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Antti Hynnä
0408490048

Hannu Turkkinen
040 581 4398

Sakkola-Museo
on auki talvikaudella

Kuokkalan
Museoraitilla

Lempäälässä vain
ennakkotilauksesta

Lahjoituksia
Sakkola-Museolle

Jurkka Paaso on lahjoittanut 1930
ja 1934 painetut kirjat Karjala vapa-
ussodassa I-II.
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Tilaa joululahjoiksi Sakkola-Säätiön kustantamia kirjoja
yms.tuotteita. Katso tilaustiedot sivulta 39 ja www.sakkola.fi!

 Uusimpia teoksia mm. Sydän-Sakkola ja Tuvasta tupaan 1939!

Sosialistiset
d ik taa t tor i t ,
Sosialististen
Neuvostotasa-
valtojen Liiton
Josef Stalin ja
Kansall isso-
sialistisen Sak-
san Adolf Hit-
ler jakoivat Eu-
roopan 23.8.1939 allekirjoitetulla salai-
sella sopimuksella.  Jakolinja tuli kulke-
maan Euroopan halki siten, että Suomi,
Baltian maat, Puolan itäosat ja Bessa-
rabia (nykyinen Moldova) tulivat kuu-
lumaan Neuvostoliiton etupiiriin ja tä-
män linjan länsipuoli Saksan etupiiriin.

Kummallakin osapuolella oli suurem-
pia suunnitelmia alueensa ja valtansa
laajentamiseksi.  Stalin oli tekemässä
maailmanvallankumousta ja pyrki saa-
man jalansijaa läntisessä Euroopassa.
Hitler puolestaan pyrki hankkimaan
saksalaisille elintilaa itäisestä Euroo-
pasta.  Molemmat diktaattorit näkivät
kyseisen jakolinjan väliaikaiseksi ja kaa-
vailivat sen ylittämistä.

Saksa aloitti toimenpiteet heti syys-
kuun alussa vallatakseen oman osuu-
tensa itäisestä Euroopasta hyökkäämäl-
lä Puolaan.  Puolan koskemattomuuden
taanneet Ranska ja Englanti julistivat
Saksalle sodan, mutta eivät ryhtyneet
minkäänlaisiin sotatoimiin Saksan hyök-
käyksen torjumiseksi.

Euroopan jako
70 vuotta sitten

Neuvostoliitto ryhtyi myös välittö-
mästi sopimuksen allekirjoittamisen jäl-
keen toimenpiteisiin oman osuutensa
saamiseksi.  Saksan vallattua läntiset
osat Puolasta Neuvostoliitto marssi
Puolan itäosiin syyskuun lopulla koh-
taamatta suurtakaan vastarintaa.  Näin
Euroopan mahtavat diktaattorit jakoi-
vat Puolan hyvässä yhteisymmärryk-
sessä.

Baltian maille lähetettiin syksyn 1939
kuluessa kullekin vuoron perään neu-
vottelukutsu, joissa vaadittiin Neuvos-
toliitolle tukikohtia ja alueluovutuksia.
Vaikka kaikki Baltian maat Viro, Latvia
ja Liettua suostuivat tukikohtien luo-
vuttamiseen, Neuvostoliitto miehitti ne
kaikki ja liitti sosialististen neuvosto-
tasavaltojen perheeseen vuoden 1940
aikana.

Vuoden 1940 loppuun mennessä
kumpikin osapuoli oli saanut oman
osuutensa jakosopimuksen mukaises-
ti, paitsi…. Ruotsi oli kantona kaskes-
sa natsien puolella eivätkä bolshevikit
olleet pystyneet miehittämään Suomea
eivätkä liittämään sitä Neuvostoliit-
toon.

Suomelle lähetettiin myös neuvotte-
lukutsu Moskovaan lokakuussa 1939.
Tässä vaiheessa suomalaisilla ei ollut
käsitystä Saksan ja Neuvostoliiton vä-
lisestä salaisesta sopimuksesta, joka
koski Euroopan jakamista näiden mai-
den kesken.  Tieto tai ainakin pieni aa-
vistus sopimuksen olemassaolosta saa-
tiin vasta marraskuussa 1939.

Samaan aikaan, kun neuvottelijat läh-
tivät Moskovaan, Suomessa järjestet-
tiin täydellinen liikekannallepano.  So-
tilaat asettuivat puolustusasemiin Neu-
vostoliiton vastaiselle rajalle, vaikka
sodan mahdollisuuteen ei uskottukaan.
Suomen hallitus ei suostunut kuin vä-

häisiin alueluovutuksiin, jotka eivät
Neuvostoliitolle riittäneet.  Näin ollen
Neuvostoliitto hyökkäsi yllättäen, il-
man sodanjulistusta, Suomeen 70 vuot-
ta sitten marraskuun viimeisenä päivä-
nä voimakkaan tykistökeskityksen jäl-
keen aamulla kello 7 Suomen kaikilla rin-
tamilla ja kaikilla aselajeilla, maitse, me-
ritse ja ilmateitse.  Talvisota oli alkanut.

Näin kaksi Euroopan diktaattoria oli-
vat aloittaneet maailman paloksi muo-
dostuvan sodan. Isäni sanoi joskus,
ettei hän voi koskaan äänestää sosia-
listia, kun hän on kaksi ja puoli vuotta
taistellut yhden sosialistin puolesta
toista sosialistia vastaan.  Tosin sosia-
listisia puolueita meillä ei enää edus-
kuntatasolla onneksi olekaan.

Hannu J. Paukku
Sakkola-Säätiön

valtuuskunnan puheenjohtaja
Harjatie 5, 32210 LOIMAA

 GSM 0500-741296
hannu.paukku@punkalaidun.fi

Joulukuussa 1939 siellä jossakin.
Kuva Sakkola-Säätiön arkisto/Arvo
Hynnin kokoelmasta ErP6.
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Pyhä yö
Oli muuan Jooseppi Kirvesmies,
oli siellä missä me muutkin;
jäi hältä vaimo ja kotilies,
jo vieri viikot ja kuutkin.

Näin alkaa Yrjö Jylhän, talvisodan
Taipaleessa taistelleen JR 30:n komp-
panianpäällikön sotajoulusta kertova
runo Pyhä yö. Se sisältyy hänen tun-
teita herättävään runokokoelmaansa

Kiirastuli vuodelta 1941. Jylhän runot
kertovat runon keinoin sodan mielet-
tömyydestä ja suomalaisen sotilaan
uhrautuvuudesta meidän jälkipolvien
hyväksi. Jylhä on runokokoelmiensa
ohella kääntänyt suomeksi maailman-
kirjallisuuden klassikoita. Meille, joiden
sukujuuret ovat Suvannon rannoilla,
hän on aina Taipaleen sankarien kuvaa-
ja.

Aleksanteri Aava eli riiskalainen Alek-
santeri Kuparinen on saanut vahvat
vaikutteet synnyinseudultaan. Sijaitse-
vathan siellä Taipale, Suvanto ja suuri
Laatokka, hänen runojensa synnyttä-
neet viljavat kalaveet. Lainaan hänen
puhuttelevaa runoaan Patsaan äärellä
Aleksanteri Aavan Kootut teokset -ko-
koelmasta vuodelta 2004:

Runojen tulkintaa
sodasta

Jo on riehunut myrsky
ylitse isäimme maan,
ja on kaatanut tyrsky
kansamme kalleintaan,
löi vihaisin terin
tuli ja teräs päin,
mutt’ sankari – verin
me vapahat olemme näin.

Kuunnellessani Evakon laulua pereh-
dyin kotkalaissyntyisen Veikko ”Vepa”
Lavin elämään ja taiteilijataustoihin tar-
kemmin. Evakon laulun puhutteleva
teksti ja sävelet ovat hänen käsialaan-
sa. Se kertoo syvällisesti karjalaisen
kansan kohtalon niin, että kyynel ko-
hoaa silmäkulmaan. Ystävä ja viholli-
set -kasetilla on Evakon laulun lisäksi
toistakymmentä muuta hänen teostaan.
Niissä Veikko Lavi kertoo talvi- ja jat-
kosodan tuntoja omalla rosoisella, kos-
kettavalla tyylillään. Hänen ohellaan on
nauhassa tulkitsemassa Anneli Saaris-
to, Harri Saksala, Paavo Maijanen ja
Markus Allan.

Suvannon jäällä -laulu kertoo mieles-
täni suoraan Keljan taistelun tuntoja
kylmyyden, kuoleman ja aseveljeyden
myötä:

Synkällä Suvannon jäällä
järkyttyneenä mä seisoin.
Kuoleman pelko on täällä,
se mustina vakoina nousee.
Tuhannet testatut tuolla
jäätynein raajoin ja kasvoin…
Lavi kuvailee kirgiisin kohtaloa Kar-

jalan valtavirralla, diktaattorin käskyn
vaikutuksia ja lopulta palaa juoksuhau-
taansa Taipaleen rintamalla tuoden haa-
voittuneelle aseveljelleen pakissa vet-
tä:

Veljeni suojaan siellä
kuivunein huulin vartoo,
että he kestäisi aamuun
uusien kynnösten tekoon.

Lempäälässä syntyneen ja nuoruu-
tensa eläneen Kivijärven kirkkoherran
Väinö Havaksen tunnetuin runo ”Tes-
tamentti pojalleni” puhuttelee kuulija-
ansa sielun syvyyksiä myöten. Havas
kirjoitti sen vähän ennen talvisotaa.
Havas kaatui jatkosodan alussa. Sulho
Ranta sävelsi runon, joka kirjoittajansa
kohtalon myötä syvensi viestin merki-
tystä.

Haluan tuon runon kertovan meille
evakkojen jälkeläisille viestin 70 vuo-
den takaa nykyisessä kotikunnassani
syntyneeltä sankarivainajalta:

Tänä aamuna, poikani lähden
kohti tuskien rintamaa.
Sinun, äitis ja veljies tähden
minut kutsuvi isänmaa.
Isänmaallinen, kontua vailla
olen ollut ja köyhä mies.
Sydän-Suomeni karuilla mailla
oli suitseva kotilies.
Perinnökseni, poikani, annan
tyhjät taskut ja isänmaan,
kalasaunani välkkyvän rannan,
pyhän uskoni Jumalaan.
Minut kerran kun kantavat luokses,
risti sormes ja ole mies.
Kävi, poikani, näin sun vuokses,
minä viitoitin miehen ties.

      Väinö Havas (1939)

Toivotan kaikille Suvannon Seudun
lukijoille rauhaisaa joulua ja onnellista
vuotta 2010 itsenäisessä Suomessa!

Hannu Viljonpoika Turkkinen

Sakkola-Säätiössä muutamia henkilövaihdoksia

Sakkola-Säätiön valtuuskunta piti
syysvuosikokouksensa Lempää-
lässä 15.11.2009. Kokouksessa

hyväksyttiin tulevan vuoden toiminta-
suunnitelma ja talousarvio.

Valtuuskunnan puheenjohtajana va-
littiin jatkamaan Hannu J. Paukku. Val-
tuuskunnan jäsenistä eroa pyysi ter-
veydellisiin syihin vedoten Pertti Lo-
ponen. Hänen tilalleen valittiin Antti
Koiranen, ja Antin varajäseneksi Mer-

vi Äikäs. Antti Hynnän uudeksi varajä-
seneksi nimettiin Väinö Meskanen.

Hallitukseen kuuluvat pj. Hannu Turk-
kinen (henkilökoht. varajäsen Markku
Nuora), vpj. Aila Alanen (Juha Kuisma),
siht. Matti Naskali (Pekka Hinkkanen),
Anneli Kuisma (Elsa Mäkelä), Yrjö
Raaska (Ritva Koski) ja Teuvo Viskari
(Jouni Koivisto).

Myös Sakkola-Museota luotsaavaan
toimikuntaan on tullut muutoksia. Ar-

kistonhoitaja Tarja Vierikko on päättä-
nyt tehtävänsä, ja hänen seuraajakseen
on nimetty Satu Karvinen Vesilahdes-
ta. Ensimmäisenä arkistonhoitajana toi-
minut Elsa Mäkelä ja museovastaava
Antti Hynnä ovat luvanneet auttaa Sa-
tua tehtäviin perehtymisessä. Museo-
toimikuntaa täydentää myös Carl Jans-
son, jota on tehtäviin opastaa isoisän-
sä Eero Pilviniemi.

Marjo Ristilä-Toikka
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Erillinen Pataljoona 6:n (ErP6)
Asevelijuhla ja Keljan taistelujen 70-vuotismuistotilaisuus
pidetään Lempäälän Ehtookodossa su 27.12.2009

Jumalanpalvelus Lempäälän kirkossa klo 10,
kunniakäynnit sankarihaudalla ja Karjalaan jääneiden muistomerkillä
Kirkkokahvit Ehtookodossa (Katepalintie 9) klo 12-13
Juhla alkaa klo 13, ohjelmassa tervehdyksiä, musiikkia, runonlausuntaa,
juhlapuhe valtiot. tri, eversti Ilkka Puukka.
Talvisotaan ja Keljaan liittyvä valokuvanäyttely.
Ruokailu klo 14.30. Ohjelma 25 euroa, sis. kahvit ja aterian seisovasta pöydästä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 20.12. mennessä:
Hannu Turkkinen p. 040 581 4398, hannu.turkkinen@kotiportti.fi
Heino P. Paavilainen p. 0400-666725, heino.paavilainen@pp.inet.fi
Tauno Pessi p. 0400 563 974, tauno@pessi.fi
Erkki Heiskanen p. 0400 496 983, ekiheiskanen@gmail.com

Tilaisuus avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille – tervetuloa!
Tumma puku, kunniamerkit         Järjestää Erillinen Pataljoona 6:n Perinneyhdistys

”Sillä seudulla
oli paimenia yöllä ulkona
vartioimassa laumaansa.”

yö oli ihan tavallinen,
talviyö, ehkä kylmäkin

lampaat turvassa,
paimenet ilmeisesti
nuotion äärellä lämmössä

mikään
ei enteillyt
odottamattomia tapahtumia

”Yhtäkkiä
heidän edessään
seisoi Herran enkeli,
ja Herran kirkkaus
ympäröi heidät.”

hämmästys, pelko
valtasi paimenet

mitä tämä nyt on ?

Paimenena
he saivat tehtävän:
menkää Betlehemiin,
katsokaa, mitä on tapahtunut

ilosanoma
teille ja kaikelle kansalle:

”Tänään on teille
Daavidin kaupungissa
syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra.”

enkelten kuoro
lauloi maailman ensimmäisen
joululaulun

”Jumalan
on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha
ihmisillä, joita hän rakastaa.”

kuoro
palasi taivaaseen

paimenille
tuli kiire katsomaan

lampaat saivat jäädä

”Kaikki
oli juuri niin
kuin heille oli sanottu.”

paimenet,
ihan tavalliset työmiehet,
joulun ensimmäiset
todistajat, sanansaattajat

minä,
ihan tavallinen ihminen

joulun sanoman
sanan saattajako ?

          Leena Repo
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Olemme siirtyneet kirkkovuodes-
sa adventtiaikaan ja tätä kirjoit-
taessani 30.11.2009 muistelem-

me  talvisodan alkamista, josta on kulu-
nut päivälleen 70 vuotta. Muistelemme
sotiemme veteraaneja, jotka ankarissa
olosuhteissa taistelivat ylivoimaista vi-
hollista vastaan. Emme tietenkään unoh-
da heitä, jotka joutuivat jättämään ko-
tinsa ja kotiseutunsa ja lähtemään  evak-
komatkalle.

Lähestyvä joulu antaa meille aiheen
palauttaa mieliimme menneitä aikoja.
Meille nuoremmille, mutta toki kaikille
kuuluu Pyhän Raamatun kehotus:
”Muistelkaa muinaisia aikoja, ajatelkaa
menneiden sukupolvien päiviä. Kysy-
kää isiltä, niin he kertovat teille, kysy-
kää vanhuksilta niin saatte kuulla.”  5.
Moos. 32:7.

Me suomalaiset olemme saaneet säi-
lyttää itsenäisyytemme ja olemme yksi
kansa siksi, että meitä sitoo toinen toi-
siimme yhteinen menneisyys ja yhtei-
set kansalliset muistot. Sanotaan, että
historia on kansakunnan muisti. Joka
ei tunne menneisyyttä, toimii nykyhet-
kessä kuin muistinsa menettänyt tietämät-
tä mistä ponnistaa ja mihin suuntautua.

Joulu,  johon parhaillaan elettävä ad-
venttiaika meitä valmistaa, on muisto-
jen juhla.  Joulu ei ole jäänne menneiltä
ajoilta, vaan se on voimavara meille
muutosten keskellä kamppaileville ny-
kypäivän suomalaisille. Maailma muut-
tuu ja me itsekin muutumme ainakin si-
ten, että vuosien jäljet näkyvät olemuk-
sessamme.

Mutta on myös asioita, jotka ovat
pysyneet ja säilyttäneet asemansa. Ne
ovat asioita, jotka olemme eläneet sy-
vällisesti ja tahdomme niiden säilyvän-
kin mahdollisimman muuttumattomina
ja siirtää niitä tuleville polville.  Joulu
on tällainen asia,  mikä on säilyttänyt
asemansa ja voimansa.

Joulun voima piilee perinteissä, sa-
notaan.  Jouluperinteisiimme kuuluu
monta kaunista ja hyvää asiaa, jotka
luovat joulun tunnelman, antavat rau-
haa ja iloa, kuten perheiden yhteinen
joulunvietto, jouluaaton hartaus, jou-
lukirkko, kynttilöiden sytytys poisnuk-
kuneiden läheisten haudoille, joulusau-

Joulun sanomaa ehdittiin julistaa 1930-luvulla Vuokselan uudessa kirkossa
kymmenen vuoden ajan. Ylväänä kummulleen jäi kirkko lähdettäessä ensim-
mäiselle evakkotaipaleelle joulukuussa 1939. Takaisinpaluun jälkeen vuonna
1941 kirkko kunnostettiin toimintakuntoon, ja seurakunnallinen elämä alkoi
uudestaan. Toiselle evakkotaipaleelle lähdettäessä kesäkuussa 1944 Vuokse-
lan kirkko jouduttiin taas jättämään kauniin Pikku-Vuoksen maisemiin   Sa-
kastin puoleinen pääty kuvattuna 5.9.1944.

na, jouluruoat, joulukuusi latvatähti-
neen, koristeineen ja kynttilöineen, jou-
lulahjat, joululaulut, rauha ja lepo.

Näihin perinteiden mukaan toteutet-
tuihin asioihin on kätkeytynyt kallisar-
voinen elämää rikastuttava voima.
Mutta onko siinä kaikki? Voivatko ta-
vat, tottumukset ja perinteet tehdä jou-
lusta joulun?  Jotain ratkaisevaa vielä
puuttuu.  Puuttuu joulun sanoma, mikä
on pysynyt muuttumattomana alati
muuttuvan ajan keskellä.  Joulun sano-
ma on ilosanoma, evankeliumi.

Joulun sanoma on sanoma Jumalan
rakkaudesta ja rauhasta.  Joulun sano-
ma on vastaus rauhattoman ihmisen
rauhankaipuuseen,  pelokkaan ihmisen
pelkoon ja ahdistuneen ihmisen ahdis-
tukseen.  Kedon paimenten kuulema
enkeliviesti kuulutti: ”Älkää pelätkö!
Minä ilmoitan teille ilosanoman,  suu-
ren ilon koko kansalle. Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Va-
pahtaja. Hän on Kristus, Herra.”  Luuk.
2:10-11.

Joulu on ainutlaatuinen juhla, johon
liittyy pyhyyden tuntu, rauha ja hyvä
mieli.

Jouluna alkoi meidän pelastuksemme
kannalta  tärkein tapahtuma-sarja.  Sen
on Herran apostoli kiteyttänyt sanoi-
hin: ”Jumala  itse teki Kristuksessa
sovinnon maailman  kanssa eikä luke-
nut ihmisille viaksi heidän rikkomuksi-
aan.”  2. Kor. 5:19. Ilman tätä viestiä jou-
lu ei olisi joulu.  Evankeliumi tekee jou-
lusta joulun.

Siunatkoon Jumala hyvyydessään ja
ihmisrakkaudessaan elämämme muistot
ja suokoon meille joulun rauhan ja siu-
nauksen.

 Seppo Komonen
Rovasti,

Kangasniemen emeritus kirkkoherra

Vuokselalaisten evakuointi tapahtui
kesäkuussa 1944, jolloin Seppo oli  kah-
den  ja puolen päivän ikäinen evakko-
matkalle lähdettäessä.

Jouluhartaus
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Talvisodan alkua valottava semi-
naari pidettiin Karjala-talolla 5.12.
Tilaisuuden järjestivät Karjalan

Liitto sekä Terijoen, Kivennavan, Rau-
dan, Sakkolan ja Metsäpirtin pitäjäyh-
teisöt. Talvisotaseminaari oli tullut seu-
raamaan runsaslukuinen yleisö.

Tilaisuudessa keskityttiin ennen kaik-
kea sodan alun tapahtumiin, miksi jou-
duttiin sotaan ja miten selvittiin sodan
ensimmäisistä päivistä ja miten saatiin
siviilien evakuointi käyntiin.

Professori Ohto Manninen, juuri Pie-
tarista palanneena, kertoi miksi joudut-
tiin Talvisotaan ja miten ratkaiseva mer-
kitys oli Molotov-Ribbentrop -sopi-
muksella. Hän valotti myös Venäjän his-
torian tulkinnan vaihtuvuutta vuosien
varrella.

Toinen esitelmän pitäjä, FM Liisa
Ahokas kertoi karjalaisten kokemuksis-
ta ensimmäiseltä evakkomatkalta. Esi-
telmä perustui hänen vuonna 2009 val-
mistuneeseen pro gradu -tutkielmaan
Turun yliopiston Suomen historian lai-
toksella. Innoittajana tutkimukselle oli-
vat hänen omat isovanhempansa, jot-
ka lähtivät evakkoon lapsineen Lumi-
vaarasta. Tutkielmasta on julkaistu kir-
ja ”Evakkomatkalla”. Liisa Ahokas toi-
voo teoksen antavan enemmän tietoa
evakkomatkasta nuoremmille polville ja
sitä kautta oman historian ja juurien
syvempää ymmärrystä.

Eija Sipiläisen ja Raita Karpon runon-
lausunnan ja laulun jälkeen alkoi odo-
tettu paneelikeskustelu. Siihen osallis-
tuivat Helli Taponen, Tyyne Viljakainen,
Irma Havumäki, Leo Laulajainen ja Pentti
Kaihoniemi järjestävistä pitäjäyhtei-
söistä. Juontaja Teuvo Kuparisen joh-
dolla kuunneltiin panelistien kertoma-
na evakkomatkan alun karua todelli-
suutta. Tärkeimpänä tuli esille kodin
menettäminen ja huoli huomisesta. “Ik-
käin mie muistan”.

Viimeisenä kertoi Sakkola-Säätiön
kunniapuheenjohtaja Yrjö Raaska ve-
teraanin ajatuksia Talvisodan ensim-
mäisistä päivistä. Yleisö kuunteli aivan

Antinpäivä aamu 1939
Talvisotaseminaarissa Karjala-talolla

hiljaa veteraanin kertomaa. Yrjö Raas-
ka lopetti toteamalla, että alueet Suvan-
non eteläpuolella olivat 6.12.1939 jo vi-
hollisen valloittamia.

Kiitos järjestäjille hyvästä seminaa-
rista!

Eero Pilviniemi

Seminaarin esiintyjäkaartiin kuuluivat mm. Ohto Manninen (vas.), Liisa Aho-
kas, Leo Laulajainen ja Yrjö Raaska.

Tilaisuuden juonsi ja paneelikeskus-
telua luotsasi Teuvo Kuparinen.

Kuulolla olivat mm. Eila ja Erkki Pek-
karinen Raudusta.

Kahvitauolla Liisa Ahokas ja Yrjö
Raaska.
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Sakkolan Vilakkalasta kotoisin ole-
va Teuvo Viskari on välittänyt toi-
mitukselle muistelmat, jotka naa-

puripitäjä Valkjärveltä lähtenyt Viljo Ky-
mäläinen on merkinnyt muistiin talvi-
sodan viideltä ensimmäiseltä päivältä.
Niissä hän kuvailee yksityiskohtaises-
ti ”mitä mieletön sota sai aikaan tämän
sukupolven raskaina päivinä”.

Ohessa lyhennettyjä otteita Kymäläi-
sen muistelmista evakuointitehtävänsä
ajalta.

”Sota tuo tullessaan suurta kärsimys-
tä, ei vain sotilaille, vaan myös siviili-
ihmisille. Ja lisäksi viattomat luontokap-
paleet, kotieläimet saavat sodan sytty-
essä armottoman kohtalon osaksensa.
Näistä kärsimyksistä joutuvat rajaseu-
tujen asukkaat ja eläimet ensimmäisinä
osalliseksi. Niin kävi myös talvisodan
ensimmäisinä ja raskaina päivinä. Se
kaaosmainen tilanne, joka vallitsi teillä
ja kujilla, sitä jouduin seuraamaan vii-
tenä ensimmäisenä sotapäivänä.”

”Olin PPP 2:n kasarmilla Valkjärvellä
suorittamassa YH:n alaista palvelusta,
kun sota syttyi 30.11.1939.

Kotini sijaitsi Punnusjärven rannalla
noin kymmenen kilometrin päässä ka-
sarmilta. Sain luvan käydä yön aikana
kotona. Esikuntavääpeli heitti eteeni
pöydälle kolme laatikkoa kiväärin pat-
ruunoita ja sanoi, ota nuo mukaasi, nii-
tä voit tarvita.”

Erinäisten vaiheiden jälkeen Kymäläi-
nen pääsi kotiinsa, vaikka raskas am-
mus oli katkaista hänen matkantekon-
sa lyhyeen. Kotona käynti oli lyhyt,
eikä hän kertonut tapahtumista, vaikka
aavisti että lähtö on kaikille tulossa tun-
temattomille teille. Oli aika palata kasar-
mille, josta komppania oli perääntynyt
Kuoppahampaalaan noin kolmen kilo-
metrin päähän.

”Iltapäivällä tuli lähetti ja haki minut
komentopaikalle. Siellä ilmoitettiin, että

Otteita talvisodan viideltä
ensimmäiseltä päivältä 1939

Nirkkolan kylään on teurastettu auto-
kuorma sikoja erääseen pihaan ja ne on
haettava sieltä pois. Emme ehtineet läh-
teä, kun tuli tieto, että taistelut raivoa-
vat siellä, eikä sinne enää pääse. Tuli
uusi määräys; saatte valita viisi reipas-
ta sotilasta mukaanne. Teidän ryhmän-
ne joutuu evakuointitehtäviin. Pyyn-
nöstä pääsin Punnusrannan kyliin, jois-
sa paikat olisivat tutut. Määräyksestä
jouduimme nimismiehen käyttöön niin
kauan kuin hän haluaa.

Tehtävänä on tyhjentää kylät. Ilma-
vaaran takia niiden on oltava tyhjänä
aamukuuteen mennessä. Karjat on las-
kettava yhteen laumaan tielle ja valvot-
tava, että siviiliasujat lähtevät myös.
Tielle väsyvät eläimet on ammuttava ja
siirrettävä syrjään, että tie on auki soti-
laskuljetuksille.

Rajoilta oli väestö ja karja lähteneet
jo edellisen päivän aamuna, joten ne
olivat joutuneet kulkemaan jo toista
vuorokautta. Näky oli aika lailla lohdu-
ton. Ensimmäisen tielle väsyneen leh-
män jouduimme ampumaan jo alkumat-
kasta. Se ei ollut helppo tehtävä hoita-
jan seuratessa vierestä”.

Kymäläiselle sotilastovereineen tuli
kullekin yli kymmenen talonväen häätö
matkaan, Kymäläiselle myös oman ko-
titalonsa.

”Eräskin talonisäntä otti kantamuk-
sen vasta jauhettuja vehnäjauhoja ja
hautasi kellonsa ja rahansa maahan,
jotka arveli jälkeenpäin käyvän hake-
massa. Ei niitä sitten enää välirauhan
aikaan löytynyt”.

”Mikä oli se voima, joka pani nämä
onnettomat niin äkkiä liikkeelle, monet
yösydännä vuoteeltaan herätettyinä,

ilman mitään omaisuutta, pieni nyytti
selässään, ilman mitään tietoista pää-
määrää ja tulevaa kohtaloaan kohti. Ih-
meekseni en nähnyt näiden silmissä
kyyneleitä kuin harvoissa tapauksissa.
Sinä yönä näin mitä erilaisimpia lähtö-
hetkiä. Minulle sanottiin monta kertaa,
mitä minä oikein ottaisin mukaani”.

”Sillalla oli vain ratapölkyt palkkien
päällä poikittain, joten siinä oli vaikea
lehmien kulkea. Mentyäni perässä rau-
tatiesillalle, sieltä ojan pohjalta kuului
kovaa ähkinää. Kivien välissä näin nel-
jä lehmän sorkkaa ylöspäin värisevän
kuin vilutautisella. Yksi lehmä oli pu-
donnut ja ottanut 7-8 metrin voltin kivi-
en väliin. Kiväärin luoti teki lopun tä-
män lehmän kärsimyksistä”.

”Asemalla odotushuoneen lattia oli
aivan täynnä väsyneitä. Siinä tasku-
lampun valossa huomasin pöydän jal-
kojen vieressä hyvin vanhan naisen,
kasvot olivat tuhkanharmaat ja liikku-
mattomat, hän oli kuollut. En tullut tie-
tämään, liekö kuollut siinä ja ken lienee
ollut. Vainaja nostettiin halkoliiteriin,
enkä sen jälkeen kuullut, mistä sai lo-
pullisen leposijansa”.

Kymäläinen saattoi myös oman koti-
väkensä matkaan. Äiti otti mukaan pus-
sin vehnäjauhoja, että olisi perille pääs-
tyä voinut paistaa tuliaisiksi lettuja.
Kiireessä mukaan lähtikin kahden kilon
suolapussi, mikä ilmeni päästyä Turun
läänin Kosken kirkonkylään saakka.

Vähän myöhemmin evakuointipäivi-
nä Kymäläinen pääsi vielä kotiinsa.
Edessä oli raskas tehtävä tappaa na-
vettaan jääneen pienkarjan kärsimyk-
set, ettei niitä eläviltä poltettaisi: kolme
sikaa, vasikkaa ja viisi kanaa.

”Kun olin aikani niiden perässä pouk-
koillut, hiljeni elämä navetassa, ja olin
itsekin hikisenä kurjassa kunnossa, pi-
meässä lantanavetassa tuhrinut vaat-
teeni. Se oli sodan katkerin ja viimeisin
käyntini kodissani talvisodan ensim-
mäisinä iltoina”.

”Lisäksi viattomat luonto-
kappaleet, kotieläimet saavat
sodan syttyessä armottoman

kohtalon osaksensa.”
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”Esi-isiemme kohtalo oli taas toistu-
nut, mitä nurjimman kohtalon tavalla.
En tarvinnut valoa palatessani, sillä
tulipalojen loimu kuvasti vähän lumen
verenkarvaisen punaiseksi”.

Viidennen sotapäivän muistoissa on
ikävä tapaus vanhan isännän hevosen
lopettamisesta.

”Tapasin maantiellä erään partaisen
vanhuksen matkaamassa hevosineen ja
kuormineen. Hevonen oli valjastettu
reslareen eteen ja kuormassa oli suuri
määrä sekalaista irtainta. Hevosen vie-
rellä käveli toinen nuorempi hevonen,
olisiko ollut parin vuoden ikäinen var-
sa, kolmella jalalla. Valjaissa oleva he-
vonen veti sitä puoliväkisin perässään.
Rintamalle matkalla olleen kuorma-au-
ton lava oli töytäissyt hevosen lonkal-
ta kämmenen kokoisen palan nahkaa ja
lihaa, mikä retkotti siinä kupeella. Van-
hus katsoi minuun hätääntyneesti, kyy-
neleet tipahtivat silmistä ja katkonaises-
ti tulivat sanat: ”Älä ammu kantakirja-
tamman varsaa”.

Säälitti vanhuksen katse. Säälitti
myös hevosen suurien silmien moljo-
tus, ikään kuin armonlaukausta anoen.

”Vanhuksen huomaamatta painoin
pistoolin piipun otsakarvoihin, lauka-
us kajahti ja luoti teki tehtävänsä. Van-
hus ei puhunut minulle enää sanaa-
kaan, vaan jatkoi allapäin matkaansa”.

Viiden päivän kuluttua raskas evaku-
ointitehtävä päättyi Kymäläisenkin
osalta, kun tantereet kutsuivat toisaal-
le.

”Emme puuttuneet enää tiellä tapah-
tuvaan liikenteeseen, vaikka näkymät
olivat edelleen hyvin surulliset. Tulim-
me Äyräpään lossille ja sieltä matka
kohti Laatokkaa alkoi. Uusia vaikeita
tehtäviä oli vielä edessäpäin”.

Viljo Kymäläinen
syntynyt 14.1.1914,

kuoli 10.9.1994.

Talvisodan syttymisen 70-vuotis-
muistopäivänä Lempäälässä jul-
kistettiin kirja Sota muistoissa –

Lempäälän veteraanien kertomuksia.
Pääasiassa veteraanien ja lottien hen-
kilökohtaisista muisteluista kootun kir-
jan on kirjoittanut tietokirjailija, toimit-
taja Ritva Mäkelä.

Koska Lempäälä on yksi sakkolalais-
ten sijoituskunnista, on kirjaan saatu
haastatteluja myös karjalaisilta sodan
kokeneilta ihmisiltä. Heitä ovat mm. Sirk-
ka ja Kaarlo Kuuppo, Väinö Leppänen,
Viljo Pitkänen, Eino Valtonen, Arvi Ruot-
tunen, August Viskari, Helvi Talvio,
Helvi Toiva ja Martta Pajari. Sakkola-
laisten lisäksi on haastateltu muutamia
muita karjalaisia, jotka ovat muista pi-
täjistä.

– Sodan muistot eivät ole häipyneet
veteraanien muistoista, vaan monet
osaavat edelleen yksityiskohtaisesti
kertoa sotareissunsa vaiheet. Tosin on
heitäkin, jotka eivät näihin muistoihin
enää halua palata, toteaa Ritva Mäkelä.

Kirjaan on haastateltu kaikkiaan 64
henkilöä.

– Suurin osa muistelijoista on sodas-
sa taistelleita miehiä, mutta lisäksi on
kuultu sellaisia sota-aikana varusmies-
palveluaan suorittaneita, jotka eivät rin-
tamalle asti ehtineet, sekä sotilaspoi-
kia, joita tarvittiin monenlaisissa sota-
aikaan liittyneissä
tehtävissä. Talvisodan veteraaneja kes-
kuudessamme on enää hyvin vähän,
mutta muutamia on vielä löytynyt haas-
tateltaviksi.

Kirjassa on myös naisten kertomuk-
sia – niiden, jotka lottina palvelivat so-
tatoimialueella tai kotirintamalla, sekä
niiden, jotka kantoivat suuren vastuun
kuljettaessaan karjaa ja omaisuutta sa-
tojen kilometrien pituisen evakkomat-
kan Karjalasta Sisä-Suomeen. Myös
lapsen näkökulma on esimerkinomai-

Sodan muistot ovat tallessa

Ritva Mäkelän kirjoittaman Sota muis-
toissa -kirjan teossa avusti mm. Sak-
kola-Säätiön pj.  Hannu Turkkinen.

sesti otettu huomioon: miten lapsi sota-
ajan kauhut koki. Kertomusten lisäksi
kirjassa on suuri määrä valokuvia.

Veteraaniperinteen tallentaminen sai
alkunsa Lempäälän kirkkoherra Mikko
Oikarisen aloitteesta, ja päätöksen kir-
jan julkaisemisesta teki Lempäälän kun-
nanhallitus itsenäisyyden juhlavuon-
na 2007.  Myös seurakunta osallistui
hankkeen kustannuksiin. Kirjan toimit-
tajaa auttoi haastattelujen teossa Sak-
kola-Säätiön ja Lempäälän Sotaveteraa-
nien puheenjohtaja Hannu Turkkinen.

Sota muistoissa -kirja on kunnian-
osoitus veteraaneille, ja samalla sen tar-
koituksena on omalta osaltaan auttaa
nuorempaa polvea ymmärtämään, mitä
tapahtui niinä vuosina, jolloin Suomi
taisteli itsenäisyydestään.

Marjo Ristilä-Toikka

Sota muistoissa – Lempäälän
veteraanien kertomuksia
-kirjan hinta on 25 euroa.

Tilaukset:
Ritva Mäkelä, puh. 050 518 5010,
ritva.makela@koti.soon.fi

Raili Reini 050 383 9675,
raili.reini@lempaala.fi

”En tarvinnut valoa
palatessani, sillä tulipalojen
loimu kuvasti vähän lumen
verenkarvaisen punaiseksi.”
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Res.alikersantti s. 22.2.1913 Sak-
kola, Riiska. 227585. Puhelinryh-
män johtaja. Saapui 7.10.1939.

Lokakuun 7 pv 1939 sain kutsun yli-
määräisiin kertausharjoituksiin Raudun
suojeluskuntatalolle, jonne saavuttiin
aamulla klo 06.30. Siellä jaettiin miehet
eri ryhmiin, jouduin toiseen tulenjoh-
don puhelinryhmään. Reserviaikana ra-
kennettiin puhelinyhteydet patterien
asemiin ja tulenjohtopaikoille, joita oli
useampia. Tämän jälkeen olimme aina
päivystysvuoroissa tj-paikoilla. Ensin
Kelliän notkossa Matti Kyllästisen ta-
lossa. Tämän jälkeen oli sitten päivys-
tys Liippuan mäellä Oravan talossa sii-
hen saakka kunnes sota alkoi.

Marraskuun 30 pv 1939 klo 03.00 aa-
mulla Ptrin päällikkö ilmoitti, että ryssä
on katkaissut suhteensa meihin. Käski
laittaa kaikki kuntoon hälytyksen va-
ralta, jotta joutuisimme nopeasti jokai-
nen omille paikoillemme ja sitten klo 6.55
olikin meille taisteluhälytys, jonka jäl-
keen heti puhelinmiehet menimme au-
toon ja ajoimme Pirholan mäelle jossa
tulenjohtaja oli. Oltuamme siellä muu-
taman minuutin alkoi ryssä ampua sii-
hen mäelle. Puhelinlijamme menivät
poikki. Lähdin linjapartioon joka oli
sodan ensimmäinen linjapartio meidän
linjoilla. Ensimmäinen päivä oli minulle
raskain koko sodan aikana. Ensimmäi-
nen yö rintamalla kului rauhallisesti.

Luettuani Kapteeni Metsolan
muistelmateoksen talvisodan ajalta:
Rautulaisten ja Sakkolalaisten pääl-
likkönä, totean isäni kirjoittaman
tekstin Metsolan antamaksi käskyk-
si, että jokaisen upseerin ja aliup-
seerin on kirjoitettava yksi siniruu-
tuinen arkki     1. Erillisen Patterin
historiaa  ”Mieleenpainuvia elämyk-
siä sodan ajalta”.

Muistiinpanot löysin isänpäivä-
nä,  muistellessani 25.7.1941 Viteles-
sä kaatunutta isääni, lukemalla hä-
nen talvisodan aikana äidilleni kir-
joittamiaan kirjeitä.

Maire Saarinen

Viljo Martti Lampun muistiinpanoja
talvisodan ajalta

Kolmena ensimmäisenä sotapäivänä
ryssä ampui kaikki ammukset jäykkinä,
saamatta minkäänlaista vaikutusta ai-
kaan muualla, paitsi puhelinlinjoilla jot-
ka oli puihin rakennettu. Johdot katkei-
livat ainoastaan sirpaleista ja ilmanpai-
neesta. Tästä sain sen huomion, että
linjat sodan aikana on aina parempi ra-
kentaa maahan, sillä silloin ei ole niin
suurta sirpalevaikutusta.

Joulukuun 2 pv:n iltana saimme käs-
kyn vetäytyä Vuoksen pohjoispuolel-
le. Vetäytyminen tapahtui ilman min-
käänlaista häiriötä. Täällä majoituimme
Valkjärven kylään, jossa muutaman päi-
vän levättyämme ajoimme jälleen ase-
miin Kiviniemen kylän kohdalle. Siinä
laitoimme kahdet asemat ja rakensimme
puhelinyhteydet. Saatuamme ne kun-
toon vielä samana iltana saimme yhte-
yksien purkamiskäskyn. Sen jälkeen
menimme Vuokselan Kuninkaanristiin
kymmenen aikaan illalla. Majoituspaik-
kana oli Kuninkaanristin kansakoulu,
mutta samana yönä klo 2.00 lähdimme
takaisin Sakkolan Valkjärvelle, jossa
majoituimme kansakoululle. Täällä kai-
voimme patterin asemat ja tulenjohto-
paikat. Toinen tulenjohtopaikka oli Viik-
sanlahdessa ja toinen Saviojalla. Sitten
rakensimme puhelinyhteydet. Näissä
asemissa olimme viikonpäivät.

Joulu meni näissä asemissa kaikkine
mukavuuksineen, joulupukin muistaes-
sa jokaista paketilla.

Joulukuun 26 päivän iltana tuli siirto
Haparaisiin. Marssi tänne onnistui hy-
vin ilman minkäänlaista häiriötä. Täällä
rakensimme asemat ja tulenjohtopaikat,
toinen Haparaisten kansakoulun luona
ja toinen Volossulan kylän laitaan. Tän-
ne meille tuli pitkät puhelinyhteydet.
Kaiken kaikkiaan noin 35 km kaksois-
johtona. Toinen Volossulan linja oli ke-
vytkiinteä, mutta sitä ei voinut pitää
lainkaan kunnossa kun se oli puihin
rakennettu. Etenkään yöllä pimeässä
sitä ei voinut partioida lainkaan. Suo-
malainen kenttäkaapeli on parhain ja
maahan vedettynä.

Haparaisissa olimme………(Vuosien
saatossa loppuosa muistelosta lienee
syystä tai toisesta kadonnut. -MS)

Tuomittu talo
Autio piha, hylätty talo
ikkunoista on sammunut valo
ovet on auki, liesi on jäässä
ammuttu koira porraspäässä.
Oudosti täällä nyt askeleet kaikaa;
seinäl‘ on kello, tauonnut aikaa,
pöydällä kantele, nurkassa rukki -
viimeksi sillä on kehrännyt lukki.
Kauniisti elivät täällä he kerran
peltojen keskellä pelossa Herran;

helisi kantele, hyrisi ruki,
ikkunan alla pihlaja kukki.
Autio talo, tuomittu talo,
räystäitä nuolee jo liekkien palo -
mutta ei liekit tuhota saata
rakasta, ikuista perintömaata.

Yrjö Jylhä
Kirjasta  Kiirastuli
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Käyt taistoissa tattojen teitä
Sinä urhea Kannaksen mies,
on rautainen tahtosi voima
vaikk' tummui jo kotilies.
On jäljellä isien usko
ja rakkaus syntymämaan,
jonka eestä et väistyä tahdo,
vaikk’ kulkisit kuolemaan.
Tämä maa on pyhä ja kallis,
sen vapaus vaihtamaton,
kansa kärsi ei vierahan iestä,
on linjamme murtumaton.
Me taistoissa luota emme
kuin Stalini tavaraan,
mutta pienikin olla voi suuri,
kun turvaapi Jumalaan.

Kannaksen soturille

Riiskalaisia tykkimiehiä YH:n aikana. Edessä vas. Tauno Paussu, Veikko Skyttä, Eino Heikkonen, Väinö Pekkanen,
Martti Tenkanen ja Johannes Nuora. Toinen rivi vas. Eino Paussu, Tuomas Tenkanen, Juho Rastas, Vilho Luostarinen,
Jalmari Kiiski, Väinö Karvanen, Väinö Rastas, Oiva Koppanen ja Topias Pulakka. Kolmas rivi vas. Tauno Koppanen,
Mikko Lamppu, Toivo Tuokko, Toivo Ukkonen, Yrjö Lautarinne, Toivo Rastas, Viljam Tatti, Emil Koppanen, Emil Kekki
ja Feliks Skyttä. Takana vas. Santeri Paussu, Viljami Pulakka, Tauno Pulakka, Väinö Koppanen, Eino Tatti, Jalmari
Koppanen, Iivari Laulajainen, Tauno Leppänen ja Viljo Lamppu.

Sai jättää Kannaksen kansa
kotikontunsa aarteineen,
sai tarttua kulkijan sauvaan
moni vaimo lapsineen.
Sai vaihtaa kotinsa onnen
ja turvata vieraaseen,
sai kyynelin leipänsä kastaa
sydän murheesta murtuneen.
Jäi rajoille rakkaimpamme
he maatamme puolustamaan,
me kauas jouduimme tänne
kotikontuja kaipaamaan.
Monen kohdalle kaipaus tyhjä,
joka koskaan ei täyttyä voi,
kun valkoisen vartijan Suomen
puku punaisna purppuroi.
On kuvana miestemme eessä
rajapyykkimme paikoillaan,
he ennen ei hellitä peistä
kunnes Kannas on ennallaan.

Sinivalkoinen lippumme siellä
vapautta jo hulmuaa,
oma kultansa kotitiellä
kera lastensa vaeltaa.
Näissä aatteissa taistelette,
unikuvat ne olla ei voi,
vaikka julma vainoojan valta
sotauhreja maallemme toi.

Se murhaa vaimot ja lapset
ja kaupungit kadottaa,
mutta rauhan aamua kerran
vielä Suomemme odottaa.

Anna Lamppu
kirjoitti tämän runon
miehensä Viljon pyynnöstä
kohottamaan taistelijoiden
mielialaa talvisodan aikana.
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Talvisodan muistojuhlaa vietettiin
Mynämäellä 28.11.  Seppelten
laskun ja hartaushetken jälkeen

siirryttiin hernerokalle. Säästöpankin
kerhotila täyttyi haastelemisesta.

Kirvesmäki Kerhon järjestämän tilai-
suuden aloitti puheenjohtaja Mauri
Ukkonen tervehtien yleisöä, jota oli liki
sata henkeä.

”Miten talvisotaan jouduttiin”- aihet-
ta pohti historiantuntija Kimmo Laula-
jainen. Hän vei ajatukset aina Hansalii-
tosta Pietari Suuren aikaan. Suomenlah-
den tärkeys Venäjän merenkulun ja kau-
pan väylänä länteen on korostunut
kautta aikain.

Laulajaisen mielestä Suomen suuri-
ruhtinaskunnan aika loi hyvän maape-
rän Suomen itsenäistymiselle – ”Suomi
syntyi!” Vapaussodan aikana Suomen
ja Saksan suhteet lähenivät, 12500 sak-
salaissotilasta osallistui taisteluihin
Suomessa. Itsenäisiä valtioita syntyi
paljon Euroopan alueelle mm. Viro, Lat-
via ja Liettua. Saksa alkoi uhonsa Hitle-
rin vallan myötä. 1939 Saksa ja Neuvos-
toliitto sopivat yhteistoiminnastaan,
pian Saksa hyökkäsi Puolaan. Kimmo
Laulajainen muistaa sähkösanoman,
jota jaettiin Helsingissä: ”Saksa hyö-
kännyt Puolaan.”

Neuvostoliitto halusi Suomelta alue-
luovutuksia, joihin ei voitu suostua.
Toistamiseen asiasta neuvoteltiin Mos-
kovassa, mutta Suomi ei antanut perik-
si. Tällöin Neuvostoliitto katkaisi dip-
lomaattiset suhteet. Ja kohta kuultiin
Mainilan laukaukset. Neuvostoliiton
päämääränä oli koko Suomen valtaus.

Muistoa ja
muistoja

kunnioittaen
- talvisodan

hengessä

Aulis Ukkonen, Kirvesmäki
Aulis muisteli saaneensa tiedon so-

dan alkamisesta musiikinopettajalta
Käkisalmen koulun pihalla. Näin muisti
myös koulutoveri Aune Koppanen.
Opettaja oli käskenyt oppilaiden hakea
tavarat pulpeteista. Koulunpito oli lop-
punut siihen. Aulis oli Kiviniemeen
päästyään kysellyt Kirvesmäelle, kotiin
pääsystä. ”Kirvesmäellä taistellaan jo”,
hänelle oli vastattu. Aulis otti suunn-
aksi Sysmän, jossa hänen mummonsa
veli oli kirkkoherrana. Omasta perhees-
tään hän ei tiennyt. Viikon verran Aulis
kulki junilla, kunnes pääsi Sysmään.
Aulis toimi rovastin hevoskuskina ja
pilkkoi puita. Hän oli tuolloin 14-vuoti-
as. Muu kotiväki oli tullut evakkoon
Rantasalmelle.

Leo Laulajainen, Tappari
Leo nimittää itsensä ”ensimmäiseksi

evakoksi.” Hänen kotinsa Metsäpirtin
Tapparissa rajan lähellä oli Suomen
kaakkoisin kulma. Laulajaisen talossa
piti olla puintipäivä 9.10. Rajavääpeli tuli
sanomaan, että täytyy evakuoida. Pui-

”Olen juurtunut näihin maisemiin”

minen jäi. Koulunkäynti oli loppunut jo
syyskuun puolivälissä.

Leo muistaa väen saunoneen myllä-
rinsaunassa 29.11.1939. Miehet puhui-
vat, ettei ryssä ala sotaa talvea vasten.
Toisin kävi seuraavana aamuna seitse-
mältä. Täpötäydet reet täyttivät tiet.
”Ilmavaara, ilmavaara” – huuto kuului.
Kaksi viholliskonetta lensi puiden ylä-
puolella.  Toinen kone ammuttiin alas
ja toiseenkin osui. Ilma oli pakkashuur-
teinen, ”Keski-Suomi jyllää!” huuteli-
vat vastaan tulevat sotilaat lähtijöille.
”Pitäkää puolenne!” huudettiin heille
takaisin. Leo Laulajaisen evakkotaival
kesti yhdeksän vuotta, kunnes perhe
sai pysyvän paikan Alastarolta.

Anna Eeva os.Nalli, Läämäki
Anna muistaa äidin tulleen navetas-

ta, Suvannon rantaan oli jo osunut am-
mus. Äiti huusi: ”Nyt tytöt yllää!” Kii-
reellä puettiin päälle kaikki hameet, har-
maat villasukat jalkaan, kylmä ei ollut.
Koulureppu jäi kotiin, se surettaa An-
naa vieläkin. Perheen hevonen oli an-

Seppeleenlaskijoina Airi Touru ja Ossi Tuokko.
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nettu armeijalle. Naapurin, Loposen
Armaan rekeen ahtautui yhdeksän ih-
mistä, Annan isä oli jo hyvin sairas,
hänet asetettiin ensin oljille makaamaan.
Viime hetkellä vielä haettiin valokuvat
mukaan. Hevonen pillastui lähestyvi-
en lentokoneiden äänestä. Vastaantu-
levat sotilaat lauloivat. Päästiin vihdoin
Saapron kautta Käkisalmeen koululle
majoitukseen, isä vietiin sairaalaan. Hän
kuoli ja tuli haudatuksi Käkisalmen hau-

tausmaalle. Vuosikymmeniä myöhem-
min Anna kulki Käkisalmen entisellä
hautausmaalla miettien, missä kohtaa
olisi isän hauta.

Anna Eevan tyttärenpoika Mikko
Rainio on lapsuudessaan kuullut van-
hasta Metsäpirtistä paljon. Hän on näh-
nyt puitteet nykyisessä Metsäpirtissä.
Mikon mielestä tunne on jotenkin unen-
omainen entisen ja nykyisen elämän
välillä.

”Taipaleenjoki –
Tuonelanjoki”

Jouko Halmekoski muistaa aatonaa-
ton illan 1940 tätinsä luona. Öljylamp-
pu paloi. Läsnä oli suru isän
kuolemasta.”Minulla ei ole enää isää.”
Jouko lähti aikanaan sotaorpojen am-
mattikouluun Espooseen, josta hän
valmistui kahden vuoden kuluttua prii-
muksena.  ”Olin aluksi varma, etten
osaa…”

Joukon isältä oli jäänyt kirje sodasta,
siinä mainittiin Terenttilä. Missä on
Terenttilä, asia alkoi viipyillä mielessä.
Missä on isän lepopaikka. Miten sinne
pääsee?

Jouko oli mukana Kirvesmäki Kerhon
matkalla 1990 – päästen Taipaleeseen,
Terenttilään, peltoaukealle. Jouko Hal-
mekoski on ollut myös pystyttämässä
Taipaleen ristiä, kuu paistoi silloin. Hän
sai kunnian pitää puheen kenttähauta-
usmaan juhlassa. Nämä kokemukset
ovat olleet hänelle hyvin arvokkaita.

Jouko Halmekoski lausui Yrjö Jylhän
runot ”Laulu joesta” sekä ”Kirvesmä-
ki.”

Talvisodan muistojuhlan yhteislaulut
säestivät Riitta ja Raimo Henriksson,
yksinlauluja lauloivat Leila Pahomow
sekä Heikki Sikilä. Juhlan juonsi Tapa-
ni Myöhänen leppoisaan tapaansa.

Rovasti Pauli Tuohioja piti tärkeänä
toivon säilyttämissä erilaisissa elämän-
tilanteissa, hänen mielestään karjalai-
set kokoontuessaan ja käydessään ker-
ta kerran jälkeen kokemuksiaan läpi
ikään kuin terapoivat toinen toistaan.
Tuohioja otti esimerkiksi psalmin 137,
joka kuvaa pakkosiirtolaisuutta.  Näin-
kin sen voisi lukea: … virtain vierillä
me istuimme ja itkimme, kun Karjalaa
muistelimme. Pajuihin, joita siellä oli, me
ripustimme kanteleemme.

Juhlan päätökseksi Kirvesmäki Ker-
hon kunniapuheenjohtaja Aulis Ukko-
nen kiitti kaikkia juhlan toteuttajia.

Helka KorpelaKoulutoverit Aune Koppanen ja Aulis Ukkonen.

Musiikkia tarjoilivat Heikki Sikilä ja Henrikssonit.
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silloin olemme liittyneet vankaksi muu-
riksi, jota ei ulkoinen vihollinen eikä si-
säinen epäsopu voi kukistaa. Silloin
olemme pieninäkin suuria, sillä silloin
on turvanamme ikiaikojen Jumala.

Niin kuin jokainen tiedämme, ovat
suuret asiat tulleet ratkaistuiksi rauhal-
lisia teitä, ja niinpä voimme valmistau-
tua rauhallisina kansalaisina vastaan-
ottamaan Rauhan juhlaa, missä ja mi-
ten sitä sitten vietämmekin.

Tämän illan ovat paikallisosastomme
lotat järjestäneet Sk väen perhejouluk-
si, ja saan lausua Teidät arvoisat vie-
raamme tervetulleiksi tähän juhlaan ja
toivon että viihdytte hyvin nyt täällä
keskuudessamme. Tervetuloa!!!

V:mäki 30-11-1938
Alma Kuoppa

Kiitos kaikista jouluista vapaassa
Suomessa. Kiitos kaikesta, mitä metsä-
pirttiläiset ovat antaneet vapaudelle.

Hyvää Joulua 2009!
Anja Kuoppa

Seuraava puhe on lotta Alma Kuo-
pan laatima, ja hän piti puheen
Metsäpirtin lottien suojeluskun-

talaisille järjestämässä pikkujoulujuh-
lassa 1.12.1938. Tervehdyspuhe on päi-
vätty Villamäellä 30.11.1938.

Arvoisa vieraamme!

Mikä riemu sykähdyttääkään rintaam-
me saadessamme kokoontua taas kuu-
semme ääreen joulukynttiläin valaessa
ympärillemme lämmintä, sadunomaista
hohdettaan!

Tunnemme sen arvon erikoisesti tänä
jouluna, sillä onhan vasta muutama viik-
ko ajasta, jolloin suojeluskuntalaisem-
mekin saivat laittautua lähtövalmiiksi
puolustamaan käskyn tullen maatamme
- . Sitä ei kuitenkaan tällä kertaa tullut,
ja tunnemme syvää kiitollisuutta siitä
sitä Kohtaloa kohtaan, joka salli näin
tapahtua.

Onhan tosiaankin kulunut vasta muu-
tamia viikkoa ajasta, jolloin sodan alku
Euroopassa oli vain päivien kysymys,
niin että mekin täällä sisäisellä järkytyk-
sellä tunsimme, kuinka minä hetkenä
tahansa saattoi perivihollisemme rajan
takaa uhoa tänne tuhoa, kuolemaa.

Toteutumisellaan oli silloin meidän-
kin kohdallamme Rajan lapsen valitus:

- Meidän pirtit – Ensi kokot
- Meidän miehet – ensi uhri
- Meidän naiset – ensi kyynel

Ajatuksemme askartelivat pakostakin
päivien polttavissa kysymyksissä. –
Tuleeko sittenkin sota? – Tempaako se
meidätkin pyörteisiinsä tahtomattam-
mekin - ? Entä mitä se tuo mukanaan –
sitä ei tohtinut edes ajatella. Ei tahto-
nut jokapäiväinen työ maistua. Epävar-
muutta lisäsivät vielä ne useat rajanyli-
tykset, mitkä niinä päivinä kantautuvat
näkemiimme ja kuulemiimme. – Ja missä
liikuimmekin, kaikkialla näkyi maanpuo-
lustusväkeä, sotilaita, sk.laisia, lottia –

Metsäpirtin lottien pikkujoulutervehdys
vuodelta 1938

heitä joitten ensisijassa on vastattava
isänmaamme vapaudesta ja kotiemme
turvallisuudesta, kaikki he saamiaan
määräyksiä totellen valmiina tehtäviin-
sä.

-  Samanaikaisesti noin ahdistuksen
päivinä kokoontuvat tuhannet ja tuhan-
net ihmiset kirkkoihin , joihin oli järjes-
tetty rukoushetkiä rauhan puolesta ja
monet tuhannet polvet notkistuivat
kotona Herransa edessä Häneltä apua
pyytäen.

Me saimme rauhan – kenen ansiosta.

Sellaiset ihmiset, jotka eivät usko ru-
kouksen voimaan, saattoivat sanoa,
kun vaara oli ohi: Valtiomiesten taito
sen sai aikaan. Mutta eiköhän se sit-
tenkin ollut rukouksia kuuleva Jumala,
joka antoi neuvottelujen päästä käyn-
tiin ja ohjasi ne onnistumaan. – Nöy-
rästi tunnustaa tämän Englannin kunin-
gas Yrjö näiden päivien jälkeen kansa-
kunnalleen antamassaan julistuksessa,
jossa hän sanoo m.m. ”Levottomuuden
aika on ohi ja tänään saatamme Kaikki-
valtiaalle esittää kiitoksemme siitä, että
Hän armossaan on pelastanut meidät
sodan kauhulta”. – Jospa tämä tunnus-
tus ja kiitos saisi kohota meidänkin kan-
samme johtajien sekä jokaisen kansa-
laisen sielusta, olisi se varmaankin ta-
keena onnellisemmasta tulevaisuudes-
ta.

Me suojeluskuntaväki olemme teh-
neet juhlallisen lupauksen. – Suojelus-
kuntalaiset ovat luvanneet puolustaa
uskontoa, kotia ja isänmaata; ja me lo-
tat olemme luvanneet auttaa suojelus-
kuntaa sen puolustaessa kotia, uskon-
toa ja isänmaata. Nämä lupaukset vel-
voittavat meitä rauhankin aikana rinnan
käytännöllistenkin harjoitusten kanssa
harjoittamaan myös Hengen asein. Sil-
lä niin tärkeä kuin on aseellinen kunto,
yhtä tärkeä on myöskin se, että meitä
jokaista elähdyttää syvä usko ja luot-
tamus Kaiken Kaitsijaan. Silloin, ja vasta
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Pienenä poikana piirtelin paljon, ja
valmiit piirustukset ojensin Alma-
tädilleni, joka asui Iisalmessa.

Hän otti piirustukset mielihyvin vas-
taan ja talletti ne koristeelliseen pahvi-
rasiaan. Samaan rasiaan päätyivät myös
muiden hänen veljenlastensa piirustuk-
set, joita täti kutsui aarteikseen. Puheis-
samme piirustukset olivatkin ”Amman
aarteita”.

Pidetyllä tädillämme ei ollut omaa per-
hettä. Meitä Josi-veljensä lapsia hän
kuitenkin kohteli hellästi kuin omiaan,
ja saman kohtelun häneltä saivat myös
Väinö-veljen lapset.

Alma-tädin kodissa oli karjalainen
henki. Kannakselainen murre ja Metsä-
pirtti-sana tulivat meille lapsille hyvin-
kin tutuiksi. Itse tosin ymmärsin Met-
säpirtin tavallani: se oli talo, jossa täti
ennen vanhaan asui. Vasta myöhemmin
minulle valkeni, että kyse oli kokonai-
sesta pitäjästä. Mutta se oli alusta pitä-
en selvää lapsellekin, että vihollinen
sen Metsäpirtin pois otti, ja tädin kai-
puu sinne oli kova.

Metsäpirtin Koselan kylässä synty-
nyt Alma Myöhänen poistui ajastam-
me kevättalvella 1993. Jos Almamme
eläisi, hän täyttäisi ensi uudenvuoden
aattona 102 vuotta.

Alma-tädin poismeno oli suuri mene-
tys meille kaikille jo aikuisiksi ehtineille
veljenlapsille jälkeläisinemme. Viimei-
sen leposijan Alma sai äitinsä Anna
Loviisan ja sisarensa Maikin (Maria)
rinnalta Iisalmen vanhankirkon hauta-
usmaalta.

Miksi muistelen tätiäni nyt, melkein
kaksi vuosikymmentä hänen kuoleman-
sa jälkeen? Epäilemättä siksi, että kävin
itse ensi kertaa Metsäpirtissä kesällä
2008. Käynti sytytti sieluuni palon koo-
ta mahdollisimman paljon aineistoa su-
vustamme ja sen jäsenistä.

Ehkäpä muistelen tätiäni myös siksi,
että viime kesänä Väinön lapset luovut-
tivat käyttööni kaikki hallussaan olleet
Alma-tädin valokuva-albumit. Niiden
parissa onkin nyttemmin vierähtänyt
tunti jos toinenkin. Kuvat ovat aarteita
minulle.

Lasten Alma-täti elää muistoissa

Myöhästen kotitalo Salmen sillan pos-
kessa Metsäpirtissä kuvattuna ennen
vuotta 1939 (kuva ylh.). Ilmeisesti vuon-
na 1943 otetussa kuvassa (alempi
kuva) talo on poissa. Nykyisin sillan-
suuta hallitsee neuvostoaikana raken-
nettu kulttuurikeskus- ja kauppara-
kennus.

Alma-tädin seurasta saivat nauttia mm.
veljenpojan lapset Heikki ja Suvi.Kuvat kertovat, että tädilläni oli pal-

jon ystäviä. Kuvat kertovat myös hä-
nen lapsuutensa ja nuoruutensa elin-
piiristä. Viisjoki sulkuineen ja kuohui-
neen sekä horisontissa siintävät Suvan-
non lietteet kuuluivat hänen nuoruu-
tensa maisemaan.

Tuli talvisota ja sitten jatkosota. Alma
teki arvokkaan työn lottana. Siinä teh-
tävässä täti joutui moneen vaaran paik-
kaan. Viisi sodan vuotta mursivat hä-
nen terveytensä. Sotien jälkeen Alma,
Maikki ja Anna Loviisa asettuivat uu-
teen kotiinsa Iisalmen Kankaalle, johon
Jr 7:ssä palvellut isänikin muutamaksi
vuodeksi pysähtyi. Itse synnyin Iisal-
messa, josta perheemme muutti Savon-
linnaan 1956.

Savonlinnasta minä sitten koulun
loma-aikoina junalla puksuttelin Alman
ja Maikin luokse Iisalmeen kera isän,
äidin ja sisarusteni. Iltaisin, kun hämä-
rä laskeutui, luki Alma meille lapsille
Mäntylän poikia. Saattoipa ottaa kome-
rosta Ryhmyn ja Romppaisenkin, jos
sitä oikein kinusimme. Omakotitalo, joka
Alman kuoltua siirtyi uusille omistajil-
le, on yhä olemassa Karjalankadun ja
Oikokadun kulmauksessa. Näkymä ton-
tin ympärillä vain on muuttunut täysin
vuosien mittaan. Pelloilla, joilla lapse-
na hiihtelin, seisoo nyt tornitaloja.

Pentti Myöhänen
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Vuokselan  seurakunnan perus-
tamisen jälkeen pidettiin juma-
lanpalvelukset aina vuoteen

1920 asti Uudenkylän rukoushuoneel-
la. Kun pappila ja hautausmaa saatiin
kuntoon, pyysi seurakunta lupaa pitää
jumalanpalvelukset Lammasniemeen ra-
kennetussa kunnantalossa.

Uuden kirkon rakentaminen seura-
kunnalle oli kyllä jo vireillä, sillä jo kir-
konkokouksessa vuoden 1915 kesä-
kuun 3. päivänä valittiin kirkon raken-
nuslautakunta, johon kuuluivat maan-
viljelijät Ville Lääveri Vuosalmelta, Tah-
vo Sihvo Uudestakylästä, Juho Teres-
ka Kuninkaanrististä, Adam Raaska
Noisniemestä ja Juho Enqvist Virkkiläs-
tä. Rakennuslautakunta kokoontui lo-
kakuun 12. päivänä 1916, johon tilaisuu-
teen oli saatu arkkitehti Ilmari Launik-
sen kirkonpiirustuksia nähtäväksi. Ra-
kennuslautakunta valitsi mieleisensä
piirustukset ja esitti ne kirkonkokouk-
selle tammikuun 14. päivänä 1917. Pii-
rustuksen ja kustannusarvion mukaan
oli kirkko rakennettava kivestä 750 is-
tumapaikkaa käsittäväksi. Kirkonko-
kous hyväksyi rakennuslautakunnan
ehdotuksen ja piirustukset lähetettiin
valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Val-
tioneuvosto ei hyväksynyt kirkkoa ki-
vestä rakennettavaksi, vaan määräsi
sen rakennettavaksi tiileistä.

Kun riitaisuudet kirkon paikasta edel-
leen jatkuivat ja Vuosalmen kyläkunta
niihin aikoihin oli hankkeissa siirtyä
juuri perustettuun Vuoksenrannan seu-
rakuntaan, lykättiin kirkon rakentami-
nen siksi kunnes olot selkenevät ja
maailmansota loppuu.

Kirkon rakentamiskysymys oli kirkon-
kokouksessa 1920 taas käsiteltävänä.
Vuosalmen kyläkunta ei tosin päässyt
Vuoksenrantaan, mutta juuri näihin ai-
koihin oli osa Muolaan pitäjäläisiä ryh-
tynyt perustamaan Äyräpään seura-
kuntaa. Kun Vuosalmi oli päättänyt liit-
tyä siihen, lykättiin kirkon rakentamis-
asia siksi, kunnes saataisiin varmuus
Vuosalmen kylän suhteen.

Vuoden 1925 heinäkuussa valtioneu-
vosto päätti uuden Äyräpää - nimisen
seurakunnan perustettavaksi, johon
seurakuntaan tulisi kuulumaan mm.

Vuokselan uuden kirkon rakennusvaiheet
Vuosalmen kylä Vuokselasta. Kirkko-
neuvoston esityksestä pidettiin sitten
Vuokselan seurakunnan kirkonkokous
marraskuun 26. päivänä 1926, jossa kä-
siteltiin kirkon rakentamisasiaa. Kirkko-
neuvosto esitti seurakunnalle, että luo-
vuttaisiin kivikirkosta ja päätettäisiin
rakentaa kirkko puusta kuudellesadalle
istumapaikalle. Kirkonkokous ei kuiten-
kaan hyväksynyt esitystä, vaan päätti
ottaa selvää arkkitehti Launikselta, eikö
sementtitiileistä voitaisi saada kirkkoa
halvemmalla kuin kivestä.

Maaliskuun 7. päivänä 1927 pidettiin
taas kirkonkokous, johon arkkitehti Lau-
nikselta oli saapunut ehdotus kirkon
rakentamiseksi sementtitiileistä. Kirkon-
kokous hyväksyi yksimielisesti ehdo-
tuksen. Ja valitsi uuden kirkon raken-
nuslautakunnan, johon tulivat puheen-
johtajaksi maanviljelijä Reinhold Koira-
nen sekä jäseniksi maanviljelijä Theo-
dor Virkki, Toivo Karonen, Herman
Ryyppö, Juho Tereska, Juho Kiuru,
Helena Lamppu ja pastori Lauri Hyvä-
rinen. Rakennuslautakunnalle kokous
antoi täydet valtuudet hankkia uudet
piirustukset ja ryhtyä sellaisiin toimen-
piteisiin, että uusi kirkko mahdollisim-
man pian saataisiin valmiiksi.

Rakennuslautakunta, tilattuaan uudet
piirustukset arkkitehti Launikselta, ryh-
tyi kesällä 1927 kiireellisesti teettämään
sementtitiilejä. Marraskuun 21. päivä-
nä valtioneuvosto hyväksyi kirkon pii-
rustukset. Rakennuslautakunta hyväk-
syi joulukuun 10. päivänä antaa kirkon
urakalla rakennettavaksi. Helmikuun 6.
päivänä 1928 pidettiin vielä julkinen
huutokauppa, mutta kun siinä ei tehty
yhtään tarjousta, päätti rakennuslauta-
kunta hyväksyä rakennusmestari Ver-
ner Laaksosen Helsingistä tekemän kir-
jallisen alimman tarjouksen 660.000
markkaa. Tarjouksen mukaan kirkon tuli
olla täysin valmiina toukokuun 1. päi-
vänä 1929. Rakennustyöt aloitettiin
maaliskuun 20. päivänä 1928. Loka-
kuussa samana vuonna rakennusura-
koitsija Laaksonen esitti rakennuslau-
takunnalle, että urakkasummaa olisi
korotettava 100.000 markalla. Raken-
nuslautakunta hylkäsi vaatimuksen,
mutta kun urakoitsija uhkasi jättää työn

kesken, esitettiin vaatimus kirkonkoko-
ukselle joulukuussa. Kirkonkokous
päätti myöntyä vaatimukseen ehdolla,
että kirkko tinkimättömästi valmistuu
määräaikana.

Vuoden 1929 toukokuussa urakoitsi-
ja teki taas vaatimuksen urakkasumman
korottamisesta 100.000 markalla. Kir-
konkokous hylkäsi tällä kertaa vaati-
muksen ja asia joutui sopimuskirjan
mukaan välimiesoikeuden ratkaistavak-
si. Välimiesoikeus velvoitti urakoitsijan
ilman lisäkorvausta rakentamaan kirkon
valmiiksi, mutta kun hän siitä kieltäy-
tyi, oikeutti välimiesoikeus rakennus-
lautakunnan urakoitsijan vastuulla ra-
kennuttamaan kirkon valmiiksi. Se sit-
temmin tapahtuikin.

Seurakunta vaati urakoitsijalta tois-
tasataatuhatta markkaa loppuvalmiste-
luista.

Kirkko tuli maksamaan urkuineen ja
kelloineen 1.260.000 markkaa.

Kirkon rakentamiseen ja sen paikkaan
liittyi aikanaan eri kylien kesken erimie-
lisyyksiä. Tämä johti esimerkiksi Uuden-
kylän asukkaiden osalta uskonnolli-
seen liikehdintään. Aluksi osa heistä
erosi kirkosta ja jonkin ajan kuluttua osa
liittyi takaisin seurakuntaan. Kappeli-
seurakuntaa yritettiin perustaa kylään
tuloksetta. Eräänä muotona syntyi kui-
tenkin Vuokselan vapaa evankelislute-
rilainen seurakunta.

Uusi kirkko valmiina
Valmis kirkkorakennus tekee kauniin

ja mieltäylentävän vaikutuksen koho-
tessaan korkeuteen Vuoksen rannalla
kauniissa Lammasniemessä. Korkeu-
teen kohoava kirkontorni kelloineen ja
risteineen näkyy kauas yli Pikku-Vuok-
sen takaisiin kyliin.

Seurakunta tunsi suurta kiitollisuut-
ta rakennuslautakuntaa  kohtaan, joka
oli tehnyt asian onnistumiseksi kaik-
kensa ja saanut kantaa päivän kuorman
ja helteen. Kaksi rakennuslautakunnan
jäsentä maanviljelijät Theodor Virkki ja
Juho Tereska kuolivat kirkon rakennus-
työn aikana eivätkä nähneet valmista
kirkkoa.

Kooste: Taisto Virkki
Lähteet: Vuoksela-arkisto ja

Keski-Vuoksi lehti



17SUVANNON SEUTUN:o 8

Vuokselan seurakunta vietti 12.
päivänä joulukuuta 1929 uuden
kirkon vihkiäisjuhlaa, jolloin

koko seurakunta ja myöskin paljon vä-
keä naapurikunnista oli läsnä. Juhla al-
koi kello 11, jolloin kirkko täyttyi aivan
ääriään myöten sankkojen ihmisparvi-
en jäädessä ulkopuolelle.

Juhlallisuus alkoi virrellä 195 ”Nyt
Herra sanaas kuulemaan, sun totuutta-
si tutkimaan.” Tämän jälkeen alttarille
astuivat hiippakunnan piispa Erkki Kai-
la, sekä seuraavat papit; J. O. Markkola
Äyräpäästä, Lauri Henrik Taskinen Ran-
tasalmelta, Kalle Vilhelm. Keituri Koi-
vistolta, Sem Johannes Wahl Pyhäjär-
veltä, Karl Adolf Wikman Pyhäjärveltä,
Paavo I. Salo Raudusta, Johannes Val-
kama Luunäeltä, Vihtori Heinikainen
Antreasta, Forss Jaakkimasta, P. Son-
ny Sakkolasta, Wikman Sakkolasta,
Aarne Kalliala Vuokselasta ja lisäksi
asessori Alanen.

Viipurin hiippakunnan piispa Erkki
Kaila luki psalmin 118 ja puhui sen joh-
dosta. Jos toistakymmentä vuotta sit-
ten sattuneet tapaukset olisivat saa-
neet toisenlaisen ratkaisun, emme olisi
voineet täälläkään Karjalan Kannaksel-
la Vuokselan uutta kirkkoa vihkiä, vaan
täällä olisivat olomme samanlaiset kuin
ne ovat nyt Rajajoen toisella puolella.
Kiittäkää Jumalaa, että saamme kokoon-
tua vielä Hänen huoneeseensa Häntä
palvelemaan ja rukoilemaan. Sen jälkeen
piispa Kaila luki useita psalmeja, joita
hän vertaili nyt vihittävän kirkon vai-
heisiin sanoen muun muassa, että Ju-
malan kädessä ovat ihmisten hylkäämät
rakennuskivet aivan käyttökelpoisia ja
luotettavia, josta parhaana esimerkki-
nä on Jeesuksen elämä. Hänet kaikki
ihmiset hylkäsivät, mutta hänestä Ju-
mala sai varmimman rakennusaineen ja
kulmakiven. Vaikka kaikki nykyajan ih-
miset, rikkaat ja köyhät, ylhäiset ja al-
haiset koettaisivat tätäkin kulmakiven
päälle rakennettua temppeliä kaataa,
niin se ei onnistuisi. Vuokselankin seu-
rakunnan syntymävaiheet ovat olleet

Vuokselan uuden kirkon
vihkiäisjuhla 80 vuotta sitten

hyvin riitaiset, mutta nyt seurakunta on
saanut uuden kirkon, jossa se voi Luo-
jaansa kiittää. Pyhitetty olkoon tämä
kirkko, pyhitetty olkoon tämä alttari,
josta Jumalan pyhää sanaa julistetaan
ja josta Kristuksen pyhää ja kallista ruu-
mista ja verta seurakunnalle jaetaan.
Pyhitetty olkoon urut, josta soiton
muodossa seurakunnan rukoukset ja
kiitokset Jumalan luokse kantavat. Py-
hitetty olkoon koko tämä huone ja toi-
vokaamme, että se voisi täyttää ne vaa-
timukset, jotka seurakunta tälle Juma-
lan huoneelle asettavat. Toivokaamme
myöskin, että tämä kirkko saisi uskolli-

sia palvelijoita, jotka sydämen antau-
muksella täyttävät tehtävänsä kirkon
hyväksi. Älköön tätä kirkkoa annetta-
ko mihinkään muuhun tarkoitukseen
kuin Jumalan sanan viljelemiseen ja ru-
koilemiseen. Kiittäkäämme ja ylistä-
käämme Herraa, sillä hän on hyvä.

Kaikki papit lukivat sen jälkeen kukin
oman kappaleen raamatusta, jonka jäl-
keen väliaikainen kirkkokuoro opettaja
Lenno Lehmusvuoren johdolla esitti
laulua. Lääninrovasti Forss toimi litur-
gina alttaripalveluksessa ja erittäin voi-
makkaan ja selvän saarnan piti pastori
Wahl tekstinään 1. Pietarin kirjan 5. luku.

Vuokselan kirkon jäähyväisjumalanpalvelus pidettiin 10.9.1944, kun 15. Divi-
sioonan sotilaat osallistuivat jumalanpalvelukseen ja muistotilaisuuteen lähei-
sellä sankarihauta-alueella. Kirkon kolmesta kellosta kaksi saatiin evakuoi-
tua ja ne soivat kesäisin Hattulassa Pyhän Ristin kellotornissa.
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Keski-Vuoksen pitäjistä
seurakunta luotiin,
Vuoksela sen nimeks sitten
ristittäissä suotiin.

Kannaksemme pitäjiä
Vuoksela näin lisää,
vaikkei ollut äitiä, niin
oli kolme isää.

Valkjärvi, Sakkola ja
Muolaastakin pala
isän virkaa hoitelivat,
eikä ainakaan salaa.

Kirkon paikka synnytti niin
monenmoista riitaa,
ettei suinkaan muistamaan se
saanut rauhan viitaa.

Uudenkylän puolelaiset
oli sitä mieltä,
ettei kirkkoa saa muuttaa
suinkaan poies sieltä.

Tähän tuumaan salmelaiset
yksin mielin yhtyi,
Vuoksenrannan seurakuntaa
perustamaan ryhtyi.

Mutta tämä homma heiltä
saikin sikseen jäädä,
kannattamaan ruveta ken
piti Äyräpäätä.

Uusikylä, Virkkilä ja
laaja Räihäranta
toisillensa pitkää vihaa
vuosimäärin kantaa.

Vihkiäisjumalanpalveluksen jälkeen
kutsuvieraille oli järjestetty juhlapäiväl-
liset Päiväkiven kansakoululle. Päiväl-
lisen aikana puhui seurakunnan puo-
lesta maanviljelijä Aatu Karvinen. Piis-
pa E. Kaila vastasi puheeseen.

Päivällisen jälkeen antoi kirkossa tai-
teilija Wenni Kuosma kirkkokonsertin,
jota kuulemaan oli kokoontunut erittäin
runsaslukuinen yleisö.

Konsertin jälkeen jatkettiin juhlaa kir-
kossa. Kun oli laulettu virrestä 8 ”Hoo-
sianna! Saapuva Poika  Daavidin on
tänne...”  muutamia säkeistöjä, puhui
pastori Kalliala ja hän luki entisen kirk-
koherra Hannes Valkaman lähettämän
kirjeen, jossa hän onnitteli Vuokselan
seurakuntaa uuden kirkon valmistumi-
sen johdosta. Kirkkoherra Paavo I. Salo
Raudusta puhui tekstin ”Tietäkää, että
Jumala on teidän keskellänne” johdos-
ta. Puhetta seurasi virsi 334 ”Kun Her-
ra vain mua paimentaa”. Laulua seurasi
pastori Keiturin puhe aiheenaan ” Val-
vokaat ja pysykäät lujina uskossa; ta-
pahtukoon teille kaikki rakkaudessa”.
Kun taas oli laulettu

virsi 127 ”Oi Vapahtaja armias, lunas-
tajamme laupias”, puhui pastori Reini-
kainen Antreasta psalmin 84 säkeistön
12 johdosta ”Sillä Herra Jumala on au-
rinko ja kilpi; Herra antaa armon ja kun-
nian; ei hän anna hurskailta mitään hy-
vää puuttua”.

Väliajalla laulettiin virsi 330 ”Jumalan
haltuun anna sun ties ja tarpeesi”.

Juhlaa jatkuessa pastori Taskinen
puhui Jaakobin näkemän unen johdos-
ta korostaen kristillisen elämän merki-
tystä. Äyräpään vt. kirkkoherra Mark-
kola tervehti Vuokselan seurakuntaa
puhuen aiheenaan ”Valvokaa ja rukoil-
kaa, ettette kiusaukseen lankeaisi”. Ter-
vehdyksen jälkeen laulettiin virsi 111
”Oi Isä Luoja laupias, hyvyyden kai-
ken lähde”.

Loppuhartauden piti lääninrovasti
Forss aiheenaan psalmin 84 teksti. Lop-
purukouksen jälkeen laulettiin  virsi 77
”Jeesus elää Herrani”.

Mieliin painuva tilaisuus oli päätty-
nyt ja tuhatlukuinen kuulijakunta ha-
jaantui juhlan jälkeen koteihinsa.

Taisto Virkki
Lähde: Keski-Vuoksi lehti

Viikon viesti
Mutta sitten seurakunta
tahtoi riidan taittaa,
lammashuoneen laumallensa
Lammasniemeen laittaa.

Kunnalta se tiedusteli
kerta sitten lupaa
saada käyttää kirkkokansa
kunnan kokoustupaa.

Monta kertaa tämän jälkeen
riideltiin, jotta
kumpi puoli seurakuntaa
kirkon voisi ottaa.

Vihdoin viimeinen enemmistö
täyden vallan saapi,
Lammasniemen kukkulalle
kirkon rakentaapi.

Vielä tämän jälkehenkin
harmia se tuottaa,
Laaksosen kun laskelmihin
voi ei yhtään luottaa.

Mies ei tehnyt laskelmissaan
suinkaan työtä tarkkaa,
jonka vuoksi hän sai vielä
satatuhat markkaa.

Muttei tästä seurakuntaa
tahtonut hän kiittää,
kun ei sekään hälle vielä
täysin voinut riittää.

Monen riidan jälkehen nyt
kirkko mitan täyttää,
korkeutta kohti tietä
seurakunnall’ näyttää.

Ensi kertaa uuden kirkon
kellot kohta pauhaa,
julistaen Vuokselalle
rakkautta, rauhaa.

Kirkon risti korkealla
kaunis kimmeltääpi,
riidat tyhjän riidan vuoksi
vihdoin unhoon jääpi.

  Nim. Lauluveikko
  Keski-Vuoksi lehti



19SUVANNON SEUTUN:o 8

Vuokselan seurakunnan virka-
talolautakunnan kokoukses-
sa 30.11.1929 päätettiin mm.

seuraavista asioista:
Seurakunnan tarkoituksena on muo-

dostaa nykyisestä väliaikaisesta pap-
pilasta varsinainen pappila. Tästä syys-
tä päätettiin pyytää Wiipurin maanvil-
jelysseuran rakennusmestaria B. Dag-
beria laatimaan piirustukset, työselityk-
set ja kustannusarvio pappilan uudes-
taan rakentamiseksi.

Päätettiin myydä Sakkolassa olevas-
ta seurakunnan metsästä tukkeja yli-
metsänhoitajan ehdotuksen mukaises-
ti. Metsän myyjiksi seurakunnan puo-
lesta valtuutettiin Tuomas Väisänen ja
Aatu Karvinen. Kauppakirja tehtiin al-
kuvuodesta 1930 ja kaupan kohteena

Vuokselan seurakunnan asioita
loppuvuodesta 1929 alkuvuoteen 1930

Maisemakuva Lammasniemestä käsin kuvattuna. Edessä Jovinlahti ja taustalla Pikku-Vuoksi. Nykyisen sankarihau-
ta-alueen kohdalla entinen puinen kunnantalo. Uusi kirkko näkyy taustalla vasemmalla.

oli hylkypuita 2082 runkoa.
Huutokaupalla päätettiin myydä

7.12.1929 Vuokselan uuden kirkon lä-
heisyydessä olevasta metsästä kaikki
puujätteet.

Vuokselan kirkkoneuvoston koko-
uksessa pappilassa 22.12.1929 kirkon-
menojen jälkeen keskusteltiin mm. sun-
tion, kellonsoittajan, urkujen polkijan,
kirkon lämmittäjän ja haudankaivajan
tehtävien hoitamisesta.

Vuokselan seurakunnan kirkonko-
kouksessa 5.1.1930 päätettiin anoa,
että Vuokselan seurakunnan kirkkoher-
ranvirka saataisiin julistaa avoimeksi

heti kun pappilan päärakennus on kor-
jattu lailliseen kuntoon vaikka ulkora-
kennukset eivät olekaan vielä valmiit.

Vuokselan kirkkoneuvoston ja kun-
nallislautakunnan yhteisessä kokouk-
sessa 8.1.1930 päätettiin valita avonai-
seksi julistetun haudankaivajan ja kir-
konlämmittäjän toimeen valita kymme-
nestä hakijasta talollinen Väinö Virkki
Virkkilästä.

Hautausmaalle päätettiin laittaa mer-
kinantolaite hautaustoimituksia varten.

Väliaikaisesta kirkossa sijaitseva van-
ha saarnatuoli ja alttaritaulu päätettiin
antaa kunnallislautakunnan hoitoon

Taisto Virkki
Lähde: Vuoksela-arkisto

Pitäjämme internetissä
www.metsapirtti.net www.sakkola.fi www.vuoksela-seura.fi
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Vuosi on kohta lopuillaan ja joulu on
jo ovella. Joulusta on tullut yhä ene-
vässä määrin kaupallinen tapahtuma,
jota ennakoi moniviikkoinen mainonta.
Omissa ajatuksissani joulu tuo mieleen
lapsuusajan muistot. Kotona valmis-
tauduttiin ottamaan joulua vastaan ja
se merkitsi kaikenlaista puurtamista
sisä- että ulkoaskareissa. Lapsina oltiin
entistä ahkerimpia ja erityistä miettimis-
tä aiheutti, mitä halusin kirjoittaa lahja-
toivomuksina joulupukille. Äidin neu-
von mukaan lappunen sijoitettiin tietyn
ikkunan vuorilaudan taakse. Sieltä se
sitten hävisi seuraavan yön aikana ja
lumeen oli jäänyt tontun jäljet. Vielä
nytkin kulkiessani tuon ikkunan ohi
muistot palaavat mieleen.

Tänä vuonna marras- ja joulukuun
alun aikaan on sekä valtakunnallisesti
että paikallisesti muisteltu talvisodan
raskaita aikoja seitsemän vuosikym-
mentä sitten. Joulunvietto tuolloin oli
hyvin poikkeuksellista niin evakossa
olevien kuin itse maata puolustamassa
olevien sotilaiden ja lottien osalta. Sil-
loin elettiin vakavien kysymysten ää-
ressä tuntien pelkoa oman maan itse-
näisyydestä, johon liittyi myös oman
perheen ja jokaisen perheenjäsenen
elämän kohtalot. Itsenäisyys säilytet-
tiin kovin ehdoin, ja kohtalona oli uu-
den elämän aloittaminen alusta vierais-
sa olosuhteissa.

Tämän lehden sivuilla Vuokselaa kos-
kevat aiheet liikkuvat 80 vuoden takai-
sissa muistoissa eli vuoden 1929 tapah-

Joulun aika herkistää ihmismielen

tumissa kohdentuen seurakunnallisiin
asioihin. Vuokselalaiset pääsivät sinä
vuonna ensi kertaa joulupäivänä kuun-
telemaan ikiaikaista joulun sanomaa
Lammasniemeen juuri valmistuneeseen
uuteen kirkkoon.

Lukijapalautetta ja täydentäviä tieto-
ja aiemmissa lehdissä oleviin teksteihin
ja kuviin on tullut kiitettävästi ja siitä
kiitos. Viime numerossa oli esillä oppi-
kouluhanke Kiviniemeen. Ensio Uosu-
kainen tiesi kertoa, että edellisenä vuon-
na oli asiasta käyty jo viemässä aloitet-
ta Kouluhallitukseen. Lähetystö muo-
dostui Kiviniemessä sijaitsevan Jääkä-
ripataljoona 4 (JP 4) joukko-osaston
edustajista. Puheenjohtajana toimi
eversti Martti Nurmi ja mm. aliupseeri-
en edustajana oli ollut ylikersantti Eero
Uosukainen.  Moni meistä myöhemmin
syntyneistä olisi saattanut opiskella
kyseisessä opinahjossa, jos hanke oli-
si toteutunut sekä olot siellä entisillä
kotikonnuilla olisivat pysyneet entisel-
lään ja elämä jatkunut ennallaan.

Sukupolvet vaihtuvat ja elämä jatkuu.
Juuret säilyvät ikuisesti  olivatpa

asuinalueiden rajat mitkä hyvänsä. Kiin-
nostus omiin juuriin herää  jossain vai-
heessa elämää. Valitettavasti usein käy,
että kertojia ei enää löydy lähisukulais-
ten piiristä.

Sakkolalaisten kyläkirjat, jo ilmesty-
neet ja vielä kohtapuoliin loput ilmes-
tyvät teokset kiinnostavat varmasti
myös vuokselalaisia. Vuokselan osalta
olen aiemminkin todennut, että tällä
saralla meillä olisi paljon kuokittavaa.
Jos tunnet aktiivisuutta asian eteen-
päinviemiseksi, otathan yhteyttä seu-
ramme puheenjohtajaan Tapio Sihvoon
(tapio.sihvo@gmail.com).

Tämän lehden ilmestyessä olen saa-
nut isäni puolelta lisätietoja juuri ilmes-

tyneestä ”Vuoksen kylätien varrella,
Uosukkalan koulupiiri Valkjärvellä”
teoksesta. Koulupiiri kattoi Vuokselas-
ta katsottuna Ison Vuoksen eteläpuo-
len viisi kylää. Kyläkirjatoimikunta on
uurastuksellaan saanut aikaan merkit-
tävän tietolähteen alueen perheiden ja
ihmisten elämästä ja historiasta. Lisä-
tietoja saa toimittajana olleelta Leila Vir-
kiltä  puh. 050-3382196 tai
leilavi@luukku.com.

Mitähän se ensi vuosi tuo tullessaan!
Suunnitelmia meillä jokaisella on ja

niinhän sitä pitääkin olla.
Vuokselan osalta vietämme seuran

60-vuotisjuhlia 6.6.2010 Hattulassa.
Kotitanhuville menoa varten olemme

varannet matkan 29.7 – 1.8.2010. Sukun-
sa juuria etsiville retki on mielenkiintoi-
nen, koska matkaan liittyy 31.7. “Suvut
kohtaavat Karjalassa”-tapahtuma Kä-
kisalmessa. Yöpyminen tapahtuu Kivi-
niemen Losevossa. Eri suuntien koti-
kyliin on lyhyet matkat ja opastettu
kulku Vuokselan suuntaan tehdään 30.7.
Iltaretkiä myös on suunnitteilla. Paikal-
listaksien välityksellä on mahdollisuus
myös tehdä oma täsmämatka. Tervetu-
loa mukaan etsimään entisiä omia asuin-
sijoja ja kulttuuripaikkoja Vuoksen ja
Suvannon rantamilta.

Toivotan kaikille lehden lukijoille ja
yhteistyössä mukana oleville
Rauhallista Joulunaikaa ja
Terveyttä ja Voimia
Vuodelle 2010

Taisto Virkki
taistovirkki@gmail.com

p. 0400 - 576722

Kuvassa joulukuun maisema vuodelta
1939, jolloin jouduttiin lähtemään
Kannakselta kohti tuntematonta mää-
ränpäätä pois sodan jaloista.
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Arepyhä-
tilaisuus

tiistaina 29.12.2009
alkaen klo 14
Karjalatalon

Sortavalasalissa 2.krs
Käpylänkuja 1 Helsinki

Tapaamisiin
haastamisien ja
joulukahvittelun

merkeissä!

VUOKSELA-SEURA ry
Hallitus

Vuoksela-
Seuran

toimintaa
vuonna 2010

Seuran hallituksen 14.11.2009 pidetyn kokouksen osanottajat.
Seuran hallitus kokoontui marras-

kuun 14. päivänä  Hämeenlinnas-
sa päättäen vuoden 2010 käytän-

nön toimista vuosikokouksen päätök-
siä noudattaen.

Vuoden 2010 puheenjohtajana jatkaa
Tapio Sihvo, varapuheenjohtajana
Kauko Komonen sekä sihteerinä Ebba
Penttilä.

Vuokselalaisten Pitäjäseura ry on pe-
rustettiin loppiaisena 6.1.1950 Hattulan
Jukolassa eli 60 vuotta sitten. Vuoden
2010 päätapahtuma on Vuoksela – Seu-
ra ry:n 60-vuotisjuhlan järjestäminen.
Järjestelyissä ovat mukana myös Hat-
tulan kunta ja seurakunta. Juhlan ajan-
kohta on sunnuntai 6.6.2010. Juhlapaik-
kakuntana on luonnollisesti Hattula.
Valmistelut ovat jo meneillään ja niistä
kerrotaan lisää alkuvuodesta.

Karjalan Liitolla juhlavuosi edessä
Karjalan Liitto täyttää ensi vuonna 70

vuotta ja juhlavuoteen sisältyy monen-
laista tapahtumaa. Karjalaiset kesäjuh-
lat vietetään 17. – 20.6.2010 Helsingis-
sä. Teemana on karjalainen laulu ja mu-
siikki. Kesäjuhlan näyttävin osa on
sunnuntaina kaupungin halki kulkeva
juhlakulkue, johon myös Vuoksela-Seu-
ran edustus lippuineen on mukana.
Toivomme näkevämme vuokselalaisia
runsaasti mukana kulkueessa. Juhlasta
kuin muustakin Liiton toiminnasta tar-
kempia tietoja löytyy osoitteesta
www.karjalanliitto.fi.

Kotiseuduilla käynti ensi kesänä
Seuran toimintaan on liittynyt perin-

teisesti olla mukana kotiseutumatkojen
järjestelyissä. Perinteisille kotiseutu-
matkoille osallistujien määrä on hieman
hiipunut viime vuosina. Tarkoitus on

ensi vuonna saada liikkeelle yhä nuo-
rempaa väkeä. Seura on alustavasti va-
rannut ”SUVUT KOHTAAVAT KAR-
JALASSA 29.7. – 1.8.2010 reitti 5” mat-
kan. Pääjuhlan kokoontumispaikkana
on Käkisalmen linnan piha. Yksi päivä
on kuitenkin kokonaan varattu tutus-
tumiseen Vuokselaan ja lähiympäris-
töön. Majoituspaikkana on hotelli Lo-
sevo Kiviniemessä. Lisätietoja antaa ja
matkavarauksia ottaa vastaan Taisto
Virkki.

Suvannon Seudun säätiöiden ja pitä-
jien yhteistoimintaa jatketaan entiseen
tapaan. Mukana yhteistyössä ovat Sak-
kola, Metsäpirtti, Vuoksela, Vpl. Pyhä-
järvi, Räisälä, Rautu ja Käkisalmi.

Vuosittaisia tapaamisia on kaksi ja
seuraavan 31.1.2010 pidettävän koko-
uksen isäntänä toimii Vuoksela.

Ensi vuonna järjestetään yhteinen
tutustumismatka 13. – 16 .5.2010 koh-
distuen Käkisalmen alueen esittelyyn
käkisalmelaisten opastamana.

Matkalle lähtijöitä toivotaan olevan
vähintään 3 osanottajaa / yhteisöstä.
Vuokselan osalta lisätietoja antaa ja
matkalle ilmoittautumisia ottaa vastaan
Taisto Virkki.

Suvannon Seutu- lehti Sakkola-Sää-
tiön julkaisemana on yhteinen Sakko-
lan ja Metsäpirtin ja Vuokselan kotiseu-
tulehti.

Lehti on ilmestynyt vuodesta 1957
lähtien, 8 numeroa vuodessa. Vuoksela
on ollut mukana vuodesta 2002. Leh-
den tilaushinta vuonna 2010 on 25 eu-
roa.

Vuokselan tavoitteena on tukea osal-
tamme lehden sisältöä Vuokselaa ja
vuokselalaisuutta kertovilla aiheilla.

Pyrimme osaltamme tekemään lehteä
edelleen tunnetuksi, jotta se tavoittaisi
myös nuorta lukijakuntaa. Tällä turvat-
taisiin lehden elinvoimaisuus ja sen tär-
keä rooli omien juuriemme tiedonjaka-
jana. Vuokselan yhteyshenkilönä on
edelleen Taisto Virkki, jolle voi antaa
palautetta, omia kirjoituksia sekä vink-
kejä lehden tuleviksi jutuiksi.

Taisto Virkki
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Muistokivi sijaitsee Tammelas-
sa Manttaalin puistossa, jos-
sa nurmikolla on kaksi iso-

koista kiveä. Toisessa kivessä on muis-
tolaatta, jonka Tammelan kunta on pys-
tyttänyt vuonna 1989. Muistopaasi
muistuttaa Tammelan miesten lähdöstä
puolustamaan isänmaata syksyllä 1939
ja kesällä 1941.

Toiseen kiveen on sijoitettu siirtovä-
en muistolaatta, jonka paljastuspuheen
piti emerituspiispa Leino Hassinen ki-
teyttäen puheensa sisällön   ”Yhteisen
ahdistuksen puristuksessa” – sano-
maan.

Näissä maisemissa on käynyt ääne-
käs puheensorina 70 vuotta sitten, kun
Karjalan evakot purkautuivat rekikuor-
miensa päältä. Heillä oli takanaan pitkä
talvinen taival pakkasessa. Itäsuoma-
laisista tuli muutamassa päivässä län-
sisuomalaisia, länsisuomalaisista soti-
laista tuli Kannaksen puolustajia ja suu-
rimmista kaupungeista pommituskoh-
teita.

Sellaisessa tilanteessa jokainen avat-
tu koti, jokainen tervetulotoivotus, jo-
kainen ateria, jokainen lämmin talli oli
kokemus siitä, että hätä on yhteinen ja
ihmiset ovat toistensa lähimmäisiä. Sil-
loin kun suurvalta hyökkää pienen maan
kimppuun, kukaan ei ole turvassa.

Vaikka tämä kivi on kova ja kylmä, se
välittää yhteenkuulumisen viestin; tei-
dän ahdistuksenne on meidän ja mei-
dän kodissamme riittää lämpöä teillekin
– eiköhän tässä sovita. Nuotti voi olla
erilainen ja sanat toiset, mutta yhteistä
on se, mitä laulussa sanotaan ”Kotim-
me kallis ja vapaus kansan, ihmisen
kalleimmat aartehet on”.

Auttakoon tämä kivi ja tämä advent-
tipäivä meitä muistamaan, että ystäväl-
linen sana ja avuksi ojennettu käsi on
yksinkertaisin tapa elää lähimmäisenä.

Siirtoväen muistolaatta paljastettiin
Tammelassa 29.11.2009

Juhla jatkui kunnanviraston tiloissa,
jossa juhlapuheen piti Hattulan kunnan-
johtaja Martti Pura.

Tapahtumiin osallistui monikymmen-
päinen osanottajajoukko. Tapahtuman

monipuolisiin ohjelmaosioihin palataan
tarkemmin lehden seuraavassa nume-
rossa.

Taisto Virkki

Suvannon Seutu: Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti! Vain 25 euroa / vuosikerta.
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VUOKSELA-VUOKSELA-VUOKSELA-VUOKSELA-VUOKSELA-
SEURA rySEURA rySEURA rySEURA rySEURA ry

 Kiittää kaikkiaKiittää kaikkiaKiittää kaikkiaKiittää kaikkiaKiittää kaikkia
Yhteistyöstä jaYhteistyöstä jaYhteistyöstä jaYhteistyöstä jaYhteistyöstä ja

”Ja me”Ja me”Ja me”Ja me”Ja me
toivotamme”toivotamme”toivotamme”toivotamme”toivotamme”

Rauhaisaa JouluaRauhaisaa JouluaRauhaisaa JouluaRauhaisaa JouluaRauhaisaa Joulua
jajajajaja

YhteistyörikastaYhteistyörikastaYhteistyörikastaYhteistyörikastaYhteistyörikasta
UuttaUuttaUuttaUuttaUutta

Vuotta 2010Vuotta 2010Vuotta 2010Vuotta 2010Vuotta 2010

Sakkola-SäätiöSakkola-SäätiöSakkola-SäätiöSakkola-SäätiöSakkola-Säätiö
kiittää kaikkiakiittää kaikkiakiittää kaikkiakiittää kaikkiakiittää kaikkia
yhteistyökumppaneitayhteistyökumppaneitayhteistyökumppaneitayhteistyökumppaneitayhteistyökumppaneita
kuluneesta vuodesta ja toivottaakuluneesta vuodesta ja toivottaakuluneesta vuodesta ja toivottaakuluneesta vuodesta ja toivottaakuluneesta vuodesta ja toivottaa
hyvää joulua ja menestyksekästähyvää joulua ja menestyksekästähyvää joulua ja menestyksekästähyvää joulua ja menestyksekästähyvää joulua ja menestyksekästä
uutta vuotta 2010!uutta vuotta 2010!uutta vuotta 2010!uutta vuotta 2010!uutta vuotta 2010!

Suvannon Seutu lähettää lämpimätSuvannon Seutu lähettää lämpimätSuvannon Seutu lähettää lämpimätSuvannon Seutu lähettää lämpimätSuvannon Seutu lähettää lämpimät
kiitokset kaikille lehdenkiitokset kaikille lehdenkiitokset kaikille lehdenkiitokset kaikille lehdenkiitokset kaikille lehden

lukijoille ja tekijöille.lukijoille ja tekijöille.lukijoille ja tekijöille.lukijoille ja tekijöille.lukijoille ja tekijöille.
Muistakaa taas ensi vuonnaMuistakaa taas ensi vuonnaMuistakaa taas ensi vuonnaMuistakaa taas ensi vuonnaMuistakaa taas ensi vuonna

lähettää kuvia ja kirjoituksialähettää kuvia ja kirjoituksialähettää kuvia ja kirjoituksialähettää kuvia ja kirjoituksialähettää kuvia ja kirjoituksia
yhteiseen pitäjälehteemme!yhteiseen pitäjälehteemme!yhteiseen pitäjälehteemme!yhteiseen pitäjälehteemme!yhteiseen pitäjälehteemme!
TTTTTunnelmallista joulua junnelmallista joulua junnelmallista joulua junnelmallista joulua junnelmallista joulua jaaaaa

hyvää vuotta 2010hyvää vuotta 2010hyvää vuotta 2010hyvää vuotta 2010hyvää vuotta 2010!!!!!

Metsäpirtti-järjestöttoivottavathyvää joulunaikaaja onnellista uuttavuotta 2010
Eero Pilviniemi ja Herra
Haparainen Lempäälästä
Aaprolantieltä toivottavat
kaikille ystäville ja tutuille
hyvää joulua ja onnellista
vuotta 2010!

Metsäpirtin hautausmaan
Muistolehtojen
rahaston tili:

435500-16875
Mietoisten Säästöpankki.

KISSA Herra Haparaisen nimi juontaa Eeron juurille Sakkolaan.
ONKO SINUN LEMMIKKISI saanut nimen, joka liittyy jotenkin
karjalaisuuteen? Kerro siitä toimitukselle; soita, laita kirje tai säh-
köpostia aiheesta, kuvatkin kelpaavat!
Terveisin Marjo R-T (jolla olleet koirat Sissi, Miina ja Lotta...)
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Lempäälän Karjalaseuran ja Tam-
pereen seudun Metsäpirttiker-
hon yhteisessä tilaisuudessa

Lempostuvalla laulettiin sydänten kyl-
lyydestä.  Esilaulajana ja säestäjänä
toimi kanttori Pietari Korhonen – suku-
juuria Sakkolan Haparaisissa.  Illan
juonsi Eero Pilviniemi, Haparaisten poi-
kia hänkin.

Maakuntalauluja, kansanlauluja sekä
isänmaallisia lauluja laulettiin aluksi.
Todettiin, että kyllä yhteislaulu piristää
vuoden pimeimpinä päivinä. Yhteishen-
gen luojana laulu on toiminut kaikkina
aikoina.

Anto Hatakka kertoi kotikylästään
Metsäpirtin Lapanaisista, muisteli elä-
mänvaiheitaan ja korosti suomenhe-
vosen merkitystä Suomen selviytymis-
tarinassa niin sodan kuin rauhan aika-
na. Hatakka on koko ikänsä ollut inno-
kas suomenhevosten kasvattaja ja
asiantuntija. Hänellä on huoli tämän
arvokkaan eläimen säilymisestä. Koti-
tilallaan Valkeakoskella hänellä on kol-
me hevosta.

Säveltäjä Armas Maasalon(1885-
1960) kuolemasta tulee kuluneeksi 50
vuotta ensi vuonna. Lempäälän seura-
kunta järjestää syyskuussa 2010 juhla-
konsertin Lempäälän kirkossa. Kantto-
ri Pietari Korhonen esitteli Maasalon
tuotantoa, josta tunnetuinta on hengel-
linen musiikki, virsikirjan monet virret

Kotikontujen tienoita tervehtien – ja
monta muuta laulua

ja muut hengelliset laulut. Paljon muu-
takin on. Vanhasta kansakoulun laulu-
kirjasta laulettiin iloisia Maasalon sä-
veltämiä lastenlauluja. Yleisö innostui
harjoittelemaan uusia sävelmiä useam-
paan kertaan.

Tutun iltavirren: ”Tule kanssani Her-
ra Jeesus”, Maasalo sävelsi vuonna
1913. Maasalon tunnetuin joululaulu,
sävel heinäpellolla Sakkolassa synty-
nyt: ”Hiljaa, hiljaa joulunkellot kajah-
taa,”  laulettiin illan päätteeksi.

Helka Korpela

Eero Pilviniemi ja Pietari Korhonen luotsasivat lauluiltaa.

Anto Hatakka muistutti suomenhevo-
sen merkityksestä niin sodassa kuin
rauhan aikoina.

Elokuussa tapahtui Metsäpirtin Pel-
tosten sukuseurassa merkittävä muu-
tos, kun sukuseuran perustajajäsen Ilmi
Pesonen (kuvassa) luopui puheenjoh-
tajan tehtävästä. Hän on ollut kantava
voima ja luotsannut Metsäpirtin Pelto-
sia valtavalla innostuksella siihen va-
kaaseen toimintaan, mitä se tänä päivä-
nä on. Toivon hänen innostuksensa sii-
vittävän sukuseuraa vireään tulevai-
suuteen. Kiitos Ilmille näistä vuosista!

Uusi puheenjohtaja, Leni Knutar, on
sekä mummon että äijän puolelta Met-

Terveisiä Metsäpirtin Peltosten sukuseurasta
säpirtin Peltosia. Muiksi hallituksen jä-
seniksi valittiin Liisa Anttalainen, Jussi
Frösén, Mari Johansson, Matti Laiti-
nen, Pirkko Peltonen ja Taina Saarinen.
Varajäseniä ovat seuraavan toiminta-
kauden Pauli Kruhse ja Toini Lemmetti.
Rahastonhoitajana toimii Mirja Blom-
qvist.

Seuraavaa sukukokousta suunnitel-
laan Metsäpirtin pitäjäjuhlan yhtey-
teen. Peltoset olisivat tutustumassa
kotiseutuun ja pitämässä sukukokous-
taan 30.6. – 3.7.2010 Metsäpirtissä.
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Etelä-Pohjanmaan Metsäpirttiker-
hon pikkujoulu alkoi Leevi Ma-
detojan sävelin. Juhlapaikkana

oli jo perinteeksi muodostuva Hotelli-
ravintola Alma, vuodelta 1909 peräisin
oleva rakennus, joka taannoin entisöi-
tiin. Juhlasali on jugendhenkinen tila,
jossa silmää viehättävät etuseinän kaa-
rimuoto, suuret kattokruunut ja kauniit
kaakeliuunit. Juhlapöydät oli viimeistel-
ty jouluisin punavalkoisin koristein.
Juhlavieraita oli nelisenkymmentä. Jou-
lupöydän antimet maittoivat, moni ke-
hui piparjuurella maustettua kalakasti-
ketta.

Puheenjohtaja Esko Lylander vei aluk-
si ajatukset Antinpäivän tapahtumiin.
Myös johtava kappalainen Jouko Ikola
Nurmon kappeliseurakunnasta pohti
puheenvuorossaan sodan kokemusten
jälkiä vanhemmassa ja nuoremmassa
ikäpolvessa. Minkälaisia muistoja jäi
kohtelusta evakkomatkalta, miten otet-
tiin vastaan? Hän totesi, että on asioi-
ta, jotka haluaa muistaa ja asioita, jotka
unohtaisi. Evakkojoulujen joulupöydät
olivat niin vaatimattomia nykyisiin näh-
den. Ikolan mielestä karjalaisilla on hyvä
armolahja: sukupolvien perinteen siir-

Arkihuolesi kaikki heitä –
joulumielellä Seinäjoella

täminen nuoremmille, ilonvirtoja unoh-
tamatta!

Juhlassa laulettiin monia joululauluja
Maire Leppälän säestyksellä. Vuokko
Hautala Nurmon runopiiristä esitti He-
lena Viertolan, Jaakko Haavion sekä
oman tyttärensä Karoliinan runoja.

”Sano miu sanonee”
Raija Haapsaari, Kauhavalla kouluai-

kansa asunut, tamperelaistunut kirjas-
toneuvos kertoi karjalaisista kaskukir-
joista ja luki sellaisia, jotka oli kerätty
Metsäpirtistä ja Sakkolasta. Ovatko
karjalaiset huumorintajuisia ollenkaan?
”Ilo pintaa vaik syvän märkänis!” on
oikeastaan hyvin epätoivoinen lausah-
dus. Ovatko karjalaiset vain vilkkaita ja
lyhytjännitteisiä, puhuvat, mutta eivät
kuuntele? Tai kuten eräs karjalaisrouva
totesi: ”Isäni on vilkas karjalainen, mutta
uusmaalainen äitini on vielä vilkkaam-
pi!”

”Kaik män, mut muistot jäivät ja koht
ei ole niitäkää!” totesi Hannes Sihvo
1986 ja lisäsi, että vuoden 2000 jälkeen
häviävät viimeiset muistelijat ja heidän
mukanaan henkilökohtaiset muistot
Koti-Karjalasta.

Karjalaisia kaskuja on kerätty valta-
kunnallisesti ja aineistoista on julkais-
tu kirjoja myyntiin. Alkuperäisiä aineis-
toja säilytetään Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seurassa. Ensimmäinen keräys
lienee ollut 1947. Keräykseen kertynyt-
tä julkaistiin Suomen Kuvalehdessä,
Karjala-lehdessä ja Muistojen Karjala-
kirjassa. Toinen keräys oli 1963 ja sen
parhaimmisto julkaistiin 1964 kirjassa
”Ilo pintaan.”

Vuonna 1971 kerättyä aineistoa on
kirjassa ”Kielkakkaraa - Karjalan heimon
kaskuja.” Tästä aineistosta on koottu
myös kirja ”Ilokontti” 1991. Kirjan esi-
puheessa mainitaan, että karjalaisen
huumorin kokoomateoksia ei ole ollut
saatavissa moneen vuoteen ja kirjas-
toistakin sellaiset näyttävät hävinneen
tai kuluneen loppuun.

Viimeisin valtakunnallinen keruu on
ollut 2001, jolloin kerättiin ”Sano miu
sanonee”-otsikolla käytössä olevia kar-
jalaisia sanontoja.

 Pohjalainen majuri sanoo karjalaisel-
le kapteenille:

”Olisin antanut Linnalle kaiken an-
teeksi, jos hän olisi tehnyt

 Rokan Antista härmäläisen!”
”A siint Antist ei sit ois olt mittää

haastamistakaa…”
Helka Korpela

Laulut, kaskut ja jouluinen ateria siivittivät metsäpirttiläisten pikkujoulua.

Kyläkirja on hyvä lahjavihje
ja ”Muistojen kujaset”
Metsäpirtin Lapanaisten
kylästä.
Hinta 20 euroa ja postikulut.
Tilaukset:
Julia Keski-Mäenpää
p.03 3431180,
050 3772315 tai
artokm@kolumbus.fi
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Sakkola-seuran pikkujoulujuhla
vietettiin jälleen Käpylässä teat-
teriravintola Nyyrikissä. Viime

vuonna oltiin muualla, mutta nyt pala-
simme jälleen tuttuun valoisaan ravin-
tolaan Puukäpylän kainaloon. Paikka oli
muuten entinen, mutta isäntä joka vuo-
sia oli hoidellut joulujuhlamme, on pois-
sa. Jäämme kaipaamaan häntä.

Juhla sujui perinteisesti. Ensin nau-
timme jouluglögin ja puheenjohtaja Lee-
na Rantakari toivotti kaikki tervetulleik-
si. Liisa Antila soitti kanteleella kolme
tuttua joululaulua. Enpä ole ennen kuul-
lutkaan kanteleversioita. Hienoa. Eino
Systä lausui meille Yrjö Jylhän Kiiras-
tuli -kokoelmasta joulurunon sekä itse
kirjoittamansa runon kotisaunasta. Yrjö
Jylhä ja Eino ovat jo tradiktio Sakkola-
seuran joulujuhlassa. Aina yhtä mieluis-
ta. Yrjö Jylhähän on tänä vuonna to-
della pinnalla. Minäkin ostin eläkkeelle
jäävälle johtajalleni hänestä kertovan
teoksen, joka ilmestyi nyt syksyllä.

Joulupöytä oli perinteinen: graaviloh-
ta, silliä, yrttisilakoita, kananmunan
puolikkaita koristeltuina, savulohihyy-
dykettä, vihersalaattia, kahdenlaista
maksapasteijaa, sienisalaatti, rosollia,
kinkkua, peruna-, porkkana- ja lanttu-
laatikot, luumuja ja herneitä ja tietysti
joululimppua ja muutakin leipää. Jälki-
ruokana oli kahvi ja joulutorttu.

Arpoja ja Joulukannel-lehtiä myytiin
seuran talouden tukemiseksi. Palkinto-
ja tuntui olevan lähes yhtä paljon kuin
arpoja! Itse ostin kuusi arpaa ja voitin

Sakkola-seuralla hyvänmakuinen pikkujoulu

viidellä. Pääpalkinnoista Tallinkin lah-
jakortin sai Ilmi Pesonen ja jouluherk-
kukorin Irma Toivonen. Irma kertoi, että
tultuaan Helsinkiin 1963 hän voitti sil-
loisessa Kestikartanossa myös herkku-
korin. Lämpimät kiitokset kaikille arpa-
jaisvoittojen lahjoittajille!

Joulupukkikin kävi meitä tervehtimäs-
sä ja jakoi suklaamakeisia kaikille. Epäi-
lyt kääntyvät Markku Naskaliin. Eipä
kai muuten, mutta joulupukilla oli ko-
mea sauva, jollaisen Markku aikoinaan
sai ”pojilta” täyttäessään pyöreitä vuo-
sia.

Tilaisuuteen piti tulla muusikko lau-
lattamaan ja säestämään yhteislauluja,
mutta hän oli saanut kovan kuumeen
edellisiltana.  Toivottavasti ei ole sen-
tään sikaflunssaa. Laulu kyllä sujui Risto
Rantakarinkin johdolla. Risto löysi ihan
uusia säkeistöjä tutuille lauluille. Ilmei-
sesti ”Kauneimmat joululaulut” ja muis-
sa vihoissa on aina vain typistetyt ver-
siot. Kannattaa tutkia kunnon laulukir-
joja.

Eino Systä käytti vielä puheenvuo-
ron ja kiitti puheenjohtaja Rantakaria ja
hallitusta kuluneesta vuodesta. Einol-
ta löytyi runo siihenkin tilaisuuteen.

Poistuimme hyvissä ajoin, että ravin-
tola sai panna puitteet kuntoon illan
teatteriesitystä varten. Lauantain kap-
pale oli Anneli Kanton ”Ministerille
morsian”, jossa näyttelevät Hannele
Solvander-Halme ja Markku Toikka.

Pikkujoulu oli rattoisa ja oli mukava
nähdä taas tuttuja.  Useita vakiokävi-

jöitä tosin puuttui, mutta uusiakin oli
tullut mukaan. Kyseinen adventin aika
on täynnä eri tapahtumia ja muutamalla
oli nytkin jo kiire seuraavaan. Kiitos
kaikille mukana olleille ja toivottavasti
näemme taas kevään ja kesän tapahtu-
missa.

Anni Purontaa

Joulupukki tervehdi vieraita, ja Liisa Antila viihdytti kanteleineen. Kuvat: Teuvo Kuparinen.

Eino Systä tulkitsi mm. Yrjö Jylhän
runoja.

Perinteinen pikkujoulu kutsui laulu-
jen ja maittavan ruokapöydän äärelle.
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Salon Seudun Sakkola-tytöt vierailulla lätissä

Salon seudulla toimivat ”Sakkolan tytöt” vierailivat syysretkellään Tampereella ja Lempäälässä. Lempäälässä käynti-
kohteisiin kuului Hannu Turkkisen isännöimä, possuhahmojen täyttämä lätti  ja muut perheen pihapiihin satumaiset
rakennukset. Sakkola-Museo kuului myös retken ohjelmaan. Kuva: Marjo Ristilä-Toikka.

Tätä syksyä on koetellut melkoi-
nen tautien suma. Päivittäin kuu-
lee tiedotusvälineistä sikain-

fluenssan jatkuvasta leviämisestä. Ro-
kotuksilla pyritään tautia taltuttamaan.
Rokotuksiin on määritelty tietty ikäluo-
kittainen järjestys. Siinä haiskahtaa jon-
kinlainen ikärasismin maku, kun van-
husväestö, jolla on usein erilaisia sai-
rauksia, on jätetty rokotusjonossa vii-
meiseksi.

Muistelin noin 50 vuoden takaisia
aasialaisen ja hongonkilaisen flunssa-
aallon hoitokeinoja. Niitä hoidettiin
pääasiassa vanhoilla hoitokonsteilla.
Hoito-ohjeena sänkyyn, asperiinia,
kuumaa mustaviinimarjamehua ja sipu-
limaitoa.

Lapsena ei varsinkaan sipulimaito
tahtonut maistua, mutta nyt olen vuo-

Vanhaa perinnettä:

Sipulimaitoa flunssaan
sikymmenet kasvattanut sipuleita tal-
ven flunssan varalle. Sipulimaito:

Kattilan pohjalle melkoinen voinoka-
re sulamaan, pienehköiksi pilkotut si-
pulipalat kattilaan, kuullotetaan kypsik-
si, lisätään kiehuvaa maitoa ja suolaa.
Nautitaan mahdollisimman kuumana.

En voi taata, että flunssa tällä para-
nee, mutta vuosikymmenten kokemus-
ten pohjalta sipulimaitoa ainakin hel-
pottaa tukalaa oloa.

Nyt taistelemaan talven tauteja vas-
taan, kuumaa mustaviinimarjamehua ja
sipulimaitoa määrättyjen lääkkeiden li-
sänä. Käsien pesuthan meillä onkin jo
hallinnassa.

Terveyttä!

Raili Leino (Kopperoinen)
Salo, Sakkola Haparainen

Valittu vuoden
karjalaiset kirjat

Karjalan Liitto on valinnut vuo-
den karjalaiseksi kirjaksi FT
Pirkko Sallinen-Gimplen Karja-

laisen keittokirjan. Vuoden karjalaisek-
si pitäjä- ja kyläkirjaksi valittiin FM Jaa-
na Juvosen Uukuniemen historia. Va-
linnat teki Karjalan Liiton varapuheen-
johtaja Risto Kuisma.

Karjalainen keittokirja on laaja karja-
laisen ruuan perusteos. Sallinen-Gimpl
on laaja-alaisesti perehtynyt paitsi kar-
jalaiseen ruokaperinteeseen myös kar-
jalaisten perinteisiin ja kansankulttuu-
riin, mikä näkyy myös keittokirjassa.
Karjalainen keittokirja perustuu vuon-
na 1988 kerättyyn karjalaisen ruokape-
rinteen kyselyaineistoon, jota koottiin
luovutetun Karjalan ja Etelä- ja Pohjois-
Karjalan asukkailta.

Tämän vuoden karjalainen pitäjä- ja
kyläkirjakisaan osallistui 18 julkaisua.
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Vesilahden Karjalaiset viettivät
runsaan 30 hengen voimin jou-
luista tarina- ja lauluiltaa Rau-

tialassa.
Kerttu Virolainen muisteli 70 vuoden

takaista Talvisodan syttymistä ja evak-
koon lähtöä koskettavalla tavalla. Muis-
teluiden lomassa nautittiin joulupuu-
rosta, glögistä ja tortuista.

Jouluiseen tunnelmaan johdattivat
yhdessä lauletut joululaulut kanttori
Satu Sointu-Siltasen johdolla ja Neliapi-
la-lauluyhtyeen esitykset.

Kerttu Virolaisen muisteluita on luet-
tavissa helmikuun Suvannon Seudus-
sa.

Satu Karvinen

Vesilahden
Karjalaiset
joulun ja

talvisodan
tunnelmissa

Sirpa Himanen ja poikansa Heikki
osallistuivat jouluisiin lauluihin.

Kuusipuun äärellä Yrjö Raaska ja
Kerttu Virolainen.
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Karjalaisten risteily kasvanut
vuoden toiseksi suurimmaksi

tapahtumaksi

Karjalaisten pikkujouluristeily vei
eri pitäjien väen ystävineen lai-
neille nyt kymmenettä kertaa.

Helsingistä Tallinnaan suuntautunut
risteily kutsui paikalle yli 800 henkeä -
ja joskus heitä on ollut lähes tuhat.

Juhlaväen tervetulleeksi toivottanut
Karjala-lehden päätoimittaja Antti O.
Arponen saikin todeta, että kyseessä
on vuoden toiseksi suurin karjalaisten
yhteistapahtuma; ykkössijaa pitää tie-
tenkin vuotuiset Karjalaiset Kesäjuh-
lat. Ensi kesänä ne kutsuvat Helsinkiin,
Karjalan Liiton 70-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi.

Ohjelmatarjonnasta oli huolehdittu
useiden eri esiintyjien voimin, ja aihe-
piirit vaihtelivat ilonpidosta talvisodan
syttymisen tunnelmiin.

Ikinuori Aira Samulin laittoi yleisöön
eloa, ja pirteyttä huokui myös musiikin
tohtori Sari Kaasinen. Laulupuolta am-
mensivat mm. Karjalan Kaiku- ja Ilta-
tähti-kuorot. Tanssimista tahditti suo-
sittu Korsu-orkesteri, jolta luontuvat

niin perinteiset sota-ajan laulut kuin
nykyaikaisemmatkin kappaleet.

Evl. evp. Ilmari Hakala kertoi talviso-
dan historiaa, ja esitystä maustoivat
puolisonsa Leena Hakalan aiheeseen
valitsemat runot.

Kuuluisista karjalaisista kertoili Ant-
ti. O. Arponen ja sotalapsuudesta pu-
huivat kirjailija Vuokko Niskanen ja ro-
vasti Erkki Kokko.

Sukuseurojen keskusliitosta Eine
Kuismin kertoi onnistuneista sukujuh-
lista, ja isompi yhteistapaaminen on
ensi kesänä Käkisalmessa.

Eritoten aplikaatiokäsitöihin perehty-
nyt Soili Turkkinen kertoi joulunvietos-
ta eri puolilla maailmaa. Hän on kirjoit-
tanut aiheesta kuvakirjankin "Joulupu-
kin matkassa maailmalla". Värikäs ja
mukaansatempaava kirja sopii niin lap-
sille kuin lapsenmielisille joulutunnel-
maan virittäytymisessä.

Ensi vuodelle on taas luvassa monia
varsinkin karjalaisia kiinnostavia mat-
koja. Niistä kertoivat Lomalinjojen

myyntijohtaja Sari Mäkinen ja Jarmo
Eskelinen.

Ja koska Karjalainen pikkujouluristei-
ly on pitänyt kymmenen vuoden aika-
na suosionsa, on sellainen luvassa
myös ensi syksynä.

Marjo Ristilä-Toikka

Antti O. Arponen iloisti, että pikku-
jouluristeily oli taas koonnut satamää-
rin karjalaisia ystävineen.

Aira Samulin ja iltatilaisuuden juontaja Tuula Kivistö houkuttelivat yleisönkin liikkeeseen. Eläväisesti esiintyi myös
Sari Kaasinen kanteleineen. Kuvat: Taisto Virkki.
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Vuoden 1918 tapahtumat liitty-
vät itsenäisen Suomen alku-
vuosien kasvukipuihin. Suo-

malaiset taistelivat silloin keskenään si-
sällissotaa ja Venäjää vastaan vapaus-
sotaa. Sen aikuisia asioita on tutkittu ja
niistä kirjoitettu runsaasti historiaa,
mutta paljon on jäänyt vielä selvittä-
mättä. Näin myös Suvannon seudun
alueiden Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuok-
selan osalta. Erityisen niukaksi on jää-
nyt mm. pitäjänhistorioissa sisällisso-
dan aikaisen elämän tapahtumien käsit-
tely sekä erityisesti ns. punaisten jou-
koissa olleiden kuolinuhrien tunnista-
minen ja kokonaismäärä. Tämä on luon-
nollista, koska silloin kun pitäjähistori-
at on kirjoitettu, kaikki arkistot eivät
olleet vielä tutkijoiden käytettävissä.
Lisäksi aihe oli monelle kipeä ja totuus
liian arkaluontoisena vaiettu.

Tapahtumat ovat nyt jo niin kaukana
historiassa, että asioita voidaan käsi-
tellä puolueettomasti ja totuutta etsi-
en. Valtiovallan toimesta on toteutettu
Suomen sotasurmat 1914-22 selvitys eli
sisällissotaan liittyvät kuolintapaukset,
mitkä tiedot ovat nyt kaikkien vapaasti
käytettävissä. Ne antavat lisätietoa

Vuoden 1918 tapahtumat ja uhrit Suvannon seudulla
vuoden 1918 tapahtumiin, mutta niis-
säkin esiintyy puutteita ja ristiriitai-
suuksia, jotka ovat tulleet esille esim.
muistelmatiedoissa ja sukututkimuk-
sessa. Suvannon seudun sukututki-
muspiirissä on päätetty käynnistää
oman alueen vuoden 1918 tapahtumia
täydentävä lisäselvitys. Siihen on ni-
metty työryhmä, jonka tavoitteena on
vuosilta 1917-20 tosiasioihin ja doku-
mentoituihin tietoihin perustuen

- objektiivisen kokonaiskuvan aikaan-
saaminen; mitä tapahtui, milloin ja mi-
ten tuo aika ja tapahtumat vaikuttivat
ihmisten elämiseen,

- paikallishistoriatietojen täsmentämi-
nen pitäjä-, koulupiiri- ja kyläkirjalli-
suutta varten,

- täydentävien, oikeiden tietojen saa-
minen sukututkimuksiin sekä asioiden
puolueeton käsittely.

Tietojen hankinta merkitsee kirjalli-
suusselvityksen ohella tutkimustyötä
eri arkistoissa, mm. kansallis- ja sota-
arkistossa sekä Mikkelin maakunta-ar-
kistossa. Tavoitteeksi on asetettu teh-
dä selvitys vuoden 2010 aikana. Työn
tuloksilla täydennetään virallisia sota-
surmaprojektin tietoja ja niitä käsitellään
yhteenvetona mm. pitäjälehdissä ja

Suvannon seudun sukututkijoiden in-
ternetsivuilla ottaen huomioon sukutut-
kijoita sitovat käytännesäännöt.

Nyt käännytään Suvannon Seudun
lukijoiden puoleen ja kysytään löytyi-
sikö vielä jotakin lisätietoa vuoden 1918
paikallisista tapahtumista. Ne voivat
olla ko. aikaan ja tapahtumiin liittyviä
kirjallisia kertomuksia, suvussa kuultua
muistitietoa, kuva-aineistoa tai muita
dokumentteja. Nimettyyn työryhmään
kuuluvat alla olevien lisäksi Kauko
Hinkkanen vastuualueena Pyhäjärvi ja
Eeva Malkamäki Rautu vastuualuee-
naan. Suvannon Seutu -lehden ”levik-
kialueelta”  tietoja ottavat vastaan seu-
raavat yhteyshenkilöt:

Metsäpirtin alue: Ilmi Pesonen
ilmi.pesonen@welho.com
Porslahdentie 10 A 13 00960 Helsinki

Sakkolan alue: Osmo Tuokko
osmotuokko@hotmail.com
Albergan Esplanadi 10 B 38
02600 Espoo

Vuokselan alue: Pentti Warvas
pentti.warvas@dnainternet.net
Tervatie 25 03100 Nummela

Näkymä SuvannonSeudunSukututki-
joitten osastolta.

Lokakuun alkupuolella Vantaalla
järjestettiin vuotuinen Kuulutko
Sukuuni -tapahtuma. Tapahtu-

massa oli kymmeniä osastoja, joissa
esiteltiin sukuja eri puolilta Suomea.
Näyttelyvieraita oli runsaasti, varsinkin
lauantaina 10.10 käytävillä oli tungos-
ta.

Pyhäjärven, Raudun ja Sakkolan pi-
täjäviirit kutsuivat Vantaan ammatti-
opiston käytävällä näyttelyvieraita tu-
tustumaan alueen historiaan, sukuihin
ja sukututkijoihin. Tänä vuonna Suvan-
nonSeudunSukututkijoiden näyttely-
osasto oli järjestetty uudella tavalla.
Alueen sukuseurat ja sukututkijat oli-
vat samassa huoneessa. Näin pystyt-
tiin monipuolisemmin palvelemaan vie-

Kuulutko sukuuni?
railijoita. Esillä oli sukututkimuksia, kart-
toja sekä kuvamateriaalia. Osastolla oli
myös monipuolinen ja runsas valikoi-
ma aluetta kuvaavaa kirjallisuutta.

Sukuseuroista paikalla olivat Lallukan
sukuseura Raudusta, Mentujen suku
Raudusta, Metsäpirtin Ahtiaisten ja
Peltosten suvut sekä Pärssisen suku-
seura Pyhäjärveltä.

Suvannon Seudun Sukututkimuspii-
ri kokoontuu Karjatatalolla Käpylässä
neljästi vuodessa. Vuoden 2008 suuri
projekti oli alueen kirkonkirjojen digi-
tointi digiarkistoon. Piiri kokosi tänä
vuonna kirjallisuusluettelon, joka on
nähtävissä sivulla
www.suvannonsuvut.net.

Tänä syksynä on käynnistetty alu-
een vuoden 1918 tapahtumien tutkimi-
nen. Tutkimus painottuu eri arkistoihin,
koska kirjallista materiaalia on tältä alu-
eelta hyvin vähän saatavissa.

Toinen isompi projekti ensi vuodelle
on kylien nimien ja historian tutkimi-
nen.

Leena Repo
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Tarkka pää, tania mieli on Larin Pa-
rasken runoihin pohjautuva kah-
deksan laulua sisältävä kansan-

laulukuoroteos. Säveltäjä on kuoron-
johtaja ja kansanmusiikin tutkija Ilona
Korhonen, joka tekee tällä hetkellä toh-
torintutkintoa Larin Paraskesta Sibe-
lius-Akatemiaan.

Levytyksen on tehnyt Ilona Korho-
nen Ensemble – 17 hengen laulava nais-
joukko¸ joka koostuu musiikin ammat-
tilaisista. Voidaan todeta, että kysees-
sä on tiettävästi ensimmäinen ammatti-
laulajien kansanmusiikkilevytys!

Muutama huomio levystä. Ensinnä-
kin se heijastelee naisen elämää sosi-
aalisessa yhteisössä, joka avautuu 17
naisen äänin polyfonisena kudelmana.
Uutena, modernina ja kuitenkin ikiaikai-
sen arkaaisena. Kokonaisuus on silti
mutkatonta, mukaansatempaavaa kuun-
neltavaa.

Jos ajatellaan vuodenaikaa ja histori-
allista ajankohtaa, levyltä kohoaa pääl-
limmäiseksi kiitoslaulu synnyttäjälle,
äidille. Passipo on kaunis näyte siitä,
miten vanhan laulun voi herätellä tuot-
tamaan hyvää mieltä tällekin päivälle.
Nimilaulu Tarkka pää, tania mieli kuvaa
orjan vaaranalaista ja turvatonta ase-
maa – mennyt maailma koputtelee si-
sintä.

Ehkä kolmas mieleenpainuva laulu on
En itke, jossa on unohtuneen virren
tunnelma, kehtolaulun lempeyttä. Lau-
lun osaa melkein hyräillä ensi kuuleman
jälkeen.

 
Ilona Korhonen on onnistunut puno-

maan kaikkiin teoksiinsa meille kannak-
selaisille kotoisan, sävelen ja sanan
poljennon. Koruttomista teemakuluis-
ta Korhonen osaa kasvattaa kuitenkin
itsenäisiä, omintakeisia teoksia, jotka

Larin Parasken ja Ilona
Korhosen poljennolla

Tarkka pää, tania mieli

kunnioittavat aina Larin Parasken teks-
tiä ja henkeä. Tuntuu kuin säveltäjä oli-
si ryöminyt Parasken sisuksiin.

Korhonen on luonut puhuttelevan
eeppisen kokonaisuuden, jonka esitys
on moitteeton. Ensemble laulaa puhtaan
puhtaasti ja vaivattomasti. Toteanpa
vain, että tulevilla näitä lauluja esittä-
villä kuoroilla on hikinen urakka, sillä
tällä levyllä vaivattomalta kuuluva ko-
konaisuus vaatii rautaisen ammattitai-
don ja laulutekniikan.

Olen ollut konsertissa, jossa kuoro-
teos sai kantaesityksensä. Jälkitunnel-
ma oli käsittämätön: Ilona Korhosen
hengentuote on jotain niin uutta, että
sille ei ole sanoja.

Yhdyn heihin, jotka kuvaavat Korho-
sen sijoittuvan ”musiikkien välimaas-
toon”. Tai paremmin sanoen: Korhonen
on luomassa uutta genretä kansanmu-
siikkiin – kannattaa kuulla ja kuunnel-
la.

Hyvää matkaa Parasken maahan!
 

Anja Kuoppa
 

Leyvn hankintatiedot:
www.aania.fi

Pienen kansan voima on kulttuu-
rissa. Tämän lauseen sisältämä
ajatus korostuu karjalaisista pu-

huttaessa. Kun suurin osa Suomen Kar-
jalasta on menetetty, karjalaisuus pe-
rustuu yhä enemmän ja enemmän hen-
kiseen asenteeseen.

Karjalaisseurojen Tampereen piiri heit-
tää nyt ilmoille haasteen uuden karja-
laisen laulumusiikin sävellyskilpailuna.
Kilpailun ideana on tuottaa uutta karja-
laista musiikkia eri tilaisuuksiin. Kilpai-
lu on kaikille avoin ja kansainvälinen,
niin ammattilaisille kuin harrastajille.

Sävellys voi olla jo aiemmin julkais-
tuihin teksteihin sävelletty tai uuteen
tekstiin tehty. Tekstin tulee olla suo-
men- tai karjalankielinen. Sävellys ei saa
olla aiemmin julkaistu eikä esitetty. Teos
voi olla kestoltaan korkeintaan 4
minuuttia.Kilpaan osallistutaan nimi-
merkillä.

Tuomaristoon kuuluvat musiikin tri.
Pekka Huttu-Hiltunen, muusikko Erkki
Liikanen ja musiikin tri. Sari Kaasinen.

Palkintoina jaetaan 3000, 1000 ja 500
euroa. Kilpailuaikaa on 30.4.2010 asti;
tulokset julkistetaan Tampereella loka-
kuussa 2010.

Sävelkilpailu tähtää siihen, että tämän
päivän säveltäjät tarttuisivat Karjalas-
ta kertoviin tai karjalaisuuteen liittyviin
teksteihin ja loisivat näin uutta karja-
laista musiikkia. Sitä parempi, jos nuo-
ret säveltäjät käyttävät myös tämän
päivän nuorison makuun olevaa musii-
kin kieltä – samoin toivotaan eri musii-
kin lajeja ja tekniikoita.

Lisätietoja sävellyskilpailusta saa
osoitteesta www.karjalanliitto.fi/karja-
laisseurojentampereenpiiri.

Tietoja antavat myös tuomaristoa
avustavat

Pekka Kuisma,
j.pekka.kuisma@netti.fi,
puh. 045 120 4232 tai
Taru Iivonen,
taru.iivonen@juupajoki.fi.

Karjalaisen
laulumusiikin

sävellyskilpailu
etsii uutta
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Joskus viime talvena äitini kysyi yl-
lättäen: ”Lähtisittekö ensi kesänä
koko perheen voimin Sakkolaan?”

Vastasin häkeltyneenä:” Jaa Venäjäl-
le?” Tähän äitini jatkoi:” Niin Haparais-
ten kylään, jossa isä on syntynyt. Kul-
lervo nimittäin puuhaa Nuoran suvun
matkaa Karjalaan ja toiveena olisi, että
mahdollisimman moni, varsinkin nuo-
rempi polvi, pääsisi mukaan!” En ollut
itse koskaan ajatellut sinne meneväni,
mutta kun kerroin asiasta kotona, niin
juuri nuoret innostuivat matkasta.

Matkan ohjelman junaili osanottaji-
en toiveiden mukaisesti Hannu Turkki-
nen matkanjohtajana ja matkaa tehtiin
Vesilahden Liikenteen linja-autolla kul-
jettajana Markku Nuora.

Jännitys oli huipussaan, kun varhain
torstaiaamuna 9.7.09 lähestyimme py-
säkkiä, jossa kokoontuivat Kuljun Nuo-
rat. Iloinen puheensorina poisti aamun
harmauden. Oli mukavaa huomata, että
yhdeltä pysäkiltä matkaan lähtijöitä oli
20. Tästä matka jatkui yhteensä 44 osal-
listujan kanssa Tampereen, Lahden ja
Kouvolan kautta kohti rajanylityspaik-
kaa, Nuijamaata.

 Tullimuodollisuudet aina jännittävät
varsinkin ensikertalaisia ja nuorempaa
väkeä. Sitä jotkut miettivät, kuinka sel-
viävät, kun passikuvassa oli pienen
pojan  kuva ja nyt jo parta kasvoi. Kyllä
siinä tullivirkailija oli vilkaissut toisen-
kin kerran, mutta kaikki sujui sopuisas-
ti ja nopeammin kuin olimme odotta-
neet.

Ensimmäinen pysähdys oli Viipuris-
sa, jossa rahanvaihto sujui kätevästi
autossa ja saimme tutustua paikalliseen
kaupankäyntiin.

Illalla majoituimme hotelliin Sakkolan
Kiviniemessä  ja illallisen jälkeen oli va-
paata aikaa. Ilta kului kävellen Kivinie-
men keskustassa ihmetellen ja ihastel-
len. Samalla tutustuttiin paikallisiin
kauppoihin ja maisemiin. Katselimme
kuinka kosken kuohuissa melojat yrit-
tivät nousta vastavirtaan ja kuuntelim-

Kesän 2009 muistoja:
Matka Nuoran suvun synnyinsijoille
Sakkolaan

me Hannun kertomuksia kylästä, sen
ihmisistä ja kuinka koski oli alun perin
virrannut toiseen suuntaan.

Perjantaiaamuna suuntasimme Su-
vannon pohjoispuolelle kohti Hapa-
raisten ja Keljan kyliä. Markun taituroi-
dessa kuoppaisilla teillä Hannu kertoili
monien matkojensa tuomalla kokemuk-
sella tapahtumista ja taloista matkan
varrella.

Poikkesimme Sakkolan vanhalla hau-
tausmaalla, jossa jäljellä oli enää kirkon
kivijalka ja patsas. Aiemmin matkalla
olleet kertoilivat kirkon historiasta ja

patsaan löytymisestä aivan jostain
muualta kuin nykyiseltä paikaltaan.

Kävelimme uudelle hautausmaalle,
jossa ainoa jäljellä oleva suomalaisten
hautakivi on Nuoran Aapron ja Liisan.
Edellisellä matkallaan isäni on aidannut
hautakiven ja tällä kertaa ketju vaihdet-
tiin paksummaksi ja kiveen kiinnitettiin
laatta, jotta nimet säilyisivät. Siinä ser-
kukset Pertti, Kari, Kullervo ja Arja,
suoraan alenevassa neljännessä pol-
vessa, seisoivat perheineen ja mietti-
vät mennyttä aikaa. Kaikkien mielestä
se oli kuvaamisen arvoinen hetki  ja

Nuoran sukua Aapron ja Liisan haudalla.

Vanhalta kotitilan tanhuvilta löytyi   Nuoran navetan paikka.
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nuorinkin mukana ollut sai tietoa juu-
ristaan Karjalaan.

 Haparaisissa pysähdyimme ja kukin
haki omia juuriaan. Pertti Nuora johdat-
ti oman joukkonsa kotitilansa paikalle.
Sieltä pitkän heinän seasta löytyi na-
vetan kivijalka ja kaivo. Seisoin siinä
kivijalalla ja katselin kohti Suvannon
rantaa kuunnellen isäni kertomusta ta-
pahtumista, joita hän muisti tai oli muil-
ta kuullut lapsuudestaan noilla rannoil-
la. Vaikka mitään muuta en olisi nähnyt
ja kokenut koko matkalla, niin tuon het-
ken takia matkaan oli kannattanut läh-
teä.

Hannu lähti kävellen, koska autolla ei
kannattanut yrittääkään, Nuoran Rei-
non ja Lean perillisten kanssa etsimään
Lean kotitaloa.

Mutta lisää kokemuksia oli tulossa,
sillä Runteenmäelle pyrkiessämme auto
juuttui mahastaan kiinni, joten koko
porukka ulos ja Markku peruuttamaan
autoa takaisin. Matka jatkui kävellen.
Mäen päällä mittailtiin monen miehen
voimalla tulevan muistopatsaan (kts.
syyskuun Suvannon Seutu) alustan
vaakasuoruutta Kiviniemestä ostetulla
vatupassilla ja suorassahan alusta oli.
Hannu kertoili patsashankkeen vaiheis-
ta ja tulevasta patsaanpaljastustilaisuu-
desta. Kävimme myös kuuluisalla tais-
telupaikalla ja historia tuntui paljon
koskettavammalta noin paikanpäällä
ollen.

Ja sitten se ihana kahvitauko: Mark-
ku oli keitellyt suomalaista kahvia ja
grillannut suomalaista makkaraa. Mikä
ihana tuoksu! Kyllä juttu luisti, kun väki
kokoontui auton viereen nauttimaan
tarjoilusta. Kun Hannu mainitsi, että
Tuntemattoman sotilaan Rokan esiku-
van kotitalon raunio on siinä lähetty-
villä, niin kirjasta innostuneet pojat
halusivat ehdottomasti nähdä sen.
Löytyihän se lopulta, mutta nyt alue oli
aidattu ja vanhan kivijalan päälle oli alet-
tu rakentaa uutta. Mutta vanha kivijal-
ka näkyi ja se riitti kuvan ottamisen ai-
heeksi.

Iltapäivällä katsastimme Suvannon
etelärantaa aina Lapinlahteen asti. Jän-
nittävin hetki oli Lapinlahden linnan
luona. Olimme kuulleet linnasta aikai-
semminkin, joten se kiinnosti kaikkia.
Joukon nuorimmat olivat myös roh-
keimmat ja kurkkivat aidatun alueen si-

sään portin raoista. Koirat haukkuivat
raivoisasti ja kohta portille ilmestyi tui-
man näköinen partainen mies valkoi-
sessa kaavussaan paljain jaloin. Huu-
telimme Hannua paikalle, kun portista
tuli vartijan näköinen mies ryhmäämme
kohti. Luulimme, että hän hätistää mei-
dät pois, mutta hän kutsuikin meidät
porttien sisäpuolelle. Kohtasimme us-
komattoman hienon alueen, jossa oli
iso synagoga ja monenlaisia rakennel-
mia ympäri aluetta. Valkoiseen kaapuun
pukeutunut mies oli perheen isä, joka
rakennutti synagogan nuorten kesälei-
rejä  ja muidenkin hiljentymistä varten.
Perheen tytär käänsi isänsä puheita
englanniksi, joten meille selvisi, että
rakennustyömaalta oli löytynyt suoma-
laisen sotilaan kypärä, jonka he nyt luo-
vuttivat meille Suomeen tuotavaksi.

Vietimme toisen illan ja yön Kivinie-
messä ja sitten aamupalan jälkeen au-
ton nokka suunnattiin kohti Terijokea.
Pitihän sitä poiketa kunnon hiekkaran-
nalla uimassa, siis rohkeimmat uivat.
Tapansa mukaan Hannu ui jo Kivinie-
men hiekkarannalla.

Kun on ensikertalaisena matkassa,
niin näkee ja kokee niin paljon, että on
vaikeaa edes hahmottaa kaikkea tapah-
tunutta oikeassa järjestyksessä.

Muistan käynnin keskellä metsää Ris-
tikivellä. Muistan, kuinka pelkäsin, kun
nousimme Siiranmäelle mutaista ja ka-
peaa tietä. Muistan, kuinka kävimme
katsomassa bunkkereita matkan varrel-
la. Nuo sodan muistomerkit ja niiden
yhteydessä kerrotut tositarinat tekivät
vaikutuksen nuorempaankin väkeen.

Lapinlahden linnan synagogan portil-
la.

Lapinlahden linnan rakennuksia, ja paljon vaivaa on nähty koko piha-alueella.

II JR 15;n esikuntabunkkeri talviso-
dan aikana.

Kyllä se hiljensi miettimään niitä olo-
suhteita, joissa sotaa käytiin.

Meillä ovat yleistyneet peräkontti-
kirppikset, mutta matkalla saimme use-
assakin kohteessa tutustua peräkont-
timarkettiin.  Valikoima oli suppea, mut-
ta riittävä ja myyjät yrittäjähenkisiä. Pit-
kin matkaa poikkesimme myös pienissä
paikallisissa kaupoissa ja saimme huo-
mata, kuinka toisin siellä on kaikki kuin
Suomessa.
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Ennen Terijoelle majoittumista poik-
kesimme vielä Kronstadin saarella kat-
somassa linnoituksen raunioita. Siellä
oli rakentaminen aloitettu, joten osa oli
meidän mielestä pilattu betonilla. Ja taas
kahvia ja makkaraa, oli se vaan niin hy-
vää.

Terijoella majoituttiin hotelliin ja vie-
timme iltaa vapaasti kierrellen hiekka-
rannoilla ja kaupungilla. Ja aamupalan
jälkeen kohti Nuijamaata, vaan ei ihan
heti, sillä kaksi passia puuttui! Tuli sii-
nä etsiessä hiki kokeneemmallekin mat-
kaajalle, mutta luotimme Markkuun ja
Hannuun! Löytyiväthän ne passit ai-
kanaan ja vähän yllättävästä paikasta,
mutta pääasia, että ennen rajaa ne oli-
vat taas omistajillaan.

Viipurin torilla tietenkin piti pysähtyä,
että päästiin tekemään kauppoja kaup-
pahalliin, jossa sulassa sovussa myy-
tiin lihat ja vaatteet.

Sitten onnellisesti rajan yli, heti kun
rajavirkailijoiden kahvitauko oli ohi, ja
kohti kotia.

Kun sitten linja-auto pysähtyi koti-
pysäkille, niin kuin yhdestä suusta to-

tesimme, että olipa hieno matka! Siitä
riittää muisteltavaa vielä pitkäksi aikaa.

Itselläni matka sai aikaan sen, että
ostin kaksi Suvannonseudun karttaa ja
Suvannon Helmen, jonka olen nyt lu-
kenut kahteen kertaan.

Kiitokset kaikille mukana olleille mu-
kavasta matkaseurasta ja erityiskiitok-
set Markulle ja Hannulle, ilman teitä
emme olisi pärjänneet!

Kesää muistellen ja joulua odotellen
ryhmän puolesta

Birgit Mäkinen

Kronstadtin linnan raunioilla.

Paikallinen kauppa katsatettiin.

Ukkosen sukuseuran ry:n ( Sak
kolan Koukunniemi, Pyhäjär
ven ja Sakkolan Lohijoki ) pe-

rinteinen sukujuhla ja sukukokous pi-
dettiin Raumalla hotelli Cumuluksessa
15.8.09. Paikalla oli  40 suvun edusta-
jaa.  Sukuseuran puheenjohtaja Marja-
Riitta Hakala  toivotti läsnäolijat terve-
tulleeksi.

Juhlassa Laila Innanen esitti runoja
sekä muusikko Pekka Ruokolainen soitti
haitaria. Sukuseuran kotisivut on avat-
tu osoitteessa www.ukkoset.org. Sivu-
ja ylläpitää Marja-Leena Juhola.

Vuoden aikana kuoleman kautta ovat
poistuneet: Jaakko Ukkonen, Elvi Erk-
ko, Maunu Erkko, Raila Tuomisaari.

Varsinaisessa sukukokouksessa va-
littiin seuraavaksi toimikaudeksi pu-
heenjohtajaksi Raimo Honkasalo Poris-
ta. Hallituksen jäsenet ovat Tuija Uk-
konen Ikaalisista, Taisto Kaipiainen
Raumalta,  Marja-Leena Juhola  Poris-
ta, Riitta Pykäläinen Tampereelta, Pertti
Marttila Raumalta, Eeva Jylhä-Ollila

Ukkosen sukuseuran kuulumisia
Harjavallasta, Pekka Toivanen Porista
ja Marko Blomqvist Uudestakaupun-
gista.. Tilintarkastajaksi valittiin Osmo
Juvonen Helsingistä, varalle Tiina  In-
kinen Savonlinnasta.

Sukuseuran jäsenmaksuiksi vahvis-
tettiin 10 euroa/ 2 vuotta, 20 euroa / 5
vuotta, 35 euroa/ 10 vuotta, kannatus-
jäsenmaksu on 7 euroa vuodessa.

Toimintasuunnitelman vuosille 2009-
2010 mukaan toimintaa pyritään kehit-
tämään vaikka sukukokouksiin ja suku-
juhlaan osallistuvien määrä on vähen-
tynyt. Sukukirjaan kerätään ajan tasal-
la olevaa tietoa muutoksista, jotka jul-
kaistaan mahdollisessa lisälehtisessä.
Ensi kesän sukukokous ja sukujuhla
ovat  elokuun puolivälissä, tarkempaa
tietoa tulee myöhemmin.

 Hallitus piti järjestäytymiskokouk-
sensa Porissa 3.10.09 Sukuseuran sih-
teerinä jatkaa Tuija  Ukkonen, rahas-
tonhoitajaksi valittiin Pekka Toivanen.

Ukkosen sukuseura hallitus

Suvannon Seudun
ilmestyminen
vuonna 2010

Suvannon Seutu ilmestyy kahdek-
san kertaa myös vuonna 2010.
Lehden tilaushinta säilyy entisel-

lään eli 25 eurolla saa lehden kotiin kan-
nettuna. Metsäpirtin yhteyshenkilönä
toimii Helka Korpela ja Vuokselan Tais-
to Virkki. Sakkola-aineistot lähetetään
Marjo Ristilä-Toikalle.

Edessä on jo 53 vuosikerta. Kiitos
kaikille tilaajille, lukijoille ja tekijöille;
kaikille teille, jotka olette edesauttaneet
tämän pitäjälehden elämää. Jatkukoon
se tuleville sukupolville! Vuoden 2010
ensimmäinen numero ilmestyy helmi-
kuun alulla, siihen tarkoitetut aineistot
toimitukseen pe 22.1. mennessä, kiitos.
Muut lehdet ilmestyvät sitten maalis-
kuun loppupuolella, toukokuussa, ke-
säkuussa, heinäkuussa, syyskuussa,
loka-marraskuun taitteessa ja joulu-
kuussa. Kunkin lehden aineistoaikatau-
lu ilmoitetaan edellisessä lehdessä.
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Sylvi Kekkonen ei ollut syntype-
rältään karjalainen. Hänen isän-
sä Kauno Edward Uino oli maa-

laistalon poika Uudeltamaalta, Artjär-
veltä. Perheen vanhimman pojan otet-
tua sukutilan isännyyden Edward Uino
luki itsensä papiksi.

Sylvin äiti oli pietarilaisen kultasepän
tytär Emilia Stenberg, lempinimeltä Mii-
la. Stenbergien perhe vietti kesiään Art-
järvellä, jolloin nuoret tutustuivat ja
tämä tuttavuus johti avioliittoon Ed-
ward Uinon toimiessa apupappina Koi-
vistolla. Häät pidettiin Pietarissa joulu-
kuussa 1894.

Karjala-lehden artikkelissa (7.2.2000)
Juha Mattila kirjoittaa, että Karjalan
pappina Edward Uino edusti uutta ai-
kaa osin evankelisuudellaan, mutta eri-
tyisesti taustaltaan, sillä hän tuli suo-
menkielisestä talonpoikaissäädystä ja

Metsäpirtti Sylvi Kekkosen lapsuudenmuistelmissa II:

Sylvi Kekkosen perheestä
oli kotoisin itäpuolelta Suomea. Vasta-
kohtana omalle talonpoikaiselle taustal-
le ja suomenmielisyydelle hän valitsi
itseään kansainvälisemmän aviopuoli-
son. Emilia Stenberg osasi suomen ja
ruotsin kielien lisäksi venäjää, koulus-
sa opetettiin saksaa, italialaiselta mu-
siikinopettajalta opittiin italiaa. Miila
Stenberg opiskeli vuoden Pietarin tai-
deakatemiassa, hän piirsi, maalasi ja teki
koruompelutöitä.

Koiviston seurakuntaan kuului kuu-
lui mantereen ja saarien asukkaat sekä
ulkosaarten, Seiskarin ja Lavansaaren
asukkaat. Koivistolta Uinot siirtyivät
Pieksämäen maaseurakuntaan, sitten
Heinolan maaseurakuntaan (1900 -1904)
ja takaisin Karjalaan, Metsäpirttiin
(1904-1910) ja lopulta vuosina 1910-
1916 rovasti Uino toimi Puumalan kirk-
koherran virassa.

Sylvi Salome Uino syntyi 12.3.1900
perheen neljäntenä tyttärenä Pieksämä-
ellä isänsä ollessa maaseurakunnan
apupappina. Sylvillä oli ikää puolitois-
ta kuukautta, kun perhe muutti isän
työn perässä Heinolan maalaiskunnan
Lusin pappilaan. Täältä perhe sitten
muutti Metsäpirttiin Sylvin ollessa ne-
livuotias. Hänen ensimmäiset muistiku-
vansa varhaislapsuudesta alkavat tääl-
tä.

Raija Haapsaari

Kirjoittaja on Tampereella asuva kir-
jastoneuvos, joka on tehnyt laaja-alai-
sen työn tutkiessaan Sylvi Kekkosen
kuvaamaa Metsäpirttiä 1900-luvun alus-
sa.

Sarjan ensimmäinen osa julkaistiin
Suvannon Seudussa nro 5/2009.

Hannu Turkkinen sai
kotiseutuneuvoksen arvonimen

Tasavallan Presidentti Tarja Halo-
nen on suonut kotiseutuneu-
voksen arvonimen Sakkola-Sää-

tiön puheenjohtaja Hannu Juhani Turk-
kiselle. Monessa toimessa ja harrastuk-
sessa työskennellyt Turkkinen sai vah-
vistuksen arvonimestään 27.11.2009.

Kotiseutuneuvoksen arvonimeä hä-
nelle hakivat Lempäälän kunta, Lempää-
län seurakunta, Sakkola-Säätiö, Lem-
päälän Sotaveteraanit ry ja urheiluseu-
ra Lempäälän Kisa Ry.

Työuransa ajan Hannu Turkkinen on
toiminut kuntien ja Keski-Suomen lää-
ninhallituksen opetustehtävissä. Lisäk-
si hän on ollut mukana eräissä valta-
kunnallisissa kehityshankkeissa. Eläk-
keelle hän jäi nelisen vuotta sitten Lem-
päälän Mattilan koulun luokanopetta-
jan ja rehtorin tehtävästä.

Luottamustoimia hänellä on ollut lu-
kuisia – kuten useiden kuntien, Lem-

päälän seurakunnan, urheilujärjestöjen,
Pohjola Norden Lempäälän sekä ErP6:n
ja Lempäälän sotaveteraanien piirissä.
Paikallishistoriatyössä hänellä on vah-
va asiantuntemus niin nykyisen asuin-
kuntansa Lempäälän kuin sukunsa ko-
tiseudun Sakkolan parissa.

Karjalaisen siirtoväen keskuudessa
hänen ansionsa ovatkin erittäin mitta-
vat varsinkin Sakkolan ja Suvannon
seudun alueella. Hän on vetänyt lukui-
sia kotiseutumatkoja Karjalan ja Luo-
teis-Venäjän alueelle, ja hän on ollut
aktiivina virallisen ystävyyskuntatoi-
minnan aloittamisessa Käkisalmen eli
Priozerskin hallintokuntien kanssa.

Kun viime vuosina koottiin Haparais-
ten, Keljan ja Purpuan kotiseutukirja
Suvannon helmeä, oli Turkkinen toimi-
tuskunnan puheenjohtajana. Sakkola-
Säätiön hallituksen puitteissa hänellä
on monia tehtäviä, ja hän kuuluu myös

Suvannon Seutu -lehden toimituskun-
taan. Viime vuosien tärkeimpiä tehtäviä
on ollut kannustaa kyläkirjojen tekoon
koko Sakkolan alueelta.

Erillinen Pataljoona 6:n puheenjohta-
jana hän aktiivisesti ajoi Keljan taiste-
lujen muistomerkkihanketta, ja patsas
saatiin paljastettua viime elokuussa.

Puolisonsa Soili Turkkisen kanssa
Hannulla on monia harrastuksia, kuten
matkailu ja kädentaidot. Niiden antimi-
na on syntynyt mm. kirja Joulupukin
matkassa maailmalla sekä satumainen
Joulupolku perheen pihapiiriin Lempää-
län Moisiossa.

Monista toimistaan Hannu Turkkinen
on jo aiemmin saanut erinäisiä huomi-
onosoituksia, ja niistä siis tuoreimpa-
na kotiseutuneuvoksen nimi ja arvo
2009. Onnittelut!

Marjo Ristilä-Toikka
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Vauva sai nimen
talvisodan

alkamispäivänä
70 vuotta täytti Pirkko Maria Hopper,

o.s. Kuparinen, nykyinen kotipaikka
Scarborough, Englanti. Hän on synty-
nyt 21.11.1939 Sakkolan Sudenhännäs-
sä, isovanhempiensa Maria o.s. Ruuna
ja Tuomas Kuparisen kodissa.

Viikon vanha vauva kastettiin talvi-
sodan alkamispäivänä mummolan tu-
vassa. Tykillä ampumisesta kuulunut
jytinä ja vieraiden koneiden ylilennot
säestivät tilaisuutta. Tuvassa ei ollut-
kaan enää majoituksessa sotilaita. Sen
sijaan sen täytti nopeasta matkaan jou-
tunut, levähtämään tullut ”pakolais-
joukko”.

Seuraavana yönä oli evakkoreessä
”Kirkko-Marikin” – näin mielsi vauvan
nimen kaksivuotias Raimo-serkku.
Mummolan korkealaitaiseen rekeen ki-
pusivat mummo ja äijä sekä äitimme
Tyyne Maria, o.s. Vanhanen, auteltu-
aan ensin matkaan neljä lastaan, jotka
olivat 7-vuotiaasta viikon ikäiseen.

Raimo-serkku sai paikan mummon
sylissä. Hänen äitinsä, Hilma-täti, kulki
jalkaisin. Hän oli viemässä lehmiä tur-
vaan.

Tulipalon punainen taivas valaisi tie-
tämme matkatessamme kohti tuntema-
tonta tulevaisuutta. Myöhemmin saim-
me tiedon, että sodan liekit olivat niel-
leet rakkaan mummolamme pian hyväs-
tijättömme jälkeen.

Selvisimme, vaikka silloin kyllä pelot-
ti.

Pike-siskolla ja aviomiehellään Robi-
nilla on kolme lasta ja viisi lastenlasta.
Onnea ja siunausta edelleen toivotta-
vat kaikki läheisesti jouluun valmistau-
tuvasta Suomesta.

Kaisu Jouste
Lahti

90 vuotta täytti 30.10.2009 Lempi So-
fia Paakki o.s.Uosukainen Imatralla.
Hän on syntynyt Sakkolan Kiviniemes-
sä Helena, o.s. Kiiski, ja Tuomas Uosu-
kaisen perheen kahdeksanhenkisen
lapsijoukon nuorimpana.

Hän kouluttautui jo nuorena ompeli-
jan ammattiin Sakkolassa Ivanoffien liik-
keessä Martta ja Ester Räikkösen oh-
jaamana. Tarkka ja huolellinen työsken-
telytapa toi korkean ammattitaidon, joka
on säilynyt kautta vuosien vireessä.

Lottatehtäviin siirtyminen sotavuosi-
na oli itsestään selvää. Ainakin vaate-
huolto-, ruokahuolto- ja ilmavalvonta-
tehtävissä Lempi-täti toimi, samoin kuin
sisarensa.

Sotien jälkeen pysyväksi kotipaikak-
si tuli Imatra. Sieltä löytyi puoliso Niilo
Paakki. Perheeseen syntyi Päivi vuon-
na 1955. Puolisot suunnittelivat ja ra-
kensivat yhdessä omakotitalon Imatral-
le. Siellä jo vuosia sitten leskeksi jää-
nyt Lempi-täti viettää virkeänä vanhuu-
denpäiviään tyttärensä Päivin ja vävyn-
sä Sakun kanssa.

Myönteinen elämänasenne, ahke-
ruus, osallistuminen ja säännöllinen lii-
kunta – sauvakävelyä tunti/päivä –
ovat olleet avain virkeään vanhuuteen.
Eduksi luonnollisesti ovat mieluisat

vuotuiset veteraanikuntoutukset Kruu-
nupuiston sairaalassa Punkaharjulla.

Meille sukulaisille oli ilo ja suuri kun-
nia käydä onnittelemassa päivänsan-
karia. Kauniiseen Sakkolan kansallispu-
kuun pukeutunut viehättävä ja pirteä
täti oli meitä vastaanottamassa iloise-
na ja ystävällisenä, kuten aina tavates-
samme.

Lempi-tädille Onnea, Elämäniloa ja
Terveyttä toivoen kiitollisuudella koko
suku.  Psta

Maija-Liisa

80 vuotta täytti Meeri Kopola, o.s.
Kopperoinen, 20.09.2009. Meerin koti-
paikka  Sakkolassa oli Haparainen.

Kotikylälle matka on suuntautunut
toistuvasti  vuodesta 1989 alkaen ja jäl-
leen ensi kesänä matka on jo tilaukses-
sa. Meerin muistikuvat Sakkolasta ovat
osoittautuneet kerta toisensa perään

Meeri ja jälkeläiset juhlapäivänä, vas. Ari Kopola, Meeri Kopola, Aarno Kopola,
Sirpa Kopola, Asko Kopola ja Ilpo Kopola.

tarkoiksi ja eläviksi ja hän onkin ollut
matkakumppaneille korvaamaton tieto-
lähde ja oman sukuhistoriamme elävöit-
täjä. Juhlapäivää vietettiin lähiomaisten
seurassa Valkeakosken Ystävyydenta-
lolla kauniina syyspäivänä. Sukulaiset
ja tuttavat onnittelevat alati pirteätä
syntymäpäiväsankaria.
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90 vuotta täyttää 23.12.2009 Lauri
Lamppu, Laitilan Veljeskodissa. Lauri
on kotoisin Sakkolan Ojaniemestä.

Maija-Leena Turkkinen täytti 60 vuot-
ta marraskuun alussa Lempäälässä. Hän
on isänsä Viljo Turkkisen kautta juuril-
taan Sakkolan Haparaisista, äitinsä Ella
o.s.Niemelä, oli kotoisin Haapsaaresta.

Diakonissa, erikoissairaanhoitaja
Maija Turkkinen työskentelee teho-
osastolla Tampereen yliopistollisessa
sairaalassa. Vapaa-ajastaan ison osan
vie hyväntekeväisyystyö. Hän kerää ja
valmistaa avustustavaraa mm. Euroo-
pan köyhimpien maiden lapsille, ja hä-
nen hankkimaansa avustustavaraa on
viety myös Karjalaan, kuten Sakkolaan.

      -MRT

Veikko Koskinen, syntyisin Metsä-
pirtistä, täytti 85 vuotta Jyväskylässä
lokakuun 22. päivänä 2009. Syntymä-
päiviä juhlittiin perhepiirissä Veikon ja
Inkerin (syntyisin Sortavalan maalais-
kunnasta) kotona Jyväskylässä. Ku-
vassa ukki ja mummi vanhimman tyttä-
ren lasten keskellä.

 Jyväskylän ortodoksinen seurakun-
ta muisti myös. Ystäväpalvelusta Eine
Hämäläinen ja rovasti Timo Mäkirinta
kävivät tervehdys- ja onnittelukäynnillä
sekä pitivät hyvin lämminhenkisen ti-

laisuuden kuurojen diakonissa Päivi
Lehtisen toimiessa tulkkina.

Heikki Karjalainen täytti 50 vuotta
27.9.2009. Heikin juuret ovat isänsä
Mauno Karjalaisen kautta Sakkolan
Röykkylässä.

Heikki oli kantava voima tehtäessä
viime vuonna julkaistua Röykkylän ky-
läkirjaa.

Heikki Karjalaisen käsialaa ovat myös
Sakkolan internetsivut www.sakkola.fi,
jotka hän kymmenkunta vuotta sitten
laittoi  alulle.

Hän on myös ollut perustamassa hil-
jaittain muokattua aineistotietokantaa,
jonka kautta lähivuosina tullaan samaan
Sakkola-Museon arkiston tuhansia ku-
via sisältävä kuva-aineisto internetiin
kaikkien ulottuville.

Heraldiikan harrastajana hän huoleh-
ti myös siitä, että Sakkola sai virallisen
vaakunan muutamia vuosia sitten.

Heikki työskentelee WSOY:n oppima-
teriaalikeskuksessa toimituspäällikkö-
nä, ja aiemmin mm. luokanopettajan teh-
tävissä. Partiota harrastava monitoimi-

mies on rakentanut itselleen eräkämpän
Kuhmalahdelle, jossa hän vastaanotti
vieraita pienimuotoisessa merkkipäivä-
juhlassaan. Sakkola-Säätiön onnittelu-
delegaatio vei hänelle terveisinä Sak-
kolan isännänviirin. - MRT
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Rakkaamme
TAIMI TASKINEN
os. Ryyppö
 
s.  7.10.1922    Vuoksela
k. 16.10.2009    Jyväskylä
 
Rakasta äitiä, mummia ja isomummia 
kiittäen ja kaivaten        
lapset ja lastenlapset perheineen
sukulaiset ja ystävät
 
Elon iltasi joutui ja matkan pää
syysaamuna saapui hiljaa
Elon liekki hiipuen sammui pois,
miten väärin rauhaa itkeä ois
Mutta luopua äidistä rakkaimmasta,
mikä estäisi kyyneleitä vuotamasta.
Kiitos, äiti, sun rakkaudesta.

 Siunaus toimitettu 30.10.2009 läheisten läsnäollessa.

Julkaisemme jokaisessa
Suvannon Seudussa tietoja
suku- ja perhetapahtumista.
Lähetä tiedot toimitukseen.

Kysythän asianosaisilta luvan
tietojen julkaisemiseen.

Varatuomariksi
Vaasan hovioikeus myönsi Kai-

sa Kupariselle varatuomarin ar-
vonimen 2.10.2009. 26-vuotias
Kuparinen suoritti tuomioistuin-
harjoittelun Porin käräjäoikeudes-
sa.

Hän on Viljo Kuparisen pojan
Martti Kuparisen vanhin tytär.
Viljo Kuparinen oli kotoisin Sak-
kolan Lapinlahdelta.

Vihittyjä

Satu ja Erno Korkeamäki on vihit-
ty avioliittoon. Ernon isoäiti Sirkka
Sironen, o.s. Kuparinen, on synty-
nyt Sakkolan Lapinlahden kylässä.

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

Jukka Marttinen
p. 040 517 4286
jukka.marttinen@suomi24.fi
Maisa Söderström p. 040 547 6477

Kiviniemen, Kasarmilan ja
Viiksanlahden kirjatyöryhmän yhteystiedot

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
Ollilantie 11  37500 Lempäälä
p. 040 849 0048
antti.hynna@tut.fi

Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375  37550 Lempäälä
p. 040 730 2622
marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

OTA PIKAISESTI YHTEYTTÄ,
JOS SINULLA ON AINEISTOA!
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Putkiliike
P. Nuora Ky

37560 KULJU
Puh. 367 6100

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

Kyläkirja on hyvä lahjavihje!
Tilaa oma teos Sakkolan kyläkirja-sarjasta:

TILAUKSIA VASTAANOTTAVAT:
Marjo Ristilä-Toikka
p. 040 730 2622
marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

* 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.

Aila Alanen p. 03-375 2852
tai 040 - 707 6164
aila.alanen@lempaala.fi

Tilaa oma
pitäjälehtesi!

puh. 040 730  2622

Kahdeksan numeroa
vuodessa karjalaista asiaa,

historiaa, muistoja ja
nykypäivää.

Vuosikerta 25 euroa

Sakkolan
Tuvasta
tupaan
-kirjan

uusinta-
painos on

valmistunut
Sakkolan kylät

tuvasta tupaan 1939 -
 Sakkolan historiaa II
teoksen uusintapainos

nyt ilmestynyt!

Tarkistettu painos on noin
350-sivuinen teos, jossa käy-
dään läpi Sakkolan kylät talo
talolta vuoden 1939 tilanteen
mukaan. Esillä kirjassa on siis
jokainen perhe ja suku, ja  yleis-
tietoa Sakkolan pitäjästä ennen
talvisotaa.

Hannu J. Paukun kirjoittaman
teoksen ensipainos julkaistiin
vuonna 1983. Uudistettu pai-
noon nyt julkaistu. Tilaa heti, että
saat kirjan vielä jouluksi!

 Kirjan hinta on 30 euroa
+ postituskulut

Tilaukset:
* Marjo Ristilä-Toikka
p. 040 730 2622, marjo.ristila-
toikka@kolumbus.fi
* Aila Alanen,
p. 040 707 6164
aila.alanen@lempaala.fi
* Eero Pilviniemi
p. 040 708 9213
eero.pilviniemi@elisanet.fi
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VUOKSELA-SEURA ry
  Tapio Sihvo, puheenjohtaja
  Formupojantie 8, 14500 Iittala
  p. 03-6765024, 040-5411502
  tapio.sihvo@gmail.com

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

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

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

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

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

METSÄPIRTTI-
JÄRJESTÖT 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

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

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

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

METSÄPIRTTIKERHOT:

UUSIKAUPUNKI
Anneli Virtanen
Pappilankuja 15, 23600 Kalanti

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

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

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

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

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

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

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

Anja Kuoppa, varapj
p. 0442 844 330
anja.kuoppa@gmail.com

Marja-Liisa Vesanto
sihteeri
Pajatie 6
01800 Klaukkala
marjalis.vesanto@ hotmail.com

METSÄPIRTTI
SEURA RY

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

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

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

www.sakkola.fi

www.
vuoksela-seura.fi

 www.metsapirtti.net

PITÄJÄMME
INTERNETISSÄ


