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Olipa moninkertaisesti
aihetta kokoontua, Kuivai-
sen sisarusten syntymäpäi-
vät kun ovat keskittyneet al-
kuvuoteen. Kaikki sai al-
kunsa jo muutama vuosi sit-
ten, kun mietimme, että oli-
si kiva serkusporukalla ko-
koontua muutenkin kuin
vain hautajaisissa. Olisi mu-
kavaa, kun saisi haastella ja
nauraa hyvillä mielin.

Liisa-serkun syntymä-
päivän lähestyessä panim-
me töpinäksi, varasimme
juhlapaikan Loimaalta, lä-
hetimme kutsut ja jäimme
odottelemaan, kuinka kut-
summe otettaisiin vastaan.
Ilmoittautumisia alkoi tulla,
ja niitä tuli niin paljon, ett-
emme olisi ikipäivänä osan-
neet unelmoidakaan moi-
sesta osallistumisprosentis-
ta. Vain muutamalla oli sel-
keä este, ja hekin viestitti-
vät, että olisivat halunneet
tulla.

Kuivaisen lapsilla ei isän
puolelta ole kuin kolme
serkkua, joten oli heti sel-
vää, että myös heidät kutsut-
taisiin. Kaikki kolme rouvaa
(s. Sorsa) sekä yhden mies
noudattivat kutsua.

Mukana oli yksi Anton ja
Hilma Hartikan lapsista eli
Risto Kyröstä. Hän oli saa-
nut mukaansa vaimonsa li-
säksi kaikki kolme lastaan.
Viidestä lapsenlapsesta
puuttui yksi. Eivätkä pienet
tyttärenpojanlapsetkaan ol-
leet mukana tässä tapahtu-
massa.

Antonin ja Hilman lap-
sista myös Aili Hartikka on
vielä elossa. Hän on jo 93-
vuotias ja asustelee van-
hainkodissa Turussa. Hän ei
enää oikein muista eikä tun-

vuotias Saku. Revot asuvat
myös Loimaalla.

Tiina Nummela valmis-
tui syksyllä maisteriksi.
Hän on perheen nuorin ja
tietääkseni sinkku. Tiina
asuu Tampereella.

Olimme Liisa-serkun
kanssa tavattoman iloisia,
että suunnitelmamme on-
nistui ja saimme serkukset
perheineen koolle kerran-
kin iloisissa merkeissä.
Suurkiitokset paikalle tul-
leille. Lähtötunnelmien
keskellä ilmassa leijui kuin
kosketeltavana: tämä pitää
järjestää uudelleen. Niinpä,
paljon jäi vielä sanomatta ja
tekemättä…

Raija Hjelm

Kuivaisen sisarukset loppiaisaattona 5.1. vasemmalta alkaen: Leena Oksanen, Jouko Kui-
vainen, Liisa Nummela, Arja Kuivainen ja Elli Kuivainen.

Vanhin Helmi (s. Hartik-
ka) ja Matti Kuivaisen lap-
sista Liisa Nummela täytti
75 vuotta 8.1. Loimaalla.
Häntä muutaman vuoden
nuorempi Elli Kuivainen
täytti ”25 vuotta” 2.1. Hel-
singissä ja Jouko Kuivainen
6.1. tasan 70 vuotta niin
ikään Helsingissä. Leena
Oksanen täyttää vähän yli 55
vuotta 9.2. Hän asuu myös

Helsingissä. Pahnan pohjim-
mainen Arja Kuivainen asuu
perheineen Kreikassa Syros-
nimisellä saarella ja täyttää
54 vuotta huhtikuun 5. päi-
vänä. Vanhimmat lapset ovat
syntyneet Kurkijoella, Lee-
na ja Arja Metsämaalla.

Helmi Kuivainen oli An-
ton ja Hilma (s. Taskinen)
Hartikan esikoinen. Hän
kuoli ennen vanhempiaan

vuonna 1962 pitkään sairas-
teltuaan. Myös Matti Kui-
vainen oli syntynyt Kurkijo-
ella. Perheen lapsista on
kuollut yksi tytär pienenä
sekä kaksi keski-ikäistä poi-
kaa. Eero oli syntynyt Kur-
kijoella ja Kari evakkomat-
kalla Jyväskylässä. Vanhem-
mat ja pojat on haudattu
Metsämaan kirkkomaahan.

Kuivaisen sisarusten merkkipäivät

Antonin ja Hilman jälkeläiset koolla

Iloiset karjalaiset pirskeet
ne ihmisiä, joten häntä ei
sukutapaamiseen tuotu.

Seuraavasta polvesta eli
”serkuksista” puuttui Ailin
tytär Pirjo aviomiehensä
Seppo Pöyhösen kanssa,
sillä he viettävät pitkää tal-
vilomaa Espanjan auringos-
sa eivätkä lähteneet sieltä
ainoastaan tätä tapahtumaa
varten koti Suomeen. Heitä
edustivat komea tyttötert-
setti eli kaikki Pirjon ja Se-
pon tyttäret: Anne-Marie,
Kristiina ja Elina. Mukana
oli myös Elinan nuorempi
tytär, helmikuussa 10 vuot-
ta täyttävä Susanna. Janina
oli jätetty vastaamaan Eli-
nan isosta hevostallista, jota
hän pyörittää Ruskolla.

Myöskään Antti Harti-
kan ainoa elossa oleva poi-
ka Juhani ei päässyt perhei-
neen tulemaan Pomarkusta
paikalle. Toivottavasti seu-
raavaan tapaamiseen saam-
me heidätkin mukaan.

Jo edesmennyttä Eero
Kuivaisen sukuhaaraa edus-
ti tämän ainoa poika Rami
avopuolisoineen ja Raija-
äiteineen. Mukana olivat
myös avovaimon kaksi las-
ta.

Paikalla oli Jouko Kui-
vainen avopuolisoineen ja
kaksine lapsineen. Joukon
poika Timo on naimisissa
Tainansa kanssa. He asuvat
Heinolassa, ja heillä on nel-
jä lasta: Kaisa, Kati, Kari ja
Katri. Vanhin on 16- ja nuo-
rin 8-vuotias. Oli todella
hienoa, että sieltä asti perhe
jaksoi tulla. Joukon Satu-ty-
tär oli myös paikalla, mutta
hänellä oli huomattavasti
lyhyempi matka, koska hän
asuu Oripäässä.

Elli Kuivainen on aina

jaksanut porukassa hymyil-
lä, esittää sattuvia huomau-
tuksia ja siten saanut poru-
kan nauramaan. Niin tällä-
kin kertaa. Kun hän vuorol-
laan esitteli itsensä, siellä
täällä purskahdettiin naura-
maan. Elli on tehnyt elämän-
työnsä meijereissä, pääasias-
sa Lahdessa, vaikka nyt
asusteleekin ”vapaaherratta-
rena” Helsingissä Manner-
heimintiellä.

Leena Oksanen oli saanut
melkein koko pesueensa
mukaan. Pientä Helmi Ire-
neä ei ollut otettu, mutta hän
onkin vielä niin pieni, ettei
hänen ollutkaan hyväksi läh-
teä suuren ihmislauman kes-
kelle ja viimaan sekä tuis-
kuun. Leenan tyttäret Riitta
ja Meri, joka on siis pikku
Helmin äiti, Merin ”avokki”
Markku ja Leenan aviomies
Lasse olivat lähteneet suku-
tapaamiseemme Helsingistä.
Leena on kylmäkkö amma-
tiltaan, mutta toimii nykyään
koulusihteerinä.

Arja Kuivainen oli tullut
paikalle yksin, mutta sitä ei
kukaan ihmetellyt. Hänen
perheensä nimittäin asuu
Kreikassa. Hänen miehensä
Georgos J. Perrisin tulon es-
tivät työt, ja 18-vuotias poi-
ka Josef käy vielä koulua.
Hänellä on myös autokoulu
kesken. Arja on asunut Krei-
kassa ja ollut naimisissa Ge-
orgosinsa kanssa jo 24 vuot-
ta.

He ovat maanviljelijöitä,
mutta ovat nyt ryhtyneet
enemmänkin talonvahdeiksi
ja –huoltajiksi. He pitävät
huolta noin kymmenestä tu-
ristien omistamasta talosta ja
puutarhasta. Se on ympäri-
vuotista toimintaa, sillä voi

olla, että jopa talvella pitää
puutarhaa hoitaa ja kastella-
kin. Siten omistaja voi olla
varma, että talo on aina hy-
vässä kunnossa, kun hän
saapuu mahdollisesti pit-
känkin ajan päästä lomako-
tiinsa.

Liisan lapset
perheineen

Liisa Nummelalla on jo
edesmenneen miehensä

Esko Nummelan kanssa
neljä lasta: poika ja kolme
tytärtä. Ollilla on Katrinsa
kanssa viisivuotias Vili-
poika. Katrilla on edellises-
tä liitosta Ville, Vilma ja
Valtteri, joista kaksi nuorin-
ta oli mukana.

Seuraavaksi vanhin
Nummelan lapsista on Auli,
joka on naimisissa Loi-
maalla Kari Salmisen kans-
sa. Heillä pian yhdeksän
vuotta täyttävä Leevi ja
kuusivuotias Mette. Jaana
löysi itselleen puoliksi kur-
kijokelaisen miehen eli Pasi
”Martinpoika” Revon.
Heillä on 11-vuotias Salla,
9-vuotias Sami ja serkkun-
sa Meten ikäinen, kuusi-

Liisa Num-
mela lasten-
lapsineen.
Vasemmalta
Leevi, Sami,
Saku, Vili,
Vilma, Liisa-
mummu,
Salla, Mette
ja Valtteri.
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Juhlasta
arkeen

Hartaus sunnuntaiksi 13.1.
1. sunnuntai loppiaisesta

Etsintäkuulutus

Toimitus: Koulukuja 7, 32200 Loimaa
Avoinna: Tiistaisin ja perjantaisin klo 9–14

puh./fax (02) 762 2551, matkapuh. 050-521 3336
Lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia ilmestymättä jääneistä nume-
roista ei suoriteta korvausta. Toimitus pidättää oikeuden muokata ja ly-
hentää lähetettyjä aineistoja. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enimmillään ilmoituk-
sesta maksetun hinnan palauttamiseen.

ILMOITUSHINNAT:
4-väri .............. 60 centtiä/mm + alv 22 %
Mustavalk. ...... 45 centtiä/mm + alv 22 %

Säännöllisistä ja jatkuvista ilmoituksista huomattava alennus. Väri-ilmoitukset
sopimuksen mukaan. Puhelimitse annettuihin ilmoituksiin sattuneista virheistä
lehti ei vastaa. Ilmoitusaineistojen jättöaika: keskiviikko klo 16 mennessä.

TILAUSHINNAT:

vuosi ............... 35 euroa
6 kk ................ 20 euroa
3 kk ................ 12 euroa
Pohjoismaat ..... 39 euroa
Muualle ........... 46 euroa

Lehti ilmestyy pääasiassa joka toinen perjantai. Painosmäärä 2000 kpl.

toimitus@kurkijokelainen.inet.fi
Tilinumero: LSOP 523900-4897

Sivunvalmistus:
Etusivu Frontpage, Loimaa
Paino: Satakunnan
           Painotuote Oy, Kokemäki

ISSN 0782-5668

Kustantaja ja julkaisija: KURKIJOKI-SÄÄTIÖ
www.kurkijoki.fi

Toimitusneuvosto: Kurkijoki-Säätiön hallitus
Toimitus: Päätoimittaja Raija Hjelm

ja kaikki Kurkijokelaisen ystävät

Haapasen Hautaustoimisto
TÄYDELLINEN HAUTAUSPALVELU

Puh. 762 2700 ja 762 2857
Heimolinnankatu 16, 32200 Loimaa
Liikeajan jälkeen Reunanen puh. 762 2700

Matkap. 0500 531 814, 050 561 0547

Suomalainen sananlasku ilmaisee: ”Hyvä Tuomas joulun
tuopi, paha Nuutti sen pois viepi.” Nuutin päivä on tosin
tänä vuonna ainoa loppiaisen jälkeinen sunnuntai, koska
seuraavana sunnuntaina viitataan jo paastonaikaan. Me
saatamme ajatella, että Nuutin päivä merkitsee juhlakauden
loppua, mutta on syytä muistaa, että valon sanoma ei sam-
mu. Joulukuuset riisutaan ja kyntteliköt pannaan säilöön,
mutta juhlakausi jatkuu, ja elämä virtaa eteenpäin uusine
toiveineen ja odotuksineen. Joulun valo voi valaista tietämme
niin arjessa kuin juhlassakin.

Niin sinulle kuin minullekin jäi paljon muistoja joulun
ajan tapahtumista. Koin viime joulun odotuksen aivan uu-
della tavalla. Tallensin nauhalle tanskalaisen joulukertomuk-
sen ”Jeesus ja Josefine”, koska se näytettiin televisiossa lapsen-
lapsemme ollessa päiväkodissa. Katsoimme sitten talletukseni
Kaislan kanssa samana iltana. Ihmettelin, miten viisivuotias
jaksoi katsoa sitä kiinteästi, vaikka se oli aika erikoinen kerto-
mus joulusta. Joskus katsoimme tietyt jaksot pariinkin ker-
taan. Kaisla lauloi usein kertomuksen tunnuslaulua ohjel-
man mukana. Hän kertoi mummolle ja sitten vieraileville ser-
kuille, mitä joulukertomuksessa oli tapahtunut.

Toinen mieleen painunut tapaus oli koululaisten joulu-
juhla. Saimme olla mukana Laurin ja Mikon joulujuhlassa
Jyväskylän normaalikoulussa. Meille tulivat siellä mieleen
lastemme hienot Huittisten koulun joulujuhlat, joissa saim-
me olla mukana. Sen jälkeen ei tätä ylellisyyttä ole ollut tar-
jolla. Olimme aivan ihmeissämme, kun saimme nähdä luok-
kien esityksiä ja hienosti valmistettuja näytöksiä. Sieltä oli
hyvä palata kotiin omaan jouluun.

Aaton vietimme vielä nuorimman tyttäremme perheessä
täällä Espoossa. Aattoon liittyi viisivuotiaan odotuksen täyt-
tymys, joulupukin vierailu ja lahjojen avaamisen riemu. Sii-
nä unohtui sekin vastoinkäymisen suru, mikä aiheutui aatto-
kirkosta. Kirkko, johon pyrimme, oli niin täynnä, ettemme so-
pineet sisään. Pääsimme kuitenkin erääseen kappelikirkkoon,
jossa oli tosi miellyttävä toimitus.

Tapaninpäivänä saapui Hannan perhe Jyväskylästä luok-
semme. Tilanahtauttakaan ei tullut, kun vanhemmat sijoitet-
tiin siskoni uuteen tyhjään asuntoon, joka sijaitsee aivan ko-
timme lähellä. Pojat olivat luonamme koko ajan. Siinä meni
neljä päivää kuin siivillä, ja serkuksilla oli hauskaa yhdessä.

Uudenvuoden päivän jälkeen tulivat Miikan lapset,
Manu, Matilda ja Amanda, Vammalasta Minna-äitinsä
kanssa mummoa ja ukkia tervehtimään. Aika ei ehtinyt käy-
dä pitkäksi, koska puuhaa riitti hyvin kolmelle päivälle. Vie-
railevia perheitä ruokittiin ja viihdytettiin myös Anna-tyttä-
remme perheessä. Kaisla oli siellä tietenkin puuhakkaana
emäntänä, hän kun on kova järjestämään ohjelmia leikkito-
vereilleen.

Olen nyt kertonut hyvin pitkästi perheemme joulunvietos-
ta. Toivottavasti kirjoitus herättää myös sinussa hyviä muisto-
ja juhlan ajasta. Tärkeintä on se, ettei juhlan sankari, Jeesus-
lapsi liity vain jouluun, vaan jokaiseen elämämme päivään.
Kasteessa olemme kaikki tulleet hänen omikseen, joten hänen
lahjansa ovat aina käsillämme. Voimme lähteä joka päivä
iloiten elämämme tehtäviin hänen seimensä äärestä, niin
kuin tekivät kedon paimenet ja itämaan tietäjät, ylistäen Ju-
malaa kaikesta, mitä olivat nähneet ja mitä olivat kokeneet.

Emme tiedä, mitä elämä tuo tullessaan, mutta tiedämme
sen, että Jeesus on tullut meitä varten ja hän pelastaa meidät
kuoleman vallasta elämän valtakuntaan. Johannes viittaa
ensi sunnuntain evankeliumitekstissä Jeesukseen: ”Katsokaa:
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!”

Siunattua vuoden jatkoa
Eino Orpana

Neljä polvea. Istumassa Helvi Ahokas (o.s. Parkkali) Sii-
kaisista. Entinen koti oli Hiitolan Kilpolassa. Takana Hel-
vin poika Pertti Ahokas Ylöjärveltä sekä hänen tyttärensä
Taina Ahokas Nokialta. Tainalla sylissään tyttärensä Lotta
Kähönen.

Perheuutisia

Professori Tauno Äikää
täytti 90 vuotta
9.12.2007 Espoossa. Hän
on syntynyt Kurkijoen Iho-
järvellä. Äikää toimi pi-
simpään, noin 25 vuotta
Helsingin Tuomiokirkko-
seurakunnassa Johan-
neksen kirkon urkurina.
Tuolloin seurakunnan
kanttorina toimi Sulo Saa-
rits. Heistä tuli pari, joka
muistetaan vieläkin mo-
nista levytyksistään ja
esiintymisistään. Tauno
Äikää toimi niin ikään noin
25 vuoden ajan opettaja-
na Sibelius Akatemiassa.
Joulukuisen 90-vuotis-
juhlan kunniaksi taiteilija-
urkuri Kalevi Kiviniemi on
tuottanut levyn, jolle on
tallennettu prof. Äikään
nimenomaan Johannek-

sen kirkon uruilla soitta-
mia tunnettuja urkusoolo-
ja. Kuvassa Tauno Äikää
on tilaisuudessa, jossa vi-
hittiin Valkeakosken kir-
kon urut.
Kurkijoen Marttayhdistys
ry:n puheenjohtaja Arja
Schwartz täytti 50 vuot-
ta 20.11.2007 Loimaalla.
Hän on syntynyt Metsä-
maalla, mutta juuret ovat
isän puolelta Kurkijoella.

Lahja Penttinen täytti 1.11.2007 Loimaalla 70 vuot-
ta. Hän on Inkerin suomalaisia ja asunut Kurkijoella.
Lahja muutti Suomeen ja Loimaalle yli 10 vuotta sitten.
Kuvassa Lahjan (keskellä) kanssa syntymäpäivävie-
raista Aili Ahokas Loimaalta ja Mauno Mielonen Turus-
ta.

Merkkipäiviä

Vuosi on vaihtunut. Voimme aloittaa jälleen kerran
alusta, puhtaalta pöydältä. Valitettavasti myös Kurki-
jokelaisen pöytä on lähes ”puhdas” eli tyhjä. Melkein
kaikki tänne lähetyt kirjoitukset, muistelmat ja mat-
kakertomukset on painettu ja maailmalle tilaajiemme
luettaviksi lähteneet.

Kun tulin ensimmäisen kerran vuonna 1995 tähän
työhön sain alkuun opastusta edelliseltä päätoimitta-
jaltamme Heinosen Arvilta. Kun Arvin lopetettua saa-
vuin ensimmäisen kerran toimitukseen,
minulla oli vähän samanlainen tunne kuin
nytkin: en oikein tiennyt, mistä olisin leh-
den sisällön poiminut, sillä kirjoituksia ei
ollut toimituksessa tarpeeksi. Olin kuin
puuduksissa, lähes epätoivoinen. Mutta
kun seuraavana aamuna tulin töihin, oli
pöydälläni odottamassa sen päivän posti.
Se sisälsi useita kirjeitä teiltä, hyvät luki-
jat. Siellä oli monenmonta hyvää kirjoitusta ja paljon
valokuvia, joista sain lehden mainiosti aikaiseksi.

Kurkijokelaisen tekemisessä on ainakin minua seu-
rannut samanlainen siunaus kuin ensimmäisenä työ-
viikkonanikin. Posti ja sähköposti ovat tuoneet leh-
teen tarkoitettuja mitä erilaisimpia kirjoituksia ja ku-
via. Toki tarinat useasti ovat samantapaisia (esimer-

kiksi matkakertomuksia), mutta kirjoittajan, matkaseu-
rueen ja kylän sekä talon vaihduttua ne ovat aina uu-
denlaisia. Tilannehan on joka käynnillä kuitenkin uusi.

Vetoankin teihin, lukijani, jälleen kerran. Kirjoitta-
kaa itse ja/tai pyytäkää lapsianne ja lastenlapsianne kir-
joittamaan yhteiseen lehteemme. Me lukijat kaipaam-
me uusia näkemyksiä. Kaikki kirjoitukset kelpaavat.
Henkilöhaastattelut voivat olla vähän haastavampia
tehdä, mutta niitä olisi todella mielenkiintoista lukea.

Muutama valokuva vielä mausteeksi, niin
siinähän se olisi.

”Luovuus on hulluutta”, sanotaan. Kir-
joittamisessa voi käyttää myös mielikuvitus-
ta. Ei kaiken Kurkijokelaisessa julkaistun
tarvitse olla faktaa. Joskus meidän lehdes-
sämme voisi olla vaikkapa novelli tai pieni-
muotoinen romaanikin jatkokertomuksena.
Entä oletko kirjoittanut tai piirtänyt ”pöytä-

laatikkoon” ja unohtanut sen sinne? Voisikohan sen jul-
kaista Kurkijokelaisessa? Liittyisitkö sinä toimittajiem-
me joukkoon? Toimituksemmehan koostuu päätoimit-
tajasta ja kaikista Kurkijokelaisen ystävistä. Tervetuloa
talkoisiin!

Raija Hjelm

”Ihminen kirjoittaa
tehdäkseen
itselleen kodin,
paperille, aikaan,
toisten mieliin.”

Alfred Kazin
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  Sanan
Voimaa

Muistettavaa

pe 11.1. Kari, Karri
la 12.1. Toini
su 13.1. Nuutti
ma 14.1. Sakari, Saku
ti 15.1. Solja
ke 16.1. Ilmari, Ilmo
to 17.1. Toni, Anton,

Anttoni, Antto
pe 18.1. Laura
la 19.1. Heikki,

Henrik, Henri,
Henrikki

su 20.1. Henna, Henni,
Henriikka

ma 21.1. Aune, Oona,
Netta, Auni

ti 22.1. Visa
ke 23.1. Enni, Eine,

Eini
to 24.1. Senja

11.1. Hän on tahtonut antaa
heille tiedoksi, miten
häikäisevän kirkas on
tämä kaikille kansoille
ilmaistava salaisuus:
Kristus teidän keskellän-
ne, kirkkauden toivo. Kol.
1:27

12.1. Merestä mereen hän
hallitkoon, suurelta vir-
ralta maan ääriin asti.
Kumartakoot häntä aavi-
koitten asujat, hänen
edessään viholliset nuol-
koot tomua. Ps. 72:8-9

13.1. Seuraavana päivänä
Johannes näki, että Jee-
sus oli tulossa hänen
luokseen. Johannes sa-
noi: - Katsokaa: Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois
maailman synnin! Joh.
1:29

14.1. Minäkään en häntä
tuntenut. Mutta hän, joka
lähetti minut kastamaan
vedellä, sanoi minulle: -
Se, jonka päälle näet
Hengen laskeutuvan ja
jäävän, kastaa Pyhällä
Hengellä. Joh. 1:33

 15.1. Hän on lähettänyt
minut lohduttamaan
kaikkia murheellisia,
antamaan Siionin sure-
ville kyynelten sijaan ilon
öljyä, hiuksille tuhkan
sijaan juhlapäähineen,
murheisen hengen sijaan
ylistyksen viitan. Jes.
61:2-3

 16.1. Filippos juoksi vaunu-
jen luo, ja kuullessaan
miehen lukevan profeetta
Jesajaa hän sanoi: - Sinä
kyllä luet, mutta mahdat-
ko ymmärtää? Mies vas-
tasi: - Kuinka ymmärtäi-
sin, kun kukaan ei minua
neuvo? Ap.t. 8:30-31

 17.1. Silloin hoviherra sa-
noi: - Tässä on vettä.

Estääkö mikään kasta-
masta minua? Filippos
sanoi hänelle: - Jos koko
sydämestäsi uskot, se on
mahdollista. Ap.t. 8:36–
37

18.1. Minä annan hänen
sukunsa säilyä iäti, an-
nan hänen valtaistuimen-
sa pysyä niin kauan, kuin
taivas kaartuu maan yllä.
Ps. 89:30

19.1. Muistakaa johtajianne,
niitä, jotka julistivat teille
Jumalan sanaa. Pitäkää
mielessänne, miten he
elämänsä elivät, ja otta-
kaa heidän uskonsa esi-
kuvaksenne. Hepr. 13:7

20.1. Ja jokainen, joka mi-
nun nimeni tähden on
luopunut talostaan, veljis-
tään tai sisaristaan, isäs-
tään, äidistään tai lapsis-
taan tai pelloistaan, saa
satakertaisesti takaisin ja
perii iankaikkisen elä-
män. Matt. 19:27

21.1. Muistakaa, että olette
Herralle, Jumalallenne,
pyhitetty kansa. Herra,
teidän Jumalanne, valitsi
teidät maailman kaikkien
kansojen joukosta omaksi
kansakseen.  5. Moos. 7:6

 22.1. Ei Herra siitä syystä
mieltynyt teihin eikä va-
linnut teitä, että te olisitte
kansana kaikkia muita
kansoja suurempi - olette-
han kaikista kansoista
pienin. 5. Moos. 7:7

23.1. Pidän todella sitä kaik-
kea pelkkänä tappiona,
sillä Herrani Kristuksen
Jeesuksen tunteminen on
minulle arvokkaampaa
kuin mikään muu. Fil.
3:8

 24.1. Minä tahdon tuntea
Kristuksen ja hänen ylös-
nousemisensa voiman ja
tulla hänen kaltaisekseen
osallistumalla hänen
kärsimyksiinsä ja kuole-
maansa. Fil. 3:10

Kuva on otettu 22.2.1925 Kurkijoen Otsanlahdella Turusmäeltä Hartikan ryhmään päin (Kurkijoki kylästä kylään –kirjas-
ta Otsanlahden talot nro 58-61). Tuolloin talvi oli lähes lumeton. Kuvassa maanviljelijä Viljo Hartikka hevosineen. Takana
näkynee nk. Ristkallii (Ristikallio?). Valok. J. Kauppi.

Vanha kuva Kurkijoelta

1. Minkä marssin Suoje-
luskuntajärjestö hoiti
7.7.1930?

2. Kuinka kauan juostaan
Cooperin testissä?

3. Minkä suojeluspyhimys
on Pyhä Stefanus, jonka
muistoksi vietetään
Tapaninpäivää?

4. Missä sijaitsee tulivuori
Etna?

5. Mitkä ovat neljä ns.
perusmakua?

6. Mitä valtameriä Tulimaa
erottaa?

7. Minä vuonna Turku
menetti pääkaupungin
aseman?

8. Minkä ihmiselle välttä-
mättömän hivenaineen
puute aiheuttaa struu-
man?

9. Kenen nimipäivä on
31.12.?

10. Mikä on ylivoimaisesti
eniten Suomessa myyty
nakkimakkara?

Tulit joulu –
menit joulu
Jokainen sen toki huomas:
joulun meille toi taas
Tuomas.
Ihan niin kuin ennenkin.

Vuosi vanha pois jo muutti,
kuusen ulos viskas Nuutti.
Ihan niin kuin ennenkin.

Kevääseen päin
riennetähän,
pidentynyt päivä vähän.
On kuin aina ennenkin.

Sova aikan yks naisihmi-
ne kulk Varjukse tietä kottii
päi syksysenä iltana. Ni hä-
nest niiko suo toiselt puolelt
vilaht tul. Hää oikei seisah-
tu kahtomaa tarkemmi. Ei
näkynt mittää. Sit kuiteki
ikkääkö vilaht.

Hää miitti, et eihä siel
kettää kule pimijäs. Sit hä-
nel selkis koko asja: ”Lapi-
lahtelaiset ovat lähteniet
ajat sitte Huitsetuvalt. Nyt
siel on ne tesantit.”

Ens tulj hätä kättie: ”Mut
nyt ei auta muu, ko kiireest
on mäntävä Lopottii vie-
mää sannaa sin eskuntaa.
Puol läkähyksis hää viho-
viimei pääs peril ja, ko sai
vähä veettyy henkii, sai sa-
nottuu: ”Mänkää sukkelaa
Huitse tuval, siel on tesan-
tit.

Huotse tupa on suo toi-
sel puolel lapilahtelaisii ke-
säpaikka. Nyt se pies olla
kylmillää, mut siel vilahtel
tul. Mie näin ihte iha sel-
väst. Mie olen suolatvalai-
sii, vaik meijä paikka on
Soskuu puolel. On siel mui-
taki eläjii Suolatval, vaik ne
onki Lapilahe ja Rummo-
suo kyläläisii.

Mie tulin suoraa tän. En
mie hirvint lähtii niitä te-
santtija kahtomaa, ko niist
ryökäleist ei tiijä, mitä ne
ois tehniet miul. Onha sil
meijä miehel semmone
haulpyssy. Saanieks sit am-
muttuu niitä tesantteja? Ei
hää ainakaa tult yhtä miestä
ampunieks, ko istu vaa kai-
vo kannel pyssy polvil.

Jos sitä meinaa pyssyl
saaha toiselt henke pois, ni
siin pittää olla tosissaa. Pys-
sy pittää nostaa kohollie,
toine silmä pittää laittaa kii
ja toisel silmäl sihata, kiel
täytyy muljauttaa sil puolel
poskii, kumma kätine sat-
tuu olemaa, onha niitä ih-
misii vasekätisiiki.

Herrane aika, ettäks työ
viel oo lähteniet niitä kii ot-
tamaa? Mie lähe jo etukät-
tie kahtomaa, et onks siel
ennää kettää henkis. Tulkaa
sit, millo satutta kerkiimää.
Jos ei muuta, ni oottaha
apuan ruumiita kantamas.

Rauhaomane
rinnakkai olo

Naise lähettyy päällikkö
pyys Mati puhheillie ja utsi,
et tietääks hää Suolatvan ja
Huitse tuva. Matti sano tie-
tävääse: ”Sin tuval Alakylä
tielt männyö huono kärri-
tie.”

”Ota par miestä mukkaa,
ja mänkää kahtomaa. Ei siel
ihmeitä pies olla, mut olkaa
tarkkana, onha sentää nyt
sota-aika.”

Päällikkö kuitenki ihtek-
sie miitti: ”Kurkniem on
hyväst vahittu, ja Elisevaa-
raa ei ole mänemistä. Mut
jos ne pahalaiset meinaavat
panna topoliks Ihala jove
sillat, ko sin pääsie mehtii
myöte kenenkää näkemät-
tä.” Samas hää soitti sen
puole eskuntii: ”Pitäkäähä
silmät ja korvat auk, myö
akkiloijaa tää puol.”

Matti ko tulj miehinie li-
kemmäks, ni ottiit kivärist
varmistimen pois päält. Yks
mies män tuva taakse, et
kukkaa ei pääsis karkuu ik-
kunast, toine mies jäi Mati
vierel, ko hää avvais oven.

Nii sit hää tempas ove
auk ja karjas: ”Ruki ver.”
Sil ove avvauksel selkis
kerral, et siel tuvas oljki
rauhaomane rinnakkai olo.
Tyttö istu Tauno sylis ja si-
littel häne hiuksii. Tauno
pyöritti sormel levvyy ra-
mahvuonis, ko siint olj vie-
ter poikki. Empsu tanssi
toise tytö kans. Siel tuvas
näätsie olj öitsit männeillää.

Soi ko loppu levylt, ni
Tauno yllytti: ”Mänehä

Tesantit Matti tanssimaa, orkester
soittaa Anna-Pellan. Tule
sie Eemi pyörittämmää, nyt
on miu vuoro jatsata.”

Matti tuumail vaal: ”Ei
myö keritä. Nyt ko ollaa
tääl päi kulkemas, tultii
kahtomaa, et onks lapilah-
telaiset jo laittaniet tuvan
talvreilaa vai onks Alina ja
Aapro tulliet tän talvkortti-
erii. Akkiloikaa kekäliet lii-
tast ja sammuttakkaa vanar
huolel.”

Matti yllytti miehet omil
teillie ja sano käyvääse ko-
tont kahtomas: ”Pietää suut
kii, mie setvin asjat aamul
eskunnas.”

Erlaisii
tanssityttöi

Niist tanssitytöist olj
senverra tiijos, nit niitä olj
vapaehtosii työpalvelu nuo-
rii. Mut olj kuulema sella-
siikii, et kaupunkilaisii olj
kerätty huononimise lain
varjoll maaseuvul ja Karja-
laa auttamaa huushollitöis.

Ykski tyttö pit haravaa
piit ylöspäi heinii haravoi-
jessaa. Ni Ismail hyväl hy-
vyyttää alko neuvomaa:
”Nuo heinät mänis parem-
mi karhiel, jos harava ois
toisi päi.” Tytöl olj oma
mielipije: ”Mie en tiijä,
mikä se karhe on, mut täl-
viisii on köykäsemp ja jou-
tusa vejellä.”

Kylhä ne tytöt miu mie-
lest olj siel kaupunkissaki
ihat oikijal asjal, ko hyö lo-
hutti yksinäisii lomasotilai-
ta syväme ilol ja lämpimäl
sylil. Oma elantuose hyö
ottiit mustapörssi kauppi-
jailt sekä muilt ketaleilt.

Matti selitti aamul es-
kunnas, et siel tuval olj pie-
net pojat kortipelluus: ”En
mie kehant koveta heil, ko
olliit muuteki tarpieks säi-
kähtännie näkösii. Kulettii
myö Alakyläl, Ihojärvel ja
Yläkyläl. Hyväst siel olj ik-
kunat peitetty!”

Paavo Kärhä

Hiitolan ja Kurkijoen sukututki-
muspiiri kokoontuu poikkeukselli-
sesti la

19.1. klo 14 Karjalatalon Wärtsilä-
salissa, Käpylänkuja 1, Helsinki.
Teema: 10-vuotistaipaleemme saa-
vutukset ja sukujemme esittelyt.
Seuraavat torstaikokoukset 14.2.,
13.3., 17.4. ja 15.5. Tervetulleita
ovat kaikki hiitolaisia ja kurkijoke-
laisia sukuja tutkivat ja tutkimusta
aloittavat. Lisätietoja Veikko Revol-
ta puh. 050-560 6049, sähköposti:
veikkorepo@ hotmail.com.

Tammikuu vain odottaa
vielä lunta valkeaa.
Sitä oli ennenkin.

Sukset, pulkat, luistimet,
mitään niillä tehne et.
Tarvittiin ne ennenkin.

Härkäviikot, reikäleivät
joulukilot liiat veivät.
Niin kuin aina ennenkin.

Kaikille hyvää uutta vuotta.
Ei talvea odoteta suotta.
Se tulee niin kuin
ennenkin.

Terttu Ketola

Ei tänään
Paras viikonpäivä
on huominen.

Silloin panen kuntoon
kaikki pikkuseikat
jotka kolkuttavat

omaantuntoon

kuten komerot ja hyllyt
ja laatikot

ja ihmissuhteet.

Eero Toiviainen
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”Joulu on taas, joulu on
taas, kattilat täynnä puu-
roo…” Niin voitiin hyvällä
syyllä laulaa Hiitolan Pitä-
jäseuran pikkujoulussa.
Hyvä olikin, että puuroa oli
kattilat täynnä, sillä mu-
kaan vuoden viimeisiin illa-
nistujaisiin oli saapunut pe-
räti 84 henkilöä, eli tupa oli
täynnä - eikä suinkaan tup-
pisuita, niin kuin Kantelet-
taren runossa sanotaan.

Itsenäisen Suomen 90-
vuotisjuhlavuoden kunni-
aksi pikkujoulussa sytytet-
tiin sinivalkoinen kynttilä.
Onnittelulauluna lauluryh-
mä Evakot lauloivat ukrai-
nalaisen kansansävelmän
Veteraanin laulu Isänmaal-
le.

Ilta kului rattoisasti mu-
kavan yhdessäolon mer-
keissä. Puuropuheessaan
Terttu Ketola pakinoi kym-
menestä erilaisesta puuros-
ta, laulettiin kauneimmat
joululaulut, leikittiin tonttu-
leikki, ja myös joulupukki
ehti monista kiireistään
huolimatta joukkoomme.

Syötii puuroo ja soppaa,
juotii kohvii, ja pijettii arpa-
jaiset. Koska meneillään oli
yhdistyksemme juhlavuosi,
toimi seura ”ponsorina” tar-
joten juhlijoille puuron ja

Nämä pikkutontut
Severi ja Samuel

Voipio odottivat in-
nokkaina illan pää-

vierasta eli Joulu-
pukkia.

Hiitolan Pitäjäseura ry:n juhlavuosi päättyi

40. toimintavuoden viimeiset tilaisuudet
kohvin lisäksi vielä arvat-
kin. Kenekään ei huolint
kuvettaan kaivaa täss tilai-
suuves.

Ilta päättyi juhlavasti yh-
dessä laulettuun jouluvir-
teen: Enkeli taivaan lausui
näin….

Kynttilätervehdys
menneille sukupolville
”Te jäitte poveen
Karjalanmaan
ikiuntanne nukkumaan
rauhaisaa.
Tuuli kannelta soittavi
kaihoisasti,
luonto vuoteenne koristaa
kaunoisasti.

Aino Koppi

Hiitolan Pitäjäseura ry:n
40. toimintavuosi päättyi
vaikuttavaan tilaisuuteen
Karjalaan jääneiden vaina-
jien muistomerkillä Keski-
Porin kirkkopuistossa. Tä-
hän neljäntenä adventtina
järjestämäämme tapahtu-
maan oli saapunut melkoi-
nen joukko evakoita sekä
heidän jälkeläisiään useista
eri Karjalan pitäjistä muis-
tamaan kynttilätervehdyk-
sellään kotiseudun multiin
jääneitä omaisiaan.

Sää suosi tapahtumaa,
sillä lumettomassa, muuta-

man lämpöasteen säässä
noin 30 kynttilää laskettiin
kivelle. Ne jäivät valaise-
maan - kerrankin tuulen
haittaamatta - upeasti muis-
tomerkin edustaa.

Muistosanat lausui kar-
jalaisjuurinen Keski-Porin
seurakunnan nuorisopastori
Laura Leverin. Hänen juu-
rensa juontavat mummon
kautta Terijoelle. Räisäläs-
tä lähtöisin oleva Veikko
Javanainen muisteli Karja-

lan multiin jäänyttä velje-
ään ja muita läheisiään.

Yhdessä laulettu ”Maa
on niin kaunis” päätti her-
kän tilaisuuden. Ennen ko-
toiseen joulunviettoon läh-
töämme toivotti Hiitolan
Pitäjäseuran puheenjohtaja
Jouko Hämäläinen kaikille
mukana olleille hyvää ja
rauhallista joulua. Toivom-
me tämän lämminhenkisen
tapahtuman tulevan joka-
vuotiseksi perinteeksi yhä

useammalle karjalaiselle ja
heidän jälkeläisilleen.

Kaikk’ päättyy
aikanaa

Hiitolan Pitäjäseura ry:n
40-vuotisjuhlavuosi on nyt
päättynyt. Se oli vilkas ja
aktiivinen vuosi, erityyppi-
siä tilaisuuksia, tapahtumia,
matkoja, retkiä ja kokouk-
sia järjestettiin lähes 50 ker-
taa. Seuran jäsenmäärä li-
sääntyi tuntuvasti, ja osal-

listujia eri tapahtumissa
kävi runsaasti.

Voiko yli 60 vuotta koti-
seudulta poislähdön jälkeen
karjalaiselta toiminnalta
muuta enää toivoakaan?…
Tietysti voi. Voimme toi-
voa, että karjalaisen jälki-
polven kiinnostus omiin
juuriinsa säilyy tulevinakin
vuosina.

Raija Laaksonen

Kaikilla kuvan puuronsyöjillä oli aikanaan koti Hiitolassa, Laatokan rannalla. Vasemmalta Mauri Lankinen, Eira Harju-
nen (o.s. Vihavainen), Teuvo Savolainen, Kauko Savolainen ja Arvi Korhonen. Evakkotaipaleen jälkeen nousivat heille kai-
kille kodit Kullaan Leineperiin.

Olemme yhdessä ko-
koontuneet tänne kirkko-
puistoon muistamaan niitä
sukupolvia, niitä rakkaitam-
me, jotka ovat eläneet en-
nen meitä, heitä, jotka puo-
lustivat itsenäistä Suomea.
Muistamme tänään niitä
Karjalan synnyinseutuja ja
lapsuuden maisemia, jotka
on otettu meiltä pois. Me
myös sytytämme kynttilän
niiden vainajien muistoksi,
jotka jäivät rintamalle eivät-
kä ehtineet nähdä vapaata ja
itsenäistä Suomea.

Jokaiselle meistä Isän-
maa on tärkeä ja arvokas,
mutta sotiemme aikaisille
sukupolville Isänmaa oli
ennen kaikkea rakas. He
taistelivat meidän kaikkien
vapauden puolesta ja mak-

Pastori Laura Leverinin
puhe 23.12.2007

soivat siitä kalliin hinnan.
Talvi- ja jatkosodan ai-

kana moni vainaja jäi rinta-
malle. Sodan aikana oli
mahdotonta saada kaikkia
kaatuneita mukaan. Suo-
men tavoitteena oli kuiten-
kin saada kaikki vainajat
oman kirkkomaan multiin,
mutta tässä ei kuitenkaan
onnistuttu. Moni vainaja ei
koskaan päässyt oman
maan syliin, mutta heidän
muistonsa säilyi ja säilyy
yhä. Tänään me muistam-
me heitä.

Maailma muuttuu ja ih-
miset sen myötä. Aika kii-
tää, vuodet vierivät, ja su-
kupolvet vaihtuvat. Yksi
asia pysyy kuitenkin sama-
na ja se on Jumalan läsnä-
olo. Polvesta polveen me

Muistosanat Karjalan multiin siunattujen vainajien muistokivellä lausui Keski-Porin seura-
kunnan nuorisopastori Laura Leverin. Taustalla muun muassa Pitäjäseuran puheenjohtaja
Jouko Hämäläinen. Vielä tässä vaiheessa käsissä olleet kynttilät laskettiin puheen jälkeen
muistomerkille.

saamme turvautua Her-
raamme. Hän ei jätä meitä
yksin, hän ei meitä hylkää.
Herra ei anna meidän jal-
kamme horjua, väsymättä
hän varjelee. Hän on suo-
jaava varjo, hän on varti-
jamme polvesta polveen,
hän ei väisty viereltämme.

Herra suojelee koko elä-
mämme. Vaikka nousisim-
me lentoon aamuruskon sii-
vin tai muuttaisimme merten
taa, sielläkin Herra ohjaa
meitä ja taluttaa meitä väke-
vällä kädellään. Vaikka nou-
sisimme taivaaseen, siellä-
kin Herra on. Vaikka teki-
simme vuoteemme tuone-
laan, sielläkin hän on. Herra
varjelee kaikki meidän aske-
leemme, meidän lähtömme
ja tulomme nyt ja aina.

Rukoillaan
yhdessä

Armollinen Jumala. Kii-
tos, että olet osa meidän
elämäämme sukupolvesta
toiseen. Kiitos, että tiedät ja
tunnet meidät ja kaipauk-
semme. Anna meille voi-
maa ja lohdutusta. Vahvista

uskoamme siihen, että kaik-
ki on Sinun käsissäsi, Sinun
hoidossasi ja armosi suojas-
sa. Jumala, Sinun edessäsi
mielemme hiljenee ajattele-
maan poisnukkuneita. Auta
meitä kohtaamaan kuolleet
läheisemme myös ikuisuu-
dessa, Sinun luonasi.

Rakas Jumala. Sinä lähe-
tit ainoan Poikasi maail-
maan kaikkien kansojen
iloksi. Kiitos siitä, että Sinä
olet todellinen tänäkin päi-
vänä. Kiitos, että tahdot tul-
la kaikkiin koteihin. Tuo
sydämiimme oikea joulu.
Aamen.

Porin kirkkopuistos-
sa järjestetyssä kynt-
tilätilaisuudessa oli
mukana myös Hiito-
lan Pitäjäseuran
nuorin jäsen Vilma
Laaksonen, 2 v.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Jos kaikki ilmaan am-
mutut uudenvuoden rake-
tit olivat toiveiksi tarkoi-
tettu, on Taivaan Taatolla
tekemistä niiden punnitse-
misessa ja toteuttamisessa.
Eivät tainneet kaikki toi-
veemme olla edes meille
itsellemme hyväksi. Olen
jäänyt miettimään koko
vuodenvaihteen värinäy-
telmän mielekkyyttä.

Sodasta hädin tuskin
selvinneet kavahtavat
muistelemaan menneisyy-
den uhkakuvia paukkeen
ja rätinän kuullessaan,
vaikka hyvin tiedämme,
että tällä kertaa ei ole tar-
koitus ketään vahingoittaa.
Hyvistä aikomuksista huo-
limatta vahinkoja joka
vuosi sattuu, ja sekin seik-
ka panee miettimään koko
touhun mielekkyyttä.

Eikö nykyisten hyvien
kuvayhteyksien aikana

voitaisi sopia, että rakette-
ja ammuttaisiin vain siel-
lä, missä vuosi ensiksi
vaihtuu? Televisiot välit-
täisivät kuvan ja äänenkin
meille muille, jotka asum-
me täällä lännenmailla.
Korvaahan TV nykyisin
niin monta muutakin asi-
aa, jotka olisi mukavaa ja
tarpeellistakin kokea aitoi-
na paikan päällä. Keskittä-
minen on nykyajan taika-
sana. Uudenvuoden ilotu-
lituksessa olisi hyvä kes-
kittämisen paikka.

Me ikäihmiset ihmette-
lemme yhä uudelleen,
mistä nuorella polvella
riittää rahaa kaikkeen sii-
hen kulutukseen, jota he
näyttävät pitävän itsestään
selvänä asiana. Muistam-
me hyvin, miten meidän
nuoruudessamme jokainen
karamellipussi ja elokuva-
lippu, puhumattakaan pol-

kupyörästä tai suksista oli
itse tienattava tai moneen
kertaan vanhemmilta ker-
jättävä. Tienestien ampu-
minen taivaan tuuliin tun-
tuu meistä turhaakin tur-
hemmalta kulutukselta,
varsinkin kun se aiheuttaa
todistettavasti vahinkoa ja
vaaratilanteita.

Luonnonsuojelijat on
laajalti tuntemamme ih-
misryhmä. Heidän tarkoi-
tuksensa ovat varmaan vil-
pittömiä: he haluavat säi-
lyttää maapallon ilman,
vedet ja maaperän kasvei-
neen kaikkineen puhtaana
ja terveenä tuleville suku-
polville. (Kukapa sitä ei
haluaisi!) Mitä he ajattele-
vat uudenvuoden ilotuli-
tuksista? En ole huoman-
nut heidän varoittavan ih-
miskuntaa moisesta ilma-
kehän saastuttamisesta ja
luonnon sotkemisesta.

Räiskyviä toiveita
Mielipiteitä

Samaan saastuttavaan
luokkaan kuuluvat myös
moottoriurheilukilpailut.
Tällaisten  ilmiöiden kit-
kemisen luulisin hyvinkin
sopivan luonnonsuojeluot-
sakkeen alle. Kuulo- ja ha-
juaistini ovat olleet koval-
la koetuksella aina, kun
olen pakon edessä joutu-
nut moisiin tilanteisiin.
Silmävammoilta olen on-
neksi välttynyt. Kaikki ei-
vät välttyneet niiltä tänä-
kään vuonna.

Luulisin myös kaikkien
taloudesta huolta kantavi-
en ottavan ilotulituksiin
kielteisen kannan. Olen
ylpeä kotikaupunkini puo-
lesta, että se älysi luopua
ainakin menneessä  vuo-
denvaihteessa yleisestä
paukuttelusta. Samaa jär-
keä toivon täällä vastakin
ilmenevän. Taloudellinen
ahdinko saa näköjään ai-
kaan myös positiivisia
päätöksiä.

Tiedostusvälineet ovat
kertoneet, että Norjassa on
otettu jo kielteinen kanta
ilotulituksiin. Suomalaisil-
le huonosti soveltuvat
yleiset kiellot ja pakkokei-

not. Siispä meidän pitäisi
älykkäinä kansalaisina
ihan itse oivaltaa oma par-
haamme.

Tupakasta luopuminen
on jo hyvällä alulla. Ilotu-
litukset olisi seuraava pa-
rannuksen paikka meille
kaikille. Aikuiset ihan tur-
haan uskottelevat itselleen,
että lapset haluavat ilotuli-
tuksia. Elämä on niin ri-
kas mahdollisuuksista, että
lapset hyvinkin oppisivat
viihtymään terveellisem-
pien harrastusten parissa
nuo vuodenvaihteen muu-
tamat tunnit.

Kuulostavatko edellä
esitetyt kalkkiksen ajatuk-
silta? Joku satavuotias ker-
toi syntymäpäivähaastatte-
lussa, että vanhaksi kun on
elänyt, on lupa olla aidosti
sitä, mitä on. Ei kaiketi
tarvitse olla ihan niin van-
ha, jos haluaa toivottaa
kanssakulkijoilleen monia
onnellisia, turvallisia vuo-
sia. Itse voimme vaikuttaa
varsin paljon elämämme
laatuun, myös kansakunta-
na.

Lyyli  Nevanperä

Kauan kauan sitten pyhä mies, munkki
Sergius seisoi aavan meren äärellä.

Liekö ollut silloin vedenpinta tyyni vaiko
aallokkoinen, kenties oli kuulas kesäpäivä,
ehkä udun sumentama syksyaamu. Lähtikö
hän ainoastaan airot apureina tuntemattomil-
le vesille? Olikohan purressa myös purjeet?
Yksin läksikö? Pyhä mies, hän uskaltautui
meren ulapalle, koska kulki Jumalansa kans-
sa, joka hänet lähetti.

Kotvan saapi soutaa, sitten edessä on
määränpäänsä: Valamo.

Lienee pyhä Sergius itämailla kuullut
meren selällisen saaristosta, tiennyt harvalu-
kuisista pakanallisista asujista. Nousi maihin
Sergius, kiitti, polvistui ja ristin pystytti.
Waaga-luolan vaatimattomaksi asunnokseen
otti. Alkuperäisasukkaista joku mantereelle
muutti, toiset kuuntelivat Sergein opetusta,
vähän kerrallansa ymmärtäenkin.

Sitten saapui myöskin Herman, tuli muita
munkkeja ja erakoita, perustivat Jumalalle
pyhitetyn yhteiskunnan. Ensin oli erakoilla
luola-asunnot, sitten rakensivat hirsimajat,
kauniit pyhäköt ja veljesasuntolat munkki-
kammioineen.

Usein armottomat sodat tuhosivat luosta-
rin – se nousi tuhkasta taas uudelleen.

Kiersi kuiden radat, kului vuosisadat.
Meren saaren luostarista, sille kannetuista
kalleuksista – kaikki Jumalalle kunniaksi –
kasvoi mahtava ja kauas kuulu. Kulta kiilsi,
hopealle hohti kaikkialle.

Kesken yksinäisyyspyrkimysten versoi
veljesrakkaus vieretysten. Vapahtajan Muis-
ton kirkko valmistui, sen päälle ylväs ylä-
kirkko vielä.

Munkit uutterasti viljelivät maata, toiset
kammioissaan pyhiin kirjoituksiin syventyi-
vät, monet taiteilijaveljet koristivat seinät,
holvikaaret, katot, kaikki pinnat pyhin ku-
vin. Hohti iki-ihanaiset ikonit: Lapsi, Äiti,
apostolit. Lempeästi katuvalle antoi anteeksi
katse Lunastajan Äidin.

Loistokauden Valamosta tuli täysi vasta-
kohta perustajan halvan luolamajan.

- Mie olen pitänt sinnuu, Maiju, ain niiko
nimikkotyttönäin, ethä sie ole minnuu vas-
taan? Ko ei ole silmäskää…

- En mie ole.
- Sit myö lähetää ens lauvantakaamun

Sortavallaan ja ostetaa ne kiiltäväiset sormii.
Ja arvaat sie mitä? Myö männää sit oikei
yhteisel kihlaretkel Valamoo. Suostut sie?

- Enhä mie kiellä, ko se ois nii miunkii
mielein mukkaa.

Niinpä he nyt seisovat Valamo-laivan

yläkannen kaiteeseen nojaten meren kimmel
ympärillä ja onnelliset tulevaisuustoiveet
sydämessä. On kuin muita ei laivassa olisi-
kaan.

Lasketaan kapeaan vuonoon saariston
pääsaaren rantaan. Vasemmalla omenapuu-
rinteen yläpuolella loistaa upea kultakupoo-
linen kirkko munkkien asuntolain ympä-
röimänä. Jotenkin vaistomaisesti kohoaa
Maijun ja Jaakon katse: valkean rakennuk-
sen yläkerran ikkunassa näkyy yli-ikäisen
luostariveljen valkea pää kuin hienona maa-
lauksena ja hänen nostetut kätensä tuntuvat
siunaavan heitä.

Iloisia ihmisiä vilisee hyvin hoidetuilla
käytävillä. He hiljentyvät vasta Kirkastuskir-
kossa, ylentyvät hartaustunnelmaan. Jo
laivassa ja laiturilla ovat Maiju ja Jaakko
tavailleet matkatavaroista vieraita nimiä:
Oslo, Sevilla, Budapest, Brindisi… Ei kai-
kista tiedä edes mitä tarkoittavat. Erilaisten
kielten sorina kaikuu. Turisteja kiertelee
jalokuusikujalla ja hiljaisessa kalmistossa,
katselevat suuria skiittoja ja maatuneita
tyhjiä erakkomajoja.

Kihlautuneet kävelevät käsikädessä,
kuulevat raskaiden saappaiden kopahtelevan
kiviä vasten: vanha munkki heille outoa
kieltä höpisten ojentaa Maijulle rantakukka-
kimppusen. Taustana kuulas taivas ja tyyni
vedenkalvo näkyy etäämpänä elävä kuva:

pitkäkauhtanaiset koppalakkiset munkit
lappavat korkeita verkkoja tervatunmustiin
kookkaisiin kalastusveneisiin. Metsän reu-
nassa navetta ja heinälato osoittavat siinä
olevan karjatilan. Valamo on omavarainen,
kaikki munkit määrätyissä töissään.

Minkä menneisyyden kätkee kukin musta
munkkikaapu? Mikä elämä ennen Valamoa?
Ehkä lukutaidottoman venäläisen talonpo-
jan, ehkä oppineen tiedemiehen tai entisen
ministerin, mahdollisesti synnin syytöksen
painaman rikollisen, monen taiteellisen
lahjakkuuden. Useimmat ovat venäläisiä,
joukossa joku karjalainenkin, usein aunuk-
selainen. Nyt he ovat vain luostariveljiä,
uskossa kilvoittelevia, Kristuksen, Armahta-
jan, palvelijoita.

Tanakoita laatokanveneitä työnnetään
vesille Mantsin rannassa: pyhiinvaeltajat
ovat lähdössä Valamoon. Hento, kalpea
Irinja-tyttönen istuu buabonsa vieressä. Hän
on orpo ja vasen käsi sekä jalka syntymästä
asti vialliset. Nyt ei Irinja tunne niissä mi-
tään tuskaa, niin on onnellinen mieli hänen
ensi kertaa elämässään päästessään Vala-
moon – Ilja-profeetan vuosipäiville.

Irinja polvistuu kirkon lattialle, vaikka
epäkelpojalkaan koskee. Oikealla kädellään
lapsi kykenee ristimään silmänsä, yhä uu-
delleen. Suurten kynttiläin liekit sytyttävät
Irinjan katseeseen autuaallisen loiston, on

Entinen Valamo

siellä hänenkin pieni valkea tyohuksensa ja
hänenkin puolestaan esirukous luetaan.

Suuressa ristisaatossa Irinja kävelee vai-
valloisesti mukana käsi turvallisesti hyvä
buabon kädessä. Hän kokee ihmeellistä,
loistavaa: on kultaristejä, liehuvia kirkkolip-
puja, pyhiä kuvia, häilähteleviä kynttilän-
liekkejä, suitsutusta. Kuten muillekin kärsi-
ville antavat munkit Irinjallekin voidetta,
mutta enemmän hän luottaa pyhien isien
kosketukseen ja ihmeeseen.

Kun istutaan veneessä kotimatkalla, kuis-
kaa Irinja buaboa kohti: ”Vie nägyö kuldan’e
kirikkö.” Buabon vanha silmä ei enää erota,
mutta tyttö ristii silmänsä kiitokseksi ja
hyvästiksi. Pieni sydän on hartautta tulvil-
laan.

Pari viikkoa myöhemmin Irinja lepää
kuolinvuoteellaan. Uni ei tule. Ikkunan täy-
deltä näkyy kuulakkaa taivasta ja erottuu
selvästi kolme kirkasta tähteä: muamon,
tuaton ja Ondrei-veljen, jotka on otettu tuon-
ilmaisiin ja nyt tähtinä hänelle haastavat.
Irinjan silmät laajenevat ja painuvat sitten
autuaallisesti kiinni. Valamosta saatu voide
ja rukoukset ovat saaneet aikaan ihmeen:
pienellä Irinjalla ei olekaan enää mitään
kipuja, Jumalan rauha vain, ikuisesti onnelli-
nen olo.

- - -
Valamo, konsa kuutamoisten tyynten

vetten, konsa tyrskyjen tai ahtojäiden kier-
teessä. Laivalasteittain kaukaa vieraistakin
maista tulleitten turistien mielenkiinnon
kohde, Laatokan rantalaisen ristikansan
toivioretkien määränpää, kymmenien kirk-
kojen, kuulujen kellojen, ristien saari. Maail-
malle vieraantuneiden miesten Jumalalle
pyhittämän elämän ja kalmiston rauhaan
saatettujen tyyssija.

Kumajavatko vielä Valamon kirkkojen
kellot? Hohtavatko ikonit? Kertovatko seinä-
kuvat pyhistä tapahtumista? Laulavatko
munkkikuorot? Onko kukaan rukouksessa
polvillaan kammiossaan?

Onko enää Valamoa? Ah, en näe. En voi
kuulla.

Jotkin poertit ovat tiiviisti suljetut. Niiden
takana pyhä saari.

Muistoissani Valamo kohoaa kuin Karja-
lan merellä nähdyt kauniit kaukaiset kangas-
tukset, niitä vain pyhempänä.

Saimi Hukkanen

Kirjoitus on julkaistu Karjalan Heimo –
lehden joulunumerossa vuonna 1969.

Vuoden
vaihtuessa
Kirkontornin kello
pompottaa
verkkaisesti
uutta vuotta
ja pommien paukkuessa
piirtyy taivaalle
rakettien virstanpylväs.

Kuuntelen melua ja kysyn:
miksi he ampuvat?
Harppovatko he elämäänsä
vuoden pituisin askelin
kuin kiveltä kivelle
jalkojaan kastamatta?

Eikö meidän tulisi
hiljentyä joka kerta
kun päivyristä repäistään
lehti?

Elämäni juoksu ei pidä
taukoja
kuin minuuttikello postin
seinässä
tai kvartsikellon
sekuntiviisari.

Tiimalasini hiekka valuu
koko ajan.

Esko Toiviainen
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Kotiutuminen
Patterisaarelle

Toiset halusivat yläpetil-
le, toiset taas alas. Taisivat-
pa jotkut vetää arpaakin.
Pian selvitimme paikkam-
me ilman suurempia eri-
mielisyyksiä. Kun petipai-
kat oli saatu järjestykseen,
ja jokainen oli nakannut
reppunsa petin päähän, voi
hetkeksi rentoutua, jos osa-
si. Seuraava tapahtuma oli
ruokailu. Ainakin minua
hiukan jännitti, kuinka ne
vanhat jermut meihin nuo-
riin suhtautuisivat.

Pian kello oli vähän vail-
le viisi, joten meidän oli
aika lähteä kävelemään
kohti ruokalaa ja ensin seik-
kailemaan sille vaijerisillal-
le. Päästyämme lähemmäk-
si siltaa näimme, kuinka
vanhat miehet ylittivät sen
reippaasti kävellen. Sitä ih-
mettelimme, etteivät he
edes pitäneet kiinni tukivai-
jerista.

Meidän kulkumme ei ol-
lut niin joustavaa kuin van-
hojen jermujen, mutta jo
huomattavasti paremmin se
sujui meiltäkin kuin ensim-
mäisellä kera. Se varmaan
auttoi asiaa, ettemme jän-
nittäneet niin paljon. Muu-
taman päivän kuluttua sii-
hen sillan ylitykseen tottui,
ja sillä käveli kuin millä sil-
lalla hyvänsä. Ruokailuun
meno oli eräässä toisessa-
kin mielessä erilaista kuin
siihen asti, sillä sinne ei
menty missään suljetussa
osastossa, vaan ryhmässä
ilman johtajaa. Se tuntui
paljon vapaammalta.

Kun saavuimme ruoka-
laan, oli siellä jo aika pal-
jon porukkaa, mutta vapai-
takin pöytiä sentään oli.
Yhteen pöytään sopi kym-
menen miestä, joten me
täytimme yhden pöydän. Se
mikä meitä siellä eniten ih-
metytti, oli siviilimiesten
runsas määrä. Syykin selvi-
si pian: he olivat niitä lin-
noitusmiehiä, jotka rakensi-
vat tykistöasemaa.

Kun kello tuli viisi, il-
mestyi keittiöhenkilökunta
soppakulhoineen, ja ruokai-
lu voi alkaa. Pöydät olivat
jo peruskatetut: leivät, juus-
to ja voinapit oli jaettu jo
etukäteen sekä juomiset,
jotka olivat jo ennestään
meille tuttua tiivistemehua
ja pelkkää vettä. Hyvältä
maistui lihasoppakin, joka
sisälsi myös sattumia, mau-
kasta se kuitenkin oli. Jäl-
kiruoaksi oli varmaan puu-
roa tai jotain soppaa.

Kun ensimmäinen ruo-
kailu Rautaveräjällä oli
ruokailtu, matka asunnolle

voi alkaa. Siinä kämpälle
kävellessä oli hyvä tilaisuus
ihailla kaunista syyskesän
luontoa, joka avautui ympä-
rillä. Oli siintävä tyyni vesi,
jylhää kalliota ja kaunista
männikköä sekä ryhmä
nuoria sotilaita matkalla
asunnolle.

Tehtävät
Rautaveräjällä

Aamuteen ja -puuron ai-
kana päivystäjä ilmoitti
meille, että meille olisi käs-
kynjako klo 9 ruokalan
edessä. Ainakin minua hiu-
kan jännitti, miten meidät
otettaisiin vastaan, olimme-
han aika nuorta porukkaa.
Patterin päällikkö toivotti
meidät tervetulleeksi jouk-
koihinsa ja toivoi, että täyt-
täisimme ne tehtävät, joita
meille määrättäisiin. Niitä
tehtäviä olivat toiminnat ty-
keillä ja vartiointitehtävät,
joita olivat niin merivarti-
ointi kuin tiepartiotkin.

Vääpeli jatkoi: ”Läh-
demme välittömästi tykeil-
le tutustumaan niihin tehtä-
viin, joihin te joudutte tilan-
teen sitä vaatiessa. Kalusto
on täällä samaa, mitä on
Niikkanassakin, kuitenkin
sillä erolla, että toinen tyk-
ki on kaksiputkinen.” Ne,
jotka olivat saaneet koulu-
tuksen tykeille, jäivät sii-
hen, me toiset taas jatkoim-
me puuston suojassa mat-
kaa mittaustornille, jonne
oli matkaa noin viitisen-
kymmentä metriä.

Minä kuuluin mittaus-
ryhmään, joka toimi siellä
tornissa, josta annettiin
suunnat ja etäisyydet ty-
keille. Siellä oli käytössä jo
kaikki uudenaikaiset optiset
mittarit, joista voi suoraan
lukea matkat ja suunnat ty-
keille. Se oli paljon yksin-
kertaisempaa kuin Niikka-
nassa.

Kävimme muutamana
päivänä harjoittelemassa
etäisyyden mittaamista niin
kiinteään kuin liikkuvaan
maaliin. Yksi suuntasi mit-
tarilla näkyvän kolmion
kohti maalia ja seurasi sitä,
toiset sitten lukivat astei-
kolta suunnan ja matkan ty-
keille. Näitä harjoituksia
käytiin niin kauan, että jo-
kainen hallitsi tehtävät. To-
sin siellä oli joitain muita-
kin tehtäviä päivittäin, ettei
tarvinnut aivan jouten olla
eikä aika käynyt pitkäksi.

Tosin niin kiire kuin vaki-
naisen aikana ei ollut.

Toinen tehtävämme, mi-
hin myös me jouduimme,
oli tiepartio öiseen aikaan.
Se alkoi VH-asemalta aina
Rautaveräjä-saaren ja Vala-
mon pääsaaren yhdistäväl-
le sillalle saakka, minne oli
matkaa noin kaksi ja puoli
kilometriä. Se oli sellainen
tunnin reissu ja se kaksi
kertaa, niin siihen se kaksi-
tuntinen eli yhden vartio-
vuoron osuus sitten meni-
kin. Merivalvonnan tornis-
sa suorittivat vanhemmat
ikäluokat, kunnes me to-
tuimme talon tapoihin.

Niin läksi aika kulumaan
nuorilta reserviläisillä Laa-
tokan kaukaisimmalla lin-
nakkeella, jossa he saivat
kokea niin kauniin kesän,
niin kovat syysmyrskyt ja
niin aidon talviviiman, mitä
milloinkaan olivat nähneet
ja vielä vähemmän koke-
neet. Ei oikein ollut osannut
kuvitella, kuinka julmalta
se tuntui. Kun idästä puhal-
si oikein voimalla yli Laa-
tokan, niin aallon pärskeet
tulivat lähes sadan metrin
päähän asunnollemme asti.
Se tuntui uskomattomalta
meistä maalla asuneista po-
jista. Joukossamme oli
muutamia Laatokan ranni-
kolla asuvia. Heille se oli
aivan normaalia syysmyrs-
kyä.

Vähän kerrassaan aloim-
me tottua talon tapoihin.
Jokainen oli saanut oman
tehtävänsä. Vartiovuorot
olivat jokapäiväistä työtäm-
me ja täyttivät päivämme
suurimmalta osin, mutta ai-
nahan ne keksivät lisäksi
jotain muutakin tekemistä.

Elettiin jo marraskuuta,
ja lomatkin rupesivat vetä-
mään. Muutamat olivat jo
saaneetkin lomia jonkin eri-
koistapauksen takia. Vuo-
rolomalle ei meitä nuoria
päästetty kuin yksi aina
vuoroon, joten omalle koh-
dalle osuminen vei oman
aikansa. Ja oli ensin poru-
kassa  sovittava, kuka lo-
maa anoisi.

Oli joulukuun alku, ja
ensimmäinen joulukuun lo-
mavuoro läksisi muutaman
päivän perästä. Seuraavaan
ei laskettu ketään nuoria
miehiä, ainoastaan perheel-
liset pääsivät jouluksi lo-
malle. Minun lomani vuoro
olisi ollut vasta joulun jäl-
keen, mutta sitten sattuma
puuttui asiaan.

Komentajan
vierailu

Elettiin iltaa, ja lomalle
lähtijät pakkasivat reppu-
jansa, sillä aamulla ennen
puoltapäivää piti olla Luos-
tarin rannassa, josta laiva
lähtisi Lahdenpohjaan,
Rauhalan rantaan. Puhelin

soi, Patterin vääpeli soitti:
”Pojat, nyt kämppä kun-
toon, Patteriston komenta-
ja, Majuri Karejärvi tulee
teitä nuoria miehiä terveh-
timään. Pankaas kämppä
siihen kuntoon, ettei ole
mitään huomauttamista.”

Olihan siinä vähän aikaa
aika vilskettä. Yksi oli ul-
kona kytiksessä ja ilmoitti,
milloin herrat tulisivat. Hy-
vinhän siinä kerittiin lattia
lakaista ja vähän petejäkin
siistiä ja piilottaa pöydältä
korttipakka, vaikka ei kai se
niin nuukaa olisi ollut, mut-
ta kaiken varalta sekin teh-
tiin. Ehdittiin myös pitää
oveakin auki hetken aikaa,
sillä siellä oli joskus niin
paksu ilma, ettei oikein tah-
tonut sisään mahtua, kun
tuli vartiosta.

Hetken päästä tuli tieto:
”Nyt herrat saapuvat.” Jän-
nitys kasvoi huippuunsa:
”Mitähän se oikein meiltä
kyselee?” Ei kestänyt kau-
ankaan, kun herrat saapui-
vat. Patterin päällikkö oli
mukana. Tuvan vanhin eli
esimies, joka vastasi tuvas-
ta, teki ilmoituksen sillä so-
tilaallisella tavalla, millä se
oli opetettu vakinaisessa
palveluksessa tekemään, ja
hyvinhän tuo kelpasi.

Ensiksi komentajan kat-
se kiersi ympäri kämppää
hyvin tarkkaavasti, ja sitten
hän alkoi kysellä kuulumi-
sia: ”Kuinkas te olette voi-
neet ja viihtyneet täällä?”
Kellään ei tuntunut olevan
mitään valittamista oloihin
eikä muuhunkaan toimin-
taan. Patterin päällikkökin
tuntui olevan tyytyväinen
kuulemaansa. Hetken siinä
mietittyään hän kysyi:
”Ovatkos kaikki jo käyneet
lomalla?”

Meitä oli kaksi, jotka lo-
mille eivät vielä olleet pääs-
seet. Roihan Olavi oli toi-
nen, joka lähtisi seuraavana
aamuna, ja minä pääsisin
sitten joulun jälkeen. Siihen
majuri vastasi: ”Jaha, vai
sillä tavalla.” Hän toivotti
meille hyvää yötä, kuten
mekin hänelle.

Seuraavana aamuna, kun
olimme palaneet aamupuu-
rolta ja -teeltä ja Olavi pak-
kaili lomareppuaan, soi pu-
helin, ja minua pyydettiin
puhelimeen. Minulle sanot-
tiin, että patterin vääpelillä
oli minulle asiaa. Ihmette-
lin, mistä mahtoi olla kyse.

Patterin vääpeli kysyi,
mihin asti minä haluaisin
junalitteran, sillä minulle
oli myönnetty seitsemän
vuorokauden loma seuraa-
vasta päivästä alkaen. Hän
jatkoi vielä, että laiva lähti-
si vielä samana päivänä
puolelta päivin. Lomapape-
rit saisin hakea toimistosta
tunnin päästä. Ilmoitin pää-
teasemaksi Akkaharjun.

Olin aivan ihmeissäni
kuulemastani ja toistin vää-
pelille: ”Minäkin pääsen
nyt lomalle.” ”Tämä on
Patteriston Komentajan
määräys”, sanoi vääpeli.
”Ymmärrän, herra vääpe-
li”, sanoin ja suljin puheli-
men. Niin alkoi kiireinen
lähtövalmistelu, vaikkei
minulla varusteita paljon
ollutkaan. Mutta mukaan
piti ottaa kuitenkin reppu,
missä saisi tuoda vähän si-
viilieväitäkin.

Nopea lähtö
lomalle

Pidimme huolen siitä,
että olimme määräajassa
toimistossa hakemassa
mielestämme arvokkaita
papereita. Toimistossa oli-
vat paperit valmiina, ja
vääpeli toivotti meille hy-
viä lomasäitä, sillä syksyl-
lä ne saattoivat olla hyvin-
kin arvaamattomia. Vääpe-
lin toivotusten saattelemina
läksi kaksi nuorta sotapoi-
kaa ensimmäiselle lomal-
leen. Olimme palvelleet jo
seitsemän kuukautta Suo-
men armeijaa, joten se tun-
tui erittäin mukavalta.

Askel ei painanut yh-
tään, kun tiesi, mihin oli
menossa. Noin tunnin kä-
veltyämme olimme Luos-
tarin rannassa, jossa Voima
oli valmiina jälleen kerran
halkomaan Laatokan lai-
neita päämääränään Rau-
halan ranta ja mukanaan
kaksi ensimmäiselle lomal-
leen päässyttä nuorta sota-
poikaa.

Laivan saavuttua laitu-
riin siinä olleet matkustajat
hajaantuivat kukin omille
asioilleen. Lomalaiset läk-
sivät pääasiassa Huuhan-
mäen pysäkille junaa odot-
tamaan, sillä suurin osa
meistä jatkoi matkaansa ju-
nalla. Olavi jatkoi Elisen-
vaaraan, ja minä jäin pois
kyydistä jo Akkaharjussa.

Syksyinen päivä oli jo

alkanut hämärtyä, kun saa-
vuimme Akkaharjuun. Elä-
mä asemalla tuntui hyvin
hiljaiselta. Muutama mat-
kustaja laskeutui junasta ja
läksi jatkamaan matkaansa.
Kauppa oli jo kiinni, joten
asiakkaitakaan ei enää ollut
liikkeellä. Minulla oli  ni-
mittäin käynyt mielessä,
että jos sattuisi sieltäpäin
hevosella joku olemaan
kaupalla, niin saisi vaikka
kyytiäkin. Mutta ei se kä-
velykään pahaa nuorelle
miehelle tee eikä tehnyt.

Niin läksin kävelemään
kotia kohden, ja askel tun-
tui hyvin köykäiseltä. Oli
mukava mennä näin yllät-
täen lomalle. Tiesin, että
olin virunut pituutta 15 - 16
senttimetriä lisää siitä, kun
viimeksi lähdin.

Oli jo aika hämärä, kun
saavuin perille. Piha ja sen
ympäristö eivät olleet
muuttuneet muuta kuin ke-
väästä syksyyn. Silloin oli
kaikki ollut rehevästi kas-

vun alussa, ja nyt oli jo ensi
halla vieraillut, ja talvi teki
tuloaan. Lumi kuitenkin
vielä puuttui.

Yllätyslomalla
Saareksessa

Astuin tuvan ovesta si-
sään, tervehdin kaikkia tuo-
malla terveisiä Valamosta.
Seurasi hetken hiljaisuus.
”Mutta hyvänen aika, onko
se Eino? Oletko sinä kasva-
nut noin suureksi? Eihän si-
nua enää tunneta samaksi
pojaksi, minä läksit. Kuin-
ka on mahdollista, että puo-
lessa vuodessa kasvaa noin
paljon? ”Siihen minä en
osaa vastata, ehkä ne val-
tion ’hyvät’ sapuskat ovat
syypää siihen”, minä vas-
tailin.

Kun ensi hämmästykses-
tä oli selvitty, alkoivat kaik-
ki ihmetellä kasvamistani ja
kyselivät kuulumisia. Minä
tietenkin kerroin, kuinka yl-
lättäen lomani sai alkunsa
ja kuinka nopeasti kaikki
eteni. Kerroin, että olin it-
sekin aika äimistynyt, että
jo nyt olin kotona, vaikken
aamulla ollut vielä tiennyt
lähtemisestäni mitään.
Mutta sellaisia ne armeijan
touhut joskus ovat.

Kyselin myös kotiväen
kuulumisia. Kaikki näytti-
vät terveiltä. He kertoivat,
että töitä oli riittänyt ja että
syystyöt oli jo tehty. Töitä
olisi silti vaikka kuinka pal-
jon. Tupakin oli jo entisen
näköinen, uunissakin oli jo
pellit ympärillä ja seinissä-
kään ei ollut enää sanoma-
lehtiä. Kaikki alkoi olla sii-
nä kunnossa kuin ennen so-
tia, no, ei nyt sentään, mut-
ta kuitenkin asuttavassa
kunnossa.

Ei kestänyt kauan, kun
hellassa oli tuli ja korvike-
pannu porisi siinä, sillä
kahvi oli kortilla niin kuin
muutkin elintarvikkeet ja
yleensä kaikki ostettavat
tarvikkeet: sota oli kestänyt
jo kaksi ja puoli vuotta.
Kaikista ostettavista elin-
tarvikkeista ja muustakin
oli kova puute. Maalla sen-
tään jotenkin pärjäsi, koska
maa kasvoi leipäviljaa ja
kahvin korvikkeeksikin
kelpaavia tuotteita. Koti-
eläimet tuottivat maitoa ja
lihaa leivän päälle.

Kun pöytä oli katettu, is-
tuutui koko perhe pöydän
ympärille. Vain siskoni
Aune ja Ella puuttuivat:
Aune oli jo vieraan palve-
luksessa, ja Ella oli Niitty-
lahden opistossa. Kyseltiin
kuulumisia puolin ja toisin,
ja juttua riitti iltamyöhään.

Kun oli juteltu ja nautit-
tu korviketta ja muita sivii-
liherkkuja mahat täyteen,
niin alkoi tuntua siltä, että
unikin voisi maistua muka-
valta. Tuumittiin, että jat-
kettaisiin seuraavana päivä-
nä, sillä heillä oli takanaan
täysi työpäivä, ja aamulla
oli aikainen ylösnousu. Äiti
laittoi minulle vuoteen pe-
räkammariin, jossa saisin
rauhassa nukkua, kun he
lähtisivät aamulla askareil-
le.

Jatkuu…

Siellä oli käytössä
jo kaikki uudenaikaiset
optiset mittarit, joista
voi suoraan lukea
matkat ja suunnat
tykeille.

Meitä oli kaksi,
jotka lomille eivät vielä
olleet päässeet. Roihan
Olavi oli toinen, joka
lähtisi seuraavana
aamuna, ja minä
pääsisin sitten joulun
jälkeen.
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Jättäisivätkö Yhdysval-
tain presidenttiehdok-
kaat täysin käsittelemät-
tä sellaisen asian, jota 50
% amerikkalaisista
kannattaisi ja 72 %
katsoisi, että siitä on
asiallista puhua?

Karjalan palautushanke
elää Suomessa mielenkiin-
toisella tavalla ristiriitaisen
näköistä vaihetta. Erityisesti
poliitikot ovat asiasta mah-
dollisimman hiljaa. Ollaan
ilmeisesti suhteellisen lähel-
lä sitä vaihetta, jolloin näky-
vät poliitikot joutuvat il-
moittamaan kantansa palau-
tuskysymykseen. Ulospäin
poliittinen siipi vaikenee
täydellisesti, jos mahdollis-
ta. Kahdenkeskisissä kes-
kusteluissa sen sijaan asen-
teet ovat yleensä ymmärtä-
vät ja positiiviset.

Keinovalikoima hank-
keen toteuttamiseksi tuntuu
poliitikoilta olevan täysin
hukassa. Se ei ole ihme, kun
tarkastellaan poliittisen il-
mapiirimme kehittymistä
viime vuosikymmenien ai-
kana. Meillä on systemaatti-
sesti kylvetty toivottomuut-
ta asian korjaamisessa. Sen
vuoksi ei ole presidentti
Urho Kekkosen jälkeen edes
uskallettu yrittää toimia asi-
an puolesta julkisesti miten-
kään.

Jos poliitikot vaikenevat,
internetissä asiaa käsitellään
lukuisissa forumeissa välillä
kuumaverisesti, välillä vä-
hän rauhallisemmin. Palau-
tuksesta on tullut forumei-
den kestoaihe. Keskusteluis-
sa käsitellään aiheita laidas-
ta laitaan. Teemana on usein
ko. median artikkeli tai Pro
Karelian tiedotteen teksti.

Media käsittelee Karjalaa
verraten asiallisesti. Kun on
uutisointia, siitä kerrotaan.
Ei muitakaan aiheita juuri
käsitellä, ellei niihin liity jo-

tain uutuustekijää. Median
asiakäsittelyssä ero esim.
parin - kolmen vuoden takai-
seen tilanteeseen on huo-
mattava. Palautusta käsitel-
lään nykyään asiallisesti,
eikä siihen enää automaatti-
sesti liitetä halventavia mie-
lipiteitä tai vääriksi osoitet-
tuja hokemia.

Mielipidepalstoilla Kar-
jalan palautus on vakituinen
aihe.

Asenteet
muuttuneet

Karjala-lehden gallup toi
esille palautuksen kannatuk-
sen positiivisen kehityksen
ja vielä selvemmin negatii-
visen suhtautumisen vähen-
tymisen. Kansalaisten asen-
neilmaston muuttumisen
aistii selvästi ihmisten kans-
sa käydyissä keskusteluissa.
Yhä useampi on alkanut oi-
valtaa, mistä palautuksessa
oikein on kyse.

Kansalaiset alkavat ym-
märtää, etteivät vanhat
KGB-liturgiat pidäkään
paikkansa. Palautus on kan-
santaloudellisesti Suomelle
ja Venäjälle mitä positiivisin
hanke. Enää ei juurikaan pe-
lätä alueelle jäävien venä-
läisten määrää. On ymmär-
retty, että yksityiset ja julki-
set investoinnit lisäävät voi-
makkaasti Suomen taloudel-
lista  kehitystä. On käsitetty,
että suomalaiset yhä kan-
sainvälisten sopimusten mu-
kaisesti omistavat Karjalan
ja muiden pakkoluovutettu-
jen alueitten kiinteistöt.

Palautuksen vastustajien
argumentit ovat jääneet yhä
heikommiksi ja ne toistavat
vahvasti itseään. Palautuk-
sen puolesta sen sijaan löy-
detään, sitä tarkemmin selvi-
tettäessä, yhä useampia po-
sitiivisia näkökulmia.

Vastustamista yritetään
perustella lisämaan tarpeet-
tomuudella, vaikka kyse on
meidän omista maistamme,

ei mistään lisämaista. Tai
ikivanhoilla sopimuksilla,
vaikka Suomen itsenäisyy-
den saavuttaminen ja Tarton
rauhansopimus ovat selkeitä
virstanpylväitä. Tai taloudel-
lisilla uhkakuvilla, vaikka
nimenomaan talous hyötyy.

 Yksi oudoimmista vasta-
väitteistä liittyy win-win -
periaatteeseen, se on joiden-
kin mielestä täysin väärä
lähtökohta. Olisiko sitten
vain toisen maan yksipuoli-
sen edun katsominen joten-
kin parempi lähtökohta? Yh-
teistyölle on vahva pohja sil-
loin, kun molemmat havait-
sevat hyötyvänsä siitä.

Mato Valtonen
esimerkkinä

Jopa luottamuskysymys-
tä pidetään mitättömänä pa-
lautusargumenttina. Kuiten-
kin kaikki inhimillinen yh-
teistyö perustuu luottamuk-
seen. Täysin elämän muulta
alueelta otettu esimerkki
kertoo luottamuksen merki-
tyksestä. Talouselämä, Riit-
ta Korhonen 14.12.2007:
“Kaikissa elämän suhteissa
tärkeintä on luotettavuus”,
sanoo Markku

”Mato” Valtonen itse.
“Jokaisella pitää olla kave-
reita, joihin voi luottaa kuin
seinään. Yksin ei kukaan saa
aikaan mitään. Pitää olla
hyvä jengi.” Ilman luotta-
musta on vain epäluuloa.
Harvemmin aidossa demo-
kratiassa on riittävä ja sovel-
lettavissa Leninin ajatus:
”Luottamus on hyvä, mutta
valvonta parempi”.

Mikä sitten on Karjalan
palautukseen liittyvä ristirii-
ta? Suurin ristiriita on siinä,
että jo 2,6 miljoonaa suoma-
laista eli 49 % haluaa, että
valtiojohto ottaa selkeän
kannan Karjalan kysymyk-
seen. Silti poliitikot vaikene-
vat ja pakenevat.

Voisi sanoa, että mikä
mahtava avoin markki-

nasegmentti näkyvälle po-
liitikolle. Jättäisivätkö esim.
yhdysvaltalaiset president-
tiehdokkaat näin suuren ää-
nestäjäkunnan kokoaan
vaille huomiota? Suomessa
se onnistuu hyvin, ja äänes-
täjät palkitsevat omia etu-
jaan vastaan toimivan eh-
dokkaan runsailla äänillä.

Suomi liittyi Euroopan
unioniin, vaikka kannatus
oli jossain 20-25 % paik-
keilla, kun unioniin menoa
alettiin todella toteuttaa.
Unioniin liittymiskeskuste-
lu, Nato-keskustelu ja Kar-
jala-keskustelu kulkevat sa-
mantyyppistä rataa. Kansa-
laiset eivät kannata liitty-
mistä, koska poliitikot eivät
sitä uskalla kannattaa. Ja
poliitikot eivät uskalla kan-
nattaa, koska kansalaiset
ovat hiljaa.

Muutoksen
pelko

Karjalan palautuksen
kannatus on kuitenkin hy-
pännyt täysin omalle tasol-
leen, sillä puolet suomalai-
sista haluaa siitä poliitikko-
jen perusteltua kannanottoa,
mutta poliitikot vaikenevat.
Onko se pelkoa, tyhmyyttä,
viisautta, varovaisuutta vai
tietämättömyyttä? Rohkeut-
ta vaikeneminen ei ainakaan
vaadi. Piilossa pysymiseen
voi liittyä vain se pelko, että
tuleekohan esille sittenkin
liian myöhään ollakseen us-
kottava muutosvaiheessa.

Poliitikkoja pelottaa
myös Venäjällä tapahtuva
muutos. Nykyinen – ja tule-
va – siloviki-hallinto ei mil-
lään tavoin rohkaise otta-
maan aluekysymyksiä esil-
le, vaikka se olisi nyt Venä-
jälle mitä suurin poliittinen
voitto. Ehkä Venäjä laskee
saavansa jotain poliittista
voittoa luovuttaessaan tam-
mikuussa Kiinalle 337 km2
vanhaa kiinalaista aluetta
Habarovskin kaupungin lä-

heltä.
Poliitikkojen tulisi oival-

taa, ettei niin merkittävä asia
kuin pakkoluovutettujen alu-
eitten palautus ja Tarton rau-
han rajojen palauttaminen
voi toteutua yhdessä hetkes-
sä, vaan se edellyttää merkit-
tävää valmistautumista. Pre-
sidentti Mauno Koivisto oli
täysin valmistautumaton kä-
sittelemään palautuskysy-
mystä, vaikka jo Neuvosto-
liiton politbyroolta tuli posi-
tiivisia neuvottelusignaaleja.
Niin menetettiin kullanar-
voinen tilaisuus neuvotella
asiasta.

Suomen nykyinen presi-
dentti ja pääministeri ovat
haluttomuutensa asian esille
ottamiseen julkistaneet. Se
merkitsee sitä, ettei sen pa-
remmin presidentin tai pää-
ministerin kanslia tai minis-
teriöt ole millään tavoin val-
mistautuneet palautuskysy-
myksen käsittelyyn. Kuiten-
kin jo gallupit osoittavat sen,
että asia tulee väistämättä
kotimaassa käsiteltäväksi.

Suomalaiset ovat pitkä-
mielistä, esivaltaa kunnioit-
tavaa ja edustajikseen valit-
semien ihmisten toimintaa
melko kärsivällisesti odotta-
via. Kun tähän lisätään sys-
temaattisesti eri tahoilta
työnnetty väärä tieto palau-
tuksen vaikutuksista, on
luonteenomaista, ettei palau-
tusasiassa ole oltu aktiivisia,
vaan valtaosa on ollut passii-
visen odottavalla kannalla.
Tämä tilanne tulee muuttu-
maan sen mukaan, kun tieto
palautuksesta lisääntyy.

Sotasyylliset
syyttömiä

Poliitikkojen on turha toi-
voa, että palautuskysymys
häviäisi kuin viime joulun
lumet. Suomalaiset ovat ko-
keneet liian suuren ihmisyy-
teen ja ihmisoikeuksiin liit-
tyvän loukkauksen, jotta se
jäisi ikuisesti piiloon. Yhä
vahvana oleva russofobia
kertoo epämiellyttävää kiel-
tä avoinna olevista ja luotta-
musta syövistä asioista.

Tämä suoraan palautus-
selvitykseen liittyvä ristiriita
ja ongelma voidaan ehkä
parhaiten purkaa siten, että

kotimaassa käynnistetään
asiapohjainen keskustelu ns.
sotasyyllisten ja asekätkijöi-
den tuomioiden purkamises-
ta.

Ei ole mitään syytä, mik-
si valtiojohtomme edelleen
pitää itseään ja kansalaisia
syyllisinä viime sotien aloit-
tamiseen. Syyllinenhän on
luonnollinen maksumies ja
häpeän kantaja. Näin on tä-
hän saakka systemaattisesti
tapahtunutkin.

Sotasyyllisyystuomioi-
den purkamiseen ei tarvita
sen paremmin Venäjän kuin
minkään muunkaan ulkoval-
lan hyväksymistä. Se on
Suomen sisäinen asia. Suo-
men eduskunta sääti perus-
tuslain vastaisen taannehti-
van lain, suomalainen tuo-
mioistuin tuomitsi suomalai-
sen syyttäjän syyttämät hen-
kilöt ja tuomitut pantiin suo-
malaiseen vankilaan kärsi-
mään tuomioitaan - syyttö-
minä.

Luulisi, että oikeuskans-
lerilla ja hallituksella alkaisi
jo olla kiire korjata nämä tie-
dossa olevat suuret oikeus-
loukkaukset.

Suomessakin on ihmisiä,
jotka ovat valmiita heittä-
mään kaikki ajatuksetkin oi-
keudenmukaisuuden toteut-
tamisesta romukoppaan ai-
nakin palautuksen osalta.
Silloin ei vain havaita niitä
valtavia menetyksiä, jotka
tahallaan itselle aiheutetaan.
Jää myös huomaamatta, että
on helpompi lipsua oikeu-
denmukaisuudesta muissa-
kin asioissa, kun on yksi riit-
tävän iso esimerkki.

Karjalan, Petsamon, Sal-
lan, Kuusamon ja Suomen-
lahden ulappasaarien palaut-
taminen on vielä näennäi-
sesti ristiriitaisessa kehitys-
vaiheessa Suomessa poliitti-
sella sektorilla. Kehitys me-
nee vääjäämättä eteenpäin
kohti palautuksen perusteel-
lista kotimaista käsittelyä.
Parhaan tuloksen ja win-win
-pohjan löytämiseksi kan-
nattaa uhrata resursseja tä-
män asiakokonaisuuden sel-
vittämiseen hyvin perusteel-
lisesti.

ProKarelia ry

Karjalan palautuksen
näennäinen ristiriita

Valkoisella hangella
auringon säde ihanasti
kimmeltää.
Kaunis on hohtosi, talvi,
johon puunoksien tumma,
huurteinen raita piirtyy!
Jään katsomaan – mietin:
On pieni ihmisen työ –
taide – taitavakin
rahtua vain!

Luomakunta Luojan
on taidetta tulvillaan
- kauneutta ihmeellistä!
Hangen kimallus,
valkoinen hohto,
kesävihreä kukkien maa,
järven laineet ja kivi ja kaisla,
lintu ja perho ja puu.
Vuoret jylhät, viljavat pellot
- tuhat taulua kuvaamatonta
aina ympäröi ihmisen!
Kaunis on maa!

Sirkka-Liisa Erlund

Valkoisella hangella
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ERLUND-talo Hengittävä hirsitalo. Rakenteissa ei
muoveja eikä epäorgaanisia aineita.
Englannin MTV:n valinta Suomen
edustajaksi Grand Designs-ohjelmaan.

Asu terveellisesti, hengitä vapaasti
unelmiesi talossa, Erlund-talossa!

Kotimaan myynti:
Juhani Eklund p. 0400-530 979
e-mail: myynti@erlund-house.com

MELLILÄN HIRSITYÖ
Ysitie 345, 32300 MELLILÄ

ERLUND-talo

KukkaBox
Puh. 762 2669

Vastapäätä Loimaan
Aluesairaalaa

EHT-
liiton
jäsenErikoishammasteknikko

MARKO ROSENDAHL
Vastaanotto Heimolinnankatu 14 Loimaa

Ajanvaraus puh. (02) 763 1179

Asianajajia

Asianajotoimisto
HEIKKI RANTANEN
Julkinen kaupanvahvistaja

Kauppalankatu 9–11 B, Loimaa
p. (02) 762 2888, fax 762 2313
heikki.rantanen@kolumbus.fi

Asianajotoimisto
JARI HEIKMAN OY

AA, VT Jari Heikman
AA, VT Katri Ranta-Eskola

VT Kaarina Nylamo
Turuntie 8–14, II krs. Loimaa

Puh. (02) 762 4400, fax 763 1301
jari.heikman@aatsto.inet.fi

www.heikman.com

ASIANAJAJA
on asianajajaluetteloon hy-
väksytty lakimies, jolla on
säädetty kokemus ja taito.
Asianajajan toimintaa valvo-
vat Asianajajaliitto ja oikeus-
kansleri. Asianajotoimistot
hoitavat myös maksuttomia
oikeudenkäyntejä ja oikeus-
turva-asioita.

Varatuomari

MUSIIKKIVÄEN
PALVELUPAIKKA

Puh. (02)7622 950
Oikokatu 3, Loimaa
Avoinna: ma-pe 12-18, la 10-14

Lehden n:o 25/07
Sudokun ratkaisu

5 8 72 1 6 4 3 9
3 5 27 8 9 1 4 6
9 3 84 6 7 2 5 1
7 6 98 4 3 5 1 2
1 9 46 3 2 7 8 5
2 4 65 9 1 8 7 3
6 7 31 5 8 9 2 4
4 2 13 7 5 6 9 8
8 1 59 2 4 3 6 7

ONKS
TIETOO
VASTAUKSET
1. 12 000 miehen talon-

poikaismarssin Hel-
singin Senaatintorille

2. 12 minuuttia
3. hevosten ja hevosih-

misten
4. Sisiliassa (Italian

saappaan kärjessä
sijaitseva saari)

5. karvas, hapan, makea
ja suolainen

6. Atlanttia ja Tyyntä-
merta (saaristo Etelä-
Amerikan eteläkärjes-
sä)

7. vuonna 1812
8. jodi
9. Sylvesterin (ja Sil-

von)
10. HK:n Aitonakki

Sakari Topeliuksen sa-
noittama ja Otto Kotilaisen
sanoittama Varpunen joulu-
aamuna on vanha, kaikille
meille jo lapsuudesta tuttu
joululaulu. Se kuuluu pal-
jon laulettujen ja yhä toi-
vottujen rakkaiden joulu-
laulujen joukkoon.

Minulle ainakin Varpu-
nen jouluaamuna tuo muis-
toja jo ihan varhaisesta lap-
suudestani asti. Olihan per-
heestämme ennen minun
syntymääni kuollut pieni
Matti Veikko –niminen poi-
ka.

Niinpä Mari-mummo
kauralyhteeseen tulleita lin-
tuja katsellessaan sanoi
aina meille lapsille: ”Ei sitä
tiiä, mikä noist varpusist
lienyö teijä pien kuolt vel-
jiinnä.” Se on jäänyt mie-
leeni tosi pienestä asti.
Enkä tuota Varpunen joulu-
aamuna –laulua oikein kos-

kaan voi kuunnella niin, ett-
eikö se nostaisi kyyneleitä
silmiini.

”En mä ole, lapseni,
varpu tästä maasta,
olen pieni veljesi,
tulin taivahasta…”

Sitä vastoin kesäisin Hii-

Yhteen kuuluvat laulut

tolaan suuntaamillamme
kotiseutumatkoilla on meil-
le Tattarin sisaruksille tullut
tavaksi kotikoivun juurella
laulaa pienelle veljellemme
Terho Eevan laulua ”Olet
veljeni mun”. Laulu löytyy
Karjalan Liiton laulukirjan
Laulun runsautta sivulta 66.

Tuskin koskaan tätäkään

vaikuttavaa laulua olemme
ilman kyyneleitä kyenneet
laulamaan. Odotamme
aina, että koivuun lentäisi
joku pieni lintu, ja sitten
laulamme:

”Olet veljeni mun
nyt lintuna vain,
kotikoivussa äänesi
kuulla ma sain.
Niin pienenä läksit
luotamme pois,
emme koskaan sua
unhoittaa vois’…

Olet yksin sä siell’
pihapiirissä viel’,
laulelet lauluja
kauniita vaan…”

Edellä mainitut kaksi
laulua jotensakin kietoutu-
vat saman asian ympärille.
Ne kuuluvat yhteen. Se, että
meillä on pieni veli tuolla
jossakin tuntemattomuu-
dessa, on tuonut rikkautta
meidän viiden tytön elä-
mään.

Terttu Ketola

Tuskin kenellekään lie
jäänyt epäselväksi se, että
vuosi on jälleen vaihtunut,
myös siitä päätellen, että
paukutus ja räiske oli mah-
dotonta ainakin näillä nur-
killa. Meidän ukko sanoi
ennen kovasta metelistä:
”Tuo kuuluu jo Kronstattii
ast.” Äiti taas kielteli meitä
siskon kanssa: ”Olkaa jo
vähä aikaa hiljaa, ihan kor-
vat vettä vallaat.” Eikä me
sentään pidetty mielestäm-
me kovinkaan suurta ääntä.

Tässä vain ihmettelin
sitä, kuinka paljon nyky-
nuorisolla on joutilasta ra-
haa syytää taivaalle, luulisi
riittävän vähemmänkin am-
muskelun. Se alkoi jo heti,
kun rakettien myynti sallit-
tiin ja jatkui vielä Loppiai-
siltana. Ei tunnu lait eivät-
kä asetukset auttavan, kun
niitä ei ole mahdollisuutta
valvoa! Jälkiä siivoamaan
ei kukaan näytä tulevan, ei
tietenkään.

Tulihan se ennenkin uusi
vuosi – vähemmällä mete-
lillä. Saattoi kylillä olla ns.
iltamia kotitekoisin ohjel-
min ja lopuksi piirileikkiä.
Se riitti, ja vuosi vaihtui sil-
loinkin.

Ilman vanhempien lupaa
ei iltamiinkaan menty, ku-
ten seuraavastakin tapauk-
sesta käy ilmi. Eräs Ihojär-
ven kylän tyttö kysyi isäl-
tään lupaa mennä uutta
vuotta vastaanottamaan. Isä
kysyi takaisin: ”Missäs asti
se on jo tulossa?” ”Huh-
tervussa (vai olikohan Ter-
vajärvellä)”, kertoi tyttö.
”No, jos se on jo siellä asti
tulossa, niin tuleehan se sit-
ten tännekin, ei männä mi-
hikää”, vastasi isä. Eikä
mänty, joten asia oli selvä
kaikin puolin.

Koska tulevaisuutta en
tiedä enkä edes halua en-
nustaa, tyydyn näihin men-
neisiin ja koettuihin tapah-

tumiin. Etsiikö ihminen ka-
donnutta aikaa? Ainakin on
toisinaan mukavaa palata
menneisiin tapahtumiin. Ne
tuovat usein arjen keskelle
mieleen tullessaan enim-
mäkseen hauskoja asioita.
Kenties ikävät tapahtumat
haluaa työntää unhon yö-
hön, vaikka nekin saattavat
olla jälkeenpäin ajateltuina
ihan yhdentekeviä. Karja-
lainen huumori on var-
maankin auttanut monen
monta kertaa tukalan pai-
kan yli.

Taisi olla totinen paikka
sillä vauraalla karjalaismie-
hellä, josta isä kertoi ja joka
oli ryypännyt talonsa,
maansa, mantunsa ja lai-
vansakin. Jonakin totuuden
hetkenä hän oli avannut
suunsa naapurille kysyen:
”Näkyykö siellä mitään?”
No, eipä siellä tavallista
kummempaa toinen ollut
nähnyt, niin mies oli vielä
kysäissyt: ”Eikö edes näy
laivan mastoakaan?” Ei nä-
kynyt sitäkään, joten hyvin
oli mennyt kaikki kurkusta
alas.

Sotien jälkeen eräänä
vuonna oli Loimaan seu-
dullakin hallavuosi, joka
vei viljat monelta. Sitä sit-
ten tietysti harmiteltiin toi-
nen toisilleen. Mies, joka
oli kihloissa Tattari-nimi-
sen tytön kanssa, sanoi toi-
selle: ”Niin siinä käi, miult
halla vei Tattarinki.” Kihla-
us oli nimittäin purkautu-
nut.

Lie ollut nolo tilanne
enoni kotiväelle, kun enoni
oli pikku poikana sanoa
paukauttanut jollekin vie-
raalle, jonka syömistä hän
oli katsellut: ”Meille aina
sanotaan ’elä laita paljon
voita leivän päälle’, mutta
kahtokaahan, miten vieras
mokkailee!”

Ensimmäisellä laivamat-
kallani Lontooseen vuosi-

kymmeniä sitten hyttitove-
rini kertoi tapauksen, joka
hänen äidilleen oli sattunut
Kotkassa. Tämä oli istunut
puiston penkillä ystävättä-
rensä kanssa. Siihen oli tul-
lut yönmusta mies. Eipä
niitä siihen aikaan oltu Suo-
messa juuri nähtykään, jo-
ten naiset olivat keskustel-
leet ja arvailleet, miltähän
tuntuisi silitellä sellaista
paksua kikkaratukkaa. Sil-
loin tuo kaveri oli käänty-
nyt heidän puoleensa ja sa-
nonut: ”Rouva on hyvä ja
koettaa.” Selvisi, että tuo
mies oli ollut suomalaisella

Muisteloita
laivalla töissä ja ymmärsi
suomea, joten eipä sitä kos-
kaan voi olla varma siitä,
kuka osaa, kuulee tai sattuu
paikalle.

Minua vieläkin naurattaa
tilanne, joka minulle sattui
Helsingissä, minne olin tul-
lut vanhempieni asuinpaik-
kakunnalta Kurikasta, so-
dan jälkeen vuonna 1945.
Olin ensi kertaa Helsingis-
sä ja ensimmäisessä työpai-
kassani.

Eräänä päivänä minun
piti hakea linja-autoasemal-
ta pahvilaatikko, joka sisäl-
si matonkudekeriä. Kan-
noin suurta laatikkoa
retuuttamalla sitä paperina-
rusta, jolloin naru otti ja
katkesi. Kerät alkoivat iloi-
sesti kieriä keskelle Bule-
vardia ja minä perässä. Au-
toja ei silloin paljon liikku-
nut, mutta raitiovaunuja
kylläkin. Kiirettä piti, että
sain kerät kootuksi pois
alta. Varmaan tapaus huvit-
ti jalankulkijoita. Uskokaa
pois. Aina sattuu ja tapah-
tuu.

Jaakon tytär

Talviselle Kurkijoelle
Ajattelen sinua
valkoisessa talvessasi,
lapsuuden kaunis kumpuileva maa!
Lämpimän paksu on lumisen
pehmeä peltojen vaippa
- tasainen, hohtava Laatokan pinta.

Kuka hiihtäen kulkee siellä,
sitä valkoisen valkoista tietä?
Niin armasta kotitietä,
ja mäkeä, metsää ja
lumista joenvartta!

Kauniina muistoissa vielä
valkea-vihreä
pelto, metsä ja maa!

Sirkka-Liisa Erlund


