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Karjalohjalla sijaitsevan
kesämökkimme ohitse kul-
ki muutama vuosi sitten
karjalaismummo. Pysähtyi
kasvimaamme laitaan, jos-
sa parhaillaan touhusimme.
”Mistpäi Karjalaa työ uot-
ta, ku teil on Karjala viir
lipputangos?” Heimotunto-
merkki viritti keskustelun.
”Isäntä on Kurkjovelt.” Vä-
littömän ja vilkkaan oloi-
nen mummo sai tiedonja-
nonsa tyydytettyä. Sittem-
min salkoon on hinattu täs-
mätieto, Kurkijoen viiri.

Olen syntynyt 1936 Kur-
kijoella. Jatkosodan ajalta
muistan paljon ympäristös-
tä ja tapahtumista erityises-
ti Alhon ja Särkijärven ky-
lien osalta. Lyhyestä siellä
olosta huolimatta sisäiset
juuret tuntuvat kasvaneen
kiinni Kurkijoen maise-
miin, erityisesti Särkijärven
kunnaille. Koin sen hai-
keasti ensimmäisellä koti-
seutumatkalla vuonna 1996
katsellessani äitini kotitalon
kivijalalta alas laaksoon ja
rakennuksista tyhjään kum-
puilevaan maisemaan.

Silmät sulkemalla muis-
ti palautti mieleen valoku-
vantarkan näkymän siitä,
millainen alue oli ollut va-
loisina, pehmeän lämpimi-
nä, vehreinä 1940-luvun
alun kesäpäivinä. Mikään
muu myöhempi, vuosikym-
mentenkään asuinpaikka ei
ole herättänyt samanlaisia
syvältä nousevia tunteita.

Pidän Särkijärven kunn-
aita, kallioita ja laaksoja ja

niiden kauneutta maisemal-
lisesti lähes samanveroisina
kuin ovat Laatokan raken-
tamattomat saaret, lahdet,
kumpuileva maisema ja
rantakalliot. Vätikkä on jo
osittain menetetty, vaikka
rantahietikot näyttävät Laa-
tokalta katsoen vielä hou-
kuttelevalta ”beatch’iltä”.

Kaikille kotiseutumat-
kailijoille Kurkijoen ja
muun Karjalan rappiotila
aiheuttaa pettymyksiä. Toi-
sille totaalisia: ”Ei koskaan
enää tänne.” Toisille taas
herää ajatuksia, mitä on
kurkijokelaisuus, miten se
säilyy, miksi sitä täytyisi
säilyttää ja mitä pitäisi teh-
dä.

Oma sitoutumiseni Kur-
kijoki-taustaan on rajoittu-
nut toistaiseksi pääasiassa
muutamiin käynteihin pitä-

jäjuhlissa, piirakoiden te-
koon jouluksi ja perhejuh-
liin, vanhempien sukutaus-
tan selvittämiseen, kotiseu-
tumatkoihin ja viirin liehut-
tamiseen.

Mitä on
karjalaisuus?

Karjalaisten on sanottu
olevan eläväisiä, iloisia ja

musikaalisia. Maakuntahei-
mojen tyypittelyjä opetet-
tiin sukupolvien ajan kou-
luissa täytenä totuutena.
Kaarlo Hänninen sanoo
kansakouluille 1920-luvun
lopulla kirjoittamassaan op-
pikirjassa karjalaisista seu-
raavaa:

”Karjalainen on solakka-
vartaloinen ja pitempi. Sil-

mät ovat tummemmat, tuk-
ka tavallisesti ruskea ja
usein kihara. Luonteeltaan
karjalainen on reipas, puhe-
lias ja toimelias. Hänellä ei
kuitenkaan ole hämäläisen
sitkeyttä töissään. Se näh-
dään varsinkin siinä, että
hänellä ei ole maanvilje-
lyyn niin suurta halua kuin
hämäläisillä. Sen sijaan te-
kee hän mielellään kaup-
paa. Karjalainen rakastaa
laulua ja soittoa.”

Kurkijokelaisiin tämä
tyypittely ei enää tuohon-
kaan aikaan täysin pitänyt
paikkaansa. Lahjoitusmaa-
järjestelmän purku 1800-
luvun lopulta alkaen laukai-
si alueella maahenkisyy-

den. Alueen talonpojat,
lampuodit, torpparit ja
maattomat saivat iskeä kyn-
tensä multaan, osin omaan-
sa heiltä riistettyyn. Ahke-
ruus paljastui, Kurkijoesta
muodostui monen tekijän
vaikutuksesta erityisen vah-
va maatalouspitäjä. Ahke-
ruuden ja taitonsa Kurkijo-
en maanviljelijät toivat so-
tien jälkeen mukanaan
evakkoon sijoituskuntiinsa
Varsinais-Suomen pelloille
ja nostivat selvästi alueen
viljelytasoa.

Väliotsikon alla sopii
kysyä, muutummeko sulau-
tuessamme sijoitusalueen
väestöön samanheimoisek-
si, esim. Kurkijoen evakot
varsinaissuomalaisiksi,
opiskelun perässä pääkau-
punkiseudulle muuttaneet
ja sinne jääneet ”yleissuo-
malaisiksi” jne.? Mikä on
heimokäsite, kun geeniperi-
mä joka tapauksessa muut-
tuu uusien sukupolvien
myötä yhä enemmän ja
enemmän?

Mitä jää ajan mittaan jäl-
jelle karjalaisuudesta, kur-

Kurkijokelaisuuden
säilyminen – säilyttäminen

Hernemäki salokylälle menevältä tieltä kuvattuna. Kuvan oikeassa laidassa puron notkossa
sijaitsi ennen sotia Toivo Pölkin mylly- ja sahalaitos. Samassa paikassa oli jatkosodan ai-
kaan Alhon Mylly ja Saha Oy:n vastaava yritys, jossa Toivo oli osakkaana ja mylläri-sahuri-
na. Vasemmassa laidassa oleva rakennus on Alhon nykyinen asema. Kuva Lauri Pölkki
2006.

JATKUU SIVULLA 8

Sama maisema aseman suunnasta kuvattuna vuonna 1943. Taustalla Alhon Mylly ja Saha
Oy:n yritys. Tie salokylälle menee myllyn takaa. Meneillään on myllytupakahvion raken-
nuspaikan katselmus. Kuvassa vasemmalta yhtiön osakkaat  Arvo Rouhiainen, Toivo Pölk-
ki, Pekka Kyytinen tai veljensä Toivo Kyytinen. Oikealla K. K. Tyrni, joka hoiteli joitakin
yrityksen talousasioita. Kuvaaja Pekka Kyytinen. (Kuva on sisältynyt Pölkkien kotiarkis-
toon, lienee nyt Kurkijoki-museossa.)

Rakentaminen oli sotien välissä Kurkijoellakin vilkasta, ja sahatavaraa tarvittiin. Sahurina
Toivo Pölkki. Kuvaaja Pekka Kyytinen. Kuva lienee nykyisin Kurkijoki-museossa.

Abraham Pölkin jälke-
läiset eli Kurkijoen suku-
haaran miehet.

Osa 1.LAURI PÖLKKI
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Valoa!

Hartaus sunnuntaiksi 27.1.
Kynttilänpäivä

Ensi kesän pitäjäjuhlista

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
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Mikä on elämässä raskainta, mitä on vaikeinta kestää? Sel-
laisia elämäntilanteita on varmasti monia, mutta useimmille
niistä on yhteistä yksinäisyys. Silloin, kun tuntuu että kukaan
ei auta, silloin kurjuus tiivistyy, kärsimyksestä tulee sietämätön-
tä. Silloin saattaa käpertyä itseensä, omaan suruunsa, ikävään-
sä, tyydyttämättömiin tarpeisiinsa, vääryyden kokemuksiinsa.
Silloin jokainen pettymys tuntuu ylivoimaiselta, jokainen tor-
juttu avunpyyntö, vaikka hiljainenkin pieneltä kuolemalta.

Meidän uskomme on siitä ihmeellinen, että se ei julista suo-
sittujen tai helppoa elämää elävien onnea. Meidän uskomme
kertoo vapauttajasta, joka laskeutuu alas pimeimpäänkin ko-
loon ja loukkoon, hylätyimmiksi itsensä tuntevien ihmisten luo,
sinne, missä pimeys ja yksinäisyys tiivistyvät.

Kun on oikein onneton, sitä saattaa odottaa jonkinlaista ih-
mettä, että asiat muuttuisivat hyviksi yhtäkkiä. Itse saattaa olla
niin voimaton, että ei jaksa kuin rukoilla: ”Herra auta. Kuulet-
ko edes minua?” Silloin on jo tapahtunut suuri ihme. Katseen
suunta on kääntynyt Jumalan suuntaan, etsimään auttajaa
sieltä, mistä apua on saatavilla. Sieltä ei löydy pikalaastaria,
joka kyllä lievittää, mutta ei paranna. Sieltä löytyy todellista
lääkettä, joka voi alkaa parantaa sydänjuuria myöten.

Aluksi se saattaa tuntua vain pieneltä virkistävältä pisaral-
ta. Sitä ovat menneet sukupolvet kutsuneet ”kalliiksi hunajan
pisaraksi Kristus-kalliosta”. Tuo pieni armon vilaus tuo meille
uuden toivon, virkistyksen; olo on ehkä hiukan kevyempi kuin
hetkeä aiemmin pimeyden ollessa syvimmillään. Tuosta pienes-
tä virkistyksen pisarasta helpottuneena voi alkaa huomata mui-
takin ihmeitä. Kaikki ei olekaan aivan niin pimeää, kuin miltä
alkuun vaikutti. Tai jokin ratkaisu alkaa häämöttää, näyttää
muita kirkkaammalta ja selvemmältä: ehkä päätös puhua jolle-
kulle ystävälle tai ottaa yhteyttä auttamisen ammattilaisiin.

Kynttilänpäivänä muistelemme tuota Raamatun lupausta
valosta, joka loistaa kaikille, koko maailmalle. Tuota lupausta
muistelee vanha Simeon, kun hän näkee Jeesus-vauvan temppe-
lissä. Hän uskoi, että Jumalan todellinen käsin kosketeltava
apu oli tulossa, että toivonsa menettäneet saisivat uuden toivon
tässä lapsessa. Että hengeltään ja ruumiiltaan nääntyneet sai-
sivat tuon kalliin hunajan pisaran Kristus-kalliosta.

Karoliina Löytty

Kirjoittaja on pastori Ruovedeltä.

pe 25.1. Paavo, Pauli,
Paul, Paavali

la 26.1. Joonatan
su 27.1. Viljo,

Kynttilänpäivä,
Vainojen
uhrien
muistopäivä

ma 28.1. Kalle, Kaarlo,
Kaarle, Mies

ti 29.1. Valtteri
ke 30.1. Irja
to 31.1. Alli
pe 1.2. Riitta
la 2.2. Jemina, Aamu
su 3.2. Valo,

Laskiais-
sunnuntai

ma 4.2. Armi, Ronja
ti 5.2. Asser, J. L.

Runebergin
päivä,

ke 6.2. Terhi, Teija,
Tiia, Tea,
Terhikki,
Saamelaisten
kansallispäivä

to 7.2. Riku, Rikhard

1. Mikä on (ainakin vuo-
den 2006 loppuun men-
nessä) kallein Suomessa
koskaan myyty Akseli
Gallen-Kallelan teos?

2. Keitä palvelee Operaa-
tio Lumihiutale?

3. Mikä on leukosyytti?
4. Minkä järjestön William

ja Catherine Booth pe-
rustivat vuonna 1865?

5. Kenen nimissä on puhe-
limen keksiminen?

6. Mikä historiallinen lin-
namme sijaitsee Ämmä-

kosken saarella?
7. Mitä eläintä kutsuttiin

vanhalla kansankielellä
hyypiöksi?

8. Missä kaupungissa il-
mestyy sanomalehti
Ilkka?

9. Kuka maineikas säveltä-
jämme kuoli tapatur-
maisesti Viipurissa
vuonna 1918?

10. Kuka suomalainen
haudattiin Kremlin
muuriin Moskovassa
vuonna 1964?

Kuolleita

Vampulan Karjalaiset. Tupailta su
27.1. klo 13 (huom. aika) Tuulikki
ja Veikko Sipolaisella. Tervetuloa.

Loimaan Seudun Karjalaseura
tekee la 8.3. matkan Tampereen
Teatteriin katsomaan farssia Täy-
delliset häät. Lähtö torilta klo 17.
Sitovat ilm. 6.2. mennessä Maijal-
le, puh. (02) 763 1995 tai 040-582
4983.

Muistettavaa

Ensi kesän Kurkijokelaisten pitäjäjuhlaa vietetään
elokuun toisena viikonloppuna 9.-10.8. Loimaalla.
Kurkijoki-Säätiön hallitus on miettinyt erilaisia vaih-
toehtoja juhlan onnistumiseksi. Ohjelmasta ei vielä
voi kertoa, sillä sitä kootaan vielä pitkin kevättä. Suu-
ria muutoksia konseptiin ei kuitenkaan ole tulossa.

Juhlan ajankohta on sama kuin viime kesänäkin.
Jonkin verran arvostelua juhlan siirtäminen kaksi
viikkoa myöhemmäksi on saanut, mutta suurimmalla
osalla ei ole ollut antaa muuta perus-
telua kuin, että perinnettä ei olisi saa-
nut katkaista. Monet muut karjalai-
set pitäjäsäätiöt ovat vaihdelleet juh-
lapäiväänsä useamminkin, enkä ole
kuullut siitä suurempaa kitkaa syn-
tyneen. Sitä vastoin saimme viime
vuonna juhlille aivan ”uusia kasvoja”, jotka eivät ai-
emmin olleet päässeet mukaan.

Ensi kesän juhlat järjestetään Loimaan yhteiskou-
lulla. Sitäkin hallitus harkitsi pitkään. Perusteluina
juhlan siirtämiseksi Hirvihovista pois ovat ainakin
koulun huomattavasti parempi keittiö sekä se, että
koulun ravintola on pihatasossa. Huonojalkaisimmat
voivat jäädä istumaan juhlasalin yläosaan, jolloin sa-

lin rappuset ovat välteltävissä. Koulussa on pienempi
sali, johon nykyisellä yleisömäärällä mahdumme hy-
vin. Aiemmin, kun meitä oli koolla enemmän, tarvit-
tiin Hirvihovin isot tilat.

Muistojen iltamat ja päiväjuhla on tarkoituksenmu-
kaista järjestää samassa paikassa, jolloin järjestäjiltä
jää ylimääräinen tavaroiden ”yöllinen” siirtely pois.
Siis kun saimme luvan järjestää myös Muistojen ilta-
mat tansseineen kaikkineen yhteiskoululla, voimme

hyvällä mielin ”koota” juhlat lauan-
taina ja purkaa sunnuntaina.

Vaikka Kanta-Loimaan kirkko oli-
si sisältä vastakunnostettuna erittäin
hieno juhlamessun pitopaikka, ko-
koonnumme elokuun toisena sunnun-

taina Loimaan kaupunginkirkkoon. Onhan se lähellä
yhteiskoulua ja juhlapaikkaamme. Sen lisäksi toivom-
me, että voisimme esitellä kuten viime vuonnakin
Kurkijoen kirkon alttaritaulun, mutta silloin konser-
voituna ja arvoisissaan kehyksissä. Kunnostuksen val-
mistumisaikaa en tiedä, mutta sen tiedän, että taulu on
jo siirretty kirkosta pois ja on siis mitä ilmeisimmin
työn alla.

Raija Hjelm

”Kukaan ei voi tehdä
kaikkea, mutta jokainen voi
tehdä jotakin. Ja jos jokainen
tekee jotakin, tulee kaikki
tehdyksi.”

Talven tultua
Helistellen helmikuu
talven tavat näyttää.
Tuisku lunta tupruttaa,
pellot, metsät täyttää.
Pakkanenkin paukahtaa,
järvi jäisen kannen saa.
Tulit, talvi, sittenkin
aivan niin kuin ennenkin.
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  Sanan
Voimaa
25.1. Vain tämän voin sa-

noa: jättäen mielestäni
sen, mikä on takanapäin,
ponnistelen sitä kohti,
mikä on edessä. Fil.
3:13-14

26.1. Jumalani, Sinuun
minä turvaudun, Sinä
olet kallio, olet kilpeni,
Sinulta saan avun ja
suojan. Kun kutsun Her-
raa, ylistettyä, saan avun
vihollisiani vastaan. Ps.
18:3-4

27.1. ”Jokainen poikalapsi,
joka esikoisena tulee
äitinsä kohdusta, on
pyhitettävä Herralle.”
Samalla heidän piti tuo-
da Herran laissa säädetty
uhri: “kaksi metsäkyyh-
kyä tai kyyhkysenpoi-
kaa”. Luuk. 2:23-24

28.1. Herra, nyt sinä annat
palvelijasi rauhassa läh-
teä, niin kuin olet luvan-
nut. Minun silmäni ovat
nähneet Sinun pelastuk-
sesi, jonka olet kaikille
kansoille valmistanut:
valon, joka koittaa paka-
nakansoille, kirkkauden,
joka loistaa kansallesi
Israelille. Luuk. 2:29-32

29.1. Mooses sanoi Herral-
le: “Anna minun nähdä
kunniasi.” Herra sanoi:
“Minä annan kirkkaute-
ni kulkea sinun ohitsesi
ja lausun sinun edessäsi
nimen Jahve.” 2. Moos.
33:18-19

30.1. ”Minä annan anteeksi
kenelle tahdon ja armah-
dan kenet tahdon.” Her-
ra sanoi vielä: “Sinä et
voi nähdä minun kasvo-
jani, sillä yksikään ihmi-
nen, joka näkee minut, ei
jää eloon.” 2. Moos.
33:19-20

31.1. Hän yksin on kuole-
maton, hän asuu valossa,
jota ei voi lähestyä. Hän-

tä ei yksikään ihminen
ole nähnyt eikä voi näh-
dä. Hänen on kunnia ja
ikuinen valta. Aamen. 1.
Tim. 6:16

1.2. Jumala, maan ääriin
saakka kiiriköön Sinun
nimesi, kaikukoon ylis-
tyksesi! Sinun kätesi on
hyvyyttä täynnä. Iloit-
koon Siionin vuori, rie-
muitkoot Juudan kau-
pungit, sillä Sinun tuo-
miosi ovat oikeat. Ps.
48:11–12

2.2. Suuri on Jumala! Hän
on Jumalamme ajasta
aikaan. Hän johdattaa
meitä ainiaan. Ps. 48:15

3.2. Jeesus sanoi: ”Joka
rakastaa elämäänsä,
kadottaa sen, mutta joka
tässä maailmassa panee
alttiiksi elämänsä, saa
osakseen ikuisen elämän.
Jos joku tahtoo olla mi-
nun palvelijani, seurat-
koon minua.” Joh.
12:25-26

4.2. Herra sanoo näin: ”Jos
joku kompastuu, eikö
hän heti nouse? Jos joku
eksyy tieltä, eikö hän
käänny takaisin? Miksi
tämä kansa on jatkuvasti
eksyksissä, miksi Jerusa-
lem pysyy luopumukses-
saan?” Jer. 8:4-5

5.2. Vaikka minä puhuisin
ihmisten ja enkelien kie-
lillä, mutta minulta puut-
tuisi rakkaus, olisin vain
kumiseva vaski tai helise-
vä symbaali. 1. Kor.13:1

6.2. Kootkaa itsellenne aar-
teita taivaaseen. Siellä ei
koi eikä ruoste tee tuho-
jaan eivätkä varkaat
murtaudu sisään ja va-
rasta. Missä on aarteesi,
siellä on myös sydämesi.
Matt. 6:20-21

7.2. Palatkaa Herran, Ju-
malanne, luo, sillä hän
on anteeksiantava ja
laupias, hän on kärsiväl-
linen ja hänen hyvyyten-
sä on suuri. Joel 2:13

Aamuja nolla
Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ovat 8.1.-4.10.2007
suorittaneet sisarukset korpraali Sonja Päivikki Rantanen,
lääkintämies Suomenlahden Meripuolustusalue (kuvassa
vasemmalla) ja jääkäri Aino Maria Rantanen, sotilaspoliisi-
mies Porin Prikaati. Heidän Maire-äitinsä vanhemmat oli-
vat Helmi ja Emil Hirvonen Kurkijoen Huutomäeltä (myöh.
Loimaa).

Perheuutisia

Mie ku näin iha ihmeel-
lisen unen tuos taanno. Siin
kaks karjalaisukkoo istuit
taivaallisen eloaitan rappu-
sil ja hiljaa turisiit kaikelai-
sii asseita. Sätkää kääriit
läävä takusist kessuloist.

Lehahtiit siihen heijä
minneimet, elläissää hyvi
ahkerat. Nytki ol toisel su-
kanneulomine käissää, ja
toisel ol nättii kankasta ja
neula, senko suihk. Ei näät
Pyhä Pietar nii paljo suos-
tunt heijä pyyntölöihesä, jot
ois saaneet oikei konneet
mukaheesa.

Tyytyväisii hyö kuiteki
olliit näihiki tokkeihi. Ei

Taivaallisen
eloaitan rappusil

niitäkää saa yleaikaa käyt-
tää. Se on tarkast määrätty
aika. Taivaas ei näät huoli
työtä tehä. Heil on annettu
poikkeuslupa.

Ukot siin vettiit savuloi-
ta ja myhhäiliit tyytyväisen:
kaik heijä lapsesa on tulleet
heijä luoksee ja alkaat jo
lapsiinlapsetki hiljaksee
muuttaa taivaa illoo. Ka,
näihä se männöö.

Täs kohtaa heräsin.
Kaik, ketä tää un näytti,
tuntuit kovi tuttuloilt. Liek’
hää olt joku enne. Mäne tii-
jä. A, millo sitä mitäki näk-
köö.

Anja

Äiti aikanaan muistinsa itki
kotinsa rantaan syntymä Hiitolan
Kateuttako kaikki ollut on
paluusta onneen kotiin Karjalan

Yhä äiti itkuaan itkee
Päättäjät asioita omiaan ajaa
Poika Karjalaa kodiksi vaatii
pyytäen takaisin vanhaa rajaa

Veri pojan veti mukanaan
Hän kotiin Hiitolaan matkaa
Sokeaakin sokeammat päättäjät
yhä tanssiaan jatkaa

Mitä he pojassa katsoo, kroppaako
Erilainenko se mielestä heidän
On yksi, joka omakseen tuntee
ranta Laatokan, kun se jälleen on meidän

Vastaus heillä se valmiina on
Poika ajatusta kantaa erilaista aivoissaan
Sekö ainut rikkaus elämään
Senkö antoi äiti jo maidossaan

Olisi outoa pojan olla
yhtä mieltä kanssa päättäjien
Vaan tanssi tanssinsa viimeisen
ei lähtenyt mukaan auktoriteettien

Hyljänneet Karjalan ovat
Eivätkö hyötyneet ois
Eivät kai uskoneet
Päättäjän tanssit silti jatkua vois

Kuuroja kuulevat ovat
Auktoriteetit yhdessä tanssii
Katkeruudesta äitikin voimansa sai
Yhä poika matkaa jatkaa ja marssii

Poika matkalla julki sanoi
vaan: - Karjalan vaadin kodiksi
paluun vanhalle rajalle
maat omat takaisin omiksi

Rajalinja ei ollut kohdalla lain
vaan sodalla tehty puomilla lukittu
Nyt poika elonsa rajaan vaihtoi
Pyssyllä ei ammuttu, vihasta ei sodittu

Puomit pois on otettu
Päättäjät ryyppyjä nostaa
Vaihtokauppa on tehty
Mitään ei tarvinnut ostaa

Suvun haudat omaansa odotti
kalmistossa Kilpolan
kunnes kuolema pojan vaihdossa otti
rannassa Laatokan

Mikko Hanhilammi

Evakon poika
Simpeleen Karjalaisseura

on ottanut tavakseen ko-
koontua joulun jälkeen yh-
teislaulutilaisuuteen, mikä
myös päättää seuran toimin-
tavuoden. Simpeleen nuo-
risoseurantalolle olikin lau-
antai-illan suussa
29.12.2007 saapunut kolmi-
senkymmentä laulajaa.

Mikäpä oli laulaessa, kun
oli “Oma lauluvihkonen”.
Vuosi sitten seuralle valmis-
tuneeseen laulukoosteeseen
on kerätty kauneimpien jou-
lulaulujen lisäksi joitain vä-
hän vieraampiakin lauluja.
Jotta tilaisuudessa jaksettai-
siin laulaa, oli Seija Repo
apulaisineen valmistanut oh-
raryyneistä uunipuuron, jota
sai herkutella sekahedelmä-
keiton kanssa. “Jälkiruoka-
na” oli pullakahvit.

Lauluillassa esiintyi
myös Oprit ja Oleksit -kuo-
ro. Yhteisessä illassa kuul-
tiin lisäksi jouluisia tekstejä,
runoja ja tarinoita. Arpavoit-
tojakin riitti moneen kotiin
vietäväksi.

Elämää rajalla
-luentosarja

Tammikuun 14. päiväksi
oli sovittu seuratoiminnan
tämän vuoden ensimmäinen
kokoontuminen. Alkanut
vuosi on seuran juhlavuosi,
joka alkaa Elämää rajalla -

luentosarjalla. Simpeleen
kansalaisopisto järjestää sar-
jan yhteistyössä Simpeleen
Karjalaisseuran kanssa.
Kunnanviraston valtuusto-
salissa pidettävässä luento-
sarjassa käsitellään osittain
tai kokonaan luovutettujen
rajakuntien kulttuuria ja olo-
suhteita ennen ja nyt.

Ensimmäinen luento on
tiistai-iltana 29.1. Silloin ai-
heena on “Rajojen muovaa-
mat Karjalat”. Illan luen-
noitsija, matkailutoimittaja
Markus Lehtipuu kertoo sii-
tä, millainen on luovutettu-
jen alueiden tila tällä hetkel-
lä. Luennot ovat muutoin
viikon välein, ainoastaan
hiihtoloman aika muuttaa
ohjelmaa.

Muut luentojen aiheet
ovat: Lapsuuden Virolahti
herätti rajaseututyön haas-
teet (VTM Jussi Carpén),
Sillviisii - Karjalaiset Etelä-
Karjalassa (Kaisu Lahikai-
nen), Viipurin linna ennen ja
nyt (Wiipuriyhdistyksen pj.
Pertti Joenpolvi), Elämää
Pyhäjärvellä (Vpl Pyhäjärvi-
Säätiön hallintoneuvoston
puheenjohtaja Antero Pärs-
sinen) sekä 11.3. päätösluen-
tona Elämää Kaukolassa
(kirjailija Sirkka Laine).

Paula Penttilä

Vuoden loppu
ja alku

Nuori luutnantti
Kadetti Jukka Järvinen

Pöytyältä ylennettiin luut-
nantiksi Suomen itsenäi-
syyden 90-vuotisjuhlan aat-
tona 5.12.2007 presidentin-
linnassa. Hän palvelee Hä-
meenlinnassa ilmatorjun-
tayksikössä.

Tapaninpäivänä koko
suku kokoontui juhlimaan
Pöytyälle. Jukka yllätti su-
vun esittämällä ensi kertaa
tyttöystävänsä, hämeenlin-
nalaisen Sonja Mäkelän.

Luutnantti Jukka Järvinen tyttöystävänsä Sonja Mäkelän
kanssa joulunvietossa Pöytyällä.

Ennen juhlapäivällistä
Jukka luki jouluevanke-
liumin ja Sonja piti kyntti-
lää, jonka Jukka Järvisen
mummo Irja Teräväinen
(o.s. Torvinen Kurkijoelta)
on yli 30 vuotta sitten tuo-
nut Israelista Betlehemin
seimeltä, Jeesus-lapsen
syntymäseimen ääreltä.
Kynttilä oli pitkä ja kestää
vielä monta vuotta joulusa-
noman tuoman ilon julis-
tuksen.

Ylennyksiä

Mie oon
Mie oon kala, uin
maalimakaikkeuven vesis -
nii viiko, ko suuremp kala
tulloo
ja syöp suuhusa.

Mie oon lintu, lentelen
sinisel taivaal -
nii viiko, ko siivet vässyyt
ja mie muksahan maaha.

Mie oon mer, huljuttelen
rantoi
ja äksyilen -
nii viiko, ko jää tulloo
ja kahlitsoo miut…

Mie oon lehetön puu
ja seison ilkosillaa -
nii viiko, ko tulloo kevät
ja silmut puhkiivat.

Mie oon ihmine
ja kuleksin tääl maa pinnal
-
nii viiko, ko tulloo
viikatemies
ja korjaap miut pois.

Anja
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Ilmari nukkui ikiuneen
omassa sängyssään sun-
nuntaiaamuna 20. tammi-
kuuta. Hän lähti 19. maalis-
kuuta 2007 kuolleen, suu-
resti kaipaamansa Bertta-
vaimonsa luo. Heidän poi-
kansa Pekka oli kuollut 24.
elokuuta 2007, joten surua
riitti Ilmarin viimeiselle
vuodelle.

Ilmari Lauk-
kanen tutki-
massa Kurki-
joen sankari-
paaden nimiä
kotiseutu-
matkalla ke-
sällä 2006.
Kuva Reijo
Mälkiä.

Ilmari Laukkanen In Memoriam
19.7.1922 – 20.1.2008

Ilmari syntyi 19.7.1922
Elisenvaarassa räätäli Pek-
ko Laukkasen perheeseen.
Isänmaan puolustamiseen
Ilmari osallistui JR 50:n ri-
veissä. Hän haavoittui vai-
keasti Tali-Ihantalassa ja
toisen kerran Lapin sodassa
Olostunturilla. Metallisir-
paleita Ilmari kantoi muka-
naan läpi elämänsä.

Sodan jälkeen Ilmari
kouluttautui poliisiksi toi-
mien ensin Helsingissä ja
sitten Pieksämäellä. Pieksä-
mäellä Ilmarin elämään as-
tui suuri rakkaus Sortavalan
tytön, Bertta Jormakan
muodossa. Heidät vihittiin
vuonna 1950. Perheeseen
syntyi kolme lasta, ja elämä
soljui eteenpäin uutteran

yrittämisen merkeissä.
Ilmari koulutti itsensä

terveystarkastajaksi, jossa
virassa hän toimi eläkkeel-
le siirtymiseensä saakka.
Mutta ei elämä pelkkää työ-
tä ollut: kulttuuri ja erityi-
sesti runous olivat heidän
sydämiään lähellä. Kodissa
oli paljon runokirjoja, joita
he kertomansa mukaan
usein lukivat sängyssä toi-
silleen.

Bertalla oli samat suku-
juuret Eino Leinon kanssa,
ja kuin sattumoisin Ilmarin
alivuokralaisasunto Pieksä-
mäellä sijaitsi Aila Meri-
luodon kotona. Molemmat
myös kirjoittelivat, muun
muassa tähän Kurkijokelai-
seen. He toimivat aktiivi-
sesti järjestöelämässä, mut-
ta ennen kaikkea karjalai-
suus oli heillä pinnassa. He
olivat oikeita karjalaisuu-
den tietopankkeja.

Eläkepäivikseen Bertta
ja Ilmari muuttivat Lahteen,
ja usein vierailin heidän
vieraanvaraisessa kodis-
saan. Puutarhan hoito oli Il-
marille rakas harrastus, ja
hänen kasviharrastuksensa

tuli hyvin esille useilla Kur-
kijoen reissuillamme, niin
viimeiseksi jääneelläkin ke-
sällä 2006.

Me Ilmarin kanssa olim-
me innokkaimpia tonki-
maan maata ja tuomaan pis-
tokkaita istutettavaksi pi-
hoillemme. Joulun alla vie-
lä katselimme kalakurkien

viime syysreissulta otettua
videota, jossa vilahti Ilma-
rin kotitalokin. Enää ei kuu-
lu Ilmarin rauhallinen ju-
tustelu, sukumme vanhin
on poissa.

Ilmaria kaivaten

Pirkko Kaartinen

In Memoriam
Aune Korhonen

Aune ja Unto Korhosen yhteinen siunaustilaisuus oli Kolin
karunkauniissa kyläkirkossa tämän kuun 12. päivänä. Kir-
kon alttariristin on muotoillut Eeva Ryynänen. Ristin koris-
tekranssi on tehty suuresta koivupahkasta, jonka Unto oli
löytänyt kotimetsästään.

”Kotini on korkealla
Isomman Isän majoissa
Taivahien tanhuvilla.”
(A. K. 1999)

Aune Korhonen siirtyi
täältä puolehen ylhäisen
maan jouluaamuna
25.12.2007. Aune oli tämän
lehden monivuotinen ahke-
ra avustaja. Kurkijokelai-
sen lukijat muistavat hänet
mm. nimimerkeistä A. K. ja
Kolitar. Aune oli äitini nuo-
rin sisko ja minun kummi-
tätini.

Herastuomari Juho Löt-
jösen ja Alina Antintytär
Lankisen perheeseen syntyi
kaikkiaan 11 lasta, yhdek-
sän tyttöä ja kaksi poikaa.
Pojat ja yksi tytöistä kuoli-
vat jo aivan pieninä lapsina
vuosien 1905-1909 aikana.
Tyttäret Maija Matilainen,
Aini Parikka, Hilja Luuk-
kainen, Laina Mattila,
Martta Saksa, Anna Kuosa,
Lyyli Kääriäinen ja Aune
Korhonen ajautuivat osin
aviollisista ja osin sotahis-
toriallisista syistä ympäri
Suomea. Paikkakuntia oli-
vat syntymäpitäjä Kurkijo-
en jälkeen mm. Sotkamo,
Loimaa, Sääminki (Savon-
linna), Kotka, Kangas-
niemi, Alastaro, Jyväskylä
ja Pielisjärvi (Koli).

Ikäero vanhimman ja
nuorimman, eli Maijan ja
Aunen, välillä oli 24 vuot-
ta. Maija ja Vilho Matilai-
sen poika Pentti syntyi sa-

mana vuonna kuin Aune-tä-
tinsä. Vanhoista valokuvis-
ta voi päätellä, että Pentti
oli usein Rummunsuolla tä-
tiensä seurassa. Vastaavasti
Aune kävi usein isosiskon-
sa luona. Maija ja Vilho oli-
vat kaupanhoitajina ensin
Suonenjoella ja sittemmin
Pielisjärven Kolilla. Näin
myös Aunen tie johti Kolil-
le ja yhteiseen 60-vuotiseen
elämäntaipaleeseen Unto
Korhosen kanssa.

Kummitätini Aune oli tä-
deistä parhain. Hän muisti
ristpoikaansa kirjein ja kor-
tein. Syntymä- ja nimipäi-
väonnittelut eivät olleet
pelkkä muodollisuus. Kor-
tit ja tekstit olivat hyvin va-
littuja. Niistä tuli aina hyvä
lämmin mieli. Jo kirjeen

päältä kauniista käsialasta
voi päätellä keneltä viesti
oli.

Aune-tädin käsiala oli
loppuun asti kaunokirjoi-
tusta. Siinä ei ollut merk-
kiäkään työn raskaan raata-
misesta, jota ahkerat kädet
olivat vuosikymmenet teh-
neet. Käsiala säilyi, koska
Aune kirjoitti paljon. Hä-
nellä oli kirjoittamisen taito
ja tyyli hallussaan.

Onneksi Aune ei ollut
vain pöytälaatikkorunoilija.
Aunen runoja, aforismeja,
matkakertomuksia, muis-
telmia, luonnonkuvauksia
ym. tekstejä julkaistiin leh-
dissä. Niistä oli paljon iloa,
oppia ja elämänviisautta
monille. Aune tulkitsi avoi-
men rehellisesti elämän ar-
kea ja juhlaa. Taiteellisuus
ja luovuus eivät rajoittuneet
pelkästään kirjoittamiseen.
Hänen harrastuksiinsa kuu-
lui myös öljyväri- ja poslii-
nimaalaus.

Sekä Aune että Unto oli-
vat luontoihmisiä. Kotiseu-
dun luonto - maisemat, kas-
vit,  eläimet - olivat kum-
mallekin sydämen asioita.
Kolin kansallismaiseman
vaaliminen antoi tälle har-
rastukselle hyvät puitteet.
Mutta Aunelle synnyinseu-
tu Rummunsuo oli aivan
erityisen rakas. Siitä esi-
merkkinä katkelma yhden
kotiseuturetken matkaker-
tomuksesta:

”Ei edes itse Kasvi olisi
osannut suunnitella sellai-
sia kukka-asetelmia kuin
Puntalan kallioilla kukoisti.
Väinönputki muodosti rau-
nioiden ympärille kokonai-
sia pallomeriä – olisi ollut
salaattiaineksia. Sammaloi-
tuneet avokalliot olivat iso-
ja katkeran maksaruohon ja

keto-orvokkien kukintojen
peitossa, ja nurmilla helisi-
vät hempeät kellokukat:
kurjen-, harakan-, kissan-,
vuohen- ja peurankellot,
tervakot, ruusuruohot, kel-
tamatarat, lehtomaitikit ja
mitä kaikkea. Suorastaan
paratiisimainen kukkame-
ri.”

Aune oli aikamoinen bo-
tanisti - suurenmoinen
luonnon tuntija. Tästä to-
disteina Rummunsuolta
tuodut kasviharvinaisuudet
elävät ja voivat edelleen
hyvin Korholan kotipihalla.
Ne on tuotu sinne ilahdut-
tamaan mieltä ja herättä-
mään kauniita muistoja -

myös jälkipolville.
Aunen ja Unton luonto-

harrastukseen kuului myös
oma kuntoilu. Vaikka jalat
alkoivat jo iän myötä pai-
naa, oli luonnossa liikkumi-
nen molemmille tärkeää.
Tästä muistuu mieleeni yh-
tenä kovana lumitalvena
puhelinkeskustelu, jossa
ensin oli Unton kanssa pu-
huttu kelitiedot ja hiihtämi-
set. Kun sitten Aunelta ky-
syin vointia ja kuulumisia,
hän kertoi harrastavansa
sauvakävelyä Jukan koti-
metsään auraamalla omalla
kuntopolulla.

Kuntoilusta huolimatta
ihmiselämään kuuluu iän

myötä vääjäämättömästi
sairaudet ja niihin väsymi-
nen. Kurkijokelainen jul-
kaisi 9. marraskuuta 2007
A. K. -nimimerkin runon
Yöllä. Siinä oli pysähdyttä-
vä sanoma:

”Pimeä, sateinen syksyn yö
ei valoa missään näy.
On unessa ihmiset, joilla on
työ.
Kello yhden tuntia käy,
ihan hiljaa huokailee syksyn
yö.
Olen, elän, lepoa toivon.
Sydänrukkani rinnassa
hiljaa lyö,
ehkä joskus uneen vaivun.
Ehkä joskus on pelkkä
hiljaisuus,
ehkä tuskatta oloon taivun.
On herätessä taas päivä
uus.
Väsyneelle uusi
mahdollisuus,
ehkä säteitään aurinko
antaa,
minut uuteen päivään
kantaa.”

Sitten jouluaamuna kello
5 soi aisakello - oli aika läh-
teä joulukirkkoon Rum-
munsuolle. Tälle iäisyys-
matkalle lähti Unto mukaan
10 päivää myöhemmin.
Kaksi Kolin merkkihenki-
löä on poissa, mutta heidän
elämäntyönsä ja muistonsa
elävät.

Antakoon meille omaan
arkielämään voimia ja loh-
dutusta Aunen kirjoittama
aforismi:

”Karjala on kuin onni,
niin kuin ihmiselämän onni
aina – sen näkee vilauksel-
ta, ja sitten se on poissa.”

Kummitädin muistoa
kunnioittaen

Osmo Kuosa

Bertta ja Ilmari kotitalonsa nurkalla Lahdessa syksyllä
2005. Kuva Reijo Mälkiä.

Aune Korhonen o.s. Lötjö-
nen oli ahkera Kurkijokelai-
sen avustaja. Hän kirjoitteli
muun muassa Kolin luon-
nosta, sekä runoja että proo-
saa.
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Viime kesänä enomme
Pentti Elolampi tuli perhei-
neen Amerikasta ja järjesti
komeat juhlat suvulle. Juh-
lat pidettiin elokuun 16.
päivänä Karjalohjalla Päi-
väkummun kylpylässä.

Amerikkalaisella tark-
kuudella kaikki oli erin-

Tässä kuvassa istutaan helsinkiläisen ravintolan ruokapöydässä. Vasemmalta Brian Elolampi, Liisa Mäkireinikka, Pentti,
Phyllis ja Susan Elolampi. Kuva Anna Kovanen.

Kuuppalan pojat koolla. Vasemmalta Pentti, Aarne ja Väinö
Elolampi. Kuva Anna Kovanen.Isännät tulivat rapakon takaa

omaisesti suunniteltu. Il-
makin osasi olla mitä par-
hain. Kylpylän henkilökun-
ta oli loihtinut upean päi-
vällisen kakkuineen ja vii-
neineen. Ja me sadan hen-
gen voimalla nautimme sii-
tä kaikesta.

Me vieraat esitimme

Paavo Vainio oli aika-
naan Suomen kärkipään
hiihtäjiä. Hiihtoliiton I-luo-
kassa 25 vuotta hiihtänyt
Paavo Vainio on vaatima-
ton mies eikä tee numeroa
saavutuksistaan. 80-vuotis-
päivillä menneitä kuitenkin
muisteltiin. Vanhat hiihto-
kaverit olivat vaatineet, että
juhlat piti heille järjestää.

– Vanhoja hiihtomiehiä
kävi ja seuraavana päivänä
lähempiä sukulaisia, viime
vuoden viimeisinä päivinä
pyöreitä vuosia täyttänyt
Paavo Vainio kuvaa juhlien
luonnetta.

Laisniemessä Miehikkä-
lässä asuva Paavo Vainio
hiihti jo vuonna 1958 SM-
kisoissa Kuopiossa viiden-
kympin matkan aikaan
2.27.

– Lehdet kirjoittivat, että
se oli maailman nopein vii-
sikymppinen, kun matkaan
tuolloin tavallisesti meni lä-
hes kolme ja puoli tuntia,
Vainio muistelee. Keli oli
ollut todella luistava, mutta
kovasta ajasta huolimatta
Paavo Vainio ei päässyt pal-
kintopallille. Sijoitus oli
yhdestoista.

Vuotta aiemmin hän oli
ollut viidellä kympillä seit-
semäs. Silloin Hannu Tolsa
Virolahdelta oli voittanut ja
Alpo Joenpolvi Miehikkä-
lästä oli ollut hopealla.
Vuonna 1959 Vainio oli vii-
dellä kympillä yhdeksäs ja

Veikko Hakulinen oli ykkönen ja minä kakkonen SM-hiih-
doissa Hämeenlinnassa vuonna 1972, muisteli Paavo Vainio
80-vuotispäivänään 28.12.2007 Miehikkälässä.

Paavo Vainio hiihti 50 km
aikaan 2.27 – jäi 11:nneksi

vuonna 1960 kolmella
kympillä kahdeksas. Mutta
1960-luvun alussa rakenta-
minen ja muut työkiireet pi-
tivät Paavo Vainion muuta-
man vuoden pois kilpala-
duilta.

– Se jäi kuitenkin kaiher-
tamaan, että SM-mitali jäi
saamatta, Paavo Vainio
luonnehtii syitä, mikä sai
hänet aloittamaan uudes-
taan kilpailemisen. Piirita-
solla Paavo Vainiolla oli
kaksi henkilökohtaista
mestaruutta, ja tulihan se
SM-mitalikin Hämeenlin-
nassa vuonna 1972.

Niinkin kova hiihtäjä
kuin Veikko Hakulinen
voitti 45-vuotiaitten sarjan,
ja Paavo Vainio oli toinen.
Vielä viisikymmentä täytet-
tyäänkin Paavo Vainio on
hiihtänyt 45-vuotiaitten
SM-viestissä parikin kertaa
neljänneksi.

Hiihtokipinä
kansakoulusta

– Kansakoulussa opetta-
ja oli urheiluhenkinen. Sii-
tä se lähti alkuun, Paavo
Vainio kuvaa innostustaan.

Kotitilallaan Liisa-vai-
monsa kanssa asuva Paavo
Vainio kertoo, että Laiha-
järven ympärillä oli silloin
kolme koulua ja koulujen
väliset kilpailut olivat aina
kuin olympialaiset. Lais-
niemi oli silloin vielä Säk-
kijärveä.

– Hiihdossa tulin aina
toiseksi tai kolmanneksi,
mutta 800 metrin juoksun
kerran voitin, Paavo Vainio
viittaa, miten kova innostus
ja hyvä kunto koululaisilla
siihen aikaan oli.

– Suksilla mentiin kou-
luun ja vielä koulussa hiih-
dettiin välituntirataa, kertoo

Paavo Vainio. Vainioilta ei
kouluun ollut matkaa ihan
kahta kilometriäkään, mut-
ta hän epäilee, että monilta
kilpaileminen loppuisi tänä
päivänä lyhyeen, jos kisa-
matkatkin pitäisi mennä
suksilla.

Paavo Vainio muistelee,
että Lappeenrannan tietä

alettiin rakentaa vasta
vuonna 1953 tai jotain noi-
ta aikoja eikä Laisniemelle
päässyt linja-autolla.

– Täältä on kuusi kilo-
metriä Vaalimaalle, mistä
linja-auto kulki. Joskus me-
nin jo kilpailuja edeltävänä
päivänä velipojan luokse
Inkeroisiin ja sieltä sitten
junalla eteenpäin.

– Ulosmenotiet olivat
ennen sotia Säkkijärvelle
päin. Kirkolle oli tuolloin
matkaa vain parikymmentä
kilometriä. Eikä suksia ol-
lut kymmeniä pareja. Kor-
keintaan kaksi paria oli
matkassa, jatkaa Paavo Vai-
nio muisteluaan.

Laisniemen Jäntevän ja
sodan jälkeen Miehikkälän
Vilkkaan riveissä hiihtänyt
Paavo Vainio muistaa, että
oli voittanut Marianpäivän
hiihdot Miehikkälässä en-
simmäisen kerran alle 10-
vuotiaitten sarjassa ja hä-
vinnyt ensimmäisen kerran
48-vuotiaana. Muutama vä-
livuosi tähänkin aikajanaan
mahtuu, mutta pitkä voitto-
putki silti oli. Ensimmäises-
tä voitostaan Vainio muis-
taa saaneensa palkinnoksi
linkkuveitsen, jonka päässä
oli kertotaulu.

Työstä kova
pohjakunto

Paavo Vainiota on kosis-
keltu useampaankin urhei-
luseuraan, mutta hänellä on
ollut sellainen periaate, että
sitä seuraa hän edustaa, jon-
ka juurella hän asuu, vaik-
ka isommassa seurassa oli-
si päässyt paremmin val-
mennusrenkaaseen. Mutta
olihan Hiihtoliiton valmen-
nusohjeitakin vähän sovel-

lettava, tai muuten ansiot-
yöt olisivat jääneet teke-
mättä. Työllä pohjakunto
on ennen aina hankittu.

Paavo Vainio tarttui 13-
vuotiaana ensimmäisen
kerran auran sarviin, kun
seitsemän veljeä oli sodas-
sa. Isä oli kuollut, kun Paa-
vo Vainio oli ollut 1,5-vuo-
tias. Sotareissulle jäi kaksi
veljeä. Rajan taakse jäi
myös neljä hehtaaria peltoa.

Maatilan töiden lisäksi
Paavo Vainio on ollut myös
kaikenlaisissa töissä tilan
ulkopuolella. Säkkijärvestä
jäi kolkka Suomen puolel-
le, ja laisniemeläiset olivat
Paavo Vainion mukaan saa-
neet itse päättää, haluavat-
ko kuulua Miehikkälään vai
Virolahteen. Asiasta päätet-
tiin kyläkokouksessa, ja va-
lintakriteerinä oli se, että
Miehikkälän Muurikkalas-
sa koulu oli lähellä.

– Talvisodan jälkeen ke-
sällä 1940 venäläiset purki-
vat Laisniemen kansakou-
lun, ja sotamiehet olivat ol-
leet näkevinään samanlai-
sen uudelleen rakennettuna
Kannaksella.

Laisniemessä oli myös
seurojentalo, jonka nimi oli
Humiseva. Myös se puret-
tiin, Paavo Vainio muiste-
lee.

Paavo Vainion 80-vuo-
tispäivänä tuli kuluneeksi
tasan puoli vuotta Paavo ja
Liisa Vainion 55-vuotishää-
päivästä. Pitkä taival sekin.
Vielä viime talvena Suo-
men kärkipään hiihtäjiin ai-
kanaan kuulunut Paavo
Vainio oli hiihdellyt piha-
piirissä.

Paula Penttilä

monenlaista ohjelmaa. Itse-
oikeutettuna Pentin Aarne-
veli piti juhlapuheen runo-
mitassa. Nuoret muusikot,
sellisti Olga Iltanen Hä-
meenlinnasta ja hanuristi
Teemu Karuluoto Lohjalta
soittivat.

Kurkijoen Lopotin kuva-

kin pelmahti kankaalle.
Siinä saivat lapsetkin näh-
dä, missä päin suvulla on
juurensa. Vielä me hartau-
della muistellaan Kurkijo-
kea. Kaksi vierasta oli tul-
lut juhliin Kanadasta saak-
ka.

Kunnioitettavaa on, että

Pentti rouvineen halusi jo
toisen kerran järjestää ja
kustantaa näin suuren juh-
lan. Kiitos myös heidän
lapsilleen, kun uhrasivat ai-
kaa kesälomistaan matkus-
taakseen tänne saakka. Vie-
lä vuosikymmentenkin
päästä täällä joku muistelee

rikasta Amerikan enoa ja
hänen perhettään, joka tuli
Suomeen asti meitä muista-
maan ja ilahduttamaan.

Suurkiitos!

Anna
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Oi niitä aikoja
entisiä ja nuoruusaikoja noita

Eino Heikinmaa:

Sota-aika, osa 7

Hyvin nukutun
yön jälkeen

Kun hyvin nukutun yön
jälkeen aamulla heräsin,
täytyi minun oikein terästää
muistiani, missä oikein
olin, kun oli niin erilaista
kuin normaalisti. Ei näky-
nytkään yläpetin pohjaa,
vaan katto oli hyvin korke-
alla. Pian muistin, että olin
lomalla kotona enkä Rauta-
veräjällä. Tuntui ihanalta,
kun sai venytellä heräämi-
sen jälkeen vuoteessa. Sitä
kestäisi kuitenkin vain het-
ken, joten siksi siitä oli nau-
tittava.

Tuntui kerrassaan muka-
valta, kun ei tarvinnutkaan
ryhtyä kiireesti pukeutu-
maan, vaan sai rauhassa
koota ajatuksensa. Täytyi
muistaa nauttia niistä va-
paista hetkistä, joita silloin
tällöin sai. Hetken sängys-
sä mietittyäni kokosin itse-
ni ja palasin todellisuuteen.
Aloin pukea ylleni päällys-
vaateita ja läksin tupaan
katselemaan, oliko siellä
ketään, kun oli niin hiljais-
ta, ei kuulunut ”hiiren hiis-
kaustakaan”.

Olihan siellä täti. Toiset
olivat navetalla ja tallilla
eläimiä ruokkimassa. ”Mil-
täs se uni näin kotona mais-
tui?” kyseli täti. ”Kyllä se
paljon parempaa tuntuu
olevan, vaikka ei minulla
univaikeuksia sielläkään
ole, mutta eihän siellä näin
rauhallista aina ole. Aina
joku lähtee vartioon ja tulee
parin tunnin päästä takaisin.
Ei siinä mitenkään niin hil-
jaisesti liikuta.

Sitten kun lähtee viimei-
selle pikku lenkille, täytyy
käydä avaamassa ovi hiu-
kan auki, että ilma vähän
raikastuu, jotta voi lenkin
jälkeen mennä sisään. On
se ilma niin voimakastuok-
suista miesporukan nukku-
matiloissa, ettei sitä uskoi-
si, ellei itse olisi kokenut.
Mutta se on elämää, mihin
on vain totuttava”, tilitin tä-
dilleni.

Siinä tädin kanssa istus-
kellessamme ryyppäilin aa-
mukahviani tai mitä korvi-
ketta mahtoi olla. Hyvältä
se joka tapauksessa maistui,
paremmalta kuin armeijan
sumpit. Ja olihan siinä kun-
non maitoa joukkoon laitet-
tavaksi, mikä vaikutti myös
korvikkeen makua paranta-
vasti.

Aika kului nopeasti, ja
nuorin siskoni Anja-Liisa
läksi kouluun. Koulut olivat
aloittaneet toimintansa
edellisenä syksynä. Vuoden
1942 kesällä olivat jo kaik-
ki kylän asukkaat palanneet
kotiseudulleen, joten kylä
oli täydellisesti asutettu.

Pian alkoivat toisetkin
perheenjäsenet tulla tupaan
aamuaskareiltaan. Eihän
niissä niin kauan mennyt,
sillä karjaa oli vain yksi
kolmasosa siitä, mitä oli ol-
lut ennen sotia, mutta kui-
tenkin sen verran että toi-
meen tulivat. Jos mitä yli-
määräistä jäi, niin kyllä
kauppa sen otti, sillä rahaa-
kin tarvittiin.

Siviilielämään minä en
oikein saanut mitään koske-
tusta, sillä melkein koko

jatkosodan ajan jouduin
olemaan armeijan leivissä,
yhden vuoden vielä jäl-
keenkin päin, sillä pääsin
siviiliin vasta vuoden 1945
loka-marraskuun vaiheissa.
Silloin perhe oli jälleen
evakossa, ja rakas synnyin-
seutu oli jälleen vihollisen
hallinnassa - ja on edelleen.

Isän ja äidin palattua as-
kareiltaan nauttimaan aa-
mupäivän kahvihetkestä al-
koi jälleen ihmetteleminen:
”Kuinka sinä näin lyhyessä
ajassa olet kasvanutkin jo
aikamiehen mittaiseksi?”
Olin kuitenkin isää muuta-
man sentin lyhempi, mikä
mittauksin todettiin. Vasta-
sin ihmettelyihin: ”Sitä
minä itsekin olen ihmetel-
lyt, mutta näin se joka tapa-
uksessa on. Eipä kai siitä
mitään haittaakaan ole, jos
poika kasvaa isänsä mittai-
seksi.”

Ja niin kului aika rattoi-
sasti siinä kuulumisia ker-
toillessa puolin ja toisin.
Toivottiin kuin yhdestä
suusta, että sotatila pian
loppuisi ja ihmiset pääsisi-
vät rauhan töihin: rakenta-
maan rakasta isämaataan,
jota sota oli jo siihen men-
nessä paljon runnellut.

Aamupäivä meni siinä
kotinurkissa katsellessa,
mitä sieltä löytyisi. Suurin
osa löytämästämme sota-
materiaalista oli jo siivottu
pois. Jokaisessa talossa oli
kuitenkin kivääri ja vähän
patruunoita, vaikkei siellä
mitään hiippareita oltukaan
nähty. Kaikki olivat saaneet
olla aivan rauhassa. Silti
varauduttiin pahempaan,
sillä elettiin sota-aikaa, jol-
loin kaikki oli mahdollista.

Kaikki olivat
palanneet Saarekseen

Iltapäivällä läksin vähän
katselemaan, miltä kylän
raitti näytti. Kovin tuntui
hiljaiselta, ei mitään suu-

rempaa liikettä näkynyt.
Talvi teki tuloaan, ja mar-
raskuun lopun päivä hämär-
tyi iltaan. Ei tehnyt mieli
poiketa naapureihinkaan,
kun tiesi, että melkein kaik-
ki ikätoverit olivat ”siellä
jossakin”. Mutta se ilahdut-
ti, että jokaisen talon ikku-
nasta tuikki valoa. Ja se tie-
si sitä, että niissä asuttiin:
kukaan ei ollut unohtanut
rakasta kotiseutuaan, vaan
oli tullut takaisin synnyin-
seudulleen jatkaakseen elä-
mää rakkaassa Karjalassa.

Illan hämärtyessä saa-
vuin kotiin, missä minua
odotti jälleen runsas kahvi-
pöytä herkkuineen. Siinä
oli pullaa ja pikkuleipiä
monta sorttia, mitä ihmette-
lin oikein ääneen: ”Mistä
näitä olette saaneet?” Isä
vastasi: ”Ne ovat äidin pais-
tamia, niin että syö vain.”

Kahvit juotuaan isä ja
äiti läksivät ilta-askareil-
leen navetalle ja tallille.
Töihin kuuluivat lehmien
ruokkiminen ja lypsy, jon-

ka hoiteli äiti. Isälle jäi sit-
ten ruokkimiset niin nave-
tassa kuin tallissakin. Jos
isällä oli joitain menoja, äiti
joutui tekemään kaiken yk-
sin, mutta olihan hän siihen
tottunut. Eikä pienen karjan
ruokkiminen kovin kauan
vienyt.

Ensimmäinen lomapäi-
väni oli illassa. Aikani ku-
luksi lueskelin päivän leh-
teä. Ei niitä monta ollut,
mutta riittihän meille yksi-
kin, jossa oli tärkeimmät
edellisen päivän tapahtu-
mat rintamalinjoilta. Etene-
minen oli pysähtynyt niin
Kannaksella kuin itärinta-
mallakin. Kannaksella oli
jääty vanhalle, kylläkin hiu-
kan oikaistulle rajalle ja Itä-
Karjalassa Äänislinna-Kar-
humäki -linjalle.

Radiosta kuului, mitä
kuului. Naapuri häiritsi,
minkä ehti kaikkia lähetyk-
siä, ei vain uutislähetyksiä.
Koska oli erilaisia antenni-
virityksiä, niin sai jotenkin
selvää lähetyksestä - sa-
moin kuin talvisodankin ai-
kaan.

Uudet
saapashousut

Äiti oli kiinnittänyt huo-
mionsa paikattuihin hou-
suihini ja kysäisi, olivatko
ne minun parhaimmat hou-
suni ja eikö armeijalla ollut
ehjempiä housuja antaa,
kun mies lomalle lähti. Vas-
tasin: ”Sitä en tiedä, ehkä
on, mutta ne ovat toisten ja-
lassa. Meille nuoremmille
annettiin niitä jo vähän käy-
tettyjä, mutta kyllä näillä
pärjää. Ei toisillakaan ole
sen kummempia.”

Äiti jatkoi: ”Ajattelin
vain, että jos Tilda ehtisi
ommella sinulle kunnon
saapashousut, kun meillä
olisi tuolla sen verran hou-
sukangasta.” No, enhän
minä siihen vastaankaan
pistänyt. Olisihan ne sitten
valmiina, jos koko reissus-
ta hengissä selviäisin, sillä
minun kasvuni oli kasvettu,
joten voisin housuja käyttää
myöhemminkin, jos olisi
tarvetta.

Niinpä läksin puolenpäi-
vän jälkeen kangaspaketti
kainalossa Lakkosen Mi-
kon ja Tildan mökille, jon-
ne oli matkaa vajaa kaksi
kilometriä, toivossa, että
Tilda ehtisi ompelemaan
minulle housut vielä lyhy-
en lomani aikana. Mentyä-
ni sisälle kummankin sil-
mät kirkastuivat, kun näki-
vät minut.” Mutta ei kai se
ole Eino. Sinähän olet kas-
vanut aikamiehen mittai-
seksi. Olit silloin sellainen
pikku poika, kun viimeksi
nähtiin. Silloin tein sinulle
housut”, ihmetteli Tilda.

”Siksipä nyt sitten tarvit-
sisin vähän suuremmat, kun
on tuota pituuttakin tullut
reilusti lisää. Miten on, eh-
ditkö nyt loman aikana om-
mella minulle saapashou-
sut? Lomaani on vielä jäl-
jellä tarkasti ottaen kuusi
vuorokautta”, kyselin Til-
dalta. ”Kyllä ne nyt parissa
päivässä valmistuvat, kun
ruvetaan heti töihin. Eipä
tässä mitään kiireitä ole.
Istu tuohon jakkaralle, niin
saan vähän mittoja, ensin
istuen ja sitten seisten”,
neuvoi Tilda.

Niin alkoi mestari työn-
sä. Tuomani kangas levitet-
tiin pitkälle ompelupöydäl-
le. Siihen kaavat päälle, ja
niin alkoi housujen valmis-
tus.

Meillä Mikon kanssa
riitti juttua pitkäksi aikaa.
Kun läksin kotiin päin, niin
ilta alkoi jo hämärtää, sillä
marraskuun lopun päivät
eivät kovin pitkiä ole.

Säännöstelyn
aika

Kun saavuin kotiin, oli-
kin jo aika pimeätä. Isä ja
äiti olivat ilta-askareilla.
Äiti siis suoritti lypsämisen,
tuskinpa isä oli koskaan sitä
työtä tehnyt, joten se jäi äi-
din huoleksi. Sillä aikaa toi-
set olivat omilla iltatöil-
lään: täti huolehti siitä, että
illallinen oli valmis, kun
toiset tulivat askareilta.
Minä saavuin siihen sa-
maan aikaan joukon jatkok-
si.

Tuntui erittäin mukaval-
ta istua pöydän ääreen, mis-
sä sai rauhassa nauttia pöy-
dän antimia, vaikka vaati-
mattomiakin. Elettiin sota-
aikaa, ja kaikki oli säännös-
teltyä, vaikka maaseudulla
ei suoranaista pulaa ollut
leivästä eikä muista kotona
tuotetuista elintarvikkeista.
Säännöstelyaika jätti kui-
tenkin jälkensä koko elä-
mään sota-aikana.

Nautittuaan ateriansa
rauhassa siirtyi jokainen
hiljakseen tuvan hämärään
viettämään iltaansa, koska
yksi öljylamppu ei kovin
paljon valaissut. Tuntui vä-
hän oudolta, kun oli jo tot-
tunut sähkövaloon. Syrjä-
kylät, joihin Saareskin kuu-
lui, yleensä olivat vielä il-
man sähköä. Öljylamppuun
toki jo oli totuttu, ja olihan
sekin pärettä parempi. En
kyllä muista sellaista pä-
reitten polttoaikaa, mutta
olin kuullut siitä kerrotta-
van.

Radiosta kuunneltiin
vain uutiset sekä aamu- ja
iltahartaudet ja sunnuntai-
sin jumalanpalvelus, mikäli
sitä ei häiritty niin, ettei sii-
tä saanut selvää. Jos oli il-
moitettu jokin tärkeä tiedo-

tus, niin se tietysti kuunnel-
tiin tarkkaan. Paristojen
heikkeneminen myös huo-
nonsi kuuluvuutta, ja niiden
saaminen oli vaikeata, sillä
kaikista sentapaisesta tava-
rasta oli puutetta.

Ilta kului rattoisasti ru-
patellen. Jokainen tiesi ti-
lanteen vaarallisuuden ja
toivoi sodan pikaista loppu-
mista, vaikka se siinä vai-
heessa vähän uskomatto-
malta tuntuikin. Aina kui-
tenkin voi toivoa, olihan
sota sentään kestänyt jo lä-
hes puolitoista vuotta.

Pian olikin iltauutisten
vuoro. Niitä aina odotettiin
vähän jännityksellä. Olisi-
ko mitään uutta rintamilla
tai maailmalla tapahtunut,
sillä Euroopassakin riehui
sota joka puolella, ei aino-
astaan Suomen rajoilla?

Niin oli yksi lomapäivä
jälleen illassa. Mikään ei
ollut sen ihanampaa, kuin
saada aivan  rauhassa käy-
dä nukkumaan, kun tiesi,
että ei tarvinnut lähteä var-
tiokierrokselle eikä kukaan
muukaan häirinnyt rauhal-
lista unta.

Aamulla herätessäni en
taaskaan oikein heti tajun-
nut, missä olin, kun oli niin
raikas ilmakin ja kaikin
puolin avaraa. Pian kuiten-
kin tajusin, missä olin he-
rännyt.

Hiljaista ja
rauhallista

Oli niin oudon hiljaista,
niin että pienimmänkin ää-
nen olisi kuullut. Tuntui sil-
tä, että olin siellä aivan yk-
sin, niin kuin melkein olin-
kin, sillä isä ja äiti olivat
aamuaskareillaan. Täti ja
nuorin siskoni Anja-Liisa
olivat varovaisia liikkues-
saan, etteivät olisi herättä-
neet minua.

Mentyäni tupaan siellä
oli jo pöytä katettuna odot-
tamassa juojia. Ei kulunut
kovin kauan, kun isä ja äiti
tulivat aamuaskareiltaan
välillä ryyppäämään kup-

posen korviketta. Puhdasta
kahvia ei ollut saatavilla,
mutta kyllä se korvikekin
hyvältä maistui hyvässä
seurassa.

Kun aamukahvihetki oli
vietetty, läksivät vanhem-
pani jatkamaan aamupäi-
vän askareitaan yhdessä,
mikäli isällä ei ollut lähtöä
kirkolle hoitelemaan ns. yh-
teisiä asioita, joita hänet oli
valittu tekemään. Hän toimi
viljelyspäällikkönä Saarek-
sen Jokirannan ja Metsikon
kylissä.

Isäni kuoleman jälkeen
minulla on ollut mahdolli-
suus tutkia niitä papereita ja
tilastoja, jotka hän joutui
jokaisen viljelijän kohdalta
tekemään. ”Miksi en tutki-
nut papereita isäni eläessä?
Silloin ne asiat eivät vain
kiinnostaneet.”

Ja niin läksi taas yksi lo-
mapäivä kulumaan hyvin
rauhallisesti. Olin hyvin tie-
toinen siitä, ettei rauhallista
oloa enää kauan kestäisi,
koska minun oli pian palat-
tava todellisuuteen. Oliko
se todellista? Ei aina, mutta
sillä hetkellä se oli, elettiin-
hän sota-aikaa. Onneksi sii-
tä on kulunut jo yli 60 vuot-
ta.

Mietiskelyhetkeni jäl-
keen läksin syksyisen aa-
mupäivän pienelle kävely-
lenkille lähiympäristöön.
Muistini mukaan maa oli
lumesta vapaa, mutta hiu-
kan jäässä. Kävin riihen
kennäällä ja sitten menin
kuopan kennäälle, josta
pikku poikana monet mäet
suksilla laskettiin suonlai-
taan päin. Teuskusta hypät-
tiin ja koitettiin, kuka pääsi
pisimmälle kaatumatta.

Kävin myös mutahaudan
reunalla kokeilemassa, joko
jää kantaisi, mutta ei ollut
vielä asiaa jäälle. Siellä oli
myös paikka napakelkalle,
joka oli myös ahkerasti
käytössä. Nämä ovat muis-
toja, joista jo kirjoitukseni
ensimmäisessä osassa olen
maininnut.

Aikani siellä raittiissa il-
massa käveltyäni alkoi tun-
tua siltä, että voisin jo pala-
ta sisälle. Ilma tuntui aika
raa’alta. Oli aivan kuin tal-
vi olisi tehnyt tuloaan, eikä
ihme, olihan jo marras-jou-
lukuun vaihde. Menin sisäl-
le, missä tuntui niin leppoi-
salta.

                   Jatkuu…

On se ilma niin
voimakastuoksuista
miesporukan
nukkumatiloissa, ettei
sitä uskoisi, ellei itse
olisi kokenut.

Eteneminen oli
pysähtynyt niin
Kannaksella kuin
itärintamallakin.
Kannaksella oli jääty
vanhalle, kylläkin
hiukan oikaistulle
rajalle ja Itä-Karjalassa
Äänislinna-Karhumäki -
linjalle.

Mite voipkaa olla
- nii kaunis
tuo oma entise pello
- ojapientare?
Kaike värisii kukkii
- iha vier vieres.
Rehevää vihriitä
heinää
- iha väärällää,
kyl hyväst kasvaa
- vaikkei kukkaa hoija.

Siin ois syömistä kyl,
Mut ko ei oo syöjii.

Pello pientare
Näkkyy kuitekii jottai
liikettä
- mehiläisii kukat täyn.
Männyytkö Luoja työt
- tääl iha hukkaa?
Ei tok sentää
- meijä iloks kukkiit.

Joka vuosha myö tullaa
- pellopientareita
kahtomaa.
Siinhä sitä onkii kukkaa
- eihä se ookkaa
mikkää mänt hukkaa.

Terttu Ketola
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Kurkijokelaisessa 4/
2007 oli mielenkiintoinen
kirjoitus karjalaisista kan-
sanopistoista. Kurkijoelta
ja Hiitolasta kävi nuoria
myös Pohjois-Savon kan-
sanopistossa Kuopiossa.
Pohjois-Savon kansanopis-
ton syntysanat on lausuttu
19.12.1890 Isänmaallisen
seuran kokouksessa. Anne-
li Koponen on kirjoittanut
opiston historiikin: Pohjois-
Savon Kansanopisto 1895-
1985.

Maaningalta “hyyrat-
tiin” ensin talo 28.10.1894
kansanopistorakennuksek-
si. Avajaiset olivat
1.11.1895. Kuopion lähelle
Hiltulanlahden Koivumäel-
le muutettiin 21.10.1900.
Kauppaneuvos Gust. Rani-
nin perilliset lahjoittivat
isänsä toiveen mukaan
maapohjan, tarpeelliset ra-
kennuspuut sekä rahaa ra-

Vasemmalta Heli Ristolainen, Aino Ristolainen ja Anna Vaittinen opiskelivat 1920-luvun alkupuolella Pohjois-Savon kan-
sanopistossa. Kuva Anja Perko.

Kurkijokelaisia Pohjois-Savon kansanopistossa
kentamiseen (s. 109). Kou-
lun johtajana toimi Käki-
salmessa syntynyt Hjalmar
Mikander. Hänen puoli-
sonsa Dutti Mikander johti
emäntä- ja isäntäkoulua
sekä hoiti talousopetuksen.

 Kirjassa olevan tilaston
mukaan opistoon tuli oppi-
laita myös Sortavalasta,
Uukuniemeltä, Valkjärvel-
tä, Uhtualta, Säkkijärveltä,
Viipurista, Parikkalasta,
Hiitolasta ja Kurkijoelta.
Vuonna 1922-23 oli erik-
seen mainittu, että kansan-
opistossa oli Kurkijoelta
jopa yhdeksän oppilasta (s.
138). Kaikkiaan oppilaita
oli tuona lukuvuonna ollut
101.

Lukuvuonna 1923-1924
Pohjois-Savon kansan-
opistossa opiskeli Kurkijo-
elta ainakin äitini Katri
Nolvi. Kirjassa on jokaisen
vuosikurssin oppilaat lue-

teltu. Luettelossa on selväs-
ti kurkijokelaisia ja hiitolai-
sia sukunimiä, mutta listas-
sa ei ole mainittu oppilai-
den kotipaikkaa.

Kirjassa pohditaan karja-
laisten nuorten ko. kansan-
opistoon päätymisen syitä.
Arvellaan, että Mikanderin
maine kasvattajana ja tieto
hänen opistonsa arvonan-
nosta olisi vaikuttajahenki-
löiden mukana kulkenut
kauas. Hjalmar Mikanderin
koko elämä oli keskeyty-
mätöntä, uhrautuvaa taiste-
lua valistuksen ja edistyk-
sen puolesta sekä jatkuvaa
painiskelua  rahoituksen
kanssa. Hänelle olivat mo-
net nuoret lähettäneet kii-
toskirjeitä myöhemmin.
Mukaan oli poimittu muun
muassa Heikki Kiiskin kir-
je, joka oli päivätty Kurki-
joella 20.12. 1923 (Valtion-
arkisto, Mikanderin kir-
jeet).

En koskaan ennättänyt
kysyä äidiltäni, miksi hän
valitsi juuri Pohjois-Savon
opiston. Eräs syy saattoi
olla, että äitini veli Antti, s.

1914, oli sairastanut lapse-
na aivokalvontulehduksen
ja sen jälki-seurauksena
kuuroutunut. Antti oli lähe-
tetty Kuopioon Kust Killi-
sen johtamaan Kuurojen
kouluun.

Antin isosisko, siis äiti-
ni, oli ollut henkilö, joka oli
vienyt pikkuveljensä junal-
la Kurkijoelta Kuopioon.
Vuosiluvut täsmäävät sillä
lailla, että mahdollisesti
isosisko oli lähtenyt kan-
sanopistoon ollakseen lä-
hempänä pikkuveljeään tä-
män jouduttua sisäoppilai-
tokseen.

Kuurojen koulu on vielä-
kin Kuopion keskustassa
aika lailla 1920-luvun nä-
köisenä kokonaisuutena,
vaikkakin siinä nykyään
toimii erilaisia toimistoja.
Samaa ei kuitenkaan voi sa-
noa Pohjois-Savon kansan-
opistosta. (P-Savon kansan-
opistolla on modernit opis-
kelutilat, mutta pihalla on
myös vanha pitkä aittara-
kennus. Toim. huom.)

Liisa Koistinen
Katri Nolvin opiskelutoveri Maria Kiiski Kurkijoelta. Kuva
Anja Perko.

Myös Helena Ristolainen oli kurkijokelaistyttö ja Katri Nol-
vin opiskelutoveri Pohjois-Savon kansanopistossa. Kuva
Anja Perko.

Muistathan tehdä muuttaessasi
osoitteenmuutoksen Kurkijokelaiselle?
Lehti ei saa uusia osoitteita tietoonsa automaattisesti.
Postista saa ”Osoite muuttuu” -kortteja, jotka kulkevat
ilmaiseksi.

Kurkijokelainen, Koulukuja 7, 32200 LOIMAA
puh. (02) 762 2551 tai 050-521 3336
toimitus@kurkijokelainen.inet.fi

Nyt saatavana
Kurkijokelaisen vuosikerta 2007 pdf-muodossa 20 E (sis. alv 22 %)
Vuosikerta pienessä tilassa, ei kerää pölyä.
Kaikki sivut tietokoneella katseltavina.
Vielä myynnissä myös vuosien 2004, 2005
ja 2006 Kurkijokelaisen vuosikerrat.
Tiedostojen lukemiseen tarvitaan
Acrobat Reader –ohjelma.

Kurkijokelainen,  Koulukuja 7,
32200  LOIMAA puh. (02) 762 2551, 050-521 3336
toimitus@kurkijokelainen.inet.fi
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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

ONKS
TIETOO
VASTAUKSET
1. Pettuleivän virttä

laulava tyttö (310 000
euroa)

2. autoilijoita, vapaaeh-
toisvoimin

3. veren valkosolu
4. Pelastusarmeijan
5. amerikkalaisen Ale-

xander Graham Bel-
lin

6. Kajaanin linna, raken-
nettu 1604-66

7. huuhkaja
8. Seinäjoella
9. Toivo Kuula
10. Otto Wille Kuusinen

Jatkosodan aikana oli
venäläisillä vahva radioase-
ma, jolla se lähetti propa-
gandaa Suomen aalloille.
Radiossa puhuva nainen oli
ristitty Tiltuksi. En muista,
esittelikö hän itsensä, mut-
ta hyvää suomea hän puhui.
Meille sota-ajan lapsille se
oli hyvin tuttua.

Papan ostama sotasaalis-
hevonenkin sai nimen Tiltu.
Pappa osti sen Sippolan kir-
konkylästä Kuritun Einolta.
Eino oli huutanut sen ar-
meijan huutokaupasta. Til-
tu oli iso, musta, mutta lai-
ha hevonen.

Kun vuonna 1942 Karja-
la vallattiin takaisin, oli kii-
re saada touot maihin myös

Tosi tarina Tiltusta
kotikylässä. Tiltu ostettiin
kyntöpariksi. Koska tallim-
me oli täysi: siellä oli jo
kolme aikuista hevosta ja
kaksi varsaa, niin ostohevo-
nen jätettiin sontakatokseen
suojaan yöksi.

Olisiko ollut jo huhti-
kuuta, kun tultiin sano-
maan, että siellä on pieni
varsa ulkona? Sitä ihmetel-
tiin. Kukaan ei arvannut,
että Tiltu voisi olla kantava-
na. Varsa ja emä vietiin sit-
ten talliin. Varsa ei elänyt
monta päivää. Olisiko se
saanut kylmää, vai mikä sil-
lä oli?

Kotiseudulle lähdettäes-
sä hevoset ja tarpeet lastat-
tiin junaan Utissa. Kun

touot oli tehty, niin alettiin
katsoa, mistä saataisiin lau-
taa rakennuksen korjauk-
seen. Järvisuon haasta kaa-
dettiin tukkirunkoja, ja kah-
della hevosella lähdettiin
viemään niitä raamisahalle.

Oli jännää seurata, että
oliko sahauksessa läpime-
nevissä tukeissa kranaatin-
sirpaleita. Silloiset kuormat
onnistuivat sikäli, ettei rau-
taa tukeista löytynyt. Olim-
me jo sahalta poislähdössä,
kun paikalle tuli Sipilän
Viki. Hän sanoi: ”Anton,
myy hevonen.”

Pappa alkoi tehdä hevos-
kauppaa. Yritin estellä kau-
pantekoa, kun kuormat oli
vietävä kotiin. Pappa kes-

keytti minut ja sanoi: “Älä
poika puutu miesten asioi-
hin.” Kun sitten tulimme
Perhon kuorman päällä ko-
tiinpäin, pappa huomasi,
että olin allapäin kaupan
johdosta. Hän selitti, ettei
enää uskaltanut pitää Tiltua,
koska sen syöminen oli niin
huonoa. Se söi kaurat pus-
sista, kun ei päässyt levittä-
mään niitä pitkin tanteretta,
mutta ruohon syönti oli
vain näykkimistä, vaikka
kesällä oli jo hyvä ruoho.

Tiltun tilalle ostettiin
ruskea ruuna. Syyskesällä
kuulimme huhuna, että Si-
pilä oli myynyt Tiltun
eteenpäin. Uudella omista-
jalla se oli kuollut laitumel-
le. Mikä sille lie tullut? Su-
riko se varsan kuolemaa? -
Sellainen oli Tiltun tarina.

Kalevi Hannola

Juuri jouluksi ilmesty-
neen kirjan ”Viipurin piirin
lottien YH ja talvisota” taus-
talla on opettaja Hilda Laa-
sonen mittava työ Viipurin
piirin lottatutkimuksessa.
Hänen keräämästään materi-
aalista kirjan työsti joutse-
nolainen Pentti Vuori.

Teoksessa paikallisosas-
tomuistelut on käsitelty aak-

Uutta kirjallisuutta
kosjärjestyksessä Antreasta
Äyräpäähän. Pentti Vuori on
kirjoittanut paikallisosas-
toista ja valinnut tärkeimmät
tapahtumat kirjaan. Hilda
Laasonen itse on kirjoittanut
Lotta Svärd -yhdistyksestä.
Lottamuistelut on saatu lä-
hinnä 1940-1990 –luvuilta,
ja jotkut ovat aivan viime
ajoilta.

kijokelaisuudesta, kun si-
säiset ja ulkoiset ominai-
suutemme väistämättä
muuttuvat? Muutospaine
kohdistuu myös kulttuuri-
siin tapoihimme ja perintei-
siin, kurkijokelaisiin tuot-
teisiin, murteeseen, elin- ja
käytöstapoihin. Kaiken
kaikkiaan heimotuntomerk-
kimme muuttuvat, osin pa-
kosta, osin vähitellen, ellei
mitään tehdä.

Mauri Rastas kirjoittaa
osuvasti nettisivuillaan:
”Karjalan kansa ei ole vie-
lä hävinnyt. ”Vanha” Kar-
jalan heimo, rippeet vain
jäljellä, on hajallaan suu-
rella Venäjänmaalla, ja
”uusi” Karjalan heimo on
sekoitettuna Suomen muun
väestön joukkoon. Heimo-
jen vääjäämätön sulautu-
minen ympäristönsä väes-
töön hävittää armotta kan-
sallisesti heikomman osa-
puolen.”

Prof. Pentti Kosonen
puolestaan valottaa muu-
toksen myönteistä puolta
erään karjalaisseuran tapah-
tumassa pitämässään pu-
heessa:

”On tunnettu tosiasia,
että karjalaisväestön tulo
uusille asuinsijoilleen saat-
toi aluksi aiheuttaa ristirii-
taisiakin tunteita väestö-
ryhmien kesken, mutta vuo-
sien saatossa yhteisymmär-

rys kasvoi ja kanssakäymi-
nen tuli luonnolliseksi ja it-
sestään selväksi yhdessä
elämiseksi. Karjalaisten ja
paikkakuntalaisten nuorten
väliset avioliitot vahvistivat
tätä yhdessä elämistä, jos-
sa kaukaisten geeniperintö-
jen sekoittuminen loi kaikin
puolin entistä vahvempia
uusia sukupolvia tähän
maahan.

Tuon yhdessä elämisen
oppiminen on tavallaan ol-
lut myös molemminpuoli-
sen sivistystason mittari.
Ne, jotka tajusivat kan-
saamme kohdanneen yhtei-
sen suuren onnettomuuden
ja joilla oli henkistä kykyä
tajuta, että syyllisiä synty-
neeseen tilanteeseen oli tur-
ha etsiä karjalaisesta väes-
töstä tai paikkakunnan vä-
estöstä, olivat viisaita ja si-
vistyneitä ymmärryksen
sillanrakentajia.”

Emilia o.s. Suomalainen
ja Matti Väisänen muuttivat
Jaakkimasta vuonna 1939
eli joitakin vuosia naimisiin
menonsa jälkeen pienen
Pertti-poikansa kanssa Kur-
kijoelle. Matti Väisänen oli
syntynyt Saaren Kirjavalan
kylässä. Perheeseen syntyi-
vät myöhemmin Yrjö, Pek-
ka ja Pirkko. Asutustila löy-
tyi Loimaan Kauhanojalta,
jonne rakennettiin siirtolais-
talo vuonna 1947. Suomalai-
sen sukuseura vieraili tällä
tilalla vuoden 2007 tapaami-
sensa aikana.

Suomalaisen sukua koolla Loimaalla
Yhteiskuvaan kokoonnuttiin tietenkin, jotta saatiin muisto vuoden 2007 vuosikokouksesta. Täytekakku pääsi myös kuvaan,
vaikkei seuraan kuulukaan.

Hiitola-osiossa kerrotaan
aluksi pitäjässä pidetystä
Lotta Svärd Viipurin piirin
järjestämistä lääkintä- ja
muonituslottien iltakursseis-
ta lokakuun alussa 1939. Li-
säksi osiossa kerrotaan jou-
lun ajasta ja talvikuukausis-
ta lottien näkökulmasta.
Teksti on kirjoitettu Hilja
Paavilaisen muistelman mu-
kaan. Hän toimi tuohon ai-
kaan Lotta Svärd -yhdistyk-
sen Hiitolan paikallisosaston
puheenjohtajana.

P. P.

Suomalaisen sukuseuran
jäsenet kävivät myös Suo-
men maatalousmuseo Saras-
sa.

Suomalaiset ovat perusta-
neet sukuseuransa viisi
vuotta sitten. Se on nimel-
tään Suomalainen, suku Pa-
rikkalan Kirjavalasta ry. Jä-
seniä seurassa on 55. Suku-
seuran viimekesäinen vuosi-
kokous pidettiin Loimaalla,
jossa se vieraili myös Matti
Väisäsen rakentamassa, ny-
kyisin Yrjö ja Eila Väisäsen
omistamassa talossa.

Seura vieraili myös Suo-

men maatalousmuseo Saras-
sa. Muita tutustumispaikko-
ja olivat Alpo Jaakolan pat-
saspuisto ja Ateljeekoti
Torkville. Alpo Jaakolan äiti
Helmi Sylvia o.s. Hämäläi-
nen oli syntynyt Kurkijoel-
la. Hän nukkui pois Loi-
maalla tämän kuun 13. päi-
vänä.

Viimekesäiseen sukuta-
paamiseen osallistuivat
Eeva ja Emilia Aaltola, Lee-
na ja Markus Gröhn, Sinik-
ka Laamanen-Rasimus,
Aino ja Markku Mikkola,
Marja-Helena Niittumaa,

seuran esimies Lea ja Jorma
Ojanne, Pipsa ja Sirkku Pel-
linen, Irma ja Kalevi Piispa,
Sarita Podschivalow, Elma
(o.s. Suomalainen Kurkijo-
en Mikrilästä) ja Ossi Pum-
mi, Veikko Rasimus, Meeri
Seppänen, Matti Suomalai-
nen, Anita, Anna, Eila, Pek-
ka, Pertti ja Yrjö Väisänen.
Tänä vuonna sukuseura vie-
railee Visavuoressa, jossa se
tutustuu taiteilijaprofessori
Kari Suomalaisen paviljon-
kiin ja Emil Wikströmin tai-
teeseen.
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