksen arvonimen. Hän on tehnyt kotiseututyötä pakkoluovutetulla kotiseudullamme
jo pitkään ja antaumuksella. Hän on
ottanut osaa monenlaisiin tilaisuuksiin
ja keskusteluihin kotiseutumme takaisin saamiseksi. Markku on aina mukana täydellä sydämellä.
Ei Karjalankannaksella taida olla sel-

laista tilaisuutta, johon Markku Paksu
ei ilmestyisi. Tosin hän saapuu paikalle usein vähän myöhässä, sillä hänellä
on aina samanaikaisesti monta rautaa
tulessa. Paksu on luonut hyviä suhteita varsinkin kotipaikkakuntansa Raudun, nykyisen Sosnovon, hallintovirkamiehiin ja järjestänyt omassa pitäjässään lukuisia tilaisuuksia, joissa sekä
suomalaiset että venäläiset ovat olleet
mukana.
Markku Paksu on kävelevä tietosanakirja, kun on kyse Karjalasta tai karjalaisuudesta ja lisäksi hän on armoton
juttumies. Tietääkseni toistakymmentä
vuotta sodan jälkeen syntynyt Markku on ensimmäinen ja ainakin nuorin
kotiseutuneuvos, joka saa arvonimensä sodassa menetetyllä alueella tehdystä kotiseututyöstä. Hää o viel minnuuki nuoremp.
Koen Paksun saaman arvonimen samalla tavalla kuin hän itsekin: Se on
kunnian ja arvonannon osoitus kaikille
niille, jotka ovat tehneet arvokasta kotiseututyötä rajan tuolla puolella olevan sukujemme kotiseudun hyväksi.
Näyttää siltä, että Suomen korkeimmassa valtiojohdossa on tapahtunut
muutos karjalaismyönteisempään suun-

SAKKOLA-SEURAN syysretki LOPELLE
Retkikohteet:
1.Ateljee VILLA VESPER
2.PYHÄN PIRJON KIRKKO
3.MARSKIN MAJA
Retken teemme 25.9.2009
Lähtö- ja paluupaikka KIASMAN edessä,Helsingin keskestassa
Lähtö kello 09.00
Paluu noin kello 15.00
Tarvitaan vähintään 15 lähtijää,että retki toteutuu
HINTA 57 euroa,sisältää lounaan MARSKIN MAJALLA
Sitovat ilmoittautumiset 15.9.2009 mennessä
LEENA RANTAKARILLE puh. 040- 5141682 tai 09-710846
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taan. Tällainen kotiseutuneuvoksen
arvonimen saaminen rajantakaisen kotiseudun hyväksi tehdystä työstä ei
vielä muutama vuosi sitten kelvannut
kotiseututyöksi. Haimme nimittäin Sakkola- Säätiön pitkäaikaiselle hallituksen
puheenjohtajalle ja edelleenkin vankasti säätiön toiminnassa mukana olevalle
Yrjö Raaskalle kotiseutuneuvoksen arvonimeä eikä sitä voitu hänelle myöntää.
Rajan taakse jääneen kotiseudun ja
karjalaisen kulttuurin hyväksi tehtyä
työtä ei vielä tuolloin voitu laskea kotiseututyöksi. No, arvonimen me kuitenkin Yrjöllekin saimme, pitäjäneuvoksen
arvonimen. Siihen riitti Yrjön tekemä yhteiskunnallinen työ uudella kotiseudullaan Vesilahdessa.
Kotiseutuhenki elää ja voi hyvin.
Onnittelen Sinua Markku sydämellisesti saamasi arvonimen johdosta ja uskon, että onnitteluihin yhtyy koko Suvannon Seudun väki!
Hannu J. Paukku
Sakkola-Säätiön
valtuuskunnan puheenjohtaja
Harjatie 5, 32210 LOIMAA
GSM 0500-741296
hannu.paukku@punkalaidun.fi

Sakkolan puku
uuteen hyvään
kotiin?
Haluaako joku luopua Sakkolan
kansallispuvustaan? Mie haluaisin ostaa jos joku tahtoo myyä.
Muita toivomuksia ei ole kuin, että
pituutta hameosalla olisi vähintään 90 cm. Olen hoikka, 160 cm.
Pystyn korjailemaan ja olen valmis tekemään uusimistöitä, joten
kaikki tarjoukset otetaan ilolla
vastaan. Jos asut Tampereen seudulla tai pääkaupunkiseudulla,
pääsen paikan päälle katsomaan.
Mervi Äikäs, puh. 040 763 9317

Tilaa oma Suvannon Seutu! Kahdeksan kertaa vuodessa karjalaista asiaa
kotiin kannettuna, vain 25 euroa vsk. Puh. 040 730 2622
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Vihdoinkin
Olen elämäni aikana monen moista
puuhannut ja harrastanut, mutta täytyy tunnustaa, että Keljan muistomerkin pystyttäminen on ollut pitkäkestoisin ja monipolvisin hanke urallani.
Siellä se nyt seisoo ja toivottavasti
pysyykin Runteenmäellä suomalaisvenäläisenä yhteishankkeena.
Kohokohtana paljastusjuhlilla oli
Raaskan Yrjön juhlapuhe. Hän piti 96
vuoden elämänkokemuksellaan ilman
paperia puheen, joka vastasi tarkalleen
Nadja Hirvosen venäjäksi kääntämää
versiota. Keljan ja talvisodan taistelun
veteraanin sanoma oli rauhan viesti
molemmille osapuolille ja tuleville sukupolville.
Pilviniemen Eeron patsaan paljastuspuhe patsaan merkityksestä ja seppeleenlasku isän muistolle puhuttelivat
meitä kaikkia kahtasataa läsnäolijaa.
Romanskin kunnanjohtaja Sergei Tankov sai kaikkien mielet herkistymään
puheellaan ja varsinkin kehotuksellaan
hiljaiseen hetkeen Keljassa ja muualla
sodissa kaatuneiden muistoksi.
Oman kehyksensä yhteishankkeeseen antoivat kunniavartiot ja patsaan
paljastus, jonka suoritti yhdessä Gromovon kunnanjohtaja Ludmila Ivanova ja allekirjoittanut. Oma symboliikkansa oli myös sillä, että Haparaisten
Nuorisoseuran ja kyläläisten kukkatervehdys laskettiin kivipaadelle ja nykyisen Portovojen asukkaiden edustajat
laskivat myös kukkansa. Yhteisen hankkeen avulla toivon patsaan saavan ansaitsemansa kunnian ja pysyvän kunnossa Runteenmäellä.
Nykyisten kotikuntiemme Lempäälän, Vesilahden ja Punkalaitumen ylin
johto kunnioitti läsnäolollaan ja seppeltervehdyksillään juhlaamme. Kiitos tuesta ja myötäelämisestä.
Myös muistopuistomme Sakkolan kirkon raunioilla oli juhlakunnossa, kun
Leena Revon johdolla pidimme hartaushetken. Kiitos, spassipa!

Vuosien suunnittelu ja odottelu on takana. Keljan patsaalla tyytyväisinä Eero
Pilviniemi (vas.) ja Hannu Turkkinen. Kuva: Kaarina Pilviniemi.
Mielestäni Sakkolan alueella on nyt
riittävät maamerkit käyntejämme varten.
Sakkolan muistopuisto patsaineen, lahjoitusmaatalonpoikien patsas entisen
emäntäkoulun mailla ja Keljan muistopatsas antavat kävijälle sopivan reitin
kauniin Suvannon ja kohisevan Kiviniemen kosken maisemissa. Suurempiin
taloudellisiin sijoituksiin en näe nykyoloissa tarvetta.
Jos hautausmaan hautakartat löytyisivät, olisi varmaan itse kunkin suvulla
tarvetta sukujensa, isovanhempiensa
leposijojen kunnostamiseen. Ajatus lienee mahdoton, koska hautakarttoja ei
ole löydetty ja venäläiset ovat omat
vainajansa niille paikoille haudanneet.
Muistomerkin paljastus on omalla
kohdallani taitekohta sakkolaisuuden ja
karjalaisuuden vaalinnan vetäjänä. Kyläkirjahanke on kesken ja sen haluaisin
vielä vetää loppuun.
Riiska ja Vennäin Valkjärvi -kirjat ovat
loppusuoralla, Kasarmila ja Kiviniemen
pohjoisosa kera Viiksanlahden edistynee tämän syksyn aikana pitkälle. Naskalin Eerolta ja kumppaneilta odottelen
viestiä, varmaan ensi kevättalvella on
valmista Haidermaan ja Pannusaaren
osalta.

Tuvasta Tupaan -kirjan toinen painos
on myös valmistumassa loppuvuodesta,
toivottavasti ehtii joulumarkkinoille.
Jokaiselta matkalta jää omat kokemuksensa ja muistonsa tuliaisiksi. Kun Haparaisten Nuorat ja me muut matkalaiset vierailimme heinäkuussa Lapinlahdella, pääsimme kokemaan uuden ulottuvuuden. Monta kertaa olimme ihmetelleet keskelle kylää nousevaa linnamaista muurien ympäröimää rakennusryhmää. Nyt selvisi sekin salaisuus,
kun meidät kutsuttiin portin sisäpuolelle. Pietarilaisen liikemiehen johdolla
siihen rakennetaan synagogaa ja leirikeskusta juutalaislapsia varten. Se on
samalla omistajaperheen kesäasunto eli
datsa. Nykyiset kyläläiset kertoivat Lapinlahdelle olevan rakenteilla toisaalla
uuden hotellin ja datsakylän. Työt ovat
pitkällä, muttei paikka vielä ole toiminnassa. Pikku hiljaa Suvantomme rannat
näyttävät täyttyvän pietarilaisista lomakeskushankkeista.
Pirkkalassa vietimme mukavat juhlat.
Kiitos kaikille asiaan vaikuttaneille. Juhlan myötä Sakkolan Kirkonkylä on saanut arvoisensa kirjan ja juhlaperinne on
palannut Pirkkalaan. Kiitos!
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Lapinlahden linnan salaisuus selvisi

Lapinlahden linnan isäntä ja synagogan isä, pietarilainen liikemies. Viereisessä kuvassa synagogan pääportti. Kuvat: Maire Kanervisto.
Nyt puutarha kutsuu sadonkorjuuseen. Kipaisen Soili-vaimon perään ja
ryhdyn vunukoille keräämään omenoita ja herneitä. Tänä kesänä kaikki on
kasvanut hienosti täällä Hämeen savimailla, mutta mitähän asiat olisivat, jos
viljelisimme Haparaisten aukeita Suvannon helmassa hiekkaisilla rinteillä.
Hyvää syyskesää ja syksyä kaikille
lukijoille! Näin toivottelee
Hannu Viljonpoika Turkkinen

Karjalaista ruokaperinnettä: Uutispuuro

K

atselin ikkunasta kypsymisvaiheessa lainehtivaa viljapeltoa. Mieleeni tuli monenlaisia ajatuksia ja muistoja maanviljelyn muuttumisesta. Ennen viikatetta käytettiin viljan korjuutyössä sirppiä, sitten keksittiin leikkuukoneet ja
puimurit. Nyt ovat muistoissa kuhilaspellot ja seipäille asetetut lyhteet.
Noin vuosisata taaksepäin olivat
syksyisin monien talojen laarin pohjat jo näkyvissä. Minkä helpotuksen
ruokatalouksiin toivatkaan riihessä
kuivatut rukiinjyvät ja uuden viljan

tuoksu. Ensimmäisestä ruissadosta,
mielellään käsikivillä jauhetuista karkeista jauhoista keitettiin uutispuuroa.
Nykyisen yltäkylläisyyden aikana viljapeltojen sato myydään osittain puoliksi kypsennettyinä ja aina saman tuoksuisina kaupoissa.
Syksyisin tulee kuitenkin mieliteko
uutispuuron keittoon. Muutamista kaupoista ja toreilta löytää uutispuurojauhoja, joista maistuvan puuron saa. Hätätilanteessa voi yleiskoneellakin jauhaa pienen erän rukiinjyviä karkeaksi
jauhoksi.

Uutispuuron ohje: 2,5 l vettä, noin
4,5 - 5,5 dl ruisjauhoja, suolaa. Vatkaa suolalla maustettuun kiehuvaan
veteen jauhot ja hauduta puuroa 34 tuntia.
Mikäli puuron valmistus tuntuu
näin tehtynä hankalalta, osta höyrytettyjä ruishiutaleita ja valmista pakkauksen ohjeen mukaan. Nauti puuro voisilmän ja maidon kera. Näin
pääset helpolla maukkaan puuron
makuun.
Raili Leino (Kopperoinen)
Salo, Sakkolan Haparaisista
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Keljan patsas paljastettiin juhlavasti

K

eljan patsasjuhla alkoi lauantaina 22.8. hartaushetkellä Sakkolan kirkkomaalla. Siellä hartauden toimitti rovasti Leena Repo.
Hän aloitti puheensa siitä, miten kauan sitten on Karjalan kannakset seudut
jo asutettu.
– Vuosisatoja sitten näille seuduille
saapui yksi ihminen tai perhe, asettui
asumaan, kotiutui, löysi elantonsa.
Myöhemmin tuli toisia ihmisiä. Elämän
olosuhteet olivat karut eikä elämä aina
ollut helppoa. Väestö kuitenkin kasvoi.
Seutu muuttui vähitellen asutuksi.
– Vuosisatoja myöhemmin tuli tälle
seudulle uusi uskonto, kristinusko. Se
tuli lännestä, se tuli idästä. Pikkuhiljaa
ihmiset muuttuivat kristityiksi. Tälle
seudulle nousi ensin idän kirkko, myöhemmin lännen kirkko. Vuosisatojen kuluessa kirkkorakennuksia on ollut useampia. Tällä paikalla seisoi Sakkolan viimeinen luterilainen kirkko. Muutama
vuosikymmen meni sitten ilman kirkkorakennuksia. Nyt tänne rakennetaan
uusia ortodoksisia kirkkoja.
Samaan aikaan kirkon tulon kanssa
Karjalassa alkoi näkyä maallisen vallan
edustajia.
– Toiset tulivat idästä, toiset lännestä. Oli sotia, kahakoita. Raja kulki kauan Saijajokea pitkin. Mikä oli tuolloin
rajan merkitys? Ei raja tainnut erottaa
ihmisiä toisistaan. Vallanpitäjät vain tulivat vuoroin lännestä, vuoroin idästä.
– Ihmiset jatkoivat elämäänsä. Oli rauhan aikaa, oli sodan aikaa. Oli hyvinvoinnin aikoja, oli sairautta, nälkääkin.
Monenmoista mahtuu vuosisatojen
kulkuun.
Rovasti muistutti, että me olemme osa
tätä ihmisketjua.
– Esi-isämme ovat asuneet täällä.
Olemme saaneet heiltä monenlaista perintöä. Rakkaus maahan, rakkaus kotiseutuun on yksi niistä arvokkaimpia.
Rakkaus esi-isien kirkkoon ja kirkkomaahan on myös kulkeutunut mukanamme nykyisille kotiseuduillemme.
– Meidän kohtaloksemme tuli elää elämämme muualla kuin täällä. Katkeraa oli
jättää kotiseutu. Tuo katkeruus on sävyttänyt elämäämme monin tavoin.
Kotipaikan muuttoon oli sopeudutta-

va. Ei ollut muita vaihtoehtoja.
– Isämme puolustivat tätä maata, näitä seutuja. He tekivät parhaansa. He tekivät urotekoja. Mutta sekään ei auttanut. Vaikeaa oli varmaan nähdä Jumalan johdatus, Jumalan rakkaus noina
hetkinä. Kuitenkaan hän ei hyljännyt
meitä.
– Kannamme mukanamme myös esiisiemme uskoa. Se on kasvattanut heitä. Se on kasvattanut myös meitä. Se
on antanut elämälle eväitä. Se on myös
antanut mallin, jonka mukaan elää. Ennen kaikkea usko Jumalaan on tuonut
turvaa vaikeina hetkinä, vaikeina aikoina.

Sakkolassa viimeksi olleen kirkon alttaritaulu kuvasi Jeesuksen taivaaseen
astumista.
– Hetki on ollut juhlava ja kertoo siitä, kuinka Jeesus pääsi takaisin isänsä
kotiin. Hänen elämästään maan päällä
kerrottiin sen jälkeen paljon. Hänen tekojaan ja puheitaan muisteltiin. Päällimmäiseksi jäi hänen rakkautensa niitä ihmisiä kohtaan, jotka hän elämänsä aikana tapasi. Tämä sama rakkaus on välittynyt vuosisatojen kautta meillekin.
Tästä rakkaudesta olemme saaneet elää
ja tämä rakkaus on kantanut esi-isiämme, meitä ja kantaa edelleen tuleviakin
polvia.

Sakkolan kirkkotarhassa jätettiin tervehdykset Karjalassa lepääville vainajille. Yläkuvassa Sakkola-Säätiön edustajat Hannu Turkkinen, Aila Alanen
ja Hannu J. Paukku, alakuvassa ystävyyskuntien seppeleentuojat Tuula Petäkoski-Hult, Antti Reunanen ja Mauri Penttilä.
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– Jumalan rakkaus toimii edelleen tällä
seudulla. Kuten totesin: uusia kirkkoja
ja rukoushuoneita rakennetaan taas.
Konevitsan Jumalan äidin ikonille pyhitetty kirkko on seissyt Viiksanlahdessa jo toistakymmentä vuotta. Talkoilla
on saatu ihmeitä aikaan. Kirkossa kastetaan ihmisiä, kirkossa rukoillaan.
Leena Repo muistutti, että jokaisen
meistä on Jumala luonut ja jokainen
meistä on Hänelle tärkeä.
– Psalmin laulaja korostaa ihmisen arvoa sanoessaan: ”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa
olet minut punonut. Minä olen ihme,
suuri ihme, ja kiitän Sinua siitä.” (Ps
139:13-14)
– Täällä ollessamme muistamme edesmenneitä rakkaitamme. Kerromme heidän elämänsä vaiheista, tavoistaan,
sanoistaan. He olivat meille tärkeitä.
Mutta monet ihmiset jäävät elämänsä
jälkeen unohduksiin. Silti heidän elämänsä on ollut tärkeä. Myös he olivat
noita Jumalan luomia ihmeitä.
– Tuntemattomat, nimettömätkin ihmiset voivat antaa meille paljon. Sorvalin hautausmaalta Viipurissa löytyi
muutama viikko sitten Tuomiokirkkoseurakunnan alueelta hautakiven palanen. Kutsuimme sitä nimettömäksi kiveksi. Siinä on syntymäaika 14.7.1869.
Kuolinajasta näkyy vain kuukauden
numero 6. Haudattu henkilö on siis
kuollut kesäkuussa jonain vuonna. Numeroiden alla oli merkintä Ps. 16: 6. Psalmin jae kuuluu seuraavasti: ”Ihana maa
on tullut osakseni, kaunis perintö on
minulle annettu.” (Ps. 16:6).

Rovasti Leena Repo sai kiitosta koskettavasti hartauspuheestaan.

Teuvo Kuparisen alkusoitto aloitti juhlallisuudet patsaan äärellä.

Yhteinen muistomerkki on arvokas
Kirkkomaalta juhlaväki siirtyi Keljan
Runteenmäelle, jonne saapui parisataa
henkeä todistamaan talvisodan muistopaaden paljastamista. Mukana oli niin
suomalaisten kuin venäläisten edustajia rintarinnan seppel- ja kukkatervehdyksiä laskemassa.
Monia koskettaneen tilaisuuden avasi
Erillinen Pataljoona 6:n Perinnneyhdistyksen ja Sakkola-Säätiön hallituksen
puheenjohtaja Hannu Turkkinen. Alkufanfaarin puhalsi kommodori evp. Teuvo Kuparinen.
Patsasjuhlaan oli jaksanut lähteä kaksi
suomalaista sotaveteraania, 96-vuotias
Yrjö Raaska Vesilahdesta sekä 87-vuotias Kaarlo Heikinheimo Luumäeltä.
Sakkolalaisjuurinen, Keljassakin taistelut Raaska piti veteraanin puheenvuoron. Hän kertoi taistelujen tunnelmia toivoen, ettei sellaista enää muut joudu
kokemaan.
– 70 vuotta sitten näillä rannoilla käytiin kovat taistelut, melkoiset tappiot
molemmille puolille. Me vanhimmat veteraanit muistamme nämä kurjat ajat.
Tykistö ja lentopommit möyhensivät
maastoa, kymmenet konekiväärit ja kaikki jalkaväen aseet muodostivat korvia
huumaavan räiskeen ja kylvivät kuolemaa. Suomalaisen ja venäläisen soturin veri punersi silloiset joulun tienoon
talviset maisemat.
–Toivottavasti tälläisiä aikoja ei enää
tulisi, eikä nuorien miestemme tarvitsisi kokea kaikkea kurjuutta, mitä me ve-

teraanit sotien aikana jouduimme rintaman molemmilla puolilla kokemaan ja
kestämään. Nuoria mekin olimme.
– Nämä vuosikymmenet olemme saaneet rauhanoloissa rakentaa maitamme
ja ihmisten välisiä suhteita. Tänä päivänä meillä sakkolalaisilla on hyvät,
asialliset suhteet tänne Käkisalmen läänin johtoon ja paikallisiin viranomaisiin.
Kuntien välisiä vierailuja ja matkoja tehdään puolin ja toisin. Myös yksityisten henkilöiden kanssa on vilkasta
kanssakäymistä.
– Tämäkin yhteisen muistomerkin yhteistyönä toteuttaminen korostaa moninverroin näiden arvoa ja on moninverroin arvokkaampi kun se on molem
pien maiden yhdessä rakentama. Montakaan yhdessä rakennettua muistomerkkiä ei ole.
– Kaiken tälläisen pulmattoman yhteisymmärryksen ja keskinäisen luottamuksen toivomme edelleen jatkuvan ja
vahvistuvan. Me suomalaiset veteraanit kiitämme tämän muistomerkin aikaansaamisesta molempien maiden
edustajia, jotka ovat toimineet hyvässä yhteisymmärryksessä.
– Tänään lyömme ystävän kättä yhteisen muistomerkin luona. Me suomalaiset veteraanit lähetämme Venäjän
elossa oleville veteraaneille lämpimät
terveisemme, kukaties heistä joku on
voinut olla näissä 70 vuoden takaisissa kahinoissa, totesi itse niin talvi- kuin
jatkosodan kokenut kapteeni evp.
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Suru ei tunne rintamalinjoja eikä rajoja
Patsaan suunnittelija Eero Pilviniemi
(ent. Patja) on sotaorpo, jonka isä kaatui talvisodassa kevättalvella 1940 kolme kuukautta ennen poikansa syntymää. Pilviniemi myönsi, että oli tunneherkkä asia ryhtyä muistokiveä luonnostelemaan, kun ErP6:n hallitus sitä
häneltä pyysi.
– Viikon parin miettimisen jälkeen päätin ottaa tehtävän vastaan. Mitä enemmän asiaa ajattelin, sitä tärkeämmäksi
se minulle tuli. Työstäessäni luonnoksia minä uskalsin yli 60-vuotisena miehenä tuntea isän ikävän.Se oli herkkä
asia, mutta se antoi valtavasti voimia
minulle. Toivon myös, että patsas koskettaisi meitä kaikkia ja muistuttaisi
meitä sodan mielettömyydestä. Jos näin
on, olen onnistunut työssäni.
Mutta minkä takia ympäri maailmaa
pystytetään näitä muistopatsaita? Tarvitaanko niitä? Tarvitaanko tätä patsasta? Miksi me olemme täällä?
– Tämä mäki, Keljan Runteenmäki, oli
lähes 70 vuotta sitten ankarien taistelujen kohde kuten arvostetun sotaveteraanimme Yrjö Raaskan puheesta
saimme kuulla. Monet meistä kaatuneitten sotilaiden omaisista ovat kaivanneet paikkaa, muistopatsasta, jonka
äärelle voimme tulla muistelemaan poisnukkuneita omaisiamme. Uskon myös
venäläisten omaisilla olevan samanlainen tarve, totesi Pilviniemi.
Hän painotti, että alusta lähtien oli
selvää se, että hän suunnittelisi patsaan
sodan molempien osapuolten kaatuneitten sotilaiden, sodan uhrien muistolle.
– Se oli lähtökohta. Ne äidit ja isät,
jotka menettivät poikansa sodassa liki
70 vuotta sitten eivät enää ole keskuudessamme, kenties jonkun kaatuneen
puoliso vielä on elossa. Me voimme
vain kuvitella mitä läheisen menettäminen merkitsi silloin, myös isän ja veljen
kuolema ja kuinka monia se koskettikaan. Läheisen menettäminen, suru,
kaipuu eivät ne tunne rintamalinjoja.
– Me kaikki voimme nyt tulla tämän
patsaan äärelle, hiljentyä sen edessä ja
osoittaa kunnioituksemme menehtyneille sodan uhreille. Me voimme ajatella edesmenneitä omaisiamme täällä,
jättää ajatuksemme, rukouksemme tänne. Patsas kuvastaa muistoja elämästä,
sen sileistä osista, sen rosoista ja sär-

mistä, sen terävistä ja sen loivista mutkista.
Muistokivi on kaksimetrinen, harmaasta graniitista veistetty. Siinä on
juuri nämä omat sileät sekä rosoiset sivunsa.
Keljan Runteenmäki on ankarien taistelujen mäki, jossa joulunpyhinä 1939
kaatui parisataa suomalaista ja neuvostosotilaita arvion mukaan kaksituhatta.
Suomalaisten saavuttama torjuntavoitto oli merkityksellinen koko sodankulun kannalta. Patsasjuhlassa ei kuitenkaan korostettu kaatuneiden määriä,
vaan kunnioitettiin kummankin osapuolen sodan uhreja.
– Jotta muistopatsas saatiin pystytettyä juuri tänne tälle paikalle, kiitos
siitä kuuluu paikallisille venäläisille viranomaisille. Ilman heidän myötävaikutusta tämä ei olisi ollut mahdollista.
Toivon paikallisten viranomaisten kertovan asukkaille sen, että muistopatsas on omistettu sodan molempien osapuolten kaatuneille sotilaille.
Kukkiaan paikalle toivatkin myös
alueen nykyiset asukkaat. Venäläiset
kunnanjohtajat Sergei Tankov ja Ludmila Ivanova osoittivat myös kunnioitustaan patsaalla.

Patsaan suunnittelija osoitti kiitossanansa lisäksi Kaarlahdessa toimivalle
kiviveistämölle hyvästä työstä. Erityiskiitokset sai muistokiven pystyttämishanketta ylläpitänytErillinen Pataljoona 6:n perinneyhdistykselle ja sen taustajärjestöt, neljä karjalaistapitäjäsäätiötä: Kaukolaisten säätiö, Käkisalmi-säätiö, Räisäläisten Säätiölle ja SakkolaSäätiölle.
– Myös monet muut yhteistyökumppanit ovat mahdollistaneet patsaan toteutumisen.
Sakkola-Säätiön edustajat luovuttivat
myöhemmin juhlaillallisella Eero Pilviniemellä Siirtoväen muistomitalin.
Marjo Ristilä-Toikka

Haparaisten kukkaset laskivat Aaro
Loponen, Hannu Turkkinen ja Aila
Alanen.

Ystävyyskuntien seppeleen laski
Esko Halme Vesilahdesta Lempäälän
ja Punkalaitumen kuntien edustajien kanssa.

Lempäälän Karjalaisten seppelettä
kantoi Markku Jousranta, vieressä
Keljan taisteluista esitelmän pitänyt,
sotahistorian harrastaja, kapteeni
evp. Timo Karppinen.
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Vastapaljastetun muistopaaden äärellä yhdessä venäläiset ja suomalaiset. Edessä keskellä veteraanit Yrjö Raaska ja
Kaarlo Heikinheimo.

Sakkola-Seuran lähetystö toi myös seppeleen.

Lempäälän Lions Clubin tervehdys.

Keljan patsashanketta ovat
tukeneet seuraavat tahot:

Pietarin Sotahistoriallisen yhdistyksen jäseniä oli tilaisuudessa mukana.
Yrjö Raaska kättelee suojeluskuntalaisen asussa seissyttä kunniavartiolaista, takana Matti Naskali matkakumppaneineen.

Lempäälän kunta, Vesilahden
kunta, Punkalaitumen kunta, Kaukolaisten säätiö, Käkisalmi-Säätiö,
Räisäläisten säätiö, Sakkola-Säätiö,
Haparaisten Nuorisoseura, Vesilahden Liikenne; Markku Nuora, Tekmanni Pohjanmaa Oy; toimitusjohtaja Matti Saarikoski, Ulvilan Kaihdin Oy; toimitusjohtaja Petri Jyrkiäinen, Lions Club Lempäälä, Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiö, Veikko Pessi, Kaukolaisten Säätiö/Järvenpään kyläseura sekä muutamat muut seurat
ja yksityishenkilöt.
Opetusministeriöltä on myös
haettu patsaalle apurahaa.
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Venäläinen kirkko, kasarmi ja hotelli
esittäytyivät ystävyyskuntavieraille
Kunnanjohtaja Sergei Tankov (oik.) esitteli hyvätasoista hotellialuetta, jonka piha-alueella on mm. komea karhuveistos. Sakkolan Kiviniemi on suosittu turistikohde, joten hotellipalveluille on kysyntää.

U

usi ortodoksinen kirkko, venäläinen varuskunta ja yksityisyrittäjän komea hotellialue esiteltiin pirkanmaalaisille ystävyyskuntavieraille Karjalan kannaksella Sakkolassa. Hotellipalvelut todettiin hyvätasoisiksi, tsasounassa ihmeteltiin sen pyörittämää päihdehoitolaa ja kasarmilla
melko ankeita olosuhteita – varusmiespalvelus kestää vuoden ilman lomia.
Lempäälän, Vesilahden ja Punkalaitumen kuntien edustajat olivat elokuun
lopussa vierailulla Karjalan kannaksella Sakkolassa, jossa paljastettiin talvisodan Keljan taistelujen muistomerkki.
Suomalaiskunnat ovat Sakkolan ja sen
lähialueiden ystävyyskuntia Käkisalmen hallintoalueella.
Ystävyyskuntavierailua isännöi Romaskin eli Vuokselan kunnanjohtaja
Sergei Tankov; hänen hallintoalueeseensa kuuluu myös Sakkolan Kiviniemi eli Losevo, jonka lähistöllä kuntavieraille esitellyt kohteet olivat.
Koskestaan kuuluisan Kiviniemen
ympäristöön on muodostunut monien
toimintojen turistikeskus, jossa eri kan-

salaisuuksien edustajat viihtyvät. Kylää viistää myös Käkisalmi-Pietari -rautatie, joten matkaaja pääsee halutessaan näihinkin kaupunkeihin.
Hotelli Losevo on pitkään palvellut
suomalaisturisteja. Uudempia tulokkaita on Hotelli Dopri Los, vapaasti käännettynä ”Hyvä Hirvi”. Nimen myötä

vierailijat ovat tuoneet hotellin ravintolatilaan hirvi- ja metsästysaiheista
esineistöä. Alueelle on rekvisiitaksi
koottu myös vanhaa lähiseudulta löytynyttä esineistöä – kuten reki ja vanhat nelipyöräiset kärrit, ”telekat”. Niiden eteen on valjastettu puusta veistetty karhu.

Sakkolan porsaita vuosimallia 2009. Possut kuuluvat Viiksanlahdessa sijaitsevan, vuonna 1995 rakennetun ortodoksikirkon yhteisölle, joka pyrkii elämään omavaraistaloudessa ja lahjoitusten avustuksella. Alueella toimii huumeongelmaisten hoitola.
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– Meilläkin laitetaan vanhaa esineistöä esille kuten teillä, totesi kunnanjohtaja Tankov.
Viime vuosien aikana laajentunut hotellialue tarjoaa turisteille viihtyisät
puitteet uima-allasosastosta ja hyvätasoisista huoneista lähtien.
Lähistöllä Sakkolan Viiksanlahdessa
on vuonna 1995 rakennettu ortodoksikirkko, joka oli alueen ensimmäinen olojen uskonnollisen vapautumisen jälkeen
Venäjällä. Omaa nimikkoseurakuntaa ei
kirkolla ole, vaan paikka on avoin kaikille ja toimii kertomansa mukaan lahjoitusvaroin.
Kirkon yhteydessä on narkomaanien
päihdehoitola, jota johtaa Isä Sergei
Aleksi. Hän on aiemmin ollut Konevitsan luostarissa, mutta johtaa nyt terapiaan ja uskoon perustuvaa hoitolaa
tsasounan yhteydessä. Hoitometodista kiinnostuneita käy kuulemma paikan
päällä eri puolilta maailmaa. Tsasouna
myös ottaa vastaan vapaaehtoistyöntekijöitä.
Kirkon elämänmeno on luostarityylistä: alueella on omat puutarhansa ja
kasvimaansa, ja eläinosastolla kasvatetaan possut, kalkkunat, vasikat ja
muut elikot. Mitä ei itse tarvita, myydään yhteisön hyväksi.
Harvinaislaatuinen oli vierailu varuskuntaan, jota kunnanjohtaja Sergei Tankov on johtanut edellisessä ammatissaan armeijan everstiluutnanttina. Kasarmin jalkaväkiyksikössä palvelee noin
18-vuotiaana armeijaan astuvia miehiä
eri puolilta Venäjää. Vuoden varusmiespalveluksen aikana ei ole luvassa lomia, mutta varusmiehen läheiset voivat
käydä vierailulla varuskunnassa.
Ystävyyskuntavierailuun kuului
myös yhteinen juhlaillallinen, jossa
vaihdettiin jo useamman vuoden ajan
kestäneen yhteistyön terveiset ja kuntalahjat.
Marjo Ristilä-Toikka

Viiksanlahden ortodoksikirkossa on pieni nurkkaus, josta matkalaiset voivat
ostaa tuliaisia ja samalla tukea kirkon toimintaa.

Matkalla ehdittiin käväistä myös Kuuterselän taistelujen muistopaikalla. Kuvassa mm. Lempäälän karjalaisten edustajia.

Ystävyyskuntien ja Keljan patsasta juhlivien matkalaisten tervehdystenvaihtoa tulkkasi taidolla Nadja Hirvonen. Vasemmalla puhuu Sergei Tankov.

12

SUVANNON SEUTU

N:o 6

Sakkolan väki ystävineen kokoontui
Pirkkalassa 30 vuoden tauon jälkeen

S

akkolan Kirkonkylän Nuorisoseura yhteistyökumppaneineen
hoiti sujuvasti juhlajärjestelyt
Pirkkalassa, vaikka edellisistä pitäjäjuhlista siellä olikin vierähtänyt 30 vuotta.
Karjalainen ilonpito alkoi perjantaina
24.7. Haikan lavalla iltamissa, joissa
kaikki halukkaat pääsivät laulamaan
karaokea. Mervi Äikäs laittoi iltamavieraat opettelemaan hieman tanhuaskeleita, ja tanssata sai muutenkin. Pieniä
yllätyksiäkin ilta toi estradille, kuten
entisajan tyylin raidallisissa uimatrikoissa voimistelleet miehet...
Sunnuntaipäivä 26.7. käynnistyi perinteiseen tapaan juhlajumalanpalveluksella, jossa saarnasi Pirkkalan vs. kirkkoherra Jukka Jormanainen. Hän totesi, että karjalaisen pitäjäjuhlan yhteydessä on luontevaa miettiä matkalla olemista. Kuten Jeesuksen opetuslapsia,
jotka kävivät vuorella; opetuslasten tiivis iskujoukko kiipesi ylös, hiljentymisen ja rukouksen paikkaan. Vuorelta
Jeesus käveli Jerusalemiin, kärsimään
ja kuolemaan.
Pastori mietti myös äitinsä vanhempien tarinaa.
– Sitä, mitä lapsena kuulin heidän kertovan – vaikkapa navetan rakentamisesta Viipurin läänin Pyhäjärvelle, sinne Sakkolan naapuripitäjään. Sitä, miten rauhan viimeisinä vuosina rakennettiin uusi hieno tiilinavetta. Tuli sota
ja se jatkosota, jonka aikana raunioille
nostettiin vaatimattomampi hirsinavetta. Aikanaan rakennettiin lehmille kolmaskin navetta. Tällä kertaa siirtolaisena, satakuntalaisen kartanon maista
lohkaistulle maaperälle. Niin elämä asettui uuteen ympäristöön. Eikä kuitenkaan asettunut. Loppuun asti isovanhempieni koti oli jossakin muualla. Kaivattuna ja menetettynä.
– Jotenkin ymmärrän heidän kokemuksensa kaiken tuon tapahtuneen jälkeen. Silti tuntuu surulliselta ajatella
ihmisiä, jotka elämänsä viimeiset 35
vuotta elivät kaivaten kadotettua.
Miten sitten elää, kun on joutunut

Kirkonmenoista lähti perinteiseen tapaan seppelpartio haudoille.
luopumaan jostakin suuresta ja rakkaasta? Jormanainen näki, että elämän peruutuspeiliin tuijottelu ja jossittelu on
kuitenkin turhaa.
– Elämää ei voi pysäyttää, ei hyvässä
eikä pahassa. Sitä Jeesuskin opetti oppilailleen, jotka olisivat halunneet vangita ajan, jäädä nautiskelemaan huippukokemuksesta, takertua aikaan ja
paikkaan.
– Jeesus kutsui itseään tieksi. Jeesus
ei sanonut olevansa maja tai talo, seurakuntakeskus tai kirkko. Hän sanoi olevansa tie. Hän sanoo seuraa minua.
Kulje eteenpäin sitä tietä, jolle sinut on
jo kasteessa kutsuttu. Näin meitä kutsutaan liittymään niiden aivan alkuaikojen kristittyjen seuraan, joita nimitettiin ”sen tien kulkijoiksi”.
– Olisiko tässä jotakin, mikä antaisi
voimaa ja rohkeutta tässä epävarmuuden maailmassa. Maailmassa, jossa ihminen voi joutua jättämään kotinsa. Tai
jossa varmaksi kuviteltu työpaikka haihtuu jonnekin kauas itään. Maailmassa,
jonka keskeinen osa on muutos ja epävarmuus.
– Majat ja navetat, talot ja kirkot voivat olla tärkeitä ja rakkaita. Mutta silti-

kin ne ovat vain huoneita, joiden kautta kuljemme eteenpäin elämämme tietä.
Elämä on tässä. Jokaisella askeleella,
jonka tällä tiellä astut, kirkkoherra muistutti.
Kirkonmenoista lähetettiin myös seppelpartio sankarivainajien ja Karjalaan
jääneiden haudoille Pirkkalan kirkkomaalle.
Kirkonmenoista siirryttiin koulukeskukseen, jossa tarjolla oli karjalanpaistia lisukkeineen. Ihmiset ennättivät
myös tarinoida ja tutkailla Sakkola- ja
Karjala-aiheisten myyntipöytien antimisia.
Ennen pääjuhlan alkua julkistettiin
Sakkolan Kirkonkylän kirja; Kirkonkylä-Luprikkala, Karhola ja Sipilänmäki.
Sakkola-Säätiön valtuuskunnan pj.
Hannu J. Paukku kiitteli Matti Naskalin
vetämää toimituskuntaa hyvästä työstä, joka on osaltaan karjalainen kulttuuriteko, historia- ja perimätiedon tallentaja.
Matti Naskali puolestaan esitteli kirjaa, jota hänen kanssaan olivat työstämässä Antti Koiranen, Antti Hynnä,
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Maire ja Leevi Kanervisto sekä Marjo
Ristilä-Toikka.
Aineistoa 544-sivuiseen kirjaan oli
saatu monelta henkilöltä ja lukuisista
lähteistä. Erityiskiitoksena ruusu ojennettiin Eeva Koiraselle monista muisteluista ja kirjan nimen keksimisestä, ja
työryhmä myös kukitettiin.
Sakkola-Säätiön kyläkirjoista kirkonkylän Sydän-Sakkola oli jo seitsemäs
teos, ja vielä on muutamia kirjoja työn
alla tarkoituksena saada jokaisesta koulupiiristä oma kirjansa.
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja Lea
Jääskeläinen iloitsi Pirkkalaan saapuneesta yli 300-henkisestä juhlaväestä
ja kiitteli kaikkia juhlajärjestelyihin osallistuneita talkoolaisia.
Pääjuhlan tunnelmaan väkeä viritteli
taidokas pelimanniyhtye Koiranen Kollektion soittamalla Juho Koirasen sävellyksiä. Lisäksi soittajat musisoivat
muutenkin juhlan aikana. Pirske JazzBand puolestaan oli sovittanut Karjalan kunnaat ja muut tutut laulut jazzin
tyyliin.
Nuori laulajalahjakkuus Jerry Penttilä esiintyi serkkunsa Katariina Penttilän säestämänä, ja sai yleisön kuuntelemaan hiirenhiljaa kaunisäänisiä esityksiään. Samoin kävi, kun Sinikka Laitinen esitti palkittuja runojaan, ja Kari
Pitkänen esittäessään Aarpo Jääskeläisen vuonna 1958 kirjaamia muistoja
Sakkolasta.
Sujuvasanaiset juontajat Mervi Äikäs
ja Hannu Turkkinen laittoivat välillä
yleisön taukojumppaamaan. Kiitosta
juontajat ansaitsevat eritoten siitä, että
esiintyjien juuret ja yhteys karjalaisuuteen kerrottiin yleisölle.
Juhlapuheen pitänyt Pirkkalan pormestari Antero Saksala totesi erilaisten
karjalaisten kesäjuhlien kuuluvan olennaisesti Suomen suveen. Hänkin oli
osallistunut äitinsä suvun – Valkjärven
Koprien – sukujuhlaan, jossa jännitettiin, pääseekö sukuseuran jäsen, amerikkalainen Tim Kopra avaruuteen; ja
pääsikin vähän myöhemmin.
– Karjalaisten yhteydenpitoa on osoitus perinteen ja sukujuurten merkityksestä tänään ja huomenna. Halu ja tahto jatkaa sukuseurojen ja pitäjäseurojen perinteiden vaalimista on edelleen

Koirasen perheen ympärille koottu Koiranen Kollektion oli saanut vahvistukseksi muita taitavia pelimanneja. Kuvat: Kari Pitkänen.
vahva.
Kotiutuminen uusille asuinsijoille ei
evakkotien kulkeneille ollut helppoa.
– Tutun kotimaiseman menetys ja elämän aloittaminen alusta tuntui monesti
varmaan ylivoimaiselta. Tilanteeseen
sopeutumista vaadittiin myös niiltä, jotka saivat uusia ja outoa murretta puhuvia uusia naapureita. Pian monilla paikkakunnilla myös nämä ”uudisasukkaat”
osallistuivat aktiivisesti oman paikkakuntansa rakentamiseen. Yleisesti Suomea pidetään hyvänä esimerkkinä maasta, jossa siirtolaisväestön uudelleen
asuttamisessa onnistuttiin hyvin.
Onko tällä historialla ja tällä osaamisella käyttöä tänään?

Juhlapujuja Antero Saksala, juhlatmk:n pj. Lea Jääskeläinen ja saarnan
pitäjä Jukka Jormanainen saivat porsasviirit kiitokseksi.

– Minun mielestäni monessakin kohdin. Olivatpa syyt ihmisten muuttoon
uusille asuinalueille mitkä tahansa, niin
aina keskeistä on: miten eri kulttuureista tulevat ja eri kieliä puhuvat ihmiset
kykenevät rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Miten hyvin tämä yhteiselo
palvelee koko yhteisöä ja miten hyvin
erilaiset ihmiset voivat rakentaa sovussa omaa elämäänsä toistensa erilaisuus
hyväksyen. Suomen kunnissa on tapahtunut ja jatkossa tapahtuu vielä paljonkin suurta rakennemuutosta. Siihen
kuuluu väistämättä aikaisempaa laajemmassa määrin erilaisen kulttuuritaustan
omaavien ihmisten välistä yhteiseloa
työpaikoilla ja asuinalueilla. Yhä useammin tämä uusi ja erilainen ihminen
puhuu muuta kuin kotisuomea.
Juhlapuhuja tarkasteli sitten suomalaisten kuntien tulevaisuuden haasteita, joissa on monenlaista tehtävää eri
palveluiden saralla.
– Palvelujen moninaisuudessa pitää
jatkossa entistä tarkemmin miettiä mitkä tuotetaan yhteisillä verorahoilla ja
mitkä asiakkaiden maksutuotoilla. On
kyettävä etsimään kuntien toiminnoissa ratkaisuja, jotka turvaavat palvelut
ja elämisen olosuhteet kaikille.
– Unohtaa ei myöskään sovi kolmannen sektorin mahdollisuuksia. Monissa tapauksissa eri järjestöjen toimintaan
sopii hyvinkin tiettyjen palvelujen tuottaminen. Uskon, että tulevaisuudessa
tässä kohden palataan takaisin entisiin
arvoihin ja yhteisöllisyyden tarve ja
merkitys tiedostetaan, sanoi Saksala.
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Yksi iso haaste on työvoiman väheneminen.
– Jotta Suomella on resurssit ylläpitää nykyistä hyvinvoinnin tasoa, meidän vähenevän työvoiman sijaa kyettävä lisäämään sitä. Siihen on todellisuudessa vain kaksi realistista vaihtoehtoa: joko pidentää työuria tai saada
maahan lisää työperäistä maahanmuuttoa. Meidän on Suomessakin paneuduttava nykyistä paremmin maahanmuuttajien kotouttamiseen. Tavoitteeksi tulee laittaa kaikkien työllistyminen.
Se on kansantalouden kannalta välttämätöntä, mutta se välttämätöntä myös
maahan muuttavien ihmisten elämisen
laadunkin näkökulmasta, pormestari
painotti.
Sakkolalaista juhlaväkeä ystävineen
tervehdi myös Pirkkalan valtuuston
puheenjohtaja Helena Rissanen sekä
kirkkoherra Jukka Jormanainen. Sakkola-Säätiön ajankohtaiset kuulumiset
kertoi hallituksen pj. Hannu Turkkinen.
Ensi kesänä pitäjäjuhlaa vietetään
Vesilahdessa, jonne väen toivotti tervetulleeksi Vesilahden Karjalaisten pj.
Pekka Hinkkanen.
Värikäs juhla päättyi yhteisesti askellettuun poloneesiin ja Maamme-lauluun.
Marjo Ristilä-Toikka
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Sakkola-tuotteiden myyntipöydän äärellä oli välillä kova tungos.

Vunukan kanssa juhlilla. Pappa Viljo
Pitkänen ja tyttärentytär Krista Alanen.

Sinikka Laitinen, o.s. Koiranen lausui koskettavia, itse kirjoittamiaan
runoja.

Juontajat näyttivät vauhdikkaasti tanssin mallia, eikä väriä ja vauhtia puuttunut iltamien miesvoimistelijoiltakaan.
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“Sakkolan tyttöjä“, vasemmalta Elvi Kari, Kerttu Virolainen, Hilkka Tihilä,
Liisa Lähdekorpi, Sonja Rantanen ja Helvi Vuorenmaa. Kuva: Antti Hynnä.
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Serkusten ensimmäinen yhteisesiintyminen sujui Sakkola-juhllilla.

Laulaja-Jerryn
terveiset

Sydän-Sakkola-kirjan työryhmäläisiä, jotka Hannu J. Paukku (vas.) kukitti.
Kuva: Taisto Virkki.

Tilaa sakkolalaisen kyläkirjasarjan uusin teos
Sydän-Sakkola; Kirkonkylä-Luprikkala,
Karhola ja Sipilänmäki.
544 sivua, runsaasti valokuvia ja karttoja.
Hinta 40 euroa + postituskulut.

Sakkola-juhlilla kuultiin nuoren laulaja Jerry Penttilän taidokkaita esityksiä serkkunsa Katariina Penttilän säestyksellä. Jerry kertoo tunnelmia juhlilta:
Olen 13-vuotias Jerry Penttilä Kirkkonummelta. Tykkään laulamisesta.
Meillä lauletaan kotona aika paljon. Isä
laulaa kamarikuorossa ja äiti laulaa muuten vaan. Minä laulan Cantores Minores -kuorossa Helsingissä. Aloitin
siellä 6 vuotta sitten ja laulan eri kokoonpanoissa: esiintyvässä A-kuorossa, matkakuorossa ja Vokaali-kuorossa.
Aloitin yksinlaulutunnit vuosi sitten
Antti Haatajan johdolla.
Sakkola-juhlassa oli hieno esiintyä.
Kirkossa oli hyvä akustiikka ja pääjuhlassa sali oli täynnä väkeä. Pääjuhlaan
äitini oli valinnut kappaleen Kotimaani
ompi Suomi, koska sen säkeistöt kuvaavat mummon (Riitta Äikäs) kertomuksia lapsuuden Karjalasta.
On vaikea sanoa mitä on karjalaisuutta. Mummo on karjalainen ja hän on
opettanut monia leikkejä ja lauluja, jotka on erilaisia kuin toisilla. Niin, ja kaikilla synttäreilla esitämme aina ”Sinun
syntymäpäiväs on koittanut, elä elä elä
eläköön...”
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Vuoden 1939 tapahtumia muistellen

K

uluvana vuonna muistellaan
monissa yhteyksissä, mitä tapahtui seitsemän vuosikymmentä sitten eli vuonna 1939.
Kesä 1939 Suomessa oli harvinaisen
kaunis ja lämmin. Ihmisten mielessä tuntui siltä, että täällä voidaan elää omissa
oloissa ilman sodan uhkaa. Perheiden
elämä kohdistui lähiympäristöön ja
maailmantapahtumat tuntuivat kaukaisilta ja niiden ei uskottu vaikuttavan
tänne mitenkään.
Vuoksela itsenäisenä pitäjänä oli parin vuosikymmenen ikäinen ja kunnallinen toiminta hallinnollisesti kehittyi
suotuisasti eteenpäin.
Taisto Virkki odottaa kurssilaisten tunnistamistietoja, löytyykö?

Tapahtui
Vuokselassa 1939
Vuokselaan oma lääkäri
Vuokselan kunta teki sopimuksen
Vuoksenrannan kunnanlääkärin kanssa vastaanoton järjestämiseksi Vuokselan Virkkilän kylässä.
Sopimuksen mukaan Vuoksenrannan
kunnanlääkäri Herman Skurnik ottaa
potilaita vastaan Virkkilän Osuuskassan talossa joka viikon arkimaanataina
klo 9 – 12. Kunta maksoi lääkärille matkakorvauksen ja järjesti vastaanottohuoneen. Kunta sai toimen järjestämisestä valtionapua.

Kutomakurssitoimintaa Uudessakylässä
Vuokselan Uudessakylässä aloitettiin 13. päivänä helmikuuta Kotiteollisuusyhdistyksen järjestämänä kutomakurssi kolmikuukautisen toimintansa. Kylän
tyttäret ja osa vaimoväkeäkin oli rientänyt innolla tämän opinahjon ääreen. Naapurikyläläisiäkin ja jopa naapuripitäjistä oli tultu neuvottelemaan asiasta kurssin
opettajan neiti Laitisen kanssa. Innostuneella olemuksellaan kurssin vetäjä on
saanut oppilaisiinsa työinnon niin kasvamaan, että kurssin päätyttyä saatiin
Uudenkylän kansakoululle työt esille. Tapahtumaa seurasi vielä rattoisa illanvietto.

Vuokselan pitäjän pohjoisosa
aikoo saada sähkövirtaa
Kiviniemestä
Kontulan nuorisoseurantalossa pidettiin kokous, jossa keskusteltiin sähkövirran hankkimisesta Vuoksen pohjoispuolella oleviin kyliin. Kokous päätti ryhtyä heti toimenpiteisiin sähkövirran hankkimisesta valiten 5-miehisen
toimikunnan hoitamaan asiaa. Toimikunnan tehtäväksi annettiin neuvotella maanomistajien kanssa maa-alueiden
luovuttamiseksi linjaa varten. Linja oli
suunniteltu rakennettavaksi joko suoraan Vuoksen rantoja pitkin Kiviniemestä tai Kiviniemen–Kasarmilan välillä sijaitsevasta Saviojan muuntajasta.

Lempisen kauppa.

Varas liikkui Uudessakylässä
Elokuun hämärissä yöllä varas tunkeutui Vuokselan Uudessakylässä kauppias
Eljas Lempisen rakenteilla olevaan myymälärakennukseen avonaisen kellariluukun kautta. Kauppias nukkui samassa rakennuksessa ja heräsi kolinaan. Varkaan
saaliiksi jäi 5000 kpl savukkeita arvoltaan n. 700 mk. Varas häipyi pimeään yöhön.
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Karjalan kannaksen
linnoittaminen
Vapaaehtoisesta linnoitustöistä keskusteltiin jo vuoden 1938 puolella Akateemisen Karjalaseuran (AKS) johtoelimissä. Asia oli esillä mainoksena seuran ylioppilaitten järjestämässä maanpuolustusjuhlassa 2.4.1938 ja julkilausuma vietiin Tasavallan presidentille.
Seura teki 1.4.1939 tarjouksen puolustusministeriölle 1000 miehen ilmaisesta
työpalveluksesta kesä-elokuun ajaksi.
Pari päivää tämän jälkeen puolustusministeri J. Niukkanen asetti toimikunnan suunnittelemaan vapaaehtoisten
linnoitustöiden järjestelyä.
Asiat etenivät tämän jälkeen varsin
nopeasti ja toimikunta teki esityksen
luovuttaen mietintönsä huhtikuussa.1939. Varsinainen töiden organisointisuunnitelmat valmisteltiin viipymättä
ja käytännön toimenpiteisiin päästiin
välittömästi.

Marttojen kesäjuhla
Vuokselan – Äyräpään marttaneuvontapiirin kesäjuhla pidettiin elokuun
20. päivänä Vuosalmen seurojentalossa. Ohjelmassa oli mm. kirkkoherra Antti
E. Haikarisen puhe, konsulentti Aution
esitelmä, opettaja Tolvasen ja neiti Pennasen lausuntaa, kanteleensoittoa viulun säestyksellä.
Uhkaava tulipalonalku 15.8.1939
Vuokselan Katsaniemessä
Vuokselan Katsaniemessä talollisen
Johannes Ryypön talon katto syttyi
tuleen savupiipusta lentäneestä kipinästä. Onneksi tulen irtipääsy huomattiin heti ja tuli saatiin sammutetuksi
ennen kuin se oli ehtinyt aiheuttaa mainittavaa vahinkoa.

A.I.V.-säiliön muurauskurssi
Vuokselan läntinen karjantarkastusyhdistys toimeenpani elokuun 24. – 25.
päivinä Vuokselan Lehtolassa Helena
Virkin tilalla A.I.V.-säiliön muurauskurssin. Tarkoituksena on tuoda uutta tietotaitoa karjan ruokintaan. Osanotto oli
vapaata. Työvaatteet toivottiin otettavaksi mukaan.
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Suojeluskuntain päällikkö L. Malmbergin
vetoomus suojeluskuntalaisille
Suomen suojeluskunnat ovat syntymästään saakka olleet vapaaehtoisen
maanpuolustuksen ylväitä lipunkantajia tässä maassa, jonka koko sotahistorian halki kulkee punaisena lankana kertomus vapaajoukkojen toiminnasta. Elämme nyt rauhan aikaa, mutta kansakunnan rauha ei muodostu kestäväksi, ellei ole ajoissa valmistautunut pahan päivän varalle. Nykyinen aika on osoittautunut olevan yllättävien tapausten aikaa. Siksi on
suojeluskuntain johto tarjoutunut valtiovallalle hankkimaan vapaaehtoista työvoimaa maan rajojen linnoittamiseksi. Vetoan näissä olosuhteissa
jokaiseen suojeluskuntalaiseen harkitsemaan, eivätkö he voi uhrata ajastaan jotakin ja käyttää sen rajalla isänmaan turvallisuuden lujittamiseksi.

Vetoomus sai innostuneen vastaanoton ja Helsingissä huhtikuun lopulla
1939 pidetyssä maan suojeluskuntien
piiripäälliköiden neuvottelupäivillä käsiteltiin asiaa. Yhteisenä näkemyksenä
kautta maan oivallettiin asian tärkeys
ja välttämättömyys. Puolustusministeriö, jonne jätettiin suojeluskuntajärjestön että AKS:n aloitteet ko. asiasta,
antoi suojeluskuntajärjestön tehtäväksi
töiden järjestelmällisen toteuttamisen.
Suojeluskuntien tehtävänä oli toimia
keskuselimenä suojeluskuntaisiin kuin
myös muihin järjestöön kuulumattomiin
nähden.
Käytännössä asia siirtyi paikallisten
suojeluskuntain hoitoon ja yhteyshenkilönä toimivat paikallispäälliköt. Ilmoittautumiset Viipurin suojeluskuntapiirin
alueella alkoivat toukokuun 1. päivänä.
Kuljetukset tapahtuivat suojeluskuntain järjestäminä. Työmaille saavuttiin
sunnuntai-iltana ja paluu lauantai-iltana. Kuljetukset tapahtuivat sotilaskuljetuksina ja kustannukset maksoi valtio. Työkalut ja muut työssä tarvittavat
välineet hankittiin puolustusministeriön toimesta.
Muonituksista huolehtivat paikalliset
lotat, joiden mukanaolosta vapaaehtoistyössä oli jo saatu aiemmin hyviä
kokemuksia.
Vapaaehtoisten riittävän aikaisten ilmoittautumisten perusteella voitiin
suunnitella etukäteen kuljetukset, majoitukset ja muonitukset. Työvoiman
jakautumisen jaksotusta pyrittiin ohjaamaan tasaisesti eri ajanjaksoihin. Toivottiin esimerkiksi opettajien, opiskelijoiden ja virkamiesten saapuvan ajankohtaan, jolloin maataloudessa on kii-

reiset työajat.
Esimerkkinä mainittakoon, että Äyräpään suojeluskuntapiirin Kaukilan kyläosaston suojeluskuntalaiset osallistuivat 100-prosenttisesti Kannaksen
linnoitustöihin vasta syksyllä, jolloin
maamiehen syystyöt olivat päättyneet.
Vapaaehtoiset linnoitustyöt alkoivat
4.6.1949 ja kestivät 8.10.1939, jolloin ne
loppuivat ”Ylimääräisten kertausharjoitusten” alkaessa.
Kaikkiaan ehti linnoitustöihin osallistua noin 60 000 miestä ja 2500 lottaa.

Ylioppilaiden järjestämä
kansalaiskeräys
”Rajan Turvana”
Ylioppilaiden hankkeena Sisäasianministeriön luvalla suoritettiin koko
maassa kansalaiskeräys nimellä ”Rajan
Turvana”. Sen tarkoituksena oli antaa
kansalaisille mahdollisuus taloudellista tukea rajoilla tapahtuvan vapaaehtoisen työn kustannuksiin. Keräys tähtäsi lähinnä ”toukokuun 16. päivän palkan” luovuttamiseen. Mikäli ko. päivänä ei ollut töissä, kelpasi muunkin normaalipäivän palkka.
Rajan Turva-toimisto sijaitsi Helsingin Vanhan Ylioppilastalon tiloissa.
Toimiston kautta hoidettiin myös korkeakouluissa opiskelevien ylioppilaiden ilmoittautumiset linnoitustöihin
Koko maahan luotiin keräysverkosto. Asiamiesten lisäksi numeroituja keräyslistoja oli esillä eri pankkien konttoreissa. Keräys tapahtui toukokuun
16. päivän ja kesäkuun 5. päivän välisenä aikana. Eri ammattikunnat olivat
myös innolla mukana mm. taiteilijat jär-
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jestivät taidenäyttelyitä ja myyntitulot
luovutettiin keräykseen.
Keräyksen tuotto luovutettiin puolustusministeriön käytettäväksi vapaaehtoisen linnoitustyön aiheuttaminen
kustannusten peittämiseksi.
Puolustusministeriö avasi myös oman
linnoitusrahasto-nimisen pankkitilin
lahjoittajien käyttöä varten.
Rajan Turvan keräysasiamiehinä toimivat Vuokselan pitäjäasiamiehenä varastonhoitaja Väinö Virkki ja eri kylissä
seuraavat henkilöt; Kuninkaanristissä
manviljelijä Paavo Kinanen ja Eino Pitkänen, Kontulassa maanviljelijä Viktor
Tiinus ja ylikonstaapeli Uuno Junttila,
Räihärannalla maanviljelijä Juho Vepsä,
Noisniemessä maanviljelijät Jalmar Loponen ja Toivo Seppänen, Päiväkivessä maanviljelijä Reino Liski, Virkkilässä, opettaja Uuno Tuhkanen, poliisikonstaapeli Väinö Huuhka, maanviljelijä Toivo Virkki (Lehtola) ja Virkkilän
Osuuskassa, Uudessakylässä maanviljelijä Matti Romu, res.vänrikki Martti
Sihvo, opettaja Aimo Sipilä ja kaupanhoitaja Eljas Lempinen, Alholassa maatalousteknikko Mikko Kiuru, Hirvisaaressa kirkonisäntä Juho Juvonen ja
maanviljelijä Vilho Toivonp. Karonen.
Keräys sai kaikilta tahoilta yleisesti
ymmärtämystä ja tukea. Vastustavat
mielipiteet jäivät vähemmistöön.
Keräykseen osallistui noin 260 000
kansalaista ja se tuotti runsaat 11 miljoonaa markkaa. Summaa on pidettävä
varsin hyvänä ottaen huomioon keräysajan lyhyyden.
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Elokuun sotaharjoitus Kannaksella 6. – 15.8.1939
Vapaussotaa seuranneina kahtena
vuosikymmenenä Kannaksella oli järjestetty useita taisteluharjoituksia.
Vuoden 1939 puolustusmenoarvioon
sisältyi määräraha armeijan sotaharjoitusta varten.
Valmistelutyöt oli aloitettu jo kevättalvella ja harjoitus pidettiin Karjalan
kannaksella elokuun 6. – 15. päivien
välisenä aikana Viipurin koillis-, itä- ja
kaakkoispuolella.
Sotaharjoitus jakaantui neljään vaiheeseen, nimittäin keskityskuljetuksiin
ja –marsseihin elokuun 6. – 7. päivinä,
tilanteen mukaisiin harjoituksiin elokuun 12. – 13. päivinä sekä paluukuljetuksiin ja –marsseihin elokuun 13. –15.
päivinä. Sotaharjoitusta johti sotaväen
päällikkö kenraaliluutnantti Österman.
Pääerotuomariksi oli määrätty armeijakunnan komentaja, kenraaliluutnantti
Öhquist ja pääerotuomariesikunta oli
armeijakunnan esikunnasta.
Sotaharjoitukseen osallistui maavoimien joukko-osastoista ja ilmavoimista. Asianomaisten joukko-satojen komentajien harkintaan jäi joukko-osastojen laajuus. Joukko-osastoissa oli
mukana myös reserviläisiä ja alokkaita
osan jäädessä varuskuntiin ja leireille.
Sotaharjoituksen ajaksi vuokrattiin
myös verrattain runsaasti siviilihevosia ja –ajoneuvoja sekä myöskin moottoriajoneuvoja. Miehiä osallistui harjoitukseen kaikkiaan yli 20000 miestä.
Sotamarsalkka Mannerheim seurasi
harjoituksia kaikkina päivinä eri tahoilla liikkuen joukkojen keskuudessa ja
esikunnassa. Harjoituksiin oli kutsuttu
myös huomattavia vieraita niin koti-

maasta kuin ulkomailta. Suomen ja Ruotsin puolustusministerit olivat paikalla
liikkuen niin keltaisten kuin valkoisten
puolella ja sotaharjoituksen esikunnassa, joka sijaitsi Heinjoella. Vierailun johdosta esikunnan piha-alueella liehuivat
Suomen sotalipun lisäksi Suomen ja
Ruotsin liput. Pohjoismaista oli mukana myös korkeita sotilashenkilöitä ja
ulkomaisia sotilasasiamiehiä.
Puolustuslaitoksen sotaharjoituksissa joukkojen muonitus hoidettiin armeijan toimesta itse, mutta lotilla oli oma
tärkeä osuus muussa toiminnassa. He
olivat töissä puhelinkeskuksissa ja
kenttämyymälöissä, jotka sotilaskotimyymäläin kanssa eri tahoilla maastoissa tarjosivat miehille virvokkeita.
Lotat huolehtivat harjoituksen johdon
esikunnan henkilökunnan sekä vieraiden muonituksesta kokonaan Heinjoen kirkonkylässä olevassa lottaravintolassa ja – kahviossa. Heinjoen suojeluskuntatalossa sijaitseva lottaravintola oli koristeltu ryijyin ja koivuin ja ainutkertainen kokemus siellä ruokailleille.
Sotaharjoitusten taistelujen päättyessä joukoille oli järjestetty kevyttä ohjelmaa iltapäivän ajaksi Viipurin Suojeluskuntapiirin ja Lotta Svärd–yhdistyksen toimesta. Ohjelmassa oli retkeilyjä
Viipurin nähtävyyksiin niille, jotka eivät olleet ennen käyneet Viipurissa. Illalla klo 18 – 20 oli majoitusalueilla tanssiaisia, joiden päätteeksi oli ilotulitus.
Musiikista huolehtivat torvisoittokunnat. Tilaisuuksia oli kahdeksassa paikassa.

Syksy
Syystuuli soittaa jo syyslauluaan ja puiden
lehdet peittää tuon kauniin pihamaan.
Vanhus katsoo ikkunasta öistä maisemaa,
linnutkaan ei laula enää oksallaan.
Päivän kehrä painuu kauas metsän taa,
ja sumuharso peittää kaiken vaipallaan.
Valonsädepäivällä vain hetken viivähtää,
luontokin jo vaipuu aikaan pimeään.
Kuu ja tähdet loistaa kylmää valoaan,
maisemaan ne heijastaa puut vain varjojaan.

Ilma nyt vain kylmenee, jäähän menee maa,
lumihiutaleetkin pian tulla saa.
Syksy pian mennyt on ja joulunaika saa,
ihmismielen rauhaa joulunkellot julistaa.
Uusi kevät koittaa ja linnut palajaa,
uusin mielin ihminen uutta päivää halajaa.
Nim. Dan Eeron tytär
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Olemassa olevien joukko-osastojen
soittokuntia oli myös mukana. Varsinaisesti esiintymiset tapahtuivat sotaharjoituksen päätyttyä joukoille järjestetyissä virkistysohjelmissa ja sunnuntaina, kun Viipurissa järjestettiin kenttäjumalanpalvelus ja paraati.
Paraatin katselmuspaikkana oli entisen maatalousnäyttelyn alue Kelkkalassa. Paraatin vastaanotti Kannaksenkadun ja Helmikadun kulmauksessa sotamarsalkka Mannerheim seurueineen.
Tapahtumaa varten oli rakennettu erityinen koroke. Katselmuksen aikana
soitti yhteensä yli 100 miestä.
Yli kolme tuntia kestänyttä paraatia
oli katsomassa Kannaksenkadun varrella runsaslukuinen yleisö.

Sotaharjoituksessa mukana
ollut, Vuokselan Uudestakylästä kotoisin oleva Veikko
Juvonen muistelee
tapahtumaa seuraavasti:
Olin mennyt suorittamaan varusmiespalvelusta 3.1.1939 Valkjärvellä sijaitsevaan JP 2:een.
Osallistuin sotaharjoitukseen ryhmänjohtajan ominaisuudessa korpraalina. Ryhmämme siirtyi Valkjärven kasarmilta polkupyörämarssina sotaharjoitusalueelle. Tehtävämme oli hyvin
liikkuvaa paikasta toiseen ja muistiini
on jäänyt paikkoina Säiniö ja Kämärä.
Erityisen hyvin muistan Viipurissa tapahtuneen paraatin. Paraatikatselmus
pidettiin Kelkkalassa ja olimme ryhmittyneet nelijonoon. Sotamarsalkka Mannerheim suoritti katselmuksen hevosella ratsastaen. Häntä seurasi ratsain taaempana joukko ylintä sotaharjoituksen
johtoa.
Paraatimarssia polkupyörin olimme
harjoitelleet jo etukäteen siten, että
polkupyörien polkimetkin kaikilla ryhmämme jäsenillä liikkuivat samassa tahdissa.
Mieleeni on jäänyt hyvin muistikuva
Mannerheimista, jonka ohitimme paraatissa muutaman metrin päässä korokkeesta. Paluu sotaharjoituksesta takaisin Valkjärvelle tapahtui vielä saman
päivän aikana polkupyörämarssina iltaan mennessä.
Taisto Virkki
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Kesän satokausi
talteen ja syksyä
vastaanottamaan
Syksyn tulon huomasi elokuun loppupuolella, kun valoisan kesän jälkeen
illat hämärtyivät ja yöt pimenivät. Nyt
syyskuun puolella satokausi jatkuu ja
talvea varten riittää varastoimista.
Ei voi kun ihailla rehevää luontoa ja
sen antimia. Puhtaat siloposkiset omenat notkuvat puissa ja metsissä punasilmäiset puolukat katsovat suoraan
silmiin mättäiltä. Sienisatokin on runsaanlainen. Kaiken tämän valmiiksi katettuna toki löytää myös toreilta. Tänä
kesänä olen viihtynyt usein Tammelantorilla, jossa kiinnostuksen kohteena
ovat olleet lähinnä vanhat karjala-aiheiset kirjat.
Kesän muut tapahtumat ovat osaltani jääneet edellisiä vuosia vähäisemmiksi. Vuokselassakäynti toukokuun lopulla ja seuran vuosikokous tapaamisineen
oli kesäkuun alkupuolella. Tammelassa
kävin elokuun alussa Hakkapeliittatapahtumassa, jossa entisajan kädentaitajat esittelivät tuotteitaan. Karjalaisuuskin siellä oli esillä karjalanpiirakoiden muodossa. Lisäksi vuokselalainen
Martta Repo havaintoesityksenä esitteli neulakinnaksen tekoa. Hän on ollut
mukana tapahtumissa yhtä kertaa lukuun ottamatta eli 30 vuotena peräkkäin. Kuinka moni muuten on tämän
käsityön taitaja?
Mikä sitten on neulakinnas? Internetistä löytyy vastauksia eli neulakinnas on isokokoisella neulalla villalangasta ommeltu käsine tai lapanen.
Neulakinnastekniikka on tunnettu jo
esihistoriallisena aikana. Siinä pujotetaan lankaa suurella neulalla toistensa
läpi kulkeviksi silmukoiksi. Tuloksena
on tasomaista tekstiilipintaa, joka poikkeaa niin neulotusta kuin virkatustakin
pinnasta.

Martta Repo o.s. Vepsä Vuokselan Räihärannasta on mestari neulakintaiden
tekijänä.
Neulakintaiden valmistuksella on
monta nimeä. Tekniikkaa on kutsuttu
muun muassa neulakinnastekniikaksi,
kinnasneulatekniikaksi, kinnasompeluksi, yhdellä puikolla neulomiseksi tai
neulaamiseksi.
Sakkolajuhlissa Pirkkalassa tuli käytyä ja monta ystävääni tapasin siellä.
Näissä tapaamisissa saa paljon keskustelujen seurauksena ja ideoita ja tuumailuaiheita jatkoa ajatellen. Elokuussa poikkesin Tampereella Tallipihan alueella ”Pietarilaisilla markkinoilla”. Yllätyksekseni tapasin siellä entiset tutut
ystävät Käkisalmesta eli ”museoihmiset”. Yllätys oli molemminpuolinen.
Loppuvuoden osalta tärkein tapahtuma tulee olemaan marraskuun loppupuolella Karjala-lehden perinteinen pikkujouluristeily 22.-23.11. Toivottavasti
mahdollisimman moni tulee mukaan.
Näillä mietteillä toivotan antoisaa syksynaikaa lehden lukijoille!
Taisto Virkki
p. 03 – 363 1750
0400 – 576 722
taistovirkki@gmail.com
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Isovanhempien jäljillä Metsäpirtissä

O

lin jo monta vuotta suunnitellut lähteväni tutustumaan isän
vanhempien kotiseutuun, Metsäpirttiin. Kesätyöt ja koulu estivät lähtemisen aina tähän asti. Nyt kuitenkin
matka osui töitten puolesta sopivaan
ajankohtaan, niinpä starttasin auton
heinäkuun 9.päivän aamuna kello 4.30
ja läksin matkaan. Matkaseurueemme
oli pieni, yhdeksän henkilöä, joka mahdollisti joustavan liikkumisen toivotuissa paikoissa.
Ensimmäinen pysähdyspaikkamme
oli kohta rajan jälkeen Säkkijärven hautausmaalla. Hautausmaa oli aivan tien
vieressä, mutta kuitenkin niin metsän
siimeksessä, ettei sitä huomannut tieltä. Hautausmaalla oli pieni kivinen arkku, jota jäin pohtimaan oliko se hautakivi, muistomerkki vai jokin muu. Säkkijärveltä matkamme jatkui Viipurin kautta kohti Muolaan Kuusaata, jossa majapaikkamme sijaitsi. Huoneet, joissa
saimme yöpyä olivat pienet, mutta viihtyisät ja talon tarjoama ruoka oli maittavaa.
Ensimmäisen matkapäivämme iltana
lähdimme vielä tutustumaan Äyräpään
kirkon raunioihin. Kirkko on sijainnut
kertakaikkisen upealla paikalla jokirannassa. Nyt jokivarren täyttävät venäläiset ”kesäasumukset” ja rannoilla kaikuu vanha suomalainen iskelmä. Tunnelma on epätodellinen.

Matkamme seuraavista päivistä tuli
kiireisiä ja pitkiä, koska käytäviä paikkoja oli paljon. Toisen matkapäivämme
aloitimme Metsäpirtin Koselan kylästä. Osa ryhmästä meni tapaamaan paikallista kunnanjohtoa ja me muut jäimme tutustumaan kylään jalkaisin. Päällimmäisenä paikasta jäi mieleen repaleiset kerrostalot ja Viisjoen ylittävä silta,
joka hytkyi pahaenteisesti kuorma-autojen ajaessa sitä pitkin. Koselasta jatkoimme Neusaareen Taipaleenjoen suistoon. Tämän jälkeen aloimme tutustua
matkalaistemme kotipaikkoihin. Ensimmäisenä oli vuorossa Helka Korpelan
kotipaikka Eevalassa. Pienen edestakaisin ajelun jälkeen paikka löytyikin. Talon kohdalla koitimme etsiä portaita,
joita emme valitettavasti löytäneet.
Eevalasta matka jatkui Vorkenrannan
kautta Viisjoen kylään. Vorkenrannassa pidimme evästystauon ja saimme
ihailla Laatokkaa. Joku oli päättänyt
vaihtaa ilmeisesti auton öljyt siinä rannassa joten uimaan ei kyllä tehnyt mieli. Viisjoella sijaitsi Peltosen Mairen ja
Pirkon koto. Alkuperäistä taloa ei enää
ole, mutta samalla paikalla on asunto.
Talon vahtikoira tuli tervehtimään meitä pihan reunaan, kun kuvasimme asumusta. Viisjoelta jatkoimme Joentaan
kylään jossa on ollut minun isän äidin
koti. Tämän paikan löytyminen ei ollutkaan ihan niin yksinkertaista. Suoritim-

Pentti Kaihoniemi astelee Saaroisten aallonmurtajalla Laatokan meren äärellä.

me pienoisen parin kilometrin koukkauksen peltojen kautta, kun koitimme
seurata koordinaatteja. Tähän ylimääräiseen lenkkiin osallistuivat Kalevi
Hyytiä, Pentti Kaihoniemi ja minä, muut
jäivät metsätielle ja palasivat autolle.
Löytyi se talonpaikka kuitenkin viimein,
mutta siitä kohtaa oli kaivettu ja puskettu maata, joten katsottavaa ei paljoa
ollut. Palatessamme autolle, totesimme
että olisimme päässeet talonpaikalle,
kulkemalla tietä pitkin. Mutta pieni metsälenkki piristää aina istumisen jälkeen.
Joentaassa harhaillessa meni sen verran pitkään, että päätimme jättää Vaskelassa käynnin seuraavaan päivään ja
nyt suuntasimme Saunasaaren aallonmurtajalle. Tie murtajalle oli kohtuu epätasainen ja matkaan meni aikaa, mutta
kyllä näkymät olivat köröttelyn arvoiset. En ihmettele yhtään että Laatokasta puhutaan merenä, on ulappa niin
aava. Päivän päätteeksi ajoimme vielä
Kiviniemeen syömään maittavaa savukalaa ja ihailemaan kosken kuohuja.
Kolmas matkapäivä oli enemmän kirkko ja muistomerkkipainotteinen. Aloitimme päivän vierailemalla Raudun ortodoksikirkossa. Kirkko oli kaunis niin
ulkoa kuin sisältäkin. Kirkonkellojen
soittajan taitoja jäin äimistelemään, kun
näin sen kellojen määrän. Raudusta
suuntasimme Palkealan hautausmaalla

N:o 6
ja kirkolle, jonka jälkeen edelleen Vaskelaan ”tarkistamaan” Kaihoniemen tilukset. Isäni isän kotipaikalle on ilmestynyt valtaisa aidattu rikkaiden ”mökkialue”. Tien ja aidatun alueen välissä
talo on sijainnut, mutta mitään näkyvää ei ole jäljellä. Kotipaikalta siirryimme Vaskelan kosken rantaan ja kyllä liikkuva vesi on aina komea.
Vaskelasta aloimme suunnata hiljalleen kohti Repinoa, ensin kuitenkin kävimme Metsäpirtin entisellä luterilaisella hautausmaalla.
Matka Repinoon taittui Hatakkalan ja
Matoksin kautta. Illalla päätimme vielä
lähteä käymään Kronstadtissa. Matkaa
hotellilta saareen ei paljoa ollut, mutta
ruuhkaa sitäkin enemmän, niinpä matkanteko kesti pitkään. Tästä johtuen
aikaa saareen tutustumiseen ei jäänyt
paljoa illan hämärtyessä. Saaressa olisi
katsottavaa varmaan koko päiväksi.
Kotimatka alkoi sunnuntai-aamuna ja
ajoreittimme kulki rantatietä pitkin Viipuriin. Terijoella kävimme torilla ostoksilla ja itsellenikin tarttui muutama kori
matkaan. Terijoelta ajoimme Primorskin
kautta Johannekseen ja edelleen Viipuriin.
Matkalla kommelluksilta ei vältytty,
sillä paikallinen tielaitos oli päättänyt
ajaa pikeä tielle. Siinä saivat auton kyljet komean kuorrutuksen, mutta onneksi
on olemassa tökötit jolla saatiin piki irti.
Viipurissa teimme vielä viimeiset ostokset ja söimme maittavan lounaan ”Pöllöbaarissa” ennen rajan ylitystä.
Matka oli mielenkiintoinen ja paljon
tuli nähtyä, mutta aikaa oli rajoitetusti,
joten paljon jäi näkemättäkin vaikka
teimme pitkiä päiviä.
Sukuni juuret on nyt nähty ja niihin
paikkoihin ei enää varmaan tule mentyä, mutta kannas ja Laatokka tarjoavat
niin paljon lisää nähtävää, että tämä
tuskin oli viimeinen matkani rajantakaiseen valtakuntaan. Luonto tarjoaa upeita nähtävyyksiä ja erilainen kulttuuri
koettavaa.
Suosittelen lämpimästi kaikille, myös
niille joiden juuret eivät välttämättä ole
Karjalassa.
Hanna Kaihoniemi
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Komea portti johdatti Raudun kirkkoon.

Kronstadtin satamaa ehdimme ihastella vain tovin. Kuvat: Hanna Kaihoniemi.

Metsäpirttiläistä
juhlaa

Matkalla mukana:
Maire Peltonen
Pirkko Peltonen
Helka Korpela
Pentti Kaihoniemi
Anneli Yrttimaa
Pirkko Virtanen
Kalevi Hyytiä
Pirkko Hyytiä
Hanna Kaihoniemi

Itsenäisyyspäivän vietto sai
tänä vuonna uusia muotoja Zaporoshkojessa eli Metsäpirtissä.
Pari päivää ennakkoon, 10.6., koululaisia kierrätettiin pitäjään tutustumassa. Tärkeimpiä kohteita oli
Palkealan hautausmaa ja siellä
Larin Parasken patsas. Eläkkellä
oleva kirjastonhoitaja Lida Buda
kertoi koululaisille ja opettajille
runonlaulajan tuotannosta ja hänen elämästään. Retkellä käsiteltiin laajemminkin pitäjän menneisyyttä. -IP
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Konevitsa
kutsui
26.7.2009
Matkailijalle avautuu jatkuvasti uusia palveluja itärajan takana. Sortanlahdelle on aiemmin ruostumassa olleiden
laivaraatojen tilalle, luostarin laiturin
viereen, ilmestynyt palveleva paatti.
Myös kielitaidoton kulkija havaitsee,
että sen tarjonta on monipuolista. Huurteinen olut vilvoittaa mukavasti ja johdattaa mietiskelemään edessä olevaa
kuuliaisuusviikkoa Konevitsan luostarissa.
Laatokka on tummanpuhuva. Pari
norppaa väläyttää sukeltelussa kaareutuvia selkiään laivan kupeella. Saaren
laituria on pidennetty ja rantapenkereellä on lisää jatkeita kuivumassa.
Illallinen odottaa ruokasalissa heti
majoittumisen jälkeen. Trapesaa ei tunnista entisekseen. Seinät on maalattu.
Toisella päätyseinällä on kolmiosainen
kuva lampukoineen, sen edessä poikittain veljestön ruokapöytä. Kaikilla pöydillä on vahakangasliinat.
Lähden matkaseuran kanssa tervehtimään Laatokkaa. Istahdamme uimarannalle ja poksautamme Laatokalle ja edessä olevalle viikolle kuohujuomaa. Menköön aloittelun piikkiin, ollaan jatkossa kuuliaisempia.
27.7.
Ajatukset poukkoilevat tunnelmasta
toiseen. Aamiasella Konevitsa ottaa
valtaansa, ympäröi minut kauttaaltaan.
Rauha valtaa mielen ja kaikki on hyvin.
Heti moka. Töiden jako siirtyy luostarin kehän sisäpuolelle. Olisi pitänyt
olla hame päällä. Koska kuitenkin ollaan heti töihin lähdössä, niin ajattelen,
että työvaatteissakin kelpaan. Muilla on
hame. Puolet joukosta lähtee puutarhaan, perkaamaan marjapensaiden alustoja ja rakentamaan niille kehikkoja.
Loput sitten mustikkaan.
Lähdetään mustikkaan. Ei tarvitse
montaa askelta ottaa polulta, kun marjoja on kaikki varvut sinisenään. Tätä
työasentoa ei ole tullut kokeiltua pit-

Veljestö aterioi omassa pöydässään, samassa tilassa talkoolaisten ja pyhiinvaeltajien kanssa.
kään aikaan. Oikean taivutuksen löytäminen on työlästä. Onneksi termarissa
on kahvivettä ja voidaan pitää tauko.
Laatokan penkereellä on penkki, hyvä
paikka taukokahville. Horisontissa erottuu vaalea raita, joka voisi olla Metsäpirtin rantaviiva. Siellä on selvästi kaksi kohoumaa, olisivatko Hatakanmäki ja
kirkonkylä?
Illalla ukkonen kiertää saarta. Katselen rannalta kohti horisontin vaaleutta.
Näyttää kuin siellä sataisi. Laitan Lidalle Metsäpirttiin tekstiviestin ja kysyn
satoiko äsken. Häneltä tulee pikaisesti
vastaus: satoi ja rankasti. Todentotta,
siellä se kotikunnas siintelee.
Viisi tuntia metsässä on ihan tarpeeksi. Lounaan jälkeen kun sängylle oikaisen, niin uni tulee heti. Illalla joutuu sitten odottelemaan unta vähän pitempään.
28.7.
Selkä taipuu norjemmin kuin eilen.
Lyhyemmässä ajassa kertyy myös
enemmän marjoja. Ennen lounasta on
yläkirkossa pietarilaisten laulajien konsertti. Akustiikka on hyvä ja esitys sykähdyttävä. Ostan kuoron cd:n.
Yläkirkon seinustoilla on ikkunan
pokia, aukoissa vielä suojaavat muovit. Siellä täällä on alettu entisöidä seinämaalauksia, mutta urakka on valtava. Pari lintua lentelee salissa, asettuu

sitten paikoilleen kuuntelemaan.
Olen täällä nyt neljättä kertaa talkoolaisena. Ensimmäisen kerran 1998 tulin
Metsäpirtin vuoksi. Myöhemmin on
Konevitsa kutsunut. En ole ortodoksi,
mutta luostarin veljestön tapa elää ja
kilvoitella herättää kunnioitusta. Konevitsan saari ei taida päästää otteestaan.
29.7.
Kännykän puhuva kello ilmoittaa: On
aika herätä, kello on 6.00. Kun tuli illalla
päätettyä, että aamu-uinnille, niin kerään tarpeellisen ja lähden rantaan. Laatokka on edelleenkin tumma. Vaatii päättäväisyyttä kävellä niin syvälle, että voi
uida. Vesi on hyytävää, kylmempää kuin
koskaan. Lähden kirkkoon lämmittelemään.
Ruokailu alkaa aina kellon kilautuksella. Ensin ruoan siunaaminen, sitten
ruokailun aikana luostariveli lukee pyhiä tekstejä. Jos joku hölppä unohtaa
olla hiljaa, niin veljestön pöydästä kuuluu nopeasti varoittava kellon kilahdus.
Tämä on hyvä uudistus. On rauhoittavaa keskittyä omissa ajatuksissaan pelkästään syömiseen.
Aamiaiseksi tarjotaan mannavelliä ja
hedelmähilloketta, luostarin omaa leipää
ja teetä. Kuten aikaisemminkin, koko
viikko lusikkaruokaa. On keittoja, puuroja, salaattia, kastiketta ja lisukkeeksi
joskus kalaa. Mitä tahansa voi kätevästi
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Konevitsa oli kuuluisa omenistaan.
Huonoon kuntoon on tarha päässyt,
mutta elvyttämistä lupaa eräs talkoolainen.
syödä pelkällä lusikalla. Joku ottaa aikaa, ruokailu kestää aina 20 minuuttia.
Uutta on sekin, että ruokailun jälkeen
jokainen kerää ruokailuvälineensä ja
kantaa ne keittiöön tiskattavaksi.
Rantaan, laiturin lähelle on rakennettu hirsinen kahvila-matkamuistomyymälä. Toinen, vähän isompi, on valkoisen hotellin vieressä. Kahvilan terassi
on kasvimaalle päin. Käyn kurkkaamassa perunamaata. Ei yhtään koloradokuoriaista näkyvissä! Hienoa, kyllä niitä onkin tapettu aikaisempina kuuliaisuustöinä.
30.7.
Marjojen poimiminen sujuu jo mukavasti. Ei tarvitse enää oikoilla selkää
kovin usein. Kahvitauolla keskustellaan työn merkityksestä. Luostarissa on
tarkoitus toimia verkkaisasti. Edes työlle ei pidä olla ahne. Täällä ei toimi meille
opetettu luterilainen työtahti.
Tosin nykytekniikkaa ei hyljeksitä.
Igumeeni palasi tänään matkaltaan ja
hänet nähtiin heti helmat hulmuten
mönkijällä katsastamassa työmaita.
Käytössä on myös pari traktoria ja metsäteitä ajellaan parilla autolla, moottoripyörällä ja polkupyörillä. Luostarikehän vieressä sätkättää generaattori ja
käytössä on myös aurinkopaneleita.
Jo aikaisemmilta vuosilta on tuttua
miten talkoolaiset näkevät epäkohtia,
jotka on heti korjattava. On perustettu
kukkaistutuksia, tehty tilataidetta ja ties
mitä. Ei niistä paljoakaan ole jäljellä.
Luostarilla on oma tärkeysjärjestys ja
sen mukaan täällä eletään.

Paljon on luostaria korjattu kymmenessä vuodessa. Kirkossa kiiltelee kulta,
mutta tekemistä riittää.
Toisin turistit. Lahdelle on aamulla
ankkuroitunut kaksi isoa risteilijää. Ryhmiä kierrätetään tehokkaasti kirkossa,
konsertissa ja maastossa. Paikalliset
katselevat ja hymähtelevät. Tunnen olevani lähes paikallinen, kun useamman
kerran puhutellaan venäjäksi.
31.7
Ensimmäisen kerran herään kellojen
soittoon 4.40. Menen aamupalvelukseen. Kirkkoa valaisevat pelkät kynttilät, myöhemmin myös tuohukset. On
tunnelmallista. Kaunista laulua ja soinnukasta luentaa. Sergei, jonka munkkinimeä en muista, täydentää tunnelmaa
suitsutusastioineen. Paljon tunnelmallista koreografiaa, jonka merkitystä en
ymmärrä. Aurinko nousee, valo alkaa
siilautua ikkunoiden läpi. Kirkkaudellaan se voittaa kynttilät ja tuohukset.
Palveluksen lopulla munkki ohjaa kaksi nuorta poikaa pyhittäjä Arsenin muistoarkun äärelle. Pojat tekevät ristinmerkin, laskeutuvat polvilleen ja kumartavat otsansa lattiaan asti. Sitten pojat
kääntyvät ikonia kohden ja alkavat tehdä lisää samanlaisia kumarruksia, pystyyn, polville, pää maahan.
Munkki tulee opastamaan takaisin
muistoarkun äärelle. Toinen koskettaa
otsallaan muistoarkun ensimmäistä askelmaa, toinen kumartaa lattiaan asti.
Millä lienevät pojat rangaituksensa an-

sainneet. Kumarruksia kertyi molemmille 100. Alussa suupielissä väreilee virnistys. Viimeiset kumarrukset ovat tuskaista vääntämistä.
Kun on seissut kirkossa kaksi tuntia
lähes liikkumatta, niin liikkeelle lähtö
ottaa koville. Mustikassa kykkiminen
vaatii veronsa. Ei auta vaan aamiaisen
jälkeen lyhyet unet ja metsään. Kaverilla on vaikeampaa. Koskee selkää, särkee jalkoja, mutta ei luovuteta.
Tauolla matkaseura esittää mielenkiintoisen ajatuksen. Mitä tapahtuisi, jos
Venäjä jonain aamuna ilmoittaisi, että
viime yönä Tarton rauhan raja astui
voimaan ja kaikki Venäjän kansalaiset
ovat poistuneet alueelta! Olisi valtiolla
ja ehkä myös palautusta vaatineilla tiukka tilanne organisoida miten kauan elätelty haave toteutetaan. Minkälainen
evakkojen paluuvaellus lähtisikään liikkeelle, vai ketkä mahtaisivat lähteä tyhjäksi jäänyttä maata valloittamaan?
1.8.
Jäljellä on enää yksi yö. Käyn vielä
mustikassa. Sitten pakkaan, siivoan
huonetta, käyn saunassa. Saunaa on
remontoitu. On kolme suihkua, on kastautumisallas. Otan huopapipon päähäni. Saunan lattia polttaa jalkapohjia.
Ensikerralla villasukat mukaan.
Viikko on kulunut nopeasti. Ryhmän
33 talkoolaista ovat olleet kuuliaisia

”
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kukin tavallaan. Maanantai-illan makkarankäsityksen jälkeen ollaan tavattu
vain ruokailuissa, vierekkäin hiljaa istuen. Hyvin on toiminut.
Iltapäivällä luostari tarjoaa kiitoskahvit. Kämppäkaveri askartelee mustikkaastian ympärille jänönapiloista kranssin. Lahjan saa Sergei, luostarin kakkosmunkki, joka kahvit tarjoaa. Pöytiin
on katettu kahvin ja konvehtien lisäksi
kullekin tilkka kirkkoviiniä.
Tuntuu hyvältä kuulla, että luostari
arvostaa tekemisiämme ja toivottaa tervetulleeksi uudestaan. Syksymmällä
tarvittaisiin karpaloiden poimijoita. Jos
vaikka, saa nähdä.
Viikon mittaan olen keskustellut eri
talkoolaisten kanssa, miten olisi hienoa
nähdä auringon nousevan Laatokasta.
Kolme innostuu asiasta. Tunnin kävelymatkan päässä rakennetaan valkoiselle hiekalle nuotio. Ilta tummenee.
Koillisen suunnalla säilyy valon kajastus. Veden pinnalla elää värileikki. Hentoja sävyjä, joiden muuntautumista silmä ei tavoita.
Äkkiä on niin pimeää, ettei vieressä
seisovaa juuri tunnista. Sitten valo alkaa voimistua. Laatokan pinta aaltoilee
kevyesti. Taivaanrannalla värit vahvistuvat. Mutta aurinko ei putkahda esiin.
Edessä on pilvi. Kello kuudelta olen
sängyssä. Harmittaa, mutta ei paljoa.
Joskus toiste se vielä onnistuu.
Tiiliseinään upposi tällä kertaa kaksi
tiiltä, joissa lukee Ilmi. Nimikointi maksaa 100 ruplaa.
Ilmi Pesonen
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Punainen hotelli on rakennettu 1800-luvun puolivälissä. Tässä talkoolaisetkin majailevat.

Leipuriveli työssään. Hän asuu samassa tilassa.

Valkoapila on houkutellut luostarin
hevoset pihalle lounaalle.

Igumenin paluun kunniaksi on pidetty tervetuliaispalvelus. Sitten veljestö siirtyy illalliselle trapesaan.
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Reposukuiset
Valamossa

R

evot kokoontuivat lauantaina
1.8. kolmanteen sukukokoukseen Valamoon Heinävedelle.
Mukana kokoontumisessa oli yli 100
henkilöä, Repo-sukuihin kuuluvaa.
Sukuseuraan voivat liittyä henkilöt,
jotka kuuluvat Repo, Reponen, Repola
ja Repolainen sukuihin, joko isän tai
äidin kautta.
Kokouksessa varsinaisten sääntöjen
mukaisten kokousasioiden lisäksi oli
erityisesti aiheena: luterilaisena ja ortodoksina Suomessa. Aiheesta piti kokousesitelmän Tampereen piispa Matti
Repo. Piispan sukujuuret ovat Parikkalassa.
Matti Revon mukaan Suomessa luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla vallitsevat hyvät ja luontevat välit. Luterilaisilla ja ortodokseilla onkin suomessa yhteinen historia, mikä tarkoittaa sitä,
että varsinkin itäisessä Suomessa luterilaiset ja ortodoksit ovat eläneet yhdessä vuosisatoja. Toisin kuin monissa Euroopan maissa, heidän välilleen ei
ole muodostunut kansallisuusrajaa,
sanoi piispa Repo.
Esitelmän aluksi piispa laittoi Tampereen hiippakunnan piispan ristin rintataskuun ja pani kaulaansa ortodoksisen piispan tunnuksen panagian. Nimi
merkitsee Kaikkein pyhintä, mikä viittaa Jumalan synnyttäjään eli Herran äitiin Neitsyt Mariaan. ”Sain tämän panagian lahjaksi oman piispanvihkimykseni jälkeen Helsingin metropoliitta Ambrosiukselta. Tämä on merkki keskeisestä yhteydestä” totesi piispa.
Sukukokouksen päätteeksi oli ohjelmassa Valamolainen ilta perinteisine
tarjoiluineen. Aterioinnin ohella keskeinen osa iltaa oli Valamon kansanopiston opettaja Vladimir Sokratinin perusteellinen esitys ortodoksisesta ruokaja viinikulttuurista.
Repojen sukujuuret ovat eripuolilla
Karjalaa, suurin noin kymmenestä eri

Piispa Matti Repo ja sukuseuran kunniajäsen rovasti Pertti Repo, joka teki
merkittävän työn sukuseuran perustamiseksi.
sukuhaarasta on lähtöisin Parikkalasta. Näin osa Revoista kuuluu ortodoksiseen kirkkoon.
Sukukokous pidetään joka toinen
vuosi. Seuraava kokoontuminen tulee
olemaan Kurkijuhlien yhteydessä Loimaalla elokuun puolivälissä 2011.
Sukuseuran puheenjohtajaksi seuraavaan sukukokoukseen saakka valittiin
edelleen Esko Repo (Parikkala) Punkaharjulta ja varapuheenjohtajaksi Mauri
Repo (Liperi).
Sukuneuvoston varsinaisiksi jäseniksi valittiin jäsen ja varajäsen kustakin
sukuhaarasta. Sakkolan suunnan edustajina toimivat Leena Repo ja Heikki

Karjalainen.
Toimintasuunnitelmassa on seuran
tulevina hankkeina mm. saada oma logo
ja vaakuna, sukututkimuksen jatkaminen, sukukirjan aikaansaaminen ja sukutuotteiden hankkiminen.
Reposukuisten seuran jäseninä on
Sakkolan suunnalta kolme henkilöä.
Olisikohan meitä enemmän jäsenyyskelpoisia? Lisätietoja antaa Leena Repo.
puh. 040-7433254, leena.repo@nic.fi.
Lisätietoja Repo-suvusta saa myös tietoa www.reposukuistenseura.net sivuilta.
Esko Revon tekstin pohjalta
Leena Repo

SUVANNON SEUTU

26

N:o 6

Joosepin tekemät ja Annan hiihtämät
puusukset Sakkola-Museolle

R

öykkylässä eli ja asui Jooseppi
Huuska. Hän oli rakennusmies
ja taitava puuseppä. Monet kyläläiset hiihtelivät hänen tekemillään
suksilla, jotka olivat siihen aikaan ns.
puusuksia. Kenkä työnnettiin raksiin ja
hyväksi lisäksi saattoi olla kantapään
taakse menevä lenkki.
Jooseppi-eno oli luvannut tehdä
Kuupon Matille sukset, ja myöhemmin
Matti kertoi, kuinka hän oli pikkupoikana hartaasti seurannut suksien valmistumista ja saanutkin ne sitten lahjana enoltaan.
Siirtolaisuuden aikana Jooseppi asui
Saarijärvellä, ja Huuskan Anna muisteli, kuinka eno siellä ollessaan teki hänellekin sukset, joilla hän sitten hiihteli
mm. työmatkojaan. Vuonna 1944 ei mopoa ollut vielä yleisemmin käytössä
eikä edes keksittykään, joten sukset
olivat talvella mainio kulkuväline. Teitäkään ei ollut sorastettu hiihtoa haittaamaan.
Anna halusi nyt lahjoittaa nämä yli
50 vuotta vanhat enonsa tekemät sukset Sakkola-Museolle, jossa ne ovat
nähtävänä.
Mauno Karjalainen

Anna Huuska, Kalastaja-Anna, Röykkylässä nuoruudenpäivinään.

Jooseppi Huuska tyttärineen. Kuvat
Röykkylä-kirjasta.

Anna Huuskan lukemattomia kilometrejä hiihdetyt sukset päätyivät Sakkola-Museoon. Vierellä vasemmalla esillä olympiahiihtäjä Arvo Kinnarin suksi.

Anna Huuska (oik.), Mauno Karjalainen ja
Annan tytär Aune Huuska kesällä 2009.
Kuva: Lea Kytökorpi.
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Sakkola-Museolle on yhä tarjolla
kaikkea puimakoneesta pitäen

S

akkolan Riiskasta keskelle Hämettä, Toijalaan, tuotu puimakone
palveli vielä pitkään jatkosodan
jälkeen. Jalmari Koppanen pui sillä omien tilusten viljat ja kiersi myös urakoimassa muilla pirkanmaalaisilla maatiloilla puintiaikaan.
Koneen kylkeen maalatut tekstit kertovat, että laite on ”Teijon Karhu, Patentti 500”, ja myyjänä tiettävästi
”Maanviljelyskauppa Oy, Viipuri”. Tiedossa ei ole, oliko Koppanen hankkinut puimurinsa jo ennen talvisotaa vai
jatkosodan aikana perheen palattua takaisin Karjalaan. Koneeseen on jossain
vaiheessa kirjoitettu teksti: ”Koppanen, Sakkolan Riiska”.
Koppasen poika Aulis Koppanen olisi valmis lahjoittamaan masiinan Sakkola-Museolle Lempäälään.
– Meille on tarjottu monia muitakin
koneita ja laitteita, kangaspuista kirkkorekeen, kuvailee Sakkola-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Turkkinen.
– Valitettavasti toistaiseksi emme
pysty isoja koneita ottamaan talteen,
koska museolla ei ole niille riittävästi
tilaa. Mielenkiintoa asiaan kuitenkin on,
josko voisimme jollakin konstilla järjestää tilat, minne kaikki tarjolle tuleva
evakkotavara saataisiin varastoitua.
Sakkola-Museon johtaja Antti Hynnä kertoo, että viimeisten vuosien aikana lahjoitusinto on pysynyt yllä. Valtaosa museon kokoelmiin kirjatuista materiaaleista on valokuvia, mutta edelleen
tulee tarjolle myös erinäistä tavaraa
evakoilta ja heidän jälkipolviltaan. Kaikkea esineistöä ei kerralla saada esille,
mutta vastaanotetut tavarat on talletettu mm. säätiön arkiston tiloihin.
Tuoreimpia lahjoituksia on vanha
suomalaisen sotilaan kypärä, joka oli
löytynyt Lapinlahdesta jättimäisen synagoga-rakennustyömaan vaiheilta, samoin kiväärin osia.
– Viime kesänä saimme hienon, omin
käsin tehdyn Rautu-Sakkola -kansallispuvun tykötarpeineen. Kevään aikana
on saatu mm. Sakkolan Tikansaarella

Aulis Koppanen on säilyttänyt isänsä Jalmari Koppasen puimakonetta vuosikymmenet.

Koppasen talo Riiskassa.
Maria ja Jalmari Koppanen
kihlakuvassaan Sakkolassa.
asuneen perheen ompelukone. Ja edelleen runsaasti valokuvia, kirjallisuutta
ynnä muuta, luettelee Hynnä esimerkkejä.
Museon saamaa materiaalia on tallennettu digitaaliseen muotoon.
– Tässä dokumenttiarkistossa on jo
yli 11 000 nimikettä, näistä suuria osa
valokuvia. Parhaillaan joudummekin
selvittelemään toimivampaa systeemiä
arkiston hallinnointiin. Ehkä sen jälkeen
saamme siirrettyä tietokannan myös
Sakkolan nettisivuille kaikkien selailtavaksi.

Mikä lie ollut tämän suomalaisen sotilaskypärän kantajan kohtalo? Löytö
on Sakkolan Lapinlahdesta.
Sakkola-Museo avattiin Lempäälässä Kuokkalan museoraitilla kesällä 2000.
Talvikaudella museon kokoelmiin voi
tutustua ennakkotilauksesta.
Marjo Ristilä-Toikka
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Oriniemen Martat juhlivat Punkalaitumella

O

riniemen Martat ry, alkujaan Lapinlahden marttayhdistys Sakkolasta, vietti 90-vuotisjuhliaan
heinäkuun viimeisenä viikonloppuna
Punkalaitumella. Yhdistys on Satakunnan piiriliiton vanhin toimiva yhdistys.
Yhdistys on perustettu Karjalan Sakkolaan Lapinlahden kylälle jo vuonna
1919. Historia kertoo, että Sakkolassa
oli 12 marttakerhoa, joista Oriniemen
Martat on tiettävästi ainut toimintaansa edelleen jatkava yhdistys.
Yhdistyksen syntysanojen lausuja oli
opettaja Katri Riikonen, lisäksi mukana
olivat konsulentti Reetta Kivilahti ja
rouvat Elenius ja Virkki.
Ensimmäisestä 30 vuodesta tiedot
ovat vain muistoissa säilyneitä sodan
tuhotessa arkistot.
Toiminnan tiedetään olleen varsin vilkasta.
Jatkosodan aikana ihmiset pääsivät
palaamaan kotiseuduilleen ja toiminta
jatkui vilkkaana,kunnes taas vuonna
1944 oli lähdettiin evakkoon.
Suuri osa Lapinlahden asukkaista sai
uuden kodin Punkalaitumelta, niin myös
martat pitivät vuosikokouksen joulukuussa 1947, koolla oli 34 henkeä ja puheenjohtajaksi valittiin Siiri Söder. Toiminta vilkastui ja yhdistys muuttui 1953
Oriniemen Marttayhdistys ry:ksi.
Asuimme laajalti pitäjän alueella, mutta silti jaksettiin kulkea erilaisissa kutoma-, ompelu-, askartelu- ja ruokakursseilla.
Lisäksi vielä pitkän työpäivän jälkeen
oli erilaisia ohjelmaharjoituksia, eihän
televisio silloin viihdyttänyt kansaa,
vaan itse järjestettiin iltamat ja näytelmät.
Toiminta on koko ajan ollut vilkasta
ja aina olemme olleet innolla mukana ja
ajan hermolla, oli sitten kysymys eurotai sähkö- ym. koulutuksesta.
Nykyisin yhdistyksessä on noin 70
jäsentä ja puheenjohtajana toimii Seija
Rautava.
Elokuussa yhdistyksen historiaan sai
tutusta Punkalaitumen kirjastossa pidetyssä näyttelyssä. Muuten yhdistys
juhli ns. perhepiirissä.
Eeva Salonen

Kuvassa Oriniemen Marttojen, ent. Lapinlahden 90-vuotisjuhlissavuosimerkin saaneet. Kuvassa keskellä Aino Lemmetti, jäsenenä 75v, hän sai 60-vuotismerkinmerkin samoin kuin Maija Kuparinen sekä Hilkka Naskali. kuvasta
puuttuu Aune Virtanen. 50-vuotismerkin saivat Helka Lemmetti, Liisa Huuska, Irma Kinnari sekä Terttu Ukkonen, 40-vuotisen Anna-Liisa Pitkänen, Eila
Saksanen Raili Sinkko ja Eeva Säteri. Kuvassa myös taloudenhoitaja Sirpa
Ristimäki ja pj. Seija Rautava, joita myös juhlassa muistettiin.

Tikansaarelaiset tapasivat

Tikansaarelaiset kokoontuivat heinäkuulla kesätapaamiseensa tarinoinnin,
aterioinnin ja kesäteatterin merkeissä. Tikansaaren ja Kottilan yhteinen kyläkirja julkaistiin viime vuoden lopulla, ja kirjaa on edelleen saatavana 30
euron hintaan. Vasemmalta edessä Helvi Leinonen, Suoma Leinonen, Tuula
Nieminen ja oikealta edessä Fritz Reinhardt, Seija Henttinen ja Heikki Henttinen. Kuva: Seppo Suikkanen.
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Karjalaisia
neuvoksia

tuonut niin karjalaispiireihin kuin myös
oman yritykseni asiakkaille. Valtiovallan antama arvostus rajan taakse jääneen kotiseudun hyväksi on tunnustus koko Karjalalle, Paksu toteaa.

12. kesäkuuta klo 11.20 Tasavallan
presidentti allekirjoitti arvonimityksiä.
Mikkeliin niistä tuli kaksi, Kotiseutuneuvoksen arvonimi Markku Paksulle ja Ammattiopetusneuvoksen arvonimi Raili Ruuskaselle.
– En koe olleeni mitenkään erinomainen. Olen vain mielestäni tehnyt sen,
mitä minulta vaaditaan tai halutaan tehtävässä, johon minut on valittu: johtamaan rautulaisia, kertoo Paksu.
– Toki se on ollut myös sydämenasia.
Sisällä on ollut pakottava tarve huolehtia siitä, ettei Suomen maineikkain maakunta Karjala unohdu, eivätkä jälkipolvet unohtaisi omaa historiaansa. Sitä,
mistä ovat lähtöisin ja missä ovat heidän juurensa.
– Se on ollut velvollisuuden tunnetta
omien esivanhempien historiaa sekä
niitä itsenäisyytemme puolustajia kohtaan, joiden taisteluiden ja uhrauksien
ansiosta Suomi on vapaa maa.
– Olen nöyrän kiitollinen kaikille niille tahoille, jotka ovat arvostaneet työtäni suuresti ja tehneet aloitteen em.

Ammattiopetusneuvoksen arvonimellä palkitun Raili Ruuskasen, o.s.
Loposen, Markku Paksu tapasi pian
nimitysten jälkeen. Ammattiopetusneuvoksen arvon Ruuskanen sai pitkäaikaisesta opetustyöstään.
Tapaaminen oli ollut todella mielenkiintoinen, koska heti alussa he totesivat, että heitä yhdistää molempia karjalainen tausta. Raili Ruuskasen isä oli
Metsäpirtin Loposia, Metsäpirtin Kirvesmäen kylästä ja mikä vielä suurempi
yllätys, isoisän äiti oli omaa sukua Paksu Metsäpirtin Raajun kylästä. He totesivat todennäköistä olevan, että pitkällä juoksulla he ovat siis sukulaisia,
koska juuri Raajun kylästä Paksunkin
suku on Rautuun tullut.
Tosin isoäitinsä puolesta Markku
Paksu kertoi olevansa myös Sakkolan
porsaita, länkimestari Hakulisen tyttären pojanpoika. Kaksi neuvosnimitystä samaan sukuun, onhan se tosi paukku!
Sami Auvinen

Tuoreet neuvokset iloitsevat kunniatittelistään.
arvonimityksen johdosta. Olen kiitollinen myös kaikille karjalaisille ja karjalaisten ystäville, jotka ovat kannustaneet ja tukeneet minua vuosien varrella. Arvonimitys on kunnianosoitus meille kaikille.
– Suuresti olen iloinnut myös siitä,
kuinka paljon hyvää mieltä nimitys on

Ylioppilaita

Vasemmalla tämän kevään ylioppilas Liisa Antila ja oikealla hänen sisarensa
Leena Antila, ylioppilas vuodelta 2003, molemmat kirjoittivat Vaskivuoren lukiosta Vantaalta. Heidän äidinisänsä on Aarre Rytty Sakkolan Hovinkylästä.

Kangasalan lukiosta kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 2009 Valtteri Vulli, vanhemmat Paula ja Jarmo Vulli, mummu
Marjatta Vulli ja isoisä Einar Vulli Sakkolan Röykkylästä.
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Kolmen sukupolven ylioppilaat
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Kiitos
Sydämelliset kiitoksemme
teille kaikille,
jotka myötäelitte muistojemme
90-vuotisjuhlassa
11.7.2009 Tottijärven
seurakuntatalolla.
Hilkka Kuparinen
Laina Nuora

Ylioppilaita kolmessa sukupolvessa. Valtteri Kosonen, yo vuosimallia 2009,
isänsä Antti Kosonen, yo 1979 ja isoisä Jouko Kosonen, ylioppilas vuodelta
1946. Jouko on viettänyt lapsuutensa Viipurin maalaiskunnan Honkaniemessä, ja
isoäiti Lempi-Helena o.s. Mononen, Sakkolan Kiviniemessä.

Äitini Anna Agneetta Koiranen, o.s.
Makkara, oli syntynyt 4.7.1915 Sakkolassa ja kuoli 27.7.2009 Akaan Toijalassa.
Voisin aloittaa tämän muistelon laulun sanoilla: Äideistä parhaimman sain.
Mutta palatkaamme ajassa kauas Karjalaan. Äiti jäi omasta äidistään jo 12vuotiaana orvoksi. Siellä Suvantojärven rantamilla hän hoiteli emännän tehtäviä isänsä kanssa. Oli varmasti raskasta pienelle tytölle.
Vuodet vierivät. Äiti avioitui isäni Vil-

hon kanssa, ja he saivat kolme ensimmäistä lasta, jotka Taivaan Isä otti vuorollaan kaikki luokseen.
Syttyi sota ja evakkotaival alkoi. Kaikkien vaiheiden jälkeen muutettiin taas
kerran. Sitten päädyttiin Vesilahdelle
Jarvan taloon, josta äidillä oli aina hyvää kerrottavaa. Myös Tauno Jarva on
äidin kummipoika. Kiitos Taunolle yhteydenpidosta vuosien varrella.
Sitten alkoi uusi, onnellisempi vaihe.
Hämeessä syntyi veljeni Urho ja minä,
Raija, sekä Osmo. Olihan siinä välissä
paljon muutakin, mutta välirauhat ja
muut vaikeudet kuitenkin voitettiin.
Sitten rakennettiin oma koti Kuljun
Kukkolanmäelle Lempäälään. Oli kuin
taivaaseen olisi tullut, puhdas uusi koti
pienen tytön silmissä vaikutti juuri sellaiselta.
Siellä äiti ahersi kovasti meidän perheen hyväksi. Hoiti karjatalouden ja
yömyöhälle teki kaikille lapsilleen vaatteet, näppärä kun oli käsistään. Hän oli
myös mukana marttatoiminnassa ja paljossa muussa.
Aika kului, lapset muuttivat omilleen
ja isä Viljosta aika jätti. Tuli jälleen muutto, tällä kertaa ostettiin äidille kaunis
osake Toijalasta, jossa hän viihtyi hyvin. Minäkin asuin lähellä ja pidimme

Julkaisemme jokaisessa
Suvannon Seudussa tietoja
suku- ja perhetapahtumista.
Lähetä tiedot toimitukseen.
Kysythän asianosaisilta luvan
tietojen julkaisemiseen.

paljon yhteyttä.
91-vuotiaana kaikki muuttui, tuli sairaus ja sairaalakierre, josta äiti pääsi
vanhainkotiin Toijalan Hakalehtoon.
Sielläkin hän viihtyi aika hyvin. Oli aina
iloinen, kun menin häntä katsomaan.
Myös kummityttö Pirjo Ristimäki huolehti äidistä paljon, josta olin hyvin kiitollinen. Kiitos kaikille, jotka muistitte
äitiä kortein, kukin, käynnein ja terveisin - unohtamatta Tuula Savolaista,
joka on myös kummityttö.
27.7.2009 alkoi äidin iäisyysmatka ja
evakkotaival loppui pieneen vanhainkodin huoneeseen. Hän nukkui pois
levollisesti omaan vuoteeseensa.
Annan tytär
Raija Naskali
veljensä Urhon
yhtyessä muisteloon

Kalevi Antero Suikkanen, syntynyt
9.9.1938 Metsäpirtissä, kuoli 7.6.2009
Loimaalla. Isänsä oli Eino Suikkanen
Metsäpirtin Saaroisista ja äiti Elisabet
o.s. Jäske Metsäpirtin Vaskelasta.
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Sakkolan
kyläkirjoja kootaan,
ota yhteyttä:
Valkjärvi:
Eero Kukko,
Pirttiniementie 3 A 3, 58175
Enonkoski
puh. 050 356 0865

Riiska:
Maire Saarinen e. Lamppu,
puh. 044 5586 937
Irma Havumäki e. Karppanen,
puh. 040 5646 275

Kiviniemen, Kasarmilan ja
Viiksanlahden kirjatyöryhmä:
Airi Uosukainen
Niittykatu 7 A 5 13100 Hämeenlinna
p. 050 576 9850
airi.uosukainen@aina.net
Marja Saksa
Kirjastopolku 3 B 13, 08500 Lohja
p. 050 564 5524
Kari Nurmi
Hevossalmentie 22 G 00870 Helsinki
p. 09-6980 892
nurmi.kari@elisanet.fi
Ole Tarvonen
Kivikartiontie 7 B 57 20720 Turku
p. 040 547 0075

Kyläkirja on hyvä lahjavihje!
Tilaa oma teos Sakkolan kyläkirja-sarjasta:
* VILAKKALA, Vilakkalan, Volossulan ja Kaarjanjoen
koulupiiri, 30 euroa kpl + postituskulut.
* MUISTOJEN LAPINLAHTI,
30 euroa kpl + postituskulut.
* PETÄJÄRVI, Petäjärven ja Ryhmän koulupiiri,
30 euroa kpl + postituskulut.
* RÖYKKYLÄ, hinta 35 euroa + postituskulut
* SUVANNON HELMI, Haparainen, Kelja ja Purpua,
hinta 35 euroa kpl + postituskulut
* TIKANSAARI ja KOTTILA *SYDÄN-SAKKOLA
hinta 30 euroa + postituskulut
hinta 40 euroa + postit.
TILAUKSIAVASTAANOTTAVAT:
Marjo Ristilä-Toikka
p. 040 730 2622
marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

Putkiliike
P. Nuora Ky
37560 KULJU
Puh. 367 6100

Jukka Marttinen
p. 040 517 4286
jukka.marttinen@suomi24.fi
Maisa Söderström p. 040 547 6477
Sirpa Seppä, o.s. Käppi
Höytämöntie 40 A 33880 Lempäälä
p. 050 5151 691
sirpa.seppa@kolumbus.fi
Satu Karvinen
Leppärinne 2 37370 Narva
p. 040 722 9926
satu.karvinen@gmail.com
Antti Hynnä p. 040 8490 048
Marjo Ristilä-Toikka
p. 040 730 2622
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Tilaa oma
pitäjälehtesi!
puh. 040 730 2622
Kahdeksan numeroa
vuodessa karjalaista asiaa,
historiaa, muistoja ja
nykypäivää.
Vuosikerta 25 euroa

Aila Alanen p. 03-375 2852
tai 040 - 707 6164
aila.alanen@lempaala.fi
Anneli Kuisma, p. 03- 3748 410

SUVANNON
SEUTU
Suvannon ympäristön kotiseutulehti
vuodesta 1957, 8 kertaa vuodessa.
Vuosikerran hinta 25 euroa
Julkaisija: Sakkola-Säätiö
Kirjapaino: Koski-Print, Valkeakoski
Toimitus: Suvannon Seutu,
Rautasemantie 375,
37550 Lempäälä
Päätoimittaja
Marjo Ristilä-Toikka, Lempäälä
Puhelin 040 730 2622
tai (03) 374 8 448
marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi
Metsäpirtin yhdyshenkilö
Helka Korpela,
Kalevan puistotie 13 C 58
33500 Tampere, p. 040 565 0905
helka.korpela@kolumbus .fi
Vuokselan yhdyshenkilö
Taisto Virkki, Tampere
p. 03 - 363 1750, 0400-576722
taistovirkki@gmail.com
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METSÄPIRTTI
SEURA RY
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

PITÄJÄMME
INTERNETISSÄ

www.sakkola.fi
www.metsapirtti.net
www.
vuoksela-seura.fi

Kalevi Hyytiä, puheenjohtaja
Norppakuja 6A, 01480 Vantaa
p. 04050 22750
kalevi.hyytia@metsapirtti.net
Anja Kuoppa, varapj
p. 0442 844 330
anja.kuoppa@gmail.com
Marja-Liisa Vesanto
sihteeri
Pajatie 6
01800 Klaukkala
marjalis.vesanto@ hotmail.com

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

ETELÄ-POHJANMAA
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METSÄPIRTTIJÄRJESTÖT TMK
Aila Martelius-Mäkelä, puh.joht.
Eeronpolku 6, 23100 Mynämäki
p. 050 5948 712
aila.martelius@nettikirje.fi
Esko Lylander
Mustikkatie 1, 66400 Laihia
p. 050 59 7720
esko.lylander@pp.inet.fi
Ilmi Pesonen
p. 040 7306 166
ilmi.pesonen@welho.com

KIRVESMÄKI KERHO RY
Mauri Ukkonen, puheenjohtaja
Ojahaanpolku 8 B 23
01600 Vantaa
p. 0509192629

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

VUOKSELA-SEURA ry

Esko Lylander
Mustikkatie 1, 66400 Laihia
p. 050 5997 720
esko.lylander@.pp.inet.fi

Tapio Sihvo, puheenjohtaja
Formupojantie 8, 14500 Iittala
p. 03-6765024, 040-5411502
tapio.sihvo@gmail.com

Anja Paksu
Tammistontie 4 b 4, 65300 Vaasa
p. 040 5239 466
anja.paksu@saunalahti.fi

Kauko Komonen, varapj
Linvallinkatu 4 A 1, 30100 Forssa
kauko.komonen@surffi.net
p. 03-4224883, 040-5020487

UUSIKAUPUNKI
Anneli Virtanen
Pappilankuja 15, 23600 Kalanti

TURKU

Ebba Penttilä, sihteeri
Leppämäentie 5, 31300 Tammela
ebba.penttila@gmail.com
p.03-4360136, 040-8232016

Aila Martelius-Mäkelä, puh. joht.
Eeronpolku 6, 23100 Mynämäki
p. 050 5948 712
aila.martelius@nettikirje.fi

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

Niilo Kiiski, sihteeri
Tennaritie 7, 21200 Raisio
puh. 050 357 5767
niilo.kiiski@dnainternet.net

Internet-asiat (vuoksela-seura.fi)
Tuula Nieminen
Erätie 26, 33800 Tampere
p. 03-2231400, 0400-833386

