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Muistan jatkosodanjälkei-
sen evakkoonlähdön kuin 
eilisen päivän. Elisenvaa-
ran Sopen taloryhmän naa-
purukset lähtivät 21.9.1944 
yhtenä kulkueena kohti 
uutta valtakunnanrajaa. 
“Amerikkalaiset”, muiden 
muassa Äikäät, liittyivät sa-
maan jonoon, ja iltapäivään 
mennessä saattueen pituus 
lähenteli jo kilometriä.
 Järjestys oli kaikissa 
ajoneuvoissa suunnilleen 
sama. Hevosen vetämän 
muuttokuorman pohjalla 
oli muuttolaatikoita, ehkä 
muutamia huonekalujakin 
tai ompelukone, työkaluja 
yms. Sellaiset taloustava-
rat, joita oli tarvittu lähtö-
aamuun saakka, oli nostettu 
eväskorin mukana kuor-
maan päällimmäisiksi. 
 Suurin osa kuormaus-
tilasta oli kuitenkin varat-
tu eläinten eväille eli 1-2 
metriä paksulle hei-
näkerrokselle, jonka 
piti riittää ainakin 
muutamaksi päiväk-
si. Samalla heinät 
tarjosivat pehmeän 
alustan lapsille, nai-
sille ja vanhuksille, jotka 
matkasivat siellä jopa 2,5 
metrin korkeudessa. Ke-
vytrakenteiset tikapuutkin 
siinä tarvittiin kiipeämistä 
varten.
 Nautakarja oli sidottu 
kuorman perään, ja mielel-
lään lehmät siinä heinän-
toivossa aluksi kulkivatkin. 
Kolme-neljä lehmää mahtui 
rinnakkain, ja jos lehmiä oli 
enemmän, seuraavan rivin 
kytkyet olivat niin pitkät, 
että takimmaiset eläimet 
kulkivat osaksi lomittain 
päät eturiviläisten välissä. 
 Monilla miehillä ja joilla-
kin naisilla oli ajoneuvonaan 
polkupyörä. Minäkin olin 
saanut sellaisen käyttööni. 
Se oli vanhoista jäännöso-
sista koottu rumilus. Sen 
sisäkumit olivat täynnä 
paikkoja, mutta silti tarvit-
sin pyöränpumppua useita 
kertoja päivässä. Sileiksi 
kuluneiden päällysrenkai-
den sivurepeämät oli saatu 
kuriin joko halkeaman sisä-
puolelle asetetulla vanhasta 
saappaanvarresta otetulla 
nahkatilkulla tai tiheällä 
rautalankasidoksella, joka 
oli kääritty sekä pyöränren-
kaan että vanteen ympärille. 
Ajomukavuudesta ei juuri 
voinut puhua.
 Polkupyörän “omis-
tajana” saatoin vaihdella 
vauhtiani kulkueen sivussa 
ja samalla seurata, miten 

Kiinnostaako karjalaisuuden tutkiminen

Mielenkiintoisia gradun aiheitaMielenkiintoisia gradun aiheita
eri tavoin ihmiset suhtau-
tuivat lopulliseen lähtöön. 
Korostan sanaa lopullinen, 
sillä sellaiseksi tämä lähtö 
koettiin.  

Lähdön tuskaa,
uskoa paluuseen

Talvisodan jälkeinen evak-
koonlähtö oli erilainen, 
vaikka sekin oli täynnä mur-
hetta ja luopumisen tuskaa, 
jopa vihaakin. Mutta siinä 
oli mukana myös uskoa: 
lähtö ei olisi lopullinen, 
palaisimme vielä. Jumala 
ei voisi hyväksyä sellaista 
vääryyttä, että suuri naapuri 
saisi riistää osan itsenäistä 
Suomea. Mehän halusimme 
vain elää rauhassa, ja olihan 
meillä se hyökkäämättö-
myyssopimuskin.
 Jatkosodan aikaisen ko-
tiinpaluun jälkeen kuulin 
sanottavan: “Oikeassa olim-

me, kun uskoimme. Historia 
korjaa kärsityn vääryyden 
aina – ja nyt se tapahtui näin 
pian!”
 Syksyllä 1944 tuollai-
nen luottamus historian oi-
keudenmukaisuuteen tuntui 
lapselliselta. Siinä joukossa, 
jossa minäkin olin mukana, 
kaikki näyttivät ymmärtä-
vän, että se lähtö oli lopul-
linen, paluuta ei enää olisi. 
Vanhemman väen kasvoilta 
kuvastui toivottomuus: ko-
ko elämäntyö oli mennyt 
hukkaan. Mitä merkitystä 
tulevilla vuosilla enää oli-
si?
 Vanha sanonta “miehet 
eivät itke” kahlitsi miehiä, 
mutta naiset itkivät avoi-
mesti. Monien kuormien 
päältä kuului hillitöntä it-
kua, joka tempasi mukaansa 
myös lapset, vaikka heidän 
ymmärryksensä ei riittänyt 
käsittämään koko tapahtu-
man merkitystä. Vähitellen 
valitus vaimeni hiljaisek-
si nyyhkytykseksi. Joku 
mummo puristi pienen lap-
senlapsensa syvälle syliin-
sä. Olisiko hänessä sittenkin 
alku uudelle tulevaisuuden-
toivolle?

Itkun aiheita
emännille

Lehmät eivät olleet tot-
tuneet kulkemaan pitkiä 
matkoja kovaa tietä pitkin. 

Heikkokuntoisimmat niistä 
väsyivät jo parissa tunnissa 
ja putosivat polvilleen. He-
vonen pysäytettiin, lehmä 
autettiin jaloilleen, ja mat-
kaa yritettiin jatkaa. Sama 
toistui.
 Kun juoma- eikä ruoka-
taukokaan auttanut, jäljellä 
oli vain yksi vaihtoehto ja 
uusi itkun aihe tuomitun 
eläimen emännälle. Iltaan 
mennessä näin tien vieres-
sä ojanpientareilla useita 
ammuttuja lehmiä, joiden 
kurkku oli leikattu auki ve-
renlaskemisen takia. Saivat-
han perässä tulleet sotilaat 
ainakin lihaa syödäkseen.
 Seuraavan yön nukuimme 
veljeni Veikon ja naapurin-
poikien kanssa Parikkalassa 
heinäladossa syvälle heiniin 
kaivautuneina. Pikkulapset 
ja tytöt pääsivät vanhem-
piensa kanssa yöksi oikein 
asuinhuoneisiin.
 Aamulla äiti muistutti, 
että oli syntymäpäiväni. 
Täytin 14 vuotta. Minul-
le sillä ei ollut suurtakaan 
merkitystä, mutta euroop-
palaisessa historiassa päivä 
muistetaan: Neuvostoliitto 
miehitti Tallinnan.

Ensimmäinen
gradun aihe

Muistelen, että sotien jäl-
keen vuosina 1945-47 kuoli 
melko paljon tuttavapiiriim-
me kuuluneita tai ainakin ni-
miltään tuttuja ihmisiä, joi-
den ei olisi “pitänyt” vielä 
kuolla. Toisin sanoen heillä 
ei tiedetty olleen mitään va-
kavaa sairautta. 
 “Mikä ihme hänel tul, 
eihä hää olt viel vanhakaa? 
Liekö olt syvänhalvaus, ko 
rinnast ol ottant kovast. Ei 
keretty viemää lääkärii-
kää.”
 Tämäntapaisia arveluja 
kuultiin, kun tieto kuole-
mantapauksista levisi kuu-
lopuheiden tai kuolinilmoi-
tusten välityksellä. Jostakin 
vainajasta kerrottiin “varma-
na” tietona: “Sehä ei toipunt 
siit kotpaikan mänetyksest 
eikä pojan kaatumisest en-
sikää. Hää ol sanonst, jot 
hää ei jaksa ainakaa uutta 
talloo ruveta rakentammaa 
eikä mittää peräpeltoo vil-
jelemmää.”
 “Nii, kyllähä sen ymmär-
tää, ko hänel ol siel kot-Kar-
jalas kaik iha tip-top: hyvät 
rakennukset ja viljavat pel-
lot. Ja se pojanpoikaki on 
viel nii nuor.”
 Näiden esimerkkien väli-
tyksellä haluan kysyä: “Vai-

kuttivatko sota-ajan mene-
tykset kuolemantapausten 
lisääntymiseen karjalaisen 
siviiliväestön keskuudessa 
vielä rauhan aikanakin?”
 Vertailututkimus voi-
taisiin tehdä esimerkiksi 
Kurkijoen seurakunnan 
kirkonkirjojen kuoleman-
tapausmerkinnöistä vuosilta 
1935-37 ja 1945-47 ottaen 
huomioon väkiluvun vähe-
neminen. Nuoret opiske-
lijat eivät ehkä tiedä, että 
pakkoluovutetun Karjalan 
asukkaat olivat omien seu-
rakuntiensa kirkonkirjoissa 
vuoteen 1948 (toim. huom. 
vuoden 1949 loppuun) asti. 
Kyseisiä kirkonkirjoja säily-
tetään Mikkelin maakunta-
arkistossa. Jos otanta on 
tutkimuksen luotettavuuden 
kannalta liian pieni, aineis-
toa on helppo laajentaa ot-
tamalla mukaan pari muu-
takin menetetyn Karjalan 
seurakuntaa.
 Toisaalta tutkimusta vai-
keuttaa se, ettei menneinä 
aikoina kuolinsyitä tutkittu 
ja merkitty muistiin niin tar-
kasti kuin nykyisin. Haastat-
telututkimusta taas haittaa 
se, että esimerkkivuosina 
kuolleiden omaiset alkavat 
olla jo melko iäkkäitä tai 
he olivat tuona ajanjakso-
na vielä lapsia. Näin ollen 
tässä ehdottamani tutkimus 
perustuisi pääasiassa kirjal-
liseen lähdeaineistoon.

Toinen
gradun aihe

Viime vuosina on puhuttu 
paljon ns. sotalapsista. Täl-
lä sanonnalla tarkoitetaan 
niitä lapsia, jotka vietiin tai 
lähetettiin sotaa ja puutetta 
pakoon lähinnä Ruotsiin, 
mutta jonkin verran myös 

Tanskaan. Muistaakseni 
väitöskirjaksi asti on tutkittu 
näiden lasten sopeutumista 
ensin ruotsalaiseen ja sitten 
taas suomalaiseen kotiin. 
Samalla on selvitetty, mil-
laisia psyykkisiä traumoja 
esimerkiksi kielivaikeudet 
ja kulttuurierot näille lap-
sille (ehkä) aiheuttivat.
 En ole huomannut, onko 
kukaan tutkinut yhtä pe-
rusteellisesti “varsinaisia” 
sotalapsia eli niitä, jotka 
olivat itse pommituksissa, 

menettivät kotinsa, lähtivät 
evakkoon, joutuivat eroon 
ystävistään ja kavereistaan 
(monet perheestäänkin). 

Heistä, jotka kaiken 
tuon koettuaan pala-
sivat Karjalaan, olivat 
taas pommituksissa, 
joutuivat uudelleen 
evakkoon, kulkivat 
paikasta paikkaan ja 
koulusta kouluun se-

kä kokivat joka muutossa 
ystävyyssuhteiden katkea-
misen.
 Mitä vaikutti lapseen 
se, että esimerkiksi Elisen-
vaaran suurpommitukses-
sa moni lapsi näki läheltä 
omaisensa kuolevan? Omiin 
uniini on usein palannut nä-
ky likaisesta ja repaleisesta 
pikkutytöstä, joka kädet ko-
holla ja itkien juoksi pitkin 
Elisenvaaran asemalaituria 
äitiä etsimässä, kunnes ys-
tävällinen vieras aikuinen 

jotka me kun uskoimme Historia
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  Vaikuttivatko sota- ajan 
menetykset kuolemantapausten 
lisääntymiseen karjalaisen 
siviiliväestön keskuudessa vielä 
rauhan aikanakin?”
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  Miten sodan kokemukset 
vaikuttivat näiden lasten 
psyykkiseen ja fyysiseen 
terveyteen tai heidän 
myöhempiin sosiaalisiin 
suhteisiinsa?”

otti hänet huostaansa. Entä 
olemmeko tulleet ajatel-
leeksi, että lapsistakin tuli 
sotainvalideja ja että heitä 
myös kuoli sodassa? 
Suuri joukko sota-ajan lap-
sia on kuitenkin vielä elos-
sa. Kysynkin nyt ennen, 
kuin on myöhäistä: “Miten 
sodan kokemukset vaikutti-
vat näiden lasten psyykki-
seen ja fyysiseen terveyteen 
tai heidän myöhempiin sosi-
aalisiin suhteisiinsa?”
 Oma koulunkäyntini jäi 
sodan takia repaleiseksi. 
En siis kykene arvioimaan, 
minkä tiedekunnan opin-
toihin ehdottamani aiheet 
sopisivat. Mahdollisuuk-
sien rajoissa voisivat olla 
psykologia, sosiologia, 
yhteiskuntatiede ja kenties 
lääketiedekin. Heitän kui-
tenkin haasteen karjalais-
tutkijoille.

Eero Toiviainen

Kurkijoki-Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja Kurkijoki-
Seuran hallituksen jäsen Anna-Maija Nurminen-Lempinen 
Espoosta on valittu Karjalan Liitto ry:n hallitukseen. Anna-
Maija kuuluu niin ikään Liiton liittovaltuustoon Keski-
Karjalan pitäjäyhteisöjen edustajana. Myös Hiitolan Pitäjä-
seuran puheenjohtaja Jouko Hämäläinen kuuluu nykyisin 
Liiton hallitukseen. Kuvassa Karjalan Liiton hallituksen 
puheenjohtaja Markku Laukkanen Anna-Maijan kanssa. 
Kuva on muutaman vuoden takaa ja otettu pitäjäsäätiöiden 
tapaamisessa Helsingissä.

Nurminen-Lempinen 
Liiton hallitukseen
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Karjalaisuutta juhlien

“Tänä aamuna olen päättänyt olla  
       kirjoittamatta 
ja istuttaa ruusun.
Siis tätä ihminen tarvitsee ollakseen    
      onnellinen:
työn että voi lyödä sen laimin,
helteen, että tuntee sen oikeutetuksi
ja lapsuuden
että voi juuria siitä juhannusruusun
vanhuutensa seinustalle.

    Eeva Kilpi

Tee minut
köyhäksi

Hartaus sunnuntaiksi 24.2.
3. paastonajan sunnuntai

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
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Muistettavaa

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

1. Kenen neuvostojohtajan 
presidentti Kekkonen 
tapasi Hiittisissä 1968 
Tshekkoslovakian mie-
hityksen jälkeen?

2. Mitä toista nimitystä 
kansliaministeristä käy-
tetään?

3. Minkä EU-maan presi-
denttinä ja pääministerinä 
toimivat (viime vuoden 
lokakuuhun asti) identti-
set kaksoisveljekset?

4. Millä toisella nimellä 
riekkoa kansan keskuu-
dessa nimitetään?

5. Milloin tupakointi alkoi 
yleistyö Suomessa?

6. Milloin Vaasa on toimi-
nut Suomen pääkaupun-
kina?

7. Kuka toi tai ketkä toivat 
tupakointitavan maaham-
me?

8. Kuka arkkipiispoistamme 
vihki Suomen ensimmäi-
set naispapit?

9. Mikä on maapallon pisin 
joki?

10. Millä nimellä palturitu-
pakka paremmin tunne-
taan?

Millaista elämä on silloin, kun työttömäksi joutuminen 
merkitsee kerjuulle lähtöä? Tai kun talousvesi täytyy joka päivä 
hakea kymmenen kilometrin päästä kävellen? Millaista on 
elää yhteiskunnassa, jossa ihmisoikeuksia ei tunnusteta, jossa 
sairaalaan pääsee vain, jos on varaa tai jossa mielipiteensä lau-
sumisesta voi joutua hengenvaaraan?

Kristillinen arvomaailma on vaikuttanut meidän elämääm-
me täällä Euroopassa jo niin pitkään, että emme enää pysty 
ymmärtämään, millaista elämämme olisi ilman kristillisten 
arvojen vaikutusta yhteiskunnassa. Elämämme on ulkonaisesti 
helppoa, emme ole vaarassa kuolla nälkään ja meillä on enem-
män kuin mitä ihminen elääkseen tarvitsee. Silti tai ehkä juuri 
siksi olemme hukassa elämämme kanssa. Oikea ja väärä, hyvä 
ja paha ovat puuroutuneet postmoderniksi

puuroksi, kun mitään ei saa tuomita tai arvostella. Totuus 
on nykyajan ihmiselle suhteellinen käsite. Elä omaa elämääsi 
ja ota siitä kaikki irti, sanotaan.

Kolmannen paastonajan sunnuntain evankeliumi (Joh. 
12:37-43) kysyy kipeän kysymyksen: ”Miksi on ihmisiä, jotka 
eivät ole kiinnostuneita oikeasta tiestä? Miksi he eivät näe ja 
ymmärrä?” Kysymyksen voi saman tien kääntää itseään kohti: 
”Miksi minä en näe? Miksi minä en kaipaa pelastajaa, miksi 
en osaa ikävöidä vapautusta, miksi olen linnoittautunut oman 
elämäni mukavuuteen enkä jaksa miettiä hyvän ja pahan, elä-
män ja kuoleman kysymyksiä?”

Mitä meille merkitsee päivän otsikko: Jeesus, Pahan vallan 
voittaja. Onko se jotain joka tapahtuu kaukana omasta mu-
kavasta elämästämme? On helppo ajatella, että Pahan valta 
on enää vain vertauskuvallisesti totta, koska elämämme ei ole 
jokapäiväistä hengissä selviämisen taistelua. Todellisuudessa 
suurimmalle osalle maailman ihmisistä koko elämä on hyvän 
ja pahan, elämän ja kuoleman kamppailua. He eivät mieti, 
onko tuo taistelu todellista vai vertauskuvallista. He elävät sitä 
ja tietävät, että hyvä on sitä, mikä ylläpitää ja lisää elämää, 
ja paha on sitä, joka tuo kuoleman lähelle niin henkisesti kuin 
fyysisestikin. He todella ovat lähempänä totuutta kuin me. Hei-
dän on taivasten valtakunta.

Olemme rikkaampia, mutta silti köyhiä. Meillä on kaikki, 
mutta ei siltikään mitään. Voimme vain rukoilla: ”Tee meidät 
köyhiksi. Anna meille oikeanlainen jano ja nälkä, auta näke-
mään hyvä ja paha ympärillämme, omassa elämässämme ja 
kaipaamaan sinua, Jeesus, Vapahtaja, Pahan vallan voittaja.”

         Karoliina Löytty
         Kirjoittaja on pastori Ruovedeltä.
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pe 29.2.  Karkauspäivä

Rakas veljemme

Aulis
LANKINEN
*  18.1.1934 Kurkijoki
†  30.1.2008 Mellilä

Kiittäen ja kaivaten

Raija, Teuvo, Lauri ja Pauli
Eila ja lapset perheineen
Martti ja Arja ja lapset perheineen
Erkki ja Eila ja lapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Me tiesimme lähtösi lähenevän,
näimme voimasi vähenevän.
Muisto kaunis vie eteenpäin meitä,
vaikk’ on sydän, silmät
täynnä kyyneleitä.

Siunattu hiljaisuudessa. Lämmin kiitos osanotosta. Kiitos 
Tammikodin henkilökunnalle Auliksen hyvästä hoidosta.

Kuolleita

Hiitolaisten ja kirvulaisten kevään 
ensimmäinen tarinailta ti 26.2. klo 
17.30 Karjalatalon Käkisalmi-salis-
sa (3. krs), Käpylänkuja 1, Helsin-
ki.  Vietämme iltaa kalevalaisissa 
tunnelmissa. Margit Räsänen vetää 
illan, ja kannelta soittaa Valtteri Leh-
to. Tervetuloa mukaan myös kauko-
lalaiset.

Kalakurjet. Nikolain pilkit la 1.3. Ylä-
neen Pyhäjärvellä Veljesrannassa. 
Kilpailu alkaa klo 10. Pullakahvi- ja 
grillimakkaratarjoilu. Muuten omat 
eväät mukaan. Yläne-Säkylä –tieltä 
nro 204 “kalakurki”-opasteet perille.

Hiitolan Pitäjäseuran järj. Nuorten 
ja lasten talvitapahtuma ”Ovat juure-
ni Karjalassa” su 2.3. klo13-16 Sa-
lomonkalliolla, Kivialho, Nakkila. Ko-
koonnutaan tapahtuman avaukseen 
kahvion eteen. Isät, äidit, mummot, 
ukot, tuokaa jälkipolvenne tapahtu-
maan, jossa tarjolla laskettelurinteet, 
pulkkamäki, moottorikelkka-ajelua, 
makkaranpaistoa, kahvia, mehua ja 
mukavaa yhdessäoloa. Tervetuloa. 
Lisätietoja Raijalta, puh. 040-538 
7401.

Elisenvaaran Martat kok. ma 3.3. 
klo 13 Sainilla, Hattulanmäentie 31, 
Loimaa.

Valtakunnalliset hengelliset päi-
vät viikonloppuna 8.-9.3. Lahdessa. 
Ekumeenisessa hengessä järj. päivi-
en teemana: Armo ja aikamme arvot. 
Ekumeeninen iltapäivä su 9.3. klo 13 
Betel-salissa. Järj. Karjalaisseurojen 
Lahden piiri, Karjalan Liitto, Lah-
den ev.-lut. srk ja ortodoksinen srk 
sekä Diakonia-säätiö. Lisätietietoja 
Maija-Liisa Lindqvistiltä ja Karjalan 
Liitosta. 

Hiitolan ja Kurkijoen sukututki-
muspiiri kok. to 13.3. klo 18 Karja-
latalon Wärtsilä-salissa, Käpylänkuja 
1, Helsinki. Seuraava kokoontuminen 
17.4. Tervetulleita ovat kaikki hiitolai-
sia ja kurkijokelaisia sukuja tutkivat 
ja tutkimusta aloittavat. Lisätietoja 
Harri Kekiltä puh. 050-304 1324, 
sähköposti: harrikekki@ gmail.com.

Karjalaiset ruokamarkkinat la 15.3. 
klo 11-16 Karjalatalolla, Käpylänkuja 
1, Helsinki. Ruokamyynnin lisäksi 
tietoiskuja ja yleisökilpailuja. Lap-
sille virpovitsojen työpaja ja muuta 
ohjelmaa. Myyntipöytien varaukset 
ja lisätiedot Karjalatalolta. Yhteys-
henkilö Anna Dantchev.

Kurkijoen Marttayhdistys ry jär-
jestää teatterimatkan Riihimäen 
teatteriin ma 31.3. klo 19 alkavaan 
”Anita”-musikaaliin, joka kertoo Ani-
ta Hirvosesta. Myös yhdistyksen 
ulkopuoliset voivat ilmoittautua Ma-
rita Venttolle, puh. (02) 768 3234 tai 
050-557 6656.

Vietämme ensi torstaina Kalevalan päivää eli suo-
malaisen kulttuurin päivää. Suomen liput hulmuavat 
saloissa päivän kunniaksi. Suomi on muuten ainoa 
maa, joka liputtaa virallisesti kansalliseepoksensa 
merkkipäivänä. 
 Karjalaiset viettävät päivää myös karjalaisuuden 
päivänä. Päivä on vakiintunut sopi-
vasti Kalevalan ja kulttuurin kanssa 
samalle päivälle. Löydettiinhän Ka-
levalan runot, joista on rakentunut 
vankka pohja kansalliselle kulttuu-
rielämällemme, juuri Karjalasta. 
Kolmen koon kopla onkin hyvä 
yhdistelmä: Kalevala, kulttuuri, 
karjalaisuus. “Kamanat kohottuko-
hot lakin päästä laskematta, kyn-
nykset alentukohot kengän kannan 
koskematta, pihtipielet väistyköhöt, 
ovet ilman auetkohot vieraan tullessa tupahan, astu-
essa aimo miehen!” Onpa  ammoin hienosti toivoteltu 
vieras tervetulleeksi. Kyllähän nykyäänkin yritetään 
keksiä kutsuihin hienoja lauseita ja jotkut jopa on-
nistuvat niissä, mutta ainakin seuraaviin tilaisuuksiin 
on yleisöä kutsuttu kovin virallisesti ja yksitotisesti.

 Karjalaiset viettävät valtakunnallisia juhliaan ai-
nakin Lappeenrannassa, jossa klo 19 kokoonnutaan 
Lappeenranta-saliin. Juhlapuheen pitää Karjalan Liiton 
hallituksen puheenjohtaja Markku Laukkanen. Helsin-
gissä Karjalatalolla järjestetään koko perheen tapahtuma 
klo 18-19.30. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

 Miksi Kalevalan päiväksi on 
valikoitunut kaikista vuoden päi-
vistä juuri helmikuun 28. päivä? 
Sen takia, että Elias Lönnrot päi-
väsi ensimmäisen Kalevalan pai-
noksen esipuheensa juuri tuona 
päivänä. Lönnrot oli supisuoma-
laisen, ei-varakkaan räätäliperheen 
poika, mutta uutteruutensa, tiedon-
halunsa, sinnikkyytensä ja lahjak-
kuutensa ansiosta hän monien mut-
kien kautta vuonna 1827 valmistui 

fi losofi an kandidaatiksi. Hänen tutkielmansa aiheena oli 
muinaissuomalaisten jumalana pitämä Väinämöinen… 
Myöhemmin hänestä tuli lääkäri, väitellyt tohtori, pro-
fessori ja kanslianeuvos.

Raija Hjelm
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  Sanan
Voimaa

Kokouksia

22.2. Hän ei salli kiusauksen 
käydä teille ylivoimai-
seksi, vaan antaessaan 
teidän joutua koetukseen 
hän samalla valmistaa 
pääsyn siitä, niin että 
voitte sen kestää. 1. Kor. 
10:13

23.2. Herra, sinä olet laupi-
as, muista minua, osoita 
ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä 
muista nuoruuteni syn-
tejä, älä pahoja tekojani! 
Ps. 25:6-7

24.2. Näin kävi toteen 
profeetta Jesajan sana: 
”Herra, kuka uskoi 
meidän sanomamme? 
Kenelle ilmaistiin Herran 
käsivarren voima?” Joh. 
12:38

25.2. Kaikesta huolimatta 
monet hallitusmiehistäkin 
uskoivat Jeesukseen. Fa-

riseusten pelossa he eivät 
kuitenkaan tunnustaneet 
sitä, jottei heitä erotettaisi 
synagogasta. Joh. 12:42

26.2. Kääntykää vääriltä 
teiltänne, hylätkää pahat 
tekonne ja kuulkaa Her-
raa, Jumalaanne! Silloin 
Herra muuttaa mielensä 
ja säästää teidät onnetto-
muudelta, jolla hän teitä 
uhkaa. Jer. 26:13

27.2. Tehkää minulle niin 
kuin hyväksi näette. 
Muistakaa kuitenkin: 
jos tapatte minut, tapatte 
viattoman, ja silloin te 
syyllistytte murhaan, 
samoin koko kaupunki. 
Jer. 26:14-15

28.2. Minä tiedän sinun 
tekosi: sinä et ole kyl-
mä etkä kuuma. Kunpa 
olisitkin joko kylmä tai 
kuuma! Mutta sinä olet 
haalea, et kuuma etkä 
kylmä, ja siksi minä ok-
sennan sinut suustani. 
Ilm. 3:15-16

Mirva (o.s. Lehtinen) ja 
Vesa Tirkkosen ja isosisko 
Mindan perheeseen syntyi 
27.8.2007 potra poika, joka 
sai kasteen ja nimen Jose 
Jalmari kotonaan Vantaalla 
(Matari) 4.11.2007. Kasteen 
toimitti Risto Auvinen, ja 
kummeiksi lupautuivat Mari 
Tirkkonen, Mika Saunamä-
ki ja Virpi Pääjärvi.
 Jose Jalmarin Loimaan 
mummin Vuokko Lehtisen 
vanhemmat Aili (o.s. Vuori-
mäki) ja Paavo Lisinen oli-
vat syntyjään Kurkijoelta.

Perheuutisia

Syntymäpäiväonnittelumme

Anni Ilona Kojolle!
Hän täytti 50 vuotta 
Helsingissä 20.2. ja on 
syntynyt Juupajoella. 
 

Linda, Antti
Ilari ja Kristiina

Terttu ja Aaro Kojo 
(isä Kurkijoen Tervusta)

Marianna, Maritta, 
Heikki ja Reijo perheineen

Hän oli Raili Hakulinen
Kurkijokelaisen numeroa 3/11.2.2008 koristi yleiskuva Elisenvaaran yhteiskoulun tyttöjen voimisteluharjoituksesta koulun 
juhlasalissa. Vieressä olleessa kuvasuurennoksessa kaunis tyttö eturivistä oli Raili Helena Hakulinen, myöhemmin Tarvo-
nen. Hän oli Rainar Hakulisen nuorempi sisar, Juhana ja Olga Hakulisen tytär kirkonkylästä.
 Muistan ihailleeni Railin runsasta kihartuvaa tukkaa, jollainen oli myös hänen veljellään Rainarilla. Raili kävi Elisen-
vaarassa keskikoulun. Sotien jälkeen hän asui perheineen Jyväskylässä, mutta hänen elämänsä sammui jo vuonna 1965 
vaikeaan sairauteen.
 Oheisessa koululuokassa otetussa kuvassa Raili Hakulinen istuu toisen rivin keskellä tummatukkaisen Veera Tommolan 
vieressä. – Haluan vielä mainita, että luokkakuvan 12 pojasta viisi kaatui sodissamme 1939-44. Viimeinen heistä oli Eino 
Juutilainen, joka kaatui 9.11.1944 Kolarissa.

                                 Hellikki Mattlar

Neljä polvea. Elsa Koskinen on syntyjään Kemppisiä Kurkijoen Aromäeltä. Hänellä sylis-
sään keskiviikkona 20.2. vuoden täyttänyt tyttärentyttärenpoika Topi Lisinen. Elsan tyttärel-
lä Pirkolla sylissään tyttärenpoika nelivuotias Veeti Lisinen. Poikien äiti Tiina Lisinen (o.s. 
Koskinen) seisomassa taustalla. Poikien isällä Ville Lisisellä on myös kurkijokelaistausta. 
Villen isä on Seppo, jonka vanhemmat Aili (o.s. Vuorimäki) ja Paavo Lisinen olivat lähtöisin 
Kurkijoelta.

Vanha kuva Kurkijoelta

Kirjoitan tässä aamuhämä-
rässä pienen kirjelapun sin-
ne kotiin. Kiitos kirjeestäsi, 
jonka sain. Oli niin lohdut-
tavaa lukea kirjettäsi, kun 
kerroit, miten käytte siellä 
Jumalan sanaa kuulemassa 
ja kotona pidätte iltaharta-
uksia.
 Täällä tuntuu monta ker-
taa niin yksinäiseltä ja syn-

kältä elämä, kun ei kuule 
Jumalan sanaa. Ei ole so-
tilaspastorikaan käynyt il-
tahartautta pitämässä. Yksi 
aseveli minulla täällä sen-
tään on, jonka kanssa kes-
kustelemme uskon asioista 
kaikessa heikkoudessamme. 
Tuntuu rohkaisevalta kertoa 
toisillemme sydämemme 
murheista ja kaipauksista. 

Kirje äidille 
W. W. P. 4.2.1940

 Niin, tänään on taas 
pyhäpäivä, vaikka täällä 
ei oikein tahdo muistaa 
viikonpäiviäkään, kun ai-
na on samanlaista touhua, 
oli sitten pyhä tai arki. On 
niin hämärää kirjoittaa täs-
sä kynttilän valossa, kun 
vantka sammutti valot. En 
tiedä, oletteko sielläkin pi-
meässä.
 Olen monta kertaa huo-
lissani teistä siellä kotona, 
kun ne ryssät pörräävät ko-
neineen joka paikassa. Mon-
ta kertaa hiljaisina hetkinäni 
tuntuu olevan niin paljon 
anteeksi pyytämistä sinul-

ta, rakas Äiti. Jumalalta olen 
pyytänyt anteeksi syntiäni ja 
lankeemuksiani. Tunnen, et-
tei hän minua hylkää. 
 Pyydän Jumalan varje-
lusta omalle pienelle per-
heelleni ja teille kaikille. 
Aion pyytää lomaa, että 
pääsisin vähän katsomaan 
niitä kotiasioita.
 Terveisiä teille kaikille, 
lähettää täältä yksinäisyy-
destään 

Lauri

Kurkijoki-Seura ry:n 
vuosikokous
sunnuntaina 9.3.2008 klo 14 Karjalatalon 
Sortavala-salissa, Käpylänkuja 1, Helsinki. 
Sääntöjen määräämät asiat. 
Kahvitarjoilu  Tervetuloa           Hallitus

Eeva Kilpi (o.s. Salo) 
täytti 80 vuotta maanan-
taina 18.2. Espoossa. Tämä 
arvostettu kirjailijamme ja 
fi losofi an maisteri on syn-
tynyt Hiitolassa. Vanhem-
mat olivat maanviljelijä ja 

Merkkipäiviä liikemies Solmu Aulis Salo 
ja Helmi Anna Maria Saha-
rinen. Eeva Karin Kilpi on 
käynyt ensimmäisen luokan 
ja osan toisesta luokasta Eli-
senvaaran yhteiskoulussa 
Elisenvaarassa. Myös hä-
nen koulunkäyntinsä siellä 
keskeytti talvisota. Tiedot 
koulun historiikista. 

Viime numerossa 

Äät ja ööt karkuteillä 
Kurkijokelaisen viime numerossa 3/8.2.2008 olivat sivujen 
2 ja 8 ns. leipäteksteistä hävinneet ä- ja ö-kirjaimet. 
 Painossa oli laitettu juuri noilla kahdella sivulla väärä 
asetus fonttien kohdalla. Ilmeisesti oli vahingossa valittu 
sellainen fontti eli kirjasin, joka ei tunne skandinaavisia 
vokaaleja eli meidän äätä ja öötä eikä ruotsalaista ååta. 
 Kurkijoki-Säätiön hallitus totesi, että onneksi virhe ei ol-
lut lehden jokaisella sivulla. Olimme tyytyväisiä, ettei virhe 
myöskään osunut pääjuttuihin. Olihan niitä tekstejä hankala 
lukea, sillä aivonystyröitä sai oikein tosissaan ravistella, 
kun luki esimerkiksi mäntsäläläisestä Soini Hämäläisestä, 
josta kaikki äät olivat hävinneet taivaan tuuliin.
 Pahoittelemme, mutta emme voi painattaa lehteä uude-
staan. Olette olleet oikein ymmärtäväisiä. Kiitos siitä.

Raija Hjelm
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Lehdessämme on aika ajoin 
ollut uutinen karjalaiset 
juuret omaavasta nuoresta, 
joka on saavuttanut tieteen 
tai taiteen saralla tavoitteen, 
usein juuri tutkinnon. Tämä 
on hyvä tapa tuoda esiin 
karjalaisuutta ja yhteen-
kuuluvuutta, mutta ehkä 
voisi kertoa myös hyvässä 
kehitysvaiheessa olevasta 
nuoresta ja siten kannustaa 
häntä. Näissä merkeissä ja 
ihan pelkillä “papan val-
tuuksilla” tätä kirjoittelen.
 Vuoden 2005 Kurkijoki-
juhlissa esiintyi tuolloin 
12-vuotias sellisti, jonka 
juuret ovat Kurkijoella ja 
Terijoella. “Beata Anti-
kainen varasti sydämet”, 
otsikoi Raija Hjelm päivä-
juhlasta kertoneen juttunsa. 
Toki Järnefeltin Kehtolaulu 
kuulijoiden tunteita silloin 
koskettikin. Sen jälkeen 
Beata on edistynyt sellonsoi-
tossa mainiosti. Myös koulu 
menee hyvin. Jo seitsemän 
vuotta Beataa ohjannut 
Käpylän Musiikkiopiston 
(KMO) Anja Maja “siirsi” 

Beata Antikaisen kuulumisia

Vieläkö sydämet 
tuulen teillä

hänet syksyllä Sibelius 
Akatemian Hannu Kiisken 
oppilaaksi. Menestystäkin 
on tullut. 
 Jo vuosi sitten Keravan 
“Helmeilevää”-orkeste-
rikonsertissa Beata soitti 
Joseph Haydnin Sellokon-
serton Helsinki Ensemble 
–kamariorkesterin solistina. 
Ensemble on Helsingin kau-
punginorkesterin soittajista 
koostuva kamariorkesteri.

“Kilpaileminen
tosi kivaa”

Viime lokakuussa KMO:n 
trio, jossa Beata soittaa sel-
loa, voitti Savonlinnassa 
järjestetyt Neljänsissä Erkki 
Melartin -kamarimusiikki-
kilpailuissa yläasteikäisten 
pianotrio-sarjan. Sibelius 
Akatemian trio tuli toiseksi. 
Näiden välisessä kilpailussa 
olen aistinut hieman samaa 
kilpailuhenkeä kuin Suomi-
Ruotsi –maaottelujissa. 
 KMO:n triossa soittavat 
Beatan lisäksi Juho Valto-
nen viulua ja Loviisa Lang-

don pianoa. Trio sai myös 
toisen kilpailussa jaetuista 
erikoispalkinnoista. Esityk-
sen oli ohjannut Marketta 
Wikla, jota olivat avustaneet 
Juhon isä, KMO:n viulun-
soiton lehtori Ahti Valtonen 
sekä Beatan entinen opettaja 
Anja Maja.

Beata kertoi joulukuus-
sa ilmestyneessä KMO:n 
Kapula-lehdessä, että har-
joitukset kilpailua varten 
oli aloitettu syyskuussa ja 
että osa kilpailukappaleista 
oli ollut ennestään tuttuja. 
“Vaikka jännitti, oli tosi 
kivaa, pystyi nauttimaan 
soitosta”, kuvaili Beata kil-
pailua. Beata kertoi haastat-
telijalle lisäksi, että hänellä 
on haaveenaan sellonsoitta-
jan ammattilaisura.

On hienoa, että myös 
pankki tarjoaa nuorille so-
listeille esiintymismahdol-
lisuuksia. Syksyllä valittiin 
koesoittojen kautta nuorista 
solisteista Nordea Jean Si-
belius –sinfoniaorkesteri. 
Beata valittiin sen selloryh-
mään. Orkesterin valmensi 

Melartin-kilpailun voitokas trio: Juho Valtonen, viulu, Loviisa Langdon, piano ja Beata An-
tikainen, sello.

kapellimestari Jukka-Pekka 
Saraste, ja konsertti oli jou-
lukuun 9. päivänä Finlan-
dia-talossa.

Tuorein ja vaativin koitos 
oli Eurovision nuorten solis-
tien kilpailun Suomen kar-
sinta. Suuresta hakijamää-
rästä valittiin demolevyjen 
ja koesoittojen perusteella 
Suomen karsintaan kuusi 
fi nalistia, joista Beata oli 
14-vuotiaana nuorin. Kil-
pailukappale tuli soittaa 
Radion Sinfoniaorkesterin 
solistina konsertissa, jossa 
Beata soitti Edward Elgarin 

sellokonserton.
Nuorten solistien kil-

pailussa ei ole alaikärajaa, 
mutta yläikaraja on 19 vuot-
ta. Voiton vei 19-vuotias 
pianisti Roope Gröndahl. 
Hän pääsee toukokuussa 
pidettävään loppukilpai-
luun Wieniin soittamaan 
fi lharmonikkojen solistina. 
Suomen karsintakonsertti 
radioitiin 19. tammikuuta 
suorana lähetyksenä Hel-
singin Kulttuuritalosta. Ra-
diokuuntelijoille järjestetyn 
yleisöäänestyksen voittivat 
tasatuloksella Beata ja Väi-

nö Jalkanen.
Mummilla ja papalla on 

siis ollut monta nautinnol-
lista, mutta myös jännit-
tävää elämystä klassisen 
musiikin parissa, johon 
miniämme Hanna-Maria 
ja pojantyttäremme Beata 
ovat meitä nyt vanhemmil-
la päivillämme johdattaneet. 
Kunpa me kaikki osaisimme 
olla oikealla tavalla nuorten 
tukena tässä kiireisessä ja 
nuorilta niin paljon vaati-
vassa maailmassa.

Unto Antikainen

Sotasyyllisyys on Suomen 
näkökulmasta erittäin va-
kava kysymys, jonka purka-
miseen tähtäävät toimenpit-
eet on kerta toisensa jälkeen 
työnnetty syrjään poliittisin 
perustein. Sotasyyllisyyden 
ydinkysymys on periaateta-
solla hyvin yksinkertainen: 
- yksittäisiin ihmisiin koh-
distetut väärät tuomiot ja 
näiden väärien tuomioiden 
purkaminen.
 Sotasyyllisyys on ajan-
kohtainen, koska edus-
kunta käsittelee parhaillaan 
sotarikoksia ja rikoksia 
ihmisyyttä vastaan. Niihin 
liittyvä lainsäädäntö tulisi 
saada vastaamaan Kansain-
välisen rikostuomioistuimen 
Rooman perussäännöstöä.
 Hallituksen esityksen 
tavoitteena on, että “Suomi 
saisi nykyistä paremmat 
mahdollisuudet käsitellä 
itsenäisesti Rooman perus-
säännöstössä tarkoitettuja 
erittäin vakavia rikoksia”. 
Miten tällainen itsenäinen 
ja lainmukainen käsittely 
Suomessa onnistuu, kun 
meillä yhä on sotasyyllisten 
ja asekätkijöiden tuomiot 
purkamatta ja siten nämä 
koko kansaan kohdistuvat 
oikeusloukkaukset korjaam-
atta?

Sotasyyllisyydestä
eduskunnassa 

Sotarikoksia koskevan esi-
tyksen käsittelyssä edus-
kunnan täysistunnossa 15.2. 
ensimmäisen kauden kansa-

Sotasyyllisyyden kunniavelka ja vuosi 1918
nedustaja Arja Karhuvaara 
(kok) varmastikin sävähdyt-
ti monen edustajatoverin ja 
kuulijan mieltä puheenvu-
orollaan, joka kuului:  
 ”Herra puhemies! Ei tar-
vitse edes hakea esimerkkiä 
ulkomailta näistä rikoksista 
ihmisyyttä vastaan ja niiden 
kansallisista tuomioista 
sekä ulkovaltojen vaikut-
uksista näihin tuomioihin. 
En tiedä, olisiko eduskunta 
jo valmis siihen, että meillä 
olisi mahdollisuus ainakin 
omalta kansalliselta os-
altamme perua aiemmat so-
tasyyllisyystuomiot, mistä 
eduskunnassa on jo monia 
vuosia keskusteltu.
 Kansanedustaja Ben 
Zyskowicz (kok) jatkoi 
tätä aihetta selvittämällä 
omia tutkimuksiaan asiassa 
ja toteamalla muun muassa: 
”Muuten olen tietysti edu-
staja Karhuvaaran kanssa 
samaa mieltä siitä, että jokin 
tapa, jolla olisimme voineet 
osoittaa silloisen lainsäädän-
nön perustuneen ulkopuoli-
seen painostukseen ja ettei 
sitä Suomessa koskaan ole 
aidosti hyväksytty...” Muut 
kansanedustajat eivät kajon-
neet sotasyyllisyyteen. 
 On hyvä, että jotkut-
kansanedustajat rohkenevat 
keskustella tästä ongelmal-
liseksi muodostuneesta asi-
asta. Tuomioita ei voi pe-
rua, mutta väärät tuomiot 
voidaan aina purkaa. Asi-
aan perehtyneiden juristien 
mielestä purkaminen ei ole 
edes sidottu tuomitun elossa 

olemiseen. 

Kunniavelka 
maksamatta

Meillä on maksamatta ennen 
kaikkea valtaisa kunniavelka 
sodanaikaiselle valtionjoh-
dollemme ja sotiemme koko 
sukupolvelle veteraaneista 
sota-ajan äiteihin ja lapsiin 
saakka. Sitä kunniavelkaa 
ei makseta väittämällä, et-
teivät sotasyyllisiksi tuomi-
tut menettäneet kunniaansa. 
Väite sotii jo perusoikeusta-
jua vastaan.
 Tuomioiden vääryyttää ei 
heikennä mitenkään se, että 
tuomioiden synnyttämisek-
si koettiin erittäin vahvaa 
poliittista painostusta. Se 
oli lisätekijä, joka korostaa 
kunniavelan aidon maksa-
misen tärkeyttä. 

Poliittisesti rakennet-
tua oikeusvelkaa ei pidä 
yrittää maksaa poliittisel-
la liturgialla, kuten tähän 
asti on yritetty. Kyseessä 
olivat yksittäisiin ihmisiin 
kohdistetut väärät tuomiot. 
Silti tuomioiden kautta koko 
kansa syyllistettiin, koska 
se oli demokraattisesti va-
linnut johtajansa ja seissyt 
lähes yksimielisesti heidän 
tukenaan suurimman uhan 
hetkellä. 
 Tuomiot eivät olleet vain 
perustuslain vastaisen lain 
pohjalta annettuja. Ne olivat 
vakava loukkaus maamme 
itsemääräämisoikeudelle 
ja sotivat vakavasti hallin-
tokäytäntöämme vastaan. 

 Dosentti Hannu Rautkal-
lion mittava tutkimustyö ja 
asiakirjojen kokoaminen 
on osoittanut, että sotasyyl-
lisyystuomioiden kotimai-
suusaste oli paljon aikai-
semmin luultua korkeampi. 
Mutta varsinaisen perustan 
tuomioille loivat Neuvosto-
liiton hyökkäysten seurauk-
set ja Stalinin aggressiot.
 Suomalaiseen hallinto-
kulttuuriin ei kuulu se, että 
hallitus ryhtyy painostamaan 
tuomioistuinta ankarampiin 
tuomioihin. Sotasyyllisyys-
tuomioissa siten rikottiin 
hallintovallan perinteistä 
jakoa vastaan. Ei kunnioi-
tettu niitä yleviä periaatteita, 
jotka ovat demokraattisen 
oikeusvaltion perustana.

Vuoden 1918 
oikeusloukkaukset 

Viime aikoina mediassa on 
kirjoitettu palstametrikau-
palla vuoden 1918 tapahtu-
mista. Miksi keskustelu nyt 
lainehtii tässä 90 vuotta van-
hassa veljes- ja itsenäisyys-
sodassa? Miksi ei käsitellä 
tuoreempaa sotasyyllisyy-
sasiaa palstametrikaupalla?
 Perussyy vuoden 1918 
asioitten esille ottamises-
sa on periaatetasolla sama 
kuin sotasyyllisyysasiassa. 
Merkittävä joukko ihmi-
siä katsoo, että yksittäisiä 
ihmisiä tuomittiin silloin 
väärin ja tämä asia pitäisi 
jotenkin hyvittää ja korjata. 
Syyttävä sormi kohdistuu 
ennen kaikkea valkoiseen 

Suomeen. Itsenäisen Suo-
men lainsäädännön kannalta 
kapinallisiin eli punaisiin ei 
niinkään kohdisteta samoja 
selvitysvaatimuksia.

Ehkä yksi syy punaisten 
kokemien oikeusloukkauk-
sien esille tuomiseen on se, 
että asiaa on käsitelty usein 
toisen ja kolmannen polven 
jälkeläisten toimesta kult-
tuurin ja viihteen keinoin. 
Vapaussota kokonaisuu-
dessaan on niin vakava asia, 
että siihen liittyvät asiat on 
selvitettävä tasapuolisesti 
tosiasioiden valossa, ei epä-
tarkoilla keinoilla. 

Vuoden 1918 oikeuslou-
kkaukset eivät saa jäädä sel-
vittämättä. Sotasyyllisyyden 
avaaminen voisi olla luon-
nollinen väylä käynnistää 
asekätkennän tuomioiden 
ja vuoden 1918 tapahtumien 
oikaisu.

Sotasyyllisyys
hiertää

Suomen syyllisyys viime 
sotiin on vahvistettu sot-
asyyllisyyslailla, Pariisin 
rauhansopimuksen totuu-
denvastaisella tekstillä sekä 
rauhansopimuksesta anne-
tulla lailla. Sotasyyllisyys 
tulee hiertämään niin kauan, 
kunnes tuomiot puretaan ja 
maailmalle ilmoitetaan, että 
olimme sotiin syytön uhri. 
Pelkkä puhe on kuin savu, 
joka katoaa jättäen häpeän, 
ellemme itse poista tätä 
häpeää ja kunniavelkaa.
 Sotasyyllisyystuomioi-
den kunniavelka maksetaan 
vain tuomiot purkamalla. 
Sitä ei kyetä koskaan mak-
samaan puheilla, kanoni-
soinnilla tai muistopatsail-
la. Kun tuomiot on purettu, 
voidaan presidentti Risto 
Rytillekin pystyttää oikea 
patsas.

ProKarelia

Kelo
Minä olen kelo.
Ajansyömä. Tuulten,
tuiskuin tuttu.
Harmaa. Houkko.
Mutta yhä yllä
Kirkas päivänkilo.

Jostain kaukaa kaikaa 
raikas ilo.
Tiedän kyllä:
tuhantinen nuorten norja 
joukko.
Jokin hersyävä koulujuttu
näiden herkkähuulten.

Vihreä ja väkeä on uusi elo.
Harmaa, vanha kelo.

Saimi Hukkanen
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Yhteydenotot ovat antoisia

Viime syksynä joulun alla minulle soitti Kerttu Vir-
tanen. Hän oli lueskellut vuoden vanhoja Kurkijo-
kelaisen numeroita, joita ei miehensä sairauden vaa-
timan hoitotyön ja myöhemmin hänen kuolemansa 
uuvuttamana ollut jaksanut eikä ehtinyt lukea. Silloin 
hänen silmiinsä oli osunut kirjoitukseni, joka oli vas-
taus ja lisäselvitys lehdessä aikaisemmin julkaistuun 
valokuvaan “Lapinlahdella 1935”. Kuva oli tuttu, oli 
meilläkin isän kokoelmissa. 
 Tuossa ryhmäkuvassa on Tuomas ja Riitta Heinosen 
ja ja Pekka ja Eeva Kiiskin perheet. Keskellä istuu 
vanhempi nainen, jota isämme oli aikoinaan kutsunut 
Hamusen tädiksi tai mummoksi. Sisareni ja minä muis-
tamme isän äänen kunnioittavan sävyn. Kuvan ilmes-
tyminen lehdessä ja tiedot muista henkilöistä selvitti 
meille sen, että Helena Hamusen äiti oli isoisoisämme 
Pekka Kiiskin sisar Liisa ja syntynyt Elisenvaaran 
Kiiskilässä vuonna 1838. Kuka tietää, olisiko Hamu-
sen tädillä ollut ehkä jokin osa jopa meidän isämme 
nuoruuden “kulkurivuosien” tapahtumissa.
 Kerttu Virtanen halusi kertoa minulle oman per-
heensä elämään ja Helna Hamuseen liittyvän tapah-
tuman. Minua kertomus liikutti kovasti. Haastettiin 
puhelimessa pari kertaa. Sitten sain käsin kirjoitettu-
na kertomuksen ja lupasin kirjoittaa sen “puhtaaksi”. 
Valitettavasti suullisen kertomuksen kurkijokelaista 
murretta en pystynyt toistamaan.

 Marjaliisa Laine o.s. Kiiski
Riihitie 19 A 12 00330 HELSINKI

Olen syntynyt 23.12.1930 
yhdeksänneksi lapseksi 
Heikki ja Hilda Väisäsen 
perheeseen Kurkijoen La-
pinlahdella. Isäni kuoli 
19.5.1931 Viipurin läänin-
sairaalassa vatsasyöpään 
53-vuotiaana. Minä olin siis 
vajaan viiden kuukauden 
ikäinen hänen kuollessaan.
Kerron tämän siksi, että 
ymmärtäisitte millainen oli 
tilanne vuosina 1931-34. 
Isäni oli ollut takaamassa 
jotakin ompelukonekaup-
piasta. Kun tämä ei pysty-
nyt maksamaan velkaansa, 
maksu otettiin takaajalta. 
Kotitilani Lapinlahdella 
oli 92 hehtaarin suuruinen, 
josta 15 hehtaaria peltoa ja 
loput metsää. Tila oli ostettu 
vasta 1920-21, ja rahat käy-
tetty siihen. Oli 1930-luvun 
pula-aika. Äidilläni, jolla oli 
suuri perhe, ei ollut muuta 
mahdollisuutta kuin myydä 
metsää takauksen maksami-
seksi.

Tapasin Onni Valkeapään 
vuonna 1953. Hän oli ollut 
kirjurina, kun metsäparis-

Kultainen Hamusen mummo
sikka oli ostanut ”kaiken 
ostajalle 92 hehtaarin mää-
räalalta kelpaavan puutava-
ran. Oksat, latvat ja lastut 
jäävät taloon”, oli kuulunut 
kirjattava teksti. Takaus saa-
tiin maksettua. Äidin usein 
käyttämä sanonta oli: “Pi-
hakuusikin vietiin.” Tämä 
kertoo sen, ettei äidilläni 
ollut liiemmälti rahaa.
Olin ehkä 4-vuotias, kun 
lähdimme äidin kanssa ky-
lään. Matkaa oli neljä tai 
viisi kilometriä. Tajusin 
jotenkin, että äiti oli kovin 
huolestunut. Hän oli henki-
sesti ja ruumiillisesti vahva 
ihminen. Hänellä oli usein 
tapana laulaa kävellessään 
tai työskennellessään.  Kun 
kävelimme siinä tiellä, lau-
loimme ”Oi, katsohan lintua 
oksalla puun”, jota minäkin 
jo osasin.
 Niin saavuimme Perä-
Hamuseen. Äiti kertoi, et-
tä Helna-mummo oli hyvä 
ihminen. Äidillä oli jokin 
paperilappu esiliinan tas-
kussa. Kun olimme olleet 
jonkin aikaa tuvassa, sanoi 

tämä Helna-mummo minul-
le: “Mene sinäkin tuonne 
ulos toisten lasten kanssa.” 
Siellä oli paljon lapsia, Pet-
teri oli ehkä vuoden minua 
vanhempi. 

Helna-mummo
auttoi meitä

Kun aikuiset olivat toimit-
taneet asiansa, äiti käski 
minua tupaan. Kun teimme 
kotiin lähtöä, sanoi äiti kii-
tokset Hamusen mummolle 
ja vielä perään: ”Tee tästä 
paperi. Kyllä minä koitan 
sen sitten joskus maksaa.” 
Helna-mummo sanoi: ”Me-
ne vain kaikessa rauhassa 
ja koita jaksaa lastesi kans-
sa.”
 Jälkeenpäin sain selville, 
että paperi, johon äiti rahaa 
oli saanut, oli verolappu. 
Sitten kun aikaa oli kulu-
nut niin paljon, että Helna 
Hamusen tytär Riitta ja mie-
hensä Tuomas Heinonenkin 
olivat kuolleet, tämä Petteri, 
josta jo aikaisemmin mainit-
sin, jutteli minulle. Kun hän 

oli käynyt läpi talon pape-
rit, oli siellä ollut sellanen 
nyssykkä papereita, joissa 
Helna Hamunen oli anta-
nut rahaa lainaksi, ja niitä 
oli ollut monta monituista. 
Kysyin Petteriltä, oliko 
meidän äidin nimellä lap-
pua. “Ei ollut”, sanoi Pet-
teri ja jatkoi: “Lieneekö 
koskaan ollutkaan?” Tämä 
keskustelu tapahtui vasta 
1960-luvulla Oripäässä tai 
Loimaalla Kurki-juhlilla. 
Minä olin jo ollut tovin nai-
misissakin: meidät vihittiin 
vuonna 1952.
 Elämä on kohdellut mi-
nua hyvin. Vaikka kaksi 
varatonta nuorta avioitui 
keskenään, ahkeroimalla 
olemme saaneet kaikkea, 
mitä elämältä kohtuudella 
voi toivoa. Kaikki on hy-
vin.
 Työntekotaito on köykä-
nen kuljettaa mukana, tar-
vitsee sitä tai ei. Tämän on 
elämä toteen näyttänyt.

Kerttu Virtanen 
o.s. Väisänen

 

 

Karjalatalolla Helsin-
gissä 2.-3.2. pidetyssä 
Karjalan Liiton järjes-
tämässä pitäjälehtisemi-
naarissa olivat edustet-
tuina Impilahtelainen, 
Jaakkiman Sanomat, Jo-
hannekselainen, Kurkijo-
kelainen, Oma Suojärvi, 
Pyhäjärvi Vpl, Rautulai-
sten lehti, Räisäläinen ja 
Suvannon Seutu. Lehdet 
ilmestyvät hyvin eri ta-
voin neljästä 25 kertaan 
vuodessa. Pitäjälehdis-
sämme on myös kerran 
vuodessa ilmestyviä 
julkaisuja. Osa lehdistä 
on sanomalehtipaperille 
painettuja tabloid-lehtiä, 
osa on aikakauslehden 
näköisiä.

Osa Karjalan Liiton järjestämään pitäjälehtisemaariin osallistuneista lehtien toimittajista. 
Kolmas vasemmalta on Jaakkiman Sanomien uusi päätoimittaja Riitta Reuhkala. Kuva Sa-
ija Pelvas, Karjalan Liitto.

Karjalaiset pitäjälehdet 
osa Suomen lehdistöä
Pitäjälehdet levikki- ja taittokysymysten äärellä

Paikallinen ja 
läheinen lehti

Suomen noin 150 paikal-
lislehden vahvuuksina ovat 
paikallisuus ja läheisyys, 
mitkä erottavat ne valta-
kunnallisista sanomaleh-
distä. Paikallislehdet lue-
taan usein erittäin tarkasti, 
koska ne kertovat lukijoiden 
lähiympäristöstä, paikallis-
hallinnosta ja oman kunnan 
tapahtumista. 

Kalle Keränen Suomen 
paikallis- ja aluetoimittaji-
en liitosta kertoi paikallis-
lehtien nykytilanteesta ja 
levikkikysymyksistä. Kerä-
sen mukaan paikallislehtien 
tilaajamäärä on laskenut hil-
jalleen. 

Karjalaiset pitäjälehdet 
painivat tavallaan samassa 
sarjassa: ne eivät ilmesty 
päivittäin ja ne kilpailevat 
lukijoista juuri läheisyydel-
lään. Nekin luetaan yleensä 
erittäin tarkasti. Tätä selittää 
myös useiden lukijoiden toi-
miminen avustajina. 

Tilaajat voivat tosin asua 
laajalla alueella, kotimaan 
lisäksi kaukana ulkomail-
lakin. Jos paikallislehti-
puolella levikki on laskenut, 
joidenkin lehtiseminaarissa 
esillä olleiden pitäjälehtien 
levikki on sen sijaan jopa 
kasvanut jonkin verran. 
Myönteisen kehityksen 
syiksi arveltiin lehtien ul-
koista uudistamista ja mo-
nenlaista markkinointia. 

Mistä 
tilaajia?

Jaakkiman Sanomien toi-
mittaja Tea Itkonen kertoi 
oman lehtensä tilaajahan-
kinnasta. Henkilökohtai-
sissa kohtaamisissa leh-
delle voidaan saada uusia 
tilaajia. Tällaisia tilanteita 
syntyy erilaisissa lukijata-
pahtumissa, kesäjuhlissa ja 
kirjamessuilla sekä suku-
seurojen tilaisuuksissa. 

Ikäluokka 40-50 on suu-
ri haaste – samoin lehti voi 
joutua katkolle silloin, kun 
suvun iäkäs tilaaja kuolee 
ja tilauksen jatkaminen tu-
lee kysymykseen. Nuoril-
le ja lapsille kohdistettuja 
palstoja kannattaa myös 
harkita uusien lukijoiden 
kasvattamiseksi. Erilaiset 
lahjatilauskampanjat ovat 
myös tuottaneet tulosta.

Yhteistyöllä 
eteenpäin

Kalle Keränen herätti kes-
kustelua eri lehtien yhteis-
työstä. Olisiko mahdollista 
vaihtaa juttuvinkkejä ja 
artikkeleita paikallisleh-
tien kanssa? Kirjoittavatko 
paikallislehdet esimerkiksi 
karjalaisten pitäjäseurojen 
kesäjuhlista? Riittääkö sii-
hen suuntaan lehdistötiedote 
tapahtumasta vai kannat-
taako tarjota valmista jut-
tua? Aktiivisuus puolin ja 
toisin voisi hyödyttää kum-

paakin osapuolta. 
Yhteiset ideat ja jutun-

aiheet myös pitäjälehtien 
välillä kannattaa muistaa. 
Seminaarin osanottajat 
toivoivat yhä enemmän 
yleiskarjalaisten aiheiden 
käsittelyä pitäjälehdissä. 
Toimittajat voisivat tarjota 
toisilleen eri puolilla Suo-
mea asuvien kiinnostavien 
ihmisten haastatteluja. 
   Vaikka useimmat pitäjä-
lehtemme ovat ilmestyneet 
kymmeniä vuosia, kaikki 
karjalaistaustaiset lukijat 
eivät tunne oman tausta-
pitäjänsä lehteä. Keskus-
telussa nousi esille yleisen 
tietoisuuden levittäminen 
pitäjälehtien olemassaolos-
ta. Ehdotukseksi tuli yhtei-
sen esitteen kokoaminen, 
ja siinä olisi lueteltu kaikki 
lehdet yhteystietoinen. Tätä 
esitettä voitaisiin jakaa eri 
tilaisuuksissa.

Muoto ja 
sisältö

Sukuviestin toimitussihteeri 
Elina Kuismin kertoi lehden 
painatukseen ja ulkoasuun 
liittyvistä asioista. Hyvin 
onnistuneet värit, kuvitus, 
sommittelu, otsikointi ja 
kuhunkin juttuun sopivat 
tekstityypit ovat omiaan 
parantamaan lehden luet-
tavuutta. 

Lukemisesta pitäisi tulla 
vaivaton ja miellyttävä ko-
kemus. Nykyajan tekniikka 
ja taittajien sekä kirjapai-
nojen mahdollisuudet pa-
rantavat lehtien ulkoasua 
ja vaikuttavat sisällönkin 
ymmärtämiseen.  

Kaija Sipilä
Johannekselainen 

Kurkijokelaisesta seminaarissa olivat Kurkijoki-Säätiön hal-
lituksen puheenjohtaja Anna-Maija Nurminen-Lempinen 
(oik.) ja päätoimittaja Raija Hjelm. Kuva Saija Pelvas, Kar-
jalan Liitto.
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Oi niitä aikoja
entisiä ja nuoruusaikoja noita

Eino Heikinmaa:

Sota-aika, osa 9

  Aallot olivat niin 
voimakkaita, että ne huuhtoivat 
yli kannen, joten laiva oli hetken 
aikaa kuin sukellusvene. Ensin 
keula katosi aallon sisään, joka 
nosti keulan takaisin ylöspäin. 

Siirto 
luostarille
Saavuttuani talleille löysin 
sieltä tallimestarin, sellaisen 
pitkän alikersantin, niin kuin 
patterin vääpeli oli kuvaillut. 
Luovutin ajokkini hänelle ja 
läksin etsimään toimistoa, 
jonne minun piti ilmoittau-
tua. Ja löytyihän se. 

Toimistossa ilmoitin, ku-
ka olen ja mistä tulen, ja an-
noin kirjekuoren, joka sisäl-
si henkilötietoni. Ihmettelin 
hiukan, miksi vääpeli luki 
niitä niin tarkkaan ja katsoi 
sitten minuun päin hyvin 
totisena ja sanoi: ”Mutta 
eiväthän nämä ole sinun 
papereitasi, koska näissä pi-
tuudeksesi on merkitty 160 
senttiä. Et sinä ole mikään 
160-senttinen,  vaan paljon 
pitempi.” 

Sen jälkeen kasvamises-
tani käytiin lyhyt keskuste-
lu, minkä tuloksena vääpeli 
totesi: ”Voihan se olla niin-
kin.” Sen jälkeen hän käski 
minun jälleen mennä tallille 
ja pääportin jälkeen heti va-
semmalle, jossa sijaitsi var-
tiotupa. Siellä minun piti il-
moittautua vartiopäällikölle, 
joka olisi minun esimieheni. 
Häneltä saisin työmääräyk-
set. 

Vääpeli ker-
toi, että siellä 
työskenteli muu-
tamia sotavanke-
ja maataloustöis-
sä, sillä armeija 
viljeli luostarin 
maita. Hän li-
säsi, että minun 
tehtäviini kuluisi sotavan-
kien vartiointi ja töitten 
valvonta ja että siellä oleva 
vartiopäällikkö määräisi 
tehtävät tarkemmin. ”Selvä 
on, Herra vääpeli”, vastasin 
ja poistuin. 

Mentyäni jälleen tallille 
noudatin annettuja ohjeita 
ja luulin osuvani oikeaan 
paikkaan, koska viereiseen 
oveen oli tehty raskas rauta-
salpa ja se oli lukittu isolla 
riippulukolla. Sisällä oli ali-
kersantti ja pari sotamiestä. 
Esittelin itseni ja asiani. He 
toivottivat minut tervetul-
leeksi, esittelivät itsensä ja 
toivoivat minun viihtyvän 
uudessa tehtävässäni.  Li-
säksi ryhmän johtaja, aliker-
santti osoitti tyhjän vuoteen 
lepopaikakseni. Edellinen 
vartija oli määrätty toisiin 
tehtäviin. 

Niin aloitin jälleen erilai-
set tehtävät. Nyt ei tarvinnut 
itse tehdä paljon, kun vain 
oli selvillä, mitä oli tehtävä. 
Yleensä yhdessä ryhmässä 
oli kaksi vankia, joissain 
tapauksissa pärjäsi yhdellä-
kin. Esimerkiksi veden ajo 
luostariin oli yhden miehen 
luottamustehtävä. 

Siellä oli vain yksi sel-
lainen hevonen, joka jaksoi 
vetää täyden vesitynny-
rin luostarinmäelle. Se oli 
hyvin raskasrakenteinen 
sotasaalishevonen, hidas-
liikkeinen, mutta voimaa 
sillä oli sitä enemmän. Sitä 
käytettiin pääasiassa paljon  
voimaa vaativiin ajoihin. 
Yleensä ne olivat karjan-
rehun tai vastaavien ajoja, 
sillä siellä oli kymmenkunta 
lehmää, joista saatiin koko 
saarella tarvittava maito ja 
osa voistakin. Siis kyllä siel-
lä töitä riitti.

Koska kevät tuntui tule-
van aika vauhtia, alkaisivat 
peltotyötkin pian. Maa-
talouspuolen vastaavana 
päällikkönä toimi sotilas-
mestari Anttalainen. Hänen 
tehtävänään oli sen puolen 
asioiden järjestelyt, ja kyl-
lä hän niissä mielestäni 
onnistuikin. Sinne saatiin 
maataloustraktorikin muok-
kaustyötä helpottamaan, 
mutta olihan muokattavaa-
kin kymmeniä hehtaareja, 
joten hevosilla tehtäväksi 
jäi vain kylväminen ja jyrä-
ykset. Eiväthän ne mitään 
outoja töitä minulle olleet, 
sillä minä olin jo kotonakin 
joutunut niitä tekemään, sil-
lä erolla tietenkin, että nyt 
vain valvoin, että kaikki tu-
li oikein tehdyksi, niin kuin 
oli määrätty.

Lannoitteiden kylvö tuot-
ti vähän vaikeuksia vangeil-
le, kun he eivät olleet sitä 
ennen tehneet, mutta sitä 
tekemällä he siihenkin op-
pivat. He olivat jo edellisenä 
kesänä siihenkin työhön tu-
tustuneet, joten sekin heiltä 
jo kävi jotenkin, ei ehkä ai-
van yhtä tasaisesti kuin jo 
ennen oppineelta. Muokka-
us joka oli tähän asti tehty 

hevosvetoisilla äkeillä, nyt 
se suoritettiin traktorilla, 
mikä nopeutti huomattavasti 
kylvöjen tekoa. 

Kylvö suoritettiin sitten 
hevosvetoisilla kylvökoneil-
la, joita oli kaksi kappaletta, 
joten se kävi aika nopeasti. 
Niin saatiin kevään tärkeim-
mät työt hyvissä olosuhteis-
sa ja ajoin suoritettua. Sit-
ten jäätiin vain odottamaan 
sadon korjuuta ja hyvää 
vuoden satoa, mutta toisin 
kävi.

Kevät muuttui kauniik-
si kesäksi, ja kaikki tuntui 
menevän aivan hyvin, jos 
sota-ajasta sellaista nimi-
tystä voi koskaan käyttää. 
Asemasotavaihe oli jo kes-
tänyt vuoden päivät, eikä 
mitään hälyttäviä merkkejä 
ollut näköpiirissä. Kaikil-
la rintamalohkoilla oli ai-
van rauhallista, niin myös 
Laatokalla. Joskus joku 
tuntematon lentokone lensi 
saaren yllä, ei mitään sen 
ihmeenpää. 

Yllätyskutsu
sisaren häihin

Elettiin kesäkuun puolta 
väliä, kun sain kotoa kir-
jeen. Se ei ollut mitenkään 
erikoista, mutta sen sisäl-
tö oli. Siellä oli hääkutsu. 
Vanhempi sisareni Aune ja 
hänen sulhasensa Olli vi-
hittäisiin helluntaina, johon 
oli vain vajaa kaksi viikkoa 
aikaa. Tietysti tuntui muka-
valta saada lomaa, kun edel-
lisestä lomastani oli kulunut 
jo melkein puoli vuotta. 

Menin seuraavana aa-
muna toimistoon ja esitin 
asiani. Esikunnan päällik-
kö ei ollut paikalla, niinpä 
esitin asiani vääpelille, joka 

lupasi viedä asian eteenpäin. 
Iltapäivällä sain tiedon, et-
tei sillä kutsulla voitu lomaa 
myöntää, täytyi olla viran-
omaisen todistus siitä, että 
häät todella pidettiin. Kutsu 
ei vielä mitään todistanut.

Menin kämpälle allapäin, 
sillä postin välityksellä en 
ehtisi asiaa selvittämään, 
eikä mitään muuta keinoa 
tainnut olla. Sitä siinä il-
lan mietittyäni minulle tuli 
mieleen, että vankileirihän 
oli jo koululta pois ja että 
siellä olisi ilmavalvonta-
asema. Mietin, voisikohan 
sinne saada puhelinyhtey-
den. Olisihan mahdotonta, 
ettei sinne olisi puhelinyh-
teyttä. Mutta se olisikin asia 
erikseen, miten sinne saisi 
yhteyden.

Menin aamulla keskuk-
senhoitajan juttusille ja 
selitin asiani hänelle. Hän 
otti asian vakavasti ja lupa-
si yrittää. Mitään numeroi-
ta ja tunnuksia en tiennyt, 
ja kaikilla keskuksilla ja 
vartiopisteillä oli omat sa-
lanimensä ja numeronsa. 
Ei kestänyt kauankaan, kun 
hän ojensi minulle luurin ja 
sanoi: ”Nyt Saareksen torni 
vastaa. Esitä asiasi lyhyes-
ti.”

Pian sieltä ilmoitettiin 
numerosarja ja peitenimi. 
Esitin itseni ja asiani. Ky-
syin häneltä, tunsiko hän 
kotiväkeäni ja oliko hän tie-
toinen siskoni vihkimisestä. 
Pyysin, että kotiväki lähet-
täisi toisen kutsun, jossa oli-
si viranomaisen varmennus 
tapahtuvasta vihkimistilai-
suudesta. Langan toisessa 
päässä oleva sanoi tunte-
vansa kotiväkeni ja toimit-
tavansa viestini perille heti. 
Kiitin keskuksenhoitajaa 
avusta ja jäin jännityksellä 
odottamaan vastausta.

Eikä kulunut montakaan 
päivää, kun sain uuden kut-
sun, joka oli aluepäällikön 
leimalla ja nimellä ja vih-
kimispäivämäärällä varus-
tettu. Niin sekin pulma rat-
kesi hyvin. Lomani pituus 
oli seitsemän vuorokautta. 
Sain litteran myös Liperiin, 
jossa Ollin koti sijaitsi, joten 
kävin saattamassa sisareni 
sinne. 

Liperistä palattuani ei 
jäänytkään kotona oloai-
kaa kuin muutama päivä, 
mutta hyvä sekin. Silloin 
sain nauttia kauniista alku-
kesän päivistä. En aavista-
nut, että ne olivat elämäni 
viimeiset päivät, jotka sain 
viettää Karjalassa rakkaal-
la synnyinseudulla. Silloin 
elettiin toivoen, että evak-
komatka olisi jo taakse jää-
nyttä elämää ja elämä tulisi 
jatkumaan synnyinseudulla, 
mutta toisin kävi. 

Pian koitti se päivä, jol-
loin reppu piti jälleen pakata 
ja matka suunnata Akkahar-

jun asemalle ja sieltä edel-
leen Huuhanmäen asemalle. 
Sieltä sitten piti edetä jalka-
patikassa Rauhalaan, jossa 
etappi sijaitsi. Kun Rau-
halassa oli ilmoittautunut, 
oli kuin yksikössä ja siten 
”turvassa”. Siitä eteenpäin 
matkanteko oli joskus epä-
varmaa kelirikon tai myrs-
kyn takia.

Laatokka
tutummaksi

Oli kevätkesän tuulinen 
ajanjakso. On kerrottu, et-
tä joskus kevätkesälläkin 
on sellaisia tuulisia jakso-
ja, että tuuli puhaltaa voi-
makkaampana useamman 
päivän ja saattaapa nousta 
aina myrskylukemiin asti. 
Tuolloin oli kysymykses-
sä luullakseni kesämyrsky, 
koska säähavaintoasema 
oli ilmoittanut lukemaksi 
viisi boforia tunnissa, mikä 
jo lasketaan kovaksi myrs-
kyksi. Silloin ei ole syytä 
lähteä vesille, ellei ole erit-
täin pakottavaa tapausta 
ja silloinkin vain kipparin 
omasta tahdosta. Moottori-
miehillä ja laivastossa olivat 
omat säännöksensä, joita ta-
vallinen sotamies ei tiennyt, 
joten oikein voimakkaaseen 
myrskyyn ei kenenkään tar-
vinnut lähteä.

Kun tulin puolen päivän 
aikaan etapille ja ilmoittau-
duin saapuneeksi, minulle 
ilmoitettiin, ettei ainakaan 
sinä päivänä laiva lähtisi 
Valamoon, koska oli niin 
kova myrsky. He olivat jo 
yhden vuorokauden odot-
taneet tuulen tyyntymistä, 
mutta toiveissa oli, että ehkä 
seuraavana päivänä päästäi-
si lähtemään, koska oli en-
nustettu tuulen vähän tyyn-
tyvän. Eihän minulla ollut 
mitään sitä vastaan, vaikka 
oltaisiin oltu pitempäänkin 
Rauhalassa, sillä siellä oli 

ruokaa ja peti missä nukkua. 
Kyllä armeijassa töitä riitti. 
Jos itse ei ehtinyt tehdä, niin 
sitten teki joku toinen. 

Kun seuraava päivä val-
keni, tuuli tuntui hiukan 
hellittäneen otettaan. Mutta 
aika voimakkaalta se vielä 
tuntui, ainakin ajoittain. 
Kellon käydessä puolta 
päivää kipparille tuli aika 
täyteen. Hän ilmoitti: ”Tä-
nään kello 13 me lähdem-
me. Säähavaintoasema on 
ilmoittanut, että tuuli on 
tyyntymään päin. Jos ei uut-
ta ilmoitusta tule, lähdemme 

parin tunnin päästä.”
Koska mitään uutta vies-

tiä ei saapunut, niin yhdeltä 
menimme satamaan, missä 
laiva meitä odotteli. Meni-
jöitä taisi olla kymmenkun-
ta. Lottia oli pari, samoin 
sotilaskotisisaria, yksi up-
seeri ja loput aliupseereita 
ja miehistöön kuuluvia noin 
kymmenkunta kaikkiaan.

Alus, joka liikennöi Vala-
mon ja Lahdenpohjan väliä, 
oli entinen munkkien käy-
tössä ollut pieni yksinkertai-
nen rautalevystä rakennettu 
alus, joka oli kuulemma hy-
vin merikelpoinen. Siinä oli 
konehuoneen lisäksi ainoas-
taan yksi hytti, joka sijaitsi 
kannen alapuolella. Sinne 
lomilta palaava joukko juuri 
mahtui. Yläpuolella oli vain 
kipparille pieni hytti, josta 
oli hyvä näkyvyys ohjata 
laivaa. Lisäksi kantta reu-
nusti lähes metrin korkui-
nen verkkoaita ja katto, joka 
suojasi kansimatkustajia lii-
alliselta auringonpaisteelta 
ja sateelta.

Voima-niminen alus lähti 
halkomaan Laatokan aalto-
ja. Miehistö oli tietoinen 
siitä, että edessä saattoi olla 
ankarakin aallokko. Aluksen 
kippari tiesi sen ja tunsi lai-
vansa, sillä tämä ei ollut hä-
nen ensimmäinen myrskyi-
nen matkansa, päinvastoin 
kuin meille muutamille mat-
kustajille, ainakin minulle. 
Kun olimme melkein tunnin 
ajaneet, saavuimme Kelpän 
patterille ja vartiotornille, 
josta avautui aava Laatokka. 
Vielä oli kaksi kolmasosaa 
matkasta jäljellä

Sen huomasi siellä hytis-
säkin, kun laiva alkoi keinua 
aivan toisenlaiseen tahtiin. 
Silloin ei vielä ollut langat-
tomia puhelimia eikä Voi-
massa ollut radiolähettimiä. 
Kelpän vartiotorni ilmoitti 
Valamoon, että Voima ohitti 
Kelpän klo 14 ja että suunta-
na oli Valamo, joten se olisi 
perillä kahden ja puolen tai 
kolmen tunnin kuluttua. 

Tuulta
kerrakseen

Ei oltu ajettu aavaa Laato-
kan selkää kovinkaan kau-
an, kun laiva alkoi keinua 
huomattavasti kovemmin. 
Se veti mielen totiseksi. 
Kävi mielessä, kuinkahan 
oikein kävisi. Lisäksi nais-

matkustajista 
joku rupesi 
voimaan pa-
hoin, joten 
tunnelma al-
koi hytissä 
käydä vähän 
hankalaksi , 
joten me nuo-
remmat mie-

het katsoimme parhaaksi 
nousta kannelle. Siten hyt-
tiin tuli hiukan enemmän ti-
laa. Ei se kansipaikkakaan 
mikään ihannepaikka ollut, 
mutta olihan siellä ainakin 
raitista ilmaa. Onneksi oli 
aika lämmintä, vaikka tuuli 
oli niinkin voimakasta, että 
sitä voi sanoa myrskyksi, 
ainakin näin vähän vesillä 
liikkuneen mielestä. 

Matka jatkui myrskystä 
huolimatta, ja tuntui, että 
se vain voimistui. Vai oliko 
se pelon aiheuttamaa tun-
tua? Olin nimittäin kuullut, 

että joka seitsemäs aalto oli 
isompi ja voimakkaampi 
kuin ne väliaallot. Rupe-
sinkin aikani kuluksi niitä 
laskemaan, ja kyllä se piti 
paikkansa. Aallot olivat niin 
voimakkaita, että ne huuh-
toivat yli kannen, joten laiva 
oli hetken aikaa kuin sukel-
lusvene. Ensin keula kato-
si aallon sisään, joka nosti 
keulan takaisin ylöspäin. 
Samalla aalto pyyhkäisi yli 
kannen, ja hetken päästä 
taas mentiin harjalta alas 
niin, että potkuri löi tyh-
jää, ainakin koneen äänestä 
päätellen, sillä moottorin 
kierrokset nousivat hetkek-
si huomattavan korkeiksi. 
Sukellus oli aina seitsemän-
nen tai kahdeksannen aallon 
kohdalla. 

Tämä alus oli rakennettu 
todennäköisesti juuri tämän-
tapaisia olosuhteita varten. 
Kun konehuoneeseen ja 
hyttiin johtavat luukut sul-
jettiin, ei kannelta päässyt 
vesi sisälle, vaan se valui 
takaisin järveen. Ylöspäin 
oli vain kaksi ilmatorvea, 
joista raitis ilma pääsi niin 
konehuoneeseen kuin hyt-
tiinkin, ettei siellä tullut 
hapen puutetta.

Pelko
sydämessä

Vaikka alkumatkan aikana 
oli jo huomattu, että alus on 
hyvin merikelpoinen, alkoi 
sittenkin matkan jatkuessa 
pelon tunne vaivata: ”Mitä 
jos sittenkin sattuu vaikka 
konerikko tai jotain muuta 
sellaista, mitä ei voi etukä-
teen aavistaa?” Ja sekin tuli 
mieleen, että jos apua tar-
vittaisiin niin, miten siitä 
viestitettäisiin. Myrskyssä 
ei lippuviesti näkyisi, eikä 
laivassa ollut radio- eikä 
puhelinyhteyttä mihinkään 
niin, että oltiin Luojan ar-
moilla. 

Siinä myrskyssä ei mit-
kään pelastusoperaatiot 
olleet mahdollisia. Eikä 
sellaista kalustoakaan ol-
lut käytettävissä, jolla olisi 
voinut lähteä liikkeelle näin 
kovassa myrskyssä. Oli vain 
toivottava, että kaikki meni-
si hyvin.

Kun myllerrystä oli kes-
tänyt jo jonkun aikaa, ehkä 
tunnin, niin uppoamisen  
pelkokin alkoi häipyä. Mut-
ta tilalle tuli uusi pelonaihe, 
ainakin minulle. Mahdam-
meko osua kohti saariryh-
mää vai menemmekö ohitse, 
sillä normaalisti kahden tun-
nin ajon jälkeen olimme jo 
aika lähellä. Nyt oli jo tultu 
kolmisen tuntia, eikä sata-
masta ollut vielä tietoakaan. 
Mutta luotimme kippariin. 
Hän kyllä teki parastaan ja 
ohjaisi laivan onnellisesti 
satamaan. 

Aikamme vielä aalloilla 
keinuttuamme alkoi tun-
tua siltä, että aallot hieman 
pienenivät vai tottuiko nii-
hin vain. Kuitenkin tuli 
sellainen olo, että siitä tai-
dettaisiin hengissä selvitä. 
Näkyvyyttä ei vielä ollut 
ainakaan siitä kannelta. Eh-
kä kippari näki jotain, kun 
hän oli hiukan ylempänä. 
Aikamme vielä keinuttu-
amme aalloilla, jotka olivat 
jo huomattavasti pienempiä, 
alkoi toivo elää: taidamme 
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  Silloin sain nauttia 
kauniista alkukesän päivistä. 
En aavistanut, että ne olivat 
elämäni viimeiset päivät, jotka 
sain viettää Karjalassa rakkaalla 
synnyinseudulla.  
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sittenkin päästä perille. 
Elimme sota-aikaa, henki 

on aina vaarassa. Siihen oli 
totuttava, oli tilanne mikä 
hyvänsä. Ja vihdoin alkoivat 
vilahdella Valamon saaret 
ja pääkirkon torni myrs-
kyn keskeltä, siten kippari 
osasi ohjata laivan oikealle 
reitille, joten saavutimme 
onnellisesti määränpään ja 
aluksemme lipui rauhalli-
sesti Luostarin lahteen, jo-
hon tuuli ei käynyt. Tuntui 
oudolta, kun laiva ei kei-
nunutkaan, mutta laivassa 
olijat kyllä keinuivat.

Onnellisesti
huojuvat 

Laiva saapui onnellisesti 
Valamoon ja kiinnitettiin 
Luostarin laituriin runsaat 
kaksi tuntia myöhässä. Me-
risairaat ja läpimärät mat-
kustajat pääsivät vihdoin 
kovalle maaperälle, joka 
tuntui keinuvan aikalailla. 
Mutta kaikki olivat onnel-
lisia ja kiitollisia etevälle 
kipparille, koska päästiin 
onnellisesti perille.

 Satamasta hajaantui on-
nellinen joukko matkalaisia 
kukin omille teilleen. Minä 
menin suoraan kämpälle-
ni, joka sijaitsi työmiehen 
talossa. Se taas sijaitsi 
200-300 metrin päässä itse 
luostarista. Tässä rakennus-
kokonaisuudessa sijaitsivat 
kaikki työnjohtajien ja työn-
tekijöitten asunnot. Lisäksi 
siinä olivat navetta, talli ja 
varastotilat. Ne oli raken-
nettu neliön muotoon, joten 
keskelle jäi laaja sisäpiha. 

Koska tehtäviini silloin 
kuului valvoa sotavankeja, 
jotka työskentelivät maata-
loustehtävissä, sillä armeija 
viljeli luostarin maita ja sillä 
oli myös nautakarjaa maidon 
ja voin tuottamista varten,  
sillä  karja ja maanviljelys 

töistä vastaava työnjohto ja 
työväki oli majoitettu näihin 
rakennuksiin. 

Sisällä kaikki hämmäs-
tyivät kovin ja kyselivät 
kilvan: ”Kuinka olet siinä? 
Miksi olet aivan märkä? Ei-
hän näin kovalla myrskyl-
lä kukaan lähde vesille.” 
Vastailin, minkä kerkesin: 
”Se ei ollut minusta kiinni. 
Koska laiva läksi, niin minä 
kävin kyytiin, ja nyt ollaan 
tässä, vaikka vähän märkä-
nä. Totta puhuen kyllä mi-
nuakin pelotti. Kun Kelpältä 
lähdettiin, niin tuntui siltä, 
ettei siitä millään hengissä 
selvitä. Mutta tässä sitä nyt 
ollaan. Näin märkä olen sik-
si, että minä ja yksi toinen 
nuori poika matkustimme 
kannella, koska hytti oli ai-
van täynnä ja siellä olevat 
naishenkilöt rupesivat voi-
maan pahoin. Koska aalto 
pyyhki yli kannen, niin me 
pojat vähän kastuimme, 
mutta kyllä kesä kuivaa.” 

”Kyllä täälläkin vähän 
ihmeteltiin, kun vartiomie-
het soittivat sumukelloa tun-
nin ajan. Ajattelimme, kuka 
hurjapää oli lähtenyt näin 
kovalla myrskyllä vesille.” 
Oli nimittäin määrätty, että 
kovan sumun tai myrskyn 
yllättäessä soitetaan luosta-
rin kirkon tornikelloa, jonka 
ääni ohjaisi sitten myrskys-
sä tai sumussa olevaa alus-
ta oikeaan suuntaan. Koska 
Kelppä oli ilmoittanut, että 
Voima oli ohittanut sen noin 
klo 14. Kun kahteen tuntiin 
ei vielä näkynyt mitään, niin 
silloin miehet aloittivat su-
mukellon soiton. Kuuliko 
kippari soittoäänen, sitä en 
tiedä. Me kannella olijat em-
me kuitenkaan sitä kuulleet, 
mutta sillä kertaa matka kes-
tikin puolta kauemmin. 

Jatkuu…

Olen tuota asiaa miettinyt 
monta kertaa ja todennut, 
että muuttuuhan se. Suun-
ta vain on arvoitus. Onko 
se oikea vai väärä? Viime 
aikoina olen huomannut, 
että on tapahtuntu paluuta 
entiseen, vaikka laulussa 
sanotaan, että aika entinen 
ei koskaan enää palaa.
 Parinkymmenen vuo-
den aikana on opetettu, että 
maito, voi ja kerma ovat 
kaiken pahan alku ja juuri. 
Tuli muotiin pesty maito, 
huuhdottu maito ja punai-
nen maito. Tänä aamuna 

Muuttuuko 
maailma
– ja mihin suuntaan

sanottiin, että vanhuksien 
ruokaan lisätään kermaa 
ja rasvaa. On myös todet-
tu, että vanhukset syövät 
enemmän ja ruoka maistuu 
paremmalta. 
 Minä olen oppinut kauan 
sitten, että kerman kera siitä 
saa kaksin verroin parempaa. 
Eihän se makuaisti ainakaan 
minulta ole mihinkään hä-
vinnyt, vaikka kuulun 
vanhempaan ikäluokkaan. 
Jos vielä jätettäisiin liiat 
lääkkeet pois ja mausteissa 
käytettäisiin suomalaisessa 
pellossa kasvatettuja tuot-

teita, niin johan vanhukset 
piristyisivät.
 Tutkijoitakin on liikaa. 
Luulen heidän tarvitsevan 
koekaniineita siihen, miten 
tuotteet toimivat. Toinen 
asia, jota pohdiskelen on 
nuoriso. Pidän nuorista ja 
lapsista sekä lapsenmieli-
sistä ja siksi olen surullinen 
nuorison tulevaisuudesta. 
Meillä ei median mukaan 
pitäisi olla luokkajakoa. 
Mielestäni mennään huo-
noon suuntaan, koska va-
paan kasvatuksen saanut 
sukupolvi kasvattaa nykyi-
siä lapsia. Vastuuta ei oteta, 
eikä kukaan halua tunnustaa 
syyllisyyttään. Ennen van-
haan jahdattiin pirtulaivoja 
ja –veneitä Suomenlahdella, 
ja voittajista ja voitetuista 
tuli kansan suussa suuria 
sankareita. Mutta silloin 
kansa kunnioitti president-
tiä, hallitusta ja virkavaltaa 

sekä eduskuntaa. 
Nyt haetaan syyllisiä polii-
seista. Eduskuntaan kelpaa, 
kunhan vain on korkeasti 
koulutettu. Pitäisiköhän 
eduskuntaan aikoville pe-
rustaa eri koulu?
 Näitä muutoksia ja tapah-
tumia olen käsitellyt vähän 
huumori mielessä. Meillä on 
asiat hyvin. Lunta tuli, ja lap-
set pääsivät kelkkamäkeen. 
Eläkkeet tulee pankkiin, ja 
työttömyyttä, vanhuksia ja 
terveyttä hoidetaan hyvin 
ainakin puhujien mielestä. 
Suurkuntia syntyy kuin sie-
niä sateella. Kolmenkymme-
nen vuoden jälkeen aletaan 
niitä taas pienentää. Lumis-
ta, valoisaa kevättä kaikille 
kansalaisille, toivoo

Hautamäen Lyyli

Valtakunnassa kaikki 
hyvin!

Mie taijan pyytiä anteeks, 
ku mie en ole se oikii “Sa-
vonmuan Hilma” enkä ies 
syntyperäne kurkjokelai-
nen. Mutko mie alotan alust. 
Miekö olin vielä pien tyttö 
äitin helmas siel Karjalassa, 
ni äit sano, että on sellaine 
pitäjä ku Kurkjoki. Ja siellä 
huastetua ni jot – ise ries ja 
kirves kiäs. Ja eikös käynt 
niin jotta ko mie kasvon 
suuremmaksi ni mie mänin 
käymää Elisenvuarassa sis-
koi katsomua. 

Ja sit ko mie vielä kasvon 
ja kiertelin jos jossai, ni mä-
ni vielä uuvestua käymiä, ja 
sit mie jäinki sinne asumua. 
Ja oikein miut otettii Kurki-
join kirjoi, ku sielt löyty se 

Kynän varresta 
taikka lukijan kynästä
niin kuin toimitus sanoo

elämän tover. Siel ilot ilottii 
ja surut surtii. Ja siellä lap-
setki näk päivän valon. 

Mut eihä mittiä ijäks riitä. 
Tul sota ja suuret surut. Män 
lapsilta isä ja kot. Ja sitko 
meitä ruvettii heittelemmää 
jos mihi ja minkälaisella 
kyyt pelillä. Ainahan se pe-
sän pohja löyty. Ja ku työtä 
löyty, ni ei nälän päiviä. 

Mut piästiihä myö vielä 
Karjalaa. Siel alko uuvet 
tuumat. Etupiässä työtä ja 
tuas työtä. Ei ollu kottii 
enempiä ku muutakuo hyv-
viä. Koin tekkiiki puuttu. 

Sit löyty sellaine mies, 
mikä ol Savossa syntynnä, 
ja hiä tek meille koin vaik-
ka kerruu tarpeista. Ja nyt 

alkua hiämöttiä se mistä 
alussa sanon. Sinne jäi sek-
kii kot, ja muat ja mannut 
piäl parissua. Sen jälkie on 
tuas eletty mones paikas ja 
tehty oikien paljo työtä. 

Nyt ollua tiäll Savossa, 
mihi miun miehein tahto, 
ja nyt meillä on tuas oma 
kot. Ikän hänen oma tekone. 
Savolaisit sanotuo että hyö 
viihtyis vua piälysmiehinä, 
mutta kyllä tämä Otto-poika 
töpinäks pannoo ja valmista 
tulluo. 

Tämän meijän koin löy-
tiä täst tien ristist, niin että 
tulkua katsomua. Lämmin-
tä kättä annetua ja puhetta 
jatkoks. Kesällä tiällä on 
kaunista. Ves välkkyy siel 
ja tiäl. Piäsöö onkimua ja 
uimua. Ja ku alkua kärpäne 
elliä, ni turistij kulkua jos 
minne päin. Ko vua ymmär-
täis aina heijän puhettoa. 

Kiitoksii vua ku kehtu-
atta kuulla näitä uakkosii. 
Tätä Kurkjokelaista lehtii 
ku ruvettii perustamua, ni 
mieki lupasin panna mar-
kan päivänä taltee, jotta sais 
tilattuu sen lehen. Mutta ei 
pie vanhua muistua. Sille 
pitkä nenä ja mie olin koto-
na ku sitä koristetta juottii. 

Ei jatkeu tarvi. 
Jotta luvetua ja muiste-

tua tätä meijän lehtii. Sehä 
on ku kappale sitä rakasta 
Karjalua. Ja sit vielä tervei-
set Martta-siskoloille. Las-
kiaineki on vielä lähellä ja 
tullua mielie ne hevoskyyvit 
ja ompeluseurat. Nii että hy-
vvii kyytilöi vua. Terveiset 
sinne ja tänne kuka missäki 
lie.

              S. M. H.

Juttu on julkaistu Kur-
kijokelaisessa nro 8/1958 
tasan 50 vuotta sitten lau-
antaina 22.2.1958.

Terveyskeskuksen odotus-
huoneessa oli kaksi lasta ja 
punkkari. Lapset leikkivät 
aikansa keskenään, kunnes 
toisella välähti: “Nyt minä 
tiedän, miksi tuo peikko on 
täällä! No, tietysti siksi, 
ettei sillä ole häntää!”

Hymyä
huuleen

Isän kanssa sillalla
Nään Kopsalan kunnaat ja koivikkohaat.
Asilan koskensillalla seistä saan.
Veden pauhua kuulen, 
annan hyväillä kasvoja tuulen.
Maisemat kauniit nuo kiehtoo niin.

Rannalla Laatokan seisoi isän lapsuuskoti kerran.
Hän siellä syntyä sai ja kasvaa
kera suuren sisarusparven pois polvihousuistaan.

Sota yllätti Karjalan kansan,
pois kotoa pakotti lähtemään.
Kaik’ jäädä sai, mi rakasta ollut ois’,
kotitalo ja tanhuat tutut.

Tykin kumu kaukaa kuului,
pelko kiirehti lähtijää.
Tieskö tuota silloin kukaan,
josko koskaan palata vois?
- - -
Puol’ vuosisataa aikaa vierinyt lie,
kun koti-Kopsalaan palasi isäni tie.
Maisemat muuttuneet, puskittuneet meitä tervehti.
Osa taloista poissa: purettu, poltettu.

Pihapiirissä metsittyneessä alla tuuheiden kotikuusten
Isä mulle näytti lapsuudenmaisemaa: kotikoivut 
kellarin kupeella, rauniot kotitalon, aita, navetan.
Palas’ ajatukset aikaan lapsuuden.

Isän tunteet helpottuneet ma nähdä sain 
ja kokea sisäistä rauhaa
kanss’ vierellä isän, kotipihallaan,
käen kukkuissa Karjalan mailla.

A. N.
Runossa kerrotaan Eino Parkkalista, joka lähti evakkoon 
Hiitolan Kopsalasta.
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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

MUSIIKKIVÄEN
PALVELUPAIKKA

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

Puh. 762 2669

Vastapäätä Loimaan
Aluesairaalaa

ONKS
TIETOO
VASTAUKSETUKKKKKKKKKKSSSSSSSSSSSSSSSSSET

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

EHT-
liiton
jäsenErikoishammasteknikko

MARKO ROSENDAHL
Vastaanotto Heimolinnankatu 14 Loimaa

Ajanvaraus puh. (02) 763 1179

1. Aleksei Kosyginin
2. salkuton ministeri
3. Puolan (Lech ja Ja-

roslaw Kaczynski)
4. metsäkana
5. noin 350 vuotta sitten
6. vuonna 1918 (väliai-

kaisena)
7. merimiehet
8. John Vikström
9. Niili (6 670 km)
10. kessu

Punajuuren maku on ma-
kean pähkinäinen. Juuri nyt 
punajuuri maistuu keittoina, 
patoina ja uuniruokina. Val-
miiksi soseutetusta puna-
juuresta syntyy sosekeitto 
käden käänteessä. Puna-
juuriröstejä saa valmiina. 
Vai kokeilisiko marinoitua 
punajuurta mozzarellan ja 
limettikastikkeen kera?

Syvän punainen punajuu-
ri, oikeammin punajuurikas, 
on suomalaisille vanhastaan 
tuttu. Ruoan ammattilaiset 
ja ruokaa harrastavat osaa-
vat punajuurta edelleen 
arvostaa. He puhuvat mie-
lellään punajuuren puolesta 
ja pitävät punajuurta inspi-
roivana ja monikäyttöisenä 
raaka-aineena.

Nuori polvi, alle 35-vuo-
tiaat aikuiset, nuoriso, kou-
lulaiset ja lapset eivät enää 
tunne punajuurta omakseen. 
Varttunut väki puolestaan 
käyttää punajuurta taval-
lisimmin vain etikkasäi-
lykkeenä ja rosollin ainek-
sena. Moni on punajuurta 
itsekin viljellyt.

Nyt on syytä koota eri 
tahot tarttumaan toimeen 
punajuuren puolesta, jotta 
punajuuresta saadaan koko 
kansan juures. Elintarvike-
teollisuudelta ja kasvisten 
muilta jatkojalostajilta toi-
votaan lisää puolivalmisteita 
ja herkullisia valmisruokia 
punajuuresta niin vähittäis- 
kuin suurkeittiövalikoimiin-
kin ja kaupalta ponnistuksia 
tuoda nämä esiin.

Tuttu 
punainen

Punajuuri sijoittuu kasvisten 
viiden värin kartalla sinisen, 
purppuran ja violetin ryh-
mään. Verenpunainen väri 
on nimeltään betasyaniini.
Punajuuren poikkileikkauk-
sessa näkyvät renkaat joht-
uvat paksuuskasvusta, jossa 
kuoren alle kehittyy sisäk-
käisiä soluvyöhykkeitä.

Keitettäessä punajuuret 
luovuttavat väriä ja värjää-
vät padassa tai kattilassa 
olevat muut ainekset. Väri 
on kaunis, ja sitä käytetään-
kin hyväksi niin ruoanval-

Punajuuri on vuoden vihannes
Versoista uunipunajuuriin - borssista rösteihin

mistuksessa kuin elintarvi-
keteollisuudessa. Kun pu-
najuuret keittää kuorineen 
ja juurineen, väri ei karkaa. 
Kypsyminen vie reilun tun-
nin. Keitetyistä punajuurista 
kuori irtoaa helposti käsin
tai juuresveitsen avulla.

Raidallinen, 
keltainen, valkoinen

Raita-, kelta- ja valkojuurik-
kaat maistuvat punajuurelta. 
Halkaistusta raitajuuresta 
näkyy, kuinka valkoista 
maltoa koristaa tikkataulu-
maisesti vaaleanpunainen 
raidoitus. Raakana raidoitus 
erottuu, mutta haalenee
huomattavasti keitettäessä.

Raitajuuri onkin elegan-
tein ohuina, raakana ma-
rinoituina viipaleina. Vii-
nietikan hapokkuus pukee 
raitajuuren makua. Raak-
amarinoinnin lisäksi raita-
juuri sopii vokattavaksi eli 
pikapaistettavaksi pannulla 
pienessä öljymäärässä ilman 
kantta. Makua voi tehostaa 
ripauksella (ruoko)sokeria.

Keltajuuri suorastaan 
hehkuu kullankeltaisena. Se 
maistuu hieman punajuurta 
miedommalta ja makealta. 
Väri säilyy hyvin ja syve-
nee keitettäessä. Keltajuuri 
maistuu herkulliselta niin 
raakana kuin kypsänäkin. 
Valkojuurta voi pitää al-
biinona punajuurena. Sen 
punajuurimainen maku on 
mieto ja makea.

Luonnonvaraisena puna-
juurta kasvaa edelleen Vä-
limeren maissa ja Lounais-
Aasiassa. Samasta kanta-
muodosta kuin punajuuri 
ovat kehittyneet
myös sokerijuurikas, rehu-
juurikas ja lehtijuurikas eli 
mangoldi.

Punajuuren lehteviä, nuo-
ria naatteja on entisaikaan 
käytetty pinaatin tapaan. 
Tuolloin itse juuri varattiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin. 
Nykyään Euroopassa viljel-
lään salaattikäyttöön pieniä 
punajuurikkaan lehtiä. Suo-
messa näitä ei ole saatavina. 
Sen sijaan muutama yrittäjä 
tuottaa kasvihuoneissa pu-
najuuren versoja, jotka näyt-

tävät upeilta ja maistuvat 
herkullisilta.

Lämpimiä 
klassikkoruokia

Klassikkoruoista löytyy mo-
nia, ehkä osin unohduksiin 
jääneitä punajuuriherkkuja. 
Kokeilemisen arvoisia juuri 
nyt ovat borssi, lindströmin-
pihvit, punajuurisosekeitot 
ja punajuuriröstit. Soseu-
tettu, kypsä punajuuri an-
taa perunasoseeseen hienon 
värin. Kesällä sadon ensim-
mäisillä pikkupunajuurilla 
herkutellaan kuten uusilla 
perunoilla. Ne keitetään ja 
nautitaan sitruunavoivaah-
don tai laadukkaan öljytil-
kan saattelemina.
 Talvella punajuuri kan-
nattaa lohkoa ja paahtaa 
uunissa. Ennen uunia pyö-
räytys öljyssä, mausteek-
si ripaus suolaa, rouhaisu 
pippuria, tilkka hunajaa ja 
muutama oksa timjamia. 
Makeus korostuu, joten 
sen vastapainoksi kannat-
taa punajuurille pirskotella 
muutama tippa balsamicoa, 
viinietikkaa tai sitruuname-

hua. Toinen tapa valmistaa 
uunipunajuuret on kääriä 
juurikkaat folionyytteihin 
kokonaisina. Kypsyminen 
kestää 150-asteisessa uunis-
sa 1-3 tuntia koon mukaan. 
Jos tarvitsee vain yhden tai 
kaksi kypsää punajuurta, 
kannattaa käyttää mikro-
aaltouunia. Pari punajuurta 
kypsyy 8-10 minuutissa täy-
dellä teholla. Loistava kasti-
ke uunipunajuurelle syntyy, 
kun maustaa tuorejuuston 
raastetulla piparjuurella.
 Punajuuren käyttö raak-
ana on vielä harvinaista. 
Hienoksi raastettu, suika-
loitu tai ohueksi viipaloitu 
punajuuri maistuu ja säilyy 
hyvin öljy-balsamicokastik-
keella täydennettynä. Salaa-
tissa punajuuren kumppa-
neina maistuvat omena tai 
appelsiini ja yrteistä minttu, 
salvia tai rosmariini. Lisäk-
si sopivat sinihomejuusto, 
vuohenjuusto, feta tai hal-
loumi eli melko voimakkaat 
juustot, miksipä ei myös 
kotoinen leipäjuusto. Puna-
juurisalaatin viimeistelevät 
pähkinät.
 Punajuuren hienosta vä-

Punajuuri-sipulikeitto lämmittää. Kokeile fl unssan ensi oi-
reiden ilmaannuttua. Kuva: Kotimaiset Kasvikset ry/Tommy 
Selin, Slidemania.

ristä on hyötyä, kun tehdään 
punajuuririsottoa. Samaan 
tapaan voi valmistaa kau-
niin punajuuricouscousin, 
punajuuri-vehnärisoton 
vehnä- tai spelttijyvistä tai 
punajuuribulgurin. Muita 
moderneja tapoja käyttää 
punajuurta ovat punajuu-
ritimbaalit ja -terriinit tai 
punajuuripesto keitetystä 
punajuuresta. Leivonnassa 
voi yllättää värjäämällä lei-
pä- tai vaikkapa grissinitai-
kinan punajuurella.

Hyvä 
ravintoarvo

Punajuuri sisältää monipu-
olisesti kivennäisaineita: 
paljon kaliumia, kalsiumia, 
mangaania, natriumia, kupa-
ria, rautaa ja sinkkiä. Vita-
miinejakin punajuuresta saa 
mukavasti. Beetakaroteenin 
lisäksi löytyy E-, C- ja B-
ryhmän vitamiineja. Merkit-
tävänä voi pitää folaattia, 
joka vaikuttaa punasolujen 
uusiutumiseen ja aineen-
vaihduntaan sekä verisuon-
ten hyvinvointiin. Folaatin 
saanti on suomalaisten ruo-
kavaliossa vähäistä.
 Punajuuri kerää maa-
perästä nitraatteja, joten 
sitä ei suositella alle yksi-
vuotiaille lapsille. Nitraatti 
voi muuttua elimistössä ni-
triitiksi ja heikentää hemo-
globiinin kykyä kuljettaa 
happea soluille. Kasvisten 

keittäminen ja kuoriminen 
vähentävät nitraattipitoi-
suuksia.

Punajuuri-
sipulikeitto

1-2 punajuurta
2-3 sipulia
2-3 rkl öljyä
2 valkosipulinkynttä
1 tl basilikaa
1 tl meiramia
1 laakerinlehti
1 kasvisliemikuutio
mustapippuria
2 dl punaviiniä tai rypäle-
mehua
3-5 dl vettä

Kuori ja suikaloi punajuuret. 
Kuori ja lohko sipulit. Kuu-
menna punajuurisuikaleita 
ja sipulilohkoja öljyssä mie-
dolla lämmöllä noin 20-30 
minuutin ajan. Lisää mur-
skattu valkosipuli ja maus-
teet sekä osa viinistä. Anna 
hautua 15-20 minuuttia. 
Lisää loput viinistä ja vesi. 
Soseuta keitto tai tarjoa sel-
laisenaan.

Kotimaiset Kasvikset ry

Punajuuriasetelmassa 
vasemmalta raitajuuri, 
keltajuuri ja punajuuri. 
Kuva: Kotimaiset Kasvik-
set ry/Teppo Johansson.


