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Kurkijokelaisen, hiitolaisen ja karjalaisen hengen vaalija ja ajankohtaisten kysymysten selvittäjä

Seuraavat lehdet ilmestyvät 
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tiistaisin ja perjantaisin klo 9-14.
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Tässä artikkelissa on uskal-
tauduttu arvioimaan Kurki-
joella 1990-luvulla toteutet-
tujen kahden lähialueyhteis-
työ-projektin vaikutusta ja 
merkitystä. Näitä hankkeita 
on käsitelty jo aikaisemmis-
sa Kurkijokelaisen nume-
roissa. Monista eri lähteistä 
satujen tietojen perusteella 
tehdyistä arvioista ja pää-
telmistä on vastuussa vain 
kirjoittaja. 

Sovhoosien, kolhoosien, 
perunavarastojen, perunan 
siemenviljelysten ja muiden 
suurehkojen maataloudellis-
ten hankkeiden tukemista 
lähialueyhteistyöllä ja tuella 
on erittäin paljon, rajusti ja 
tunteenomaisesti kritisoitu 
mediassa, Internetissä ja 
netin keskustelupalstoilla. 
Niiden pyörittelyyn ei ole 
syytä upota ja haksahtaa. 
On kuitenkin aihetta kysyä, 
olisiko sittenkin ruohon-
juuritason pienistä purois-
ta mahdollisesti vähitellen 
kasvanut suurempi virta, 
kun esimerkki olisi levin-
nyt, rahaa olisi suunnattu 
oikealla strategialla, tehty 
riittävästi välitarkistuksia 
ja aputoimia, tuettu fer-
merien omatoimisuutta ja 
markkinaponnisteluja se-
kä huolehdittu seurannalla 
onnistumisesta. On hieman 
jälkiviisautta todeta, että 
fermereiden hankkeet oli-
vat ja ovat edelleen osittain 
perheen omavaraisuuteen 
tähtäävinä taloudellisesti 
kestävämpiä kuin rahata-
louden varassa pyörivät isot 
yritykset. Toisaalta kuka oli-
si voinut etukäteen ennustaa 
NL:n nopean hajoamisen ja 
sen jälkeisen Venäjän erit-
täin suuret hallinnolliset, 

taloudelliset ja sosiaaliset 
myllerrykset. Ne ovat edel-
leenkin käynnissä.

Pienimuotoisten ja vähän 
suurempienkin hankkeiden 
tiellä oli ja on edelleen suu-
ria esteitä. Näitä ovat muun 
muassa Venäjän Federaation 
maapolitiikka tai paremmin 
sen puute, päätöksenteki-
jöiden haluttomuus tukea 
Luovutetun Karjalan aluei-
ta (erityisesti Käkisalmesta 
pohjoiseen päin) ja virka-
mieskunnan suuri (poliit-
tinen) vaihtuvuus. Suuri 
epätasa-arvo vallitsee myös 
siinä, että paikalliselle väes-
tölle ei juuri heru oikeuksia 
lisää, mutta niitä annetaan 
kylläkin liikemiehille ja Pie-
tarin varakkaille. Vapaa-ajan 
harrastuskalastajana ei voi 
mitenkään ymmärtää, että 
Laatokan kalastus rajoitet-
tiin 2000-luvun puolivälissä 
vain rannalta tai paikallaan 
olevasta veneestä tapahtu-
vaan onkimiseen ja virvelin 
heittoon. Rajoitus koski se-
kä paikallisia asukkaita että 
turisteja. Asukkaille se tiesi 
toimeentulon mahdollisuuk-
sien selvää kaventumista ja 
kalaturisteille kiinnostuksen 
pienenemistä. Kalasta tuskin 
on puutetta Laatokassa.

Virkatehtävissä kiertelyn 
yhteydessä Kannaksen alu-
eella useana vuotena 1994 
- 2000 tuli selvästi näkyviin 
raju alaspäin meno sekä 
viljelymaisemassa että asu-
tuissa kylissä. Rakennus-
puuta oli määrätyin ehdoin 
mahdollista saada valtion 
mailta. Ulospäin se ei kui-
tenkaan asumuksista näky-
nyt. Kyse oli varmaan myös 
ihmisten halusta. Ikään kuin 
ei tunnettu aluetta ja sen ra-
kennuksia omaksi. Eivätkä 

ne sitä pääosin olleetkaan, 
vaan valtion. Neuvostoliiton 
aikana eri alueilta Kannak-
selle siirretty väestö ei ollut 
kotona. Evakkojahan hekin 
olivat ja vanhempi väestön 
osa kaipasi takaisin omille 
juurilleen vielä yli puo-
livuosisataa jälkeenpäin. 
Monilla alueilla sivukyli-
en talot on purettu jo lähes 
kokonaan ja hirret kuskattu 
pienten kyläkeskusten pön-
kittämiseksi tai polttopuuk-
si. Kyliä on hävinnyt sieltä 
täältä aivan kokonaan. En-
tisessä vauraassa Kurkijoen 
Särkijärven kylässä ei ollut 
ainuttakaan taloa jäljellä 
1990-luvun puolivälissä. 

Erityisen silmäänpistä-
västi taantuma, köyhtymi-
nen, toimettomuus ja oman 
yrittämisen puute näkyvät 
Käkisalmen pohjoispuoli-
silla alueilla. Kurkijoellakin 
lähes yhden käden sormilla 
ovat laskettavissa ne perheet 
ja yrittäjät, jotka panostavat 
toimeentuloonsa. Muut py-
syvät ilmeisesti palstojensa 
perunan, kaalin ja juurikas-
vien varassa hengissä, osa 
pienten eläkkeiden turvin. 
Kierrellessämme virkateh-
tävissä Kannaksen alueella 
hyvä ystävä, kalakaveri, 
kollega, päällikkö Lenin-
gradin alueen kasvintarkas-
tuksesta, pyöritteli päätään 
nähdessään tilanteen vuoden 
2000 vaiheilla. Kysymyksiä 
heräsi siitä, mitä sitten kun 
lehmiäkään ei ollut enää 
syötäväksi. Ei hänelläkään 
ollut vastauksia siihen, mitä 
alueelle tulisi tehdä ja miten 
ihmiset tulevat pärjäämään. 
Keskushallinnon aivoituksia 
ei edes venäläinen korkea 
virkamies voinut ymmär-
tää. Alueella olisi kuitenkin 

kaikki potentiaaliset mah-
dollisuudet tulla toimeen 
omillaan.

Reuna-alueilla Kurkijo-
en laadukkaat pellot ovat jo 
vahvasti umpeen kasvamas-
sa. Sama kehitys on nähtä-
vissä myös kyläkeskittymi-
en laajoillakin peltoalueilla. 
Puut ja pensaat ovat saaneet 
vapaasti kasvaa jo kymmen-
kunta vuotta, osin kauem-
minkin. Rikkaruohot rehot-
tavat. Esimerkiksi Alhossa 
erittäin vaikeasti hävitettävä 
myrkyllinen jättiputki oli 
vuonna 2006 jo vallannut 
isoja alueita. 

Kotiseutumatka ei ole mi-
kään turistimatka henkilölle, 
jonka juuret ovat Karjalas-
sa. Entisillä kotikunnailla 
voi vain sulkea silmänsä ja 
palata siten muistikuviinsa, 
kuvitella entiset ajat siihen 
tilaan. Vain niiden avulla 

Kurkijoen projektien arviointia
Lauri Pölkki 3. osa

voi omien juuriensa kautta 
imeä uutta henkistä voimaa. 
Ei Karjalan ja Kurkijoen 
alamäki voi jatkua loputto-
miin. Suomalainen evakko 
ja moni evakon jälkeläinen 
ymmärtää, että Karjala, 
Kurkijoki sen ytimessä, olisi 
taloudellisesti nostettavissa 
jaloilleen.

Kannattaako aluetta enää 
edes tukea? Maataloushank-
keita ei kuitenkaan ole pois-
suljettu lähialuetuen piiris-
tä, joskin suuntautumiset ja 
painotukset ovat olennaises-
ti muuttuneet 1990-luvun 
vuosista. Toki ympäristö-, 
jätevesien puhdistus- ja tie-
toliikennehankkeet lähinnä 
Pietarin alueella paranta-
vat joiltakin osin Laatokan 
Karjalan tilaa. Työmah-
dollisuudet, eri elinkeinot 
ja toimeentulo lisääntyvät 
Karjalan alueella niiden 
kautta kuitenkin hyvin ra-
joitetusti. 

Kirjoittaja, pitkän talon-
poikaisketjun jälkeläinen, 
ei ole voinut välttyä sil-
tä ajatukselta, että alueen 
mahdollinen pelastus vaa-
tisi ensisijaisesti maatalo-

us- ja elintarviketuotannon 
uudelleen aloittamista. 
Edellä mainitun kaltaiset 
nykyaikaiset hankkeet ovat 
Kurkijoen oloihin tällä erää 
liian moderneja. Toisaalta 
pistekohtainen maataloudel-
linen lähialueyhteistyö on 
nappikauppaa ja pystyy ny-
kyisellään saamaan aikaan 
merkittäviä toimeentulon 
muutoksia vain muutamilla 
perheillä. Suuria strategian 
muutoksia varmasti tarvit-
taisiin. Niihin tuskin on mi-
tään mahdollisuuksia, ellei 
Luovutetun alueen asemaa 
voida ratkaista Suomen ja 
Venäjän välillä kokonaan 
toiselta pohjalta kuin ny-
kyisin. Karjalan maata-
louden elvyttäminen on 
teoriassa mahdollista. Oma 
uskomukseni on, että vain 
suomalaisten osaamisella. 
Rauhanomaisia molempia 
osapuolia hyödyttäviä rat-
kaisumalleja on useitakin, 
kunhan vain keskustelu 
saataisiin alkuun – myös 
Suomen ylimmän hallinnon 
piirissä!

Talo 1990-luvulla.

Ei tilaa pihanurmikolle. Tällaisten viljelysten varassa kansa elää Kannaksella.  
Kuva: Jorma Rautapää
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Toimitus sai lisätietoa viime 
lehdessä olleeseen Vaihte-
levaa Vampulasta – jut-
tuun. 

Yhden valtuustokauden 
oli mukana myös Paavo 
Tuunainen, hänen vanhem-
pansa olivat kotoisin Jaak-
kimasta.

Kokouksia

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

p. (02) 762 2551, 050-521 3336, toimitus@kurkijokelainen.inet.fi 
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.

Tilinumero: LSOP 523900-4897
Y-tunnus 0204020-9
Sivunvalmistus:
Etusivupaja, Loimaa
Paino: Satakunnan 
           Painotuote Oy, Kokemäki

ISSN 0782-5668

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

Toimitusneuvosto: Liisa Koistinen, Lauri Laukkanen, 
Tapio Nikkari, Jaakko Taitonen ja Leena Virtanen

Toimitussihteeri: Helena Sulavuori
ja toimittajina kaikki Kurkijokelaisen ystävät

6.3.2009

Vahvat naiset

08.03.2009
2. paastonajan sunnuntai

Muista 
minua

Muistettavaa

Maaliskuu
6 Pe Tarmo
7 La Tarja, Taru
8 Su Kansainvälinen 

naistenpäivä, 
Vilppu

9 Ma Auvo
10 Ti Aurora, Aura, 

Auri
11 Ke Kalervo
12 To Reijo, Reko
13 Pe Erno, Ernesti, 

Tarvo
14 La Matilda, Tilda
15 Su Risto
16 Ma Ilkka
17 Ti Kerttu, Kerttuli
18 Ke Eetu, Edvard
19 To Minna Canthin 

päivä, tasa-
arvon päivä, 
Juuso, Josefi ina, 
Jooseppi, Joosef

1. Kuka oli Seinäjoen 
Tangomarkkinoiden 
perustaja?

2. Paljonko on 180 vuoro-
kautta palvelevien va-
rusmiesten päiväraha?

3. Keitä olivat Turussakin 
keskiajalla vaikuttaneet 
vitaaliveljet?

4. Mikä ruumiinosa Albert 
Einsteinilta poistettiin 
pian kuoleman jälkeen?

5. Kuka sanoitti Sylvian 
joululaulun?

6. Millä nimellä natriumk-
loridi yleisemmin tun-
netaan?

7. Missä kaupungissa on 
kauppakeskus nimeltä 
Tullintori?

8. Mitä rahayksikköä käy-
tetään Japanissa?

9. Mitä Kyytöt ovat?
10.  Minkä haiman, eli-

mistölle välttämättömän 
aineen tuotanto häiriin-
tyy sokeritaudissa?

Kurkijoki-Seura ry:n 

vuosikokous
sunnuntaina 15.3.2009 klo 14 Karjalatalon 
Sortavala-salissa, Käpylänkuja 1, Helsinki. 
Sääntöjen määräämät asiat. 

Kahvitarjoilu    Tervetuloa      Hallitus

Huom!

Kännykkäni kilahtaa. Saan viestin. Ystäväni kirjoittaa: ”Muista 
minua, olen menossa kuulemaan tutkimusten tuloksia.” Ymmärrän 
hänen huolensa ja pelkonsa. Tulkitsen hänen viestinsä pyynnöksi 
rukoilla hänen puolestaan. Kännykkäviesti on jo itsessään rukous-
ta, se osoitetaan vain kiertotietä yläkertaan.

Toisella ystävälläni oli tapana lopettaa puhelumme pyyntöön: 
”Puhu sinä Sille meistä.” Hänen uskonsa riitti muotoilemaan ru-
kous näillä sanoilla. Elämä oli kuljettanut häntä monenlaisia pol-
kuja. Nyt hän oli tullut umpikujaan, josta ei selviäisi omin voimin. 
Yhdessä olemme saaneet kulkea elämän umpihankea. Polku on vä-
hitellen avautunut helpommin kuljettavaksi. Nyt hän jo uskaltaa 
kiittää Jumalaa avusta, jota on vuosien varrella saanut.

Jaakobin paini on vakiintunut ilmaus kielessämme. 1.Moos. 
32:23-32 kertoo, mistä ilmaus tulee. Jaakob paini tuntemattoman 
miehen kanssa läpi yön. Jaakob ei antanut periksi. Tuntematon 
iski lopulta Jaakobia nivustaipeeseen, niin että hänen lonkkansa 
nyrjähti. Jaakob ei antanut vieläkään periksi, vaan pyysi tuntema-
tonta siunaamaan itseään. Jaakob sai uuden nimen Israel, sillä 
hän oli taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa. Ontuneena miehenä 
sai Jaakob jatkaa matkaansa siunaus mukanaan.

Onko kännykässäsi numero, johon voit viestittää yöllä tai päi-
vällä: ”Muista minua” tai ”Kerro sinä Sille minusta, itse en nyt 
jaksa”. Näin kerran puhuja kysyi kuulijoiltaan. Se pani minut 
miettimään, kenelle ensimmäisenä oman elämäni erämaasta soit-
taisin tai laittaisin viestin. Nyt numero on kännykkäni muistissa.

”Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi 
minä luotan. Enhän luota turhaan, ethän anna vihollisilleni sitä 
riemua, että he voittavat minut!” Ps.25: 1-2

Sirkku Eho

Rovasti Sirkku Eho on eläkkeellä. Hän toimi aiemmin kirkon 
sairaalasielunhoidon kouluttajana.
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“Naiset ovat erilaisia kuin miehet. Ne ovat heikkoja, 
mutta elävät pitkään.”

Näin kirjoitti ainevihkoonsa pieni koululainen, joka 
maailmaa ihmetellessään oli päätynyt tilastollisesti paik-
kansapitäviin huomioihin.

Ensi sunnuntaina 8.3 vietetään kansainvälistä nais-
ten päivää. Yhdistyneitten Kansakuntien yleiskokous 
julisti sen vuonna1975 naisten oikeuksien ja kansain-
välisen rauhan päiväksi, ja siitä lähtien sitä on vietetty 
virallisesti. Päivän historia ulottuu kuitenkin jo vuoteen 
1857, jolloin satalukuiset New Yorkin naiset lakkoilivat 
ja osoittivat mieltään epäinhimillisiä työoloja vastaan.

YK:n tavoite, tasa-arvon ja rauhan saavuttaminen, 
on maailmanlaajuisesti vielä kaukana. Naisten mah-
dollisuudet koulutukseen, hyvään terveydenhuoltoon 
ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen eivät kaikkialla 
ole itsestään selviä kuten meillä Pohjoismaissa. Tosin 
myös meillä tulee ilmi puutteita palkkoja, työnhakua ja 
nimityksiä koskevissa tasa-arvokysymyksissä.

Heikompia? Pieni koululainen tarkoitti aineessaan 
naisen fyysisiä ominaisuuksia verrattuna mieheen. Niillä 
ei nykyajan koneistuneessa kulttuurissa ole entisenlaista 
merkitystä. Henkiseltä rakenteeltaan naiset ovat vahvoja 
ja sitkeitä. Vaikka työ perheen hyväksi on naiselle pe-
rinteisesti keskeistä, hänen voimavaransa yltävät useasti 
myös lähimmäisen avuksi. Oma historiamme on todis-
tanut, kuinka tavalliset naiset yhteistyöllään ja periksi 
antamattomuudellaan ovat vaikuttaneet kansakunnan 
hyväksi.

Viime Kurkijokelaisessa saimme lukea monta kosket-

tavaa naisen tarinaa. Martta Vasaraisen tytär oli laatinut 
muistokirjoituksen äidistään. Laatokan rannalla Kuup-
palan Räkköläisessä varttuneen tytön elämänkaari oli 
kasvamisen kuvaus. Vaikka unelma opettajan ammatista 
kariutui, tunnollinen työnteko ja toiset huomioon ottava 
asenne toivat menestystä elämässä. Sodan aikana Martta 
kunnostautui myös eri tehtävissä lottana. Lottien isän-
maalle tekemää suuriarvoista työtä tuotiin niin ikään 
esille Ilmi Kärävän mielenkiintoisissa muistelmissa. 
Miten elävää kerrontaa! Elvi Miikkulaisen samassa nu-
merossa kuvaamat lehmien kuljetuksen vaiheet olivat 
kuin jännityskertomuksesta. Evakkomatkalla 15-vuotias 
sai kantaa vastuuta aikuisen tavoin. Se pani ajattelemaan, 
oli vaikuttavaa luettavaa. Muistelkaa Kurkijokelaisessa, 
naiset ja miehet, te kaikki, joilla muistoja on!

Lottien lisäksi toinen järjestö, joka naisteeman yhtey-
dessä on välttämätön mainita, on tietenkin martat. Mart-
tojen naisten keskuudessa tekemä valistustyö on tuottanut 
maallemme suunnattoman määrän taitoa, tietoa ja sivis-
tystä. Näitä arvoja ovat eturivissä puolustaneet kurkijoke-
laiset martat. Me tunnemme heidät. Lienee tuskin ketään, 
jonka äiti ei olisi kuulunut kylänsä marttayhdistykseen. 
Martan on varmasti tavannut myös pieni koululainen ja 
tehnyt päätelmänsä naisten pitkään elämisestä. Onhan 
Kurkijoen Martta jo toista sataa vuotta vanha, mutta hää-
rää yhä vireänä pitäjäjuhliemme muonittajana.

Miehet, viekää naiselle naistenpäivänä ruusu, tai muis-
takaa muuten. Jos satutte unohtamaan, ei maailma toki 
siihen kaadu. Naiset pitävät sitä pystyssä.

 
Leena Virtanen

Hiitolan Pitäjäseuran järj. Nuorten 
ja lasten talvitapahtuma su. 8.3. 
klo 13-16 Salomonkallio, Kivialho, 
Nakkila. Kokoonnutaan tapahtuman 
avaukseen kahvion eteen. Isät, äidit, 
mummot, ukot tuokaa jälkipolvenne 
tapahtumaan jossa tarjolla, laskette-
lurinteet, pulkkamäki, moottorikelk-
ka- ajelua, makkaranpaistoa, kahvia, 
mehua ja mukavaa yhdessäoloa. Li-
sätietoja Raija, puh. 040 5387401

Hiitolan Pitäjäseura ry:n kevätko-
kous ja tarinailta ti 10.3.2009 klo 
18 Tuomarink. 2, Pori. Kokouksen 
jälkeen ilta jatkuu lauluiltana, lau-
lattajina  Tarmo ja Evakot. Tulkaaha 
mukkaa entiset ja uuvet.

Kurkijoki ja Hiitola pitäjien esitte-
lyssä Karjalatalolla, Käpylänkuja 1, 
Helsinki to 12.3. klo 18.00.

Hiitola-Kurkijoki Sukututkijat ko-
koontuu torstaina 19.03.09 klo 18 

Karjalatalon Wärtsilä-salissa, Helsin-
ki Käpylänkuja 1. Aihe: pitäjiemme 
sepät. Tervetuloa kaikki, joita aihe ja 
pitäjiemme sukututkimus kiinnostaa. 
Kokoustila on auki jo klo 15. Seur. 
kokoukset 16.4. ja 14.5. Lisätieto-
ja Harri Kekiltä p. 050 3041324 tai 
hkekki@gmail.com.

Hiitolan Pitäjäseuran järj. pilkkikil-
pailut la. 21.3 klo10-14  Kokoonnu-
taan  Suodenniemen Putajan ranta-
sauna. Ajo-ohje Pori-Tampere tie n:o 
11 Putajan Seon kohdalta käänny-
tään Suodenniemelle josta opasteet 
perille. Kaikki ovat tervetulleita viet-
tämään talvista ulkoilupäivää. Lisät. 
Seppo puh. 050 5857472 tai Raija 
040 5387401

Kurkijoki-seura ry järjestää yhdes-
sä Vpl. Pyhäjärvi-seuran ry kanssa 
retken Naantaliin ja Kultarantaan. 
Lähde kanssamme alkukesän kuk-
kaloistossa kylpevään Lounais-
Suomeen la 6.6.2009. Matkan hinta 
seuramme jäsenille ja heidän ystä-
villeen on 40 euroa/henkilö. Ilmoit-

tautumiset mielellään jo pikapuoliin, 
mutta viimeistään 30.4.09 mennessä 
Riitta Sainio puh 040-5447 582  tai 
Sakari Karsila puh 0400-210208. 
Huom! tarkempi ilmoitus Kurkijoke-
lainen 8, 17.4.2009

Tontti suvun toinen sukuseura-
kokous  la 11. heinäkuuta 2009 klo 
11 Lahden kansanopistolla os. Har-
jukatu 46, 15100 Lahti. Ohjelmassa 
mm. - Kari Tontin täydennetty esitys 
Tontti suvusta - suvun esilläolevien 
henkilöiden esittelyjä ja puheenvuo-
roja - Pekka Tontin musiikkiesityk-
siä - päätetään seuran toiminnan 
suuntaviivoista - esitellään suvun 
internetsivusto. Ohjelmaan kuuluu 
yhteislounas ja kahvit. Tilaisuudes-
sa on mahdollista täydentää omia 
ja lähipiirin tietoja sukuselvitykseen.
Ilmoittautumiset osallistumisesta 
suvun inernetsivustolle: http://web.
me.com/tontit tai puhelimella Matti 
Tontille 050-5646201 toukokuussa ja 
kesäkuun 15 pv. mennessä. Kaikki 
Tontit lähipiireineen ovat tervetulleita 
kokoukseen.

Muistathan tehdä 
muuttaessasi 

osoitteen-
muutoksen 

Kurkijokelaiselle? 
Lehti ei saa uusia osoitteita 
tietoonsa automaattisesti. 

Postista saa ”Osoite 
muuttuu” -kortteja, jotka 

kulkevat ilmaiseksi.
Kurkijokelainen, Koulu-

kuja 7, 32200 LOIMAA
puh. (02) 762 2551 
tai 050-521 3336

toimitus@kurkijokelainen.inet.fi 
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  Sanan
Voimaa

Muistokirjoitus

06.03. Ps. 91:11-12. Herra 
antaa enkeleilleen käskyn 
varjella sinua, missä iki-
nä kuljet, ja he kantavat 
sinua käsillään, ettet 
loukkaa jalkaasi kiveen.

07.03. Jes. 1:19-20. Jos te 
taivutatte mielenne kuu-
lemaan minua, te saatte 
syödä maan hyvyyttä, 
mutta jos kovetatte mie-
lenne ja torjutte minut, 
miekka syö teidät. Herran 
suu on puhunut.

08.03. 2. paastonajan 
sunnuntai. Luuk. 7:47. 
Jeesus sanoi Simonille: 
“Tämä nainen sai paljot 
syntinsä anteeksi, sen 
vuoksi hän rakasti paljon. 
Mutta joka saa anteeksi 
vähän, se myös rakastaa 
vähän.”

09.03. Ps. 25:6. Herra, sinä 
olet laupias, muista mi-
nua, osoita ikiaikaista 
hyvyyttäsi.

10.03.  Ps. 25:4. Herra, 
osoita minulle tiesi, opeta 
minua kulkemaan pol-
kujasi.

11.03. Jaak. 1:2-3. Veljeni, 
pitäkää pelkkänä ilona 
niitä monenlaisia koette-
lemuksia, joihin joudutte 
Tehän tiedätte, että kun 
uskonne selviytyy koe-
tuksesta, tämä kasvattaa 
teissä kestävyyttä.

12.03. Ps. 106:2. Kuka voi 
sanoiksi pukea Herran 
voimateot, kuka voi häntä 
kyllin ylistää?

13.03. Ps. 25:7-8. Älä muista 
nuoruuteni syntejä, älä 
pahoja tekojani! Sinä, 
joka olet uskollinen ja 
hyvä, älä unohda minua! 
Hyvä ja oikeamielinen on 
Herra, hän neuvoo synti-
sille tien.

14.03. Jaak. 1:5-6. Jos kui-
tenkin joltakulta teistä 
puuttuu viisautta, pyy-
täköön sitä Jumalalta. 
Hän on saava pyytämän-
sä, sillä Jumala antaa 
auliisti kaikille, ketään 
soimaamatta. Mutta pyy-
täköön uskossa, lainkaan 
epäilemättä. Joka epäilee, 
on kuin meren aalto, jota 
tuuli ajaa sinne tänne.

15.03. 3. paastonajan sun-
nuntai. Joh. 8:46-47. 
Jeesus sanoi: “Kuka teis-
tä voi osoittaa, että minä 
olen tehnyt syntiä? Ja jos 
puhun totta, miksi ette 
usko minua? Se, joka on 
lähtöisin Jumalasta, kuu-
lee mitä Jumala puhuu. 
Te ette kuule, koska ette 
ole lähtöisin Jumalasta.”

16.03. Ps. 25:15. Minun 
silmäni katsovat alati 
Herraan, hän päästää 
jalkani ansasta.

17.03. Jer. 7:25-26. Näin 
sanoo Herra Sebaot, 
Israelin Jumala: “Ker-
ran toisensa jälkeen 
olen lähettänyt teidän 
luoksenne palvelijoitani, 
profeettoja, siitä alkaen 
kun teidän isänne lähtivät 
Egyptistä ja aina tähän 
päivään asti. Sittenkään 
te ette ole minua totelleet. 
Olette sulkeneet korvan-
ne, kovettaneet mielenne 
ja tehneet pahaa vielä 
enemmän kuin isänne.”

18.03. 1 Joh. 5:18-19. Me 
tiedämme, ettei yksikään 
Jumalasta syntynyt tee 
syntiä. Hän, joka on syn-
tynyt Jumalasta, varjelee 
jokaisen heistä, niin ettei 
Paha saa otetta. Me tie-
dämme olevamme Juma-
lasta, mutta koko maail-
ma on Pahan vallassa.

19.03. Ps. 123:2. Me katsom-
me odottaen Herraan, 
Jumalaamme, kunnes 
hän armahtaa meitä.

Vuoden lopulla meidät saa-
vutti tieto, jota jo olimme 
jonkin aikaa odottaneet 
saapuvaksi. Olavi Roiha oli 
saavuttanut evakkomatkal-
laan pääteaseman.

Hiitolasta vähän ennen 
sotia Kurkijoelle muuttanut 
Olavi asusti vanhempiensa, 
sisarensa ja veljiensä kanssa 
Aromäellä Titon tiehaaran 
tuntumassa. Aleksi Roihan 
hankkiessa vapaaehtoisella 
kaupalla maatilan Loimaan 
Sieppalasta, rakennettiin 
maatilalle asuin- ja karja-
rakennukset. Veljet Tauno 
ja Aarne perustivat Helsin-
kiin ravintolaelinkeinon, 
josta tunnetuimpia osia oli-
vat Klippan, Kaisaniemi ja 
Vanha Maestro.

Olavi avioitui Helsin-
gin olympialaisten aikoi-
hin 50-luvun alussa Pirkon 
(o.s. Lakkonen) kanssa. 
Heille syntyi poika Juha ja 
tytär Taina. Juha tunnetaan 
radion ”sinivalkoisena” ää-
nenä kautta koko valtakun-
nan.

Meitä oli samalla asuin-
alueella vajaat kymmenen 
liki samanikäistä ja –kokois-
ta perhekuntaa, ja aloimme 
puoli vuosisataa sitten kier-
tää ”perheringissä” ennen 
kaikkea nimipäivät.

Näistä yhdessä tapaami-
sista syntyi vuosien saatossa 
varsin sitova perinne, niin 
että porukan olisi voinut 

vaikka rekisteröidä toimi-
vaksi yhdistykseksi. Näissä 
yhdessäoloissa parannettiin 
maailmaa, otettiin kantaa 
kunnan asioihin, rentou-
duttiin saunailloissa ja mat-
kusteltiinkin pienemmissä 
puitteissa.

Tämä poiki muutakin 
yhdistystoimintaa. Ollessa-
ni paikallisen urheiluseuran 
puheenjohtajana järjesteltiin 
toimihenkilöille virkistys-
matkoja muun muassa Hel-
singin kaupunginteatteriin, 
palkkioksi lukuisista illoista 
järjestyksenvalvojana tai ra-
vintolan puolella. Tietoisena 
siitä, että Olavin veljet toi-
mivat kaupungin ravintola-
elämän keskeisinä henkilöi-
nä, annoin Olavin tehtäväksi 
hommata teatteriesityksen 
jälkeen kahvipaikan kult-

tuuriannin sulattelua varten. 
Tämä ei tuottanut Olaville 
vaikeuksia, ja ravintolan 
johtaja istui usein kanssam-
me samaan pöytään.

Kunnalliselämässä Olavi 
oli monet vaalikaudet, mm. 
tielautakunnan jäsenenä. 
Kun tiedetään vanhastaan, 
että tie on hyvä asia, kun 
sen on lähellä ja naapurin 
puolella, otettiin Olaviin 
usein yhteyttä neuvojen 
tarpeessa. 

Pankki- ja poliittinenkin 
toiminta sivusi usein iltojen 
keskustelun teemoja. Näissä 
asioissa sanotaan usein, että 
asiat riitelevät, eivät miehet. 
Mutta tässä piirissä ei saatu 
riitaa syntymään mistään 
asiasta.

Kun aikanaan alettiin 
täyttää viittäkymmentä 
vuotta itse kukin, oli erittäin 
riemukasta sepittää päivän-
sankarille hänestä kertova 
viisu johonkin tuttuun sä-
velmään. Näihin yritettiin 
soveltaa kunkin naimareis-
sut, taloudellinen yritys-
toiminta, yhteiskunnalliset 
tehtävät ja luonteenlaadut, 
loukkaamatta (joskus vä-
häsen) päivänsankaria.

Näissä sepityshommissa 
joskus ilta vierähti aamu-
puolille yötä. Kerran oltiin 
Roihalla tällaista viisua se-
pittämässä, ja naisväki oli 
yhteisesti sopinut, että kah-
via väkevämpää ei sitten tä-
nä iltana nautita, että laulu 
saadaan tehtyä nopeasti. Ei 
meinannut löytyä sopivaa 
sävelmää, sanoista puhu-
mattakaan. Olavi sanoi, että 
nyt otetaan käyttöön veto-
oikeus, ja niinpä laulu syn-

Ystäväjoukko harvenee –

Olavi on poissa 
tyi aikanaan, pikkutunneille 
mentäessä.

Ikä alkoi tälläkin ystä-
väporukalla painaa ja useat 
ringistä saivat iäisyyskut-
sun, porukka harveni. Meil-
lä kolmella jäljellä olevalla 
miehellä viimeiset vuodet 
kuluivat aivovoimistelun 
parissa, korttia pelaten. Tä-
mä olikin vuosikaudet jo-
kaviikkoinen yhdessäolon 
hetki, joka parhaimmillaan 
venyi yli kellon ympäri. To-
sin siinä juotiin kahvit, syö-
tiin ja käytiinpä saunassakin 
välillä, sekä kertailtiin soti-
en tapahtumat. Olavihan oli 
ainoa porukasta, joka kerke-
si jatkosodan aikana pukea 
ylle ”sotaharmaat”. 

Nyt tästä alkuperäisestä 
nimipäiväpiiristä on koko-
naisia pariskuntia jäljellä 
enää kaksi. Elimme kaikki 
täyttä elämää, iloitsimme 
lapsiemme ja lastenlapsi-
emme onnistumisista. Pois-
sa ovat Aaro, Esko, Kauko, 
Jaakko, Raija ja Olavi.

Oi Karjala rakkaitten 
muistojen maa,
sinne lapsuusmuistot ain 
kajastaa.
Kullervokentät ja Laatokan 
laineet
vaarojen rinteet ja sotien 
vaiheet.
Ei leposijaasi 
synnyinseudulle suotu,
kohtalon määränä sieltä 
pois on tuotu.
Nyt loppuun on kuljettu 
evakkotie
päätyen ikuiseen rauhaan, 
luo Herran vie.

Teuvo Ahokas         

Kuvia vuosisadan takaa

Valokuvaaja ja kirjakauppias Johan Kauppi (s. 1869 Isossakyrössä) perheineen. Oikealla 
puolisonsa ja valokuvaaja Ida Katriina Kauppi os. Weikkolainen (s. 1879 Kurkijoella), kes-
kellä Maiju-tytär (s. 1900), sittemmin Kurikka. Kari Rahialan kokoelmat.

Laatokan pohjoisrannan 
kunnat Hiitola ja Kurkijoki 
ovat vuorossa Karjalatalolla 
Helsingissä järjestettävässä 
pitäjäesittelyssä. Esittelyis-
sä käsitellään mm. pitäjän 
historiaa, elinkeinoja, luon-

KURKIJOKI JA HIITOLA PITÄJÄJIEN 
ESITTELYSSÄ KARJALATALOLLA

toa ja erityispiirteitä. Esille 
tulevat myös pitäjäläisten 
sijoittautuminen sotien 
jälkeen ja heidän nykypäi-
vänsä ja suhteensa entiseen 
kotipitäjään kotiseutumat-
koineen. Kurkijokea esitte-
lee Eino Vepsä, hänellä on 

mukanaan Kurkijokea kä-
sittelevää myyntimateriaalia 
sekä Kurkijokelainen-lehteä 
jaossa.

Esittelyt pidetään tors-
taina 12.3. klo 18  Karja-
latalolla, Käpylänkuja 1, 
Helsinki  

Kurkijoki-Säätiö ja sanomalehti Kur-
kijokelainen julistavat kirjoituskilpai-
lun, joka on avoin kaikille, joilla on 
muistoja ja kokemuksia ajalta, jolloin 
karjalaiset oli siirretty uusille asuinsijoil-
le. Sopeutuminen, oman maan hankinta, 
rakentaminen sekä vastaan tulleet muut 
vaikeudet koettelivat tuolloin siirtovä-
keä usein jopa kohtuuttomasti. Mutta oli 
myös ilon ja onnen hetkiä, jotka antoivat 
toivoa ja uskoa tulevaisuuteen.
 Kirjoittakaa niistä, mieluimmin 
koneella, ja lähettäkää tuotoksenne 
30.9.2009 mennessä osoitteella: Sano-
malehti Kurkijokelainen, Koulukuja 
7, 32200 LOIMAA. Kuoreen merkin-
tä: ”Kirjoituskilpailu” ja nimimerkki. 
Kuoren sisälle on laitettava kirjoituksen 
lisäksi suljettu kuori, jonka päällä on ni-

mimerkki ja sisälle on laitettava paperi, 
jossa on nimimerkki ja kirjoittajan nimi 
ja osoite sekä puhelinnumero. Lisätie-
toja tarvittaessa voi soittaa numeroon 
0500875211 (Eino Vepsä).
 Kurkijokelaisella on oikeus julkais-
ta vastikkeetta kaikki kirjoitukset ja ne 
jäävät Kurkijoki-Säätiön omaisuudeksi 
ja säilytettäväksi Kurkijoki-museossa.
 Parhaat kirjoitukset palkitaan ja pal-
kinnot jaetaan Kurkijokelaisen 60-vuo-
tisjuhlassa Loimaan Heimolinnassa 
15.11.2009. 
 Toivomme runsasta osanottoa, sillä 
kyseisistä rakentamisen ja raivaamisen 
ajoista ei ole tarpeeksi tallennuksia ja 
niistä muistavien joukot nopeasti vä-
henevät.

      Kurkijoki-Säätiö

Kirjoituskilpailu
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Myö kokkoonnuttii suku-
kokkouksie 20.-21.9.2008 
Lepaan kartanol. Teä kok-
koontumine on olt tapa-
na tehä joka toine vuos jo 
kymmenän vuuven ajan. 
Vällii jäävänä vuotena meil 
on tapana käyvä Kurjoven 
Elssiivoaras kahtomas mitä 
meijen kotpaikast on viel 
jälel. Ja mieku lupasin kir-
juttaa Kurkjokelaisee jutun 
täst tappaamisest.

Mut aika män eikä jut-
tuu kuulunt. En tiije mite 
se nii oikei män. Millo olin 
unohtant luppauksein, millo 
ol muka muit kiireit ja mil-
lo olin vähä kippiinä. Ja nyt 
ku vuos vaihtu ni en ennää 
ilent ruveta kirjuttammaa 
kirjakielel. Ajattelin et jos 
tien sen jutun Kurkjoven 
murtiel ni eiköhä hyö anna 
miul antieks.

Elisenvaaran Miikkulaiset kokkoontu taas
Mie olin vast yhen vuu-

ven ikäne ko myö lähettii 
Karjalast jatkosovan jälkie 
ja kotont mie lähin mua-
limal vähä yli kymmenä 
vuuven ikäsenä. Et en mie 
oikein kunnol ossaa tätä 
Kurkjoven murretta käyt-
tää en ainakoa puhhuu. Mut 
miun vanhin velmies, hää 
ois kuukauve peäst täyttänt 
seihtemäntoista vuotta ko 
lähettii, hää osas. Häähä tek 
sen Kurkjoven sanakirjanki 
(Näin ikkeä), mis ol yl 4000 
sannoa ja sanontoa. Ja viel 
hää kirjutti murrejuttuja jot-
ka koottii vähä enne hänen 
kuolemoasa yksiin kansiin 
vällii nimellä ”Mie vaa pan-
kolla makasin”. Nii jot mie 
oattelin kahtoo niist Unton 
jutuist mallii, ja kirjuttaa te-
än jutun tälviisii.

No  nii.

Meit ol paikal vähä yl 
60 immeistä. Vanhin meist 
ol miun Esko-settäin. Heä ol 
täyttänt vuuven alus jo 85 
vuotta. Nuorin ol Mikko-se-
tän Kimmon Kukka-tyttären 
nuorimmaine laps Linda 
(melkei 2 vuotta vanha). 
Myö muut oltii ijältämme 
silt välilt. Ihte tappaamine 
alotettii piiraskohveil – nii-
ko ennenkii.  Ja kokkous-
tilas ol palj vanhoi kuvvii 
näkyvil. Sit ol Elvin tekemii 
hienoi käspaikkoi näkyvil. 
Viel ol yhel seinäl Antin 
jälkeläisten sukupuu, toisel 
seinäl ol Mikon jälkeläiset ja 
kolmannel seinäl Kristiinan 
jälkeläiset. Näihe sukupuihe 
voi jokane lisätä kynäl tieto-
loita ja korjata maholliissii 
virheit, mitä siel ol.

Mut sit ol teä sukukok-
kous. Ihan aluks Esko ja 
Juhani esittiit laulun ”Kak-
si vanhaa tukkijätkää”. Ja se 
män hyväst.  

Sit Jukka avas kokko-

uksen, ja kerto et teä on 
sit viijeis kerta ko myö näi 
kokkoonnuttaa. Sihteeriks 
valittii Anne. Heä ko on 
muutenkii olt aktiivine su-
vun työrukkane. Sit heä esit-
ti sukutoimikunnan toimin-
takertomuksen. Ja sehä myö 
hyväksyttii yksmielisest. Sit 
myö päätettii lähtii Kurkjo-
vel käymää 21.-24.5.2009. 
Ja neulakinnaskurssii on olt 
kiinostusta kovast, ja sem-
mone päätettii järjesteä. 
Viel tovettii jot Unton teke-
mii murresanakirjoja ”Näin 
ikkeä” ja tarinakirjoja ”Mie 
vaa pankolla makasin” on 
saatavil kokkouksen aikana 
ja sen jälkeeki. Seuraava su-
kukokkous  päätettii järjes-
teä kahen vuuven kuluttuu. 

Sit myö valittii viel uus 
sukutoimikunta. Siinhä on 
jo vakinaisina kunnijäsenet 
Esko ja Juhani (kunniapuh-
heenjohtaja). Mut sit teä 
muu sukutoimikunta: Tauno 
(uus puhheenjohtaja), Anne, 

Täshä myö ollaa.

Vanhin osanottaja Esko ja vaimonsa Päivikki.

Nuorimmat osanottajat. Iteoita tulevaa varte.
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Sinikka, Jorma, Anitta, An-
ja, Elvi, Jukka, Katri ja Ulla. 
Tämän jälkie annettii Elville 
kunniakirja ja kukat kiitok-
sena hänen pitkäaikasesta 
työsteä Miikkulaisen suvun 
ja karjalaisen kansanperin-
tien hyväks.

Ja lopuks myö kiitettii 
väistyvää puhhenjohtajaa 
(Jukkaa) oikein Lepaan 
kuohuviinillä.

Ja jatkuha se päivä vie-
läki: meist otettii oikein yh-
teiskuva ulkona. Sen jälkie 
Tauno esitti kuvin ja sanoin 
suvun esipolvia. Kuvaesi-
tyksen ohessa kuultii Eskon, 
Juhanin, Annelin ja Sinikan 
kertomina mielenkiintosii 
tarinoita muutamist suvun 
jäsenist. Sit ol viel arvonta, 
ja melkei jokane arpa voitti-

ki jottai. Ja päivän lopuks ol 
illanvietto yhteislauluinee.

Sunnuntaina sit piettii 
päätöskinkerit. Kinkerlöihen 
aluks kahottii ensimmäisen 
Elssiinvaaran matkan vi-
teo. Sit uus puhheenjohtaja 
vet tuplatiimimenetelmällä 
suvun toiminnan kehittä-
miselle jatkoiteoita. Siitä 
saatii lyhvessä ajassa hyvvii 
tuloksii sukutoimikunnan 
käsiteltäväks.

Ja lopuks myö ajettii 
Janakkalan hautausmaalle. 
Ennää meit ol paikall seih-
temän autollista. Siell myö 
laskettii yhteiset kukat su-
kulaisii hauvoil (Anni ja 
Veikko Luoma, Onni Lukka, 
Maria Miikkulainen, Aino ja 
Matti Miikkulainen).

Täältä sitten jatkettii 

jokanen nykyselle kotpai-
kallie. Yhet män Taavettii, 
toiset Lappeenrantaa, osa 
Helsinkii ja Espoohe, joku 
Loimaalle ja jotkut Ulvilaa 
ja Porrii.

Tämän kirjutti Tauno,
hänen isäsä ol Heikki 

Miikkulainen (s. 1901),
hänen isäsä ol Antti 

Miikkulainen (s. 1867).,
hänen isäsä ol Heikki 

Miikkulainen (s. 1823),
hänen isäsä ol Henric 

Mijkulain (s. 1792),
hänen isäsä ol Henric 

Mijkulain (s. 1752),
häneb isäsä ol Henrick 

Mikulain (s. 1727),
hänen isäsä ol Henric 

Mijckulain (s.1699).

Kaksi vanhaa tukkijätkää, Juhani ja Esko.

Ansioituneita Miikkulaisia.

Ja välil laulettii.

Kolmas valtakunnallinen 
Evakkovaellus järjestetään 
lauantaina 4.7. 2009 Viro-
lahdella, jossa pidettiin myös 
ensimmäinen osanottajille 
mieleenpainuvan kokemuk-
sen tarjonnut vaellus kesällä 
2006. Vaelluksella kävellään 
noin seitsemän kilomet-
rin matka Opistonmäeltä 
Pyterlahdesta Virolahden 
kirkolle. Tapahtumaan odo-
tetaan tälläkin kertaa satoja 
osanottajia.

”Olimme heti valmiit 
järjestämään toistamiseen 
vaelluksen, kun edellinen 
onnistui hyvin. Siitä jäivät 
päällimmäisiksi tunteiksi 
ilo ja yhteenkuuluvuus niin 
osanottajille kuin järjestäjil-
lekin, vaikka itse asia on su-
rullinen”, sanoo Kaisu Rok-
ka, Virolahden Karjalaseura 
ry:n puheenjohtaja. Vaelluk-
sen järjestävät Evakkolapset 
ry ja Virolahden Karjalaseu-
ra ry yhteistyössä lukuisten 
virolahtelaisten järjestöjen 
kanssa.

Kaisu Rokka kertoo, että 
kesän 2006 vaelluksesta on 
tullut edelleen myönteistä 
palautetta. Aivan samoin 
virolahtelaiset yhdistykset 
ovat olleet talkoopohjalta 
valmiita jatkamaan vaelluk-
sen järjestämistä, vaikka se 
vaatiikin suurta panostusta. 
”Vielä täällä riittää adre-
naliinia. Ei kannata vaipua 
pessimismiin ja valittami-
seen. Sanon laulun sanoin, 
aina hulluutta tarvitaan, ai-
na pilkettä silmäkulmaan”, 
hymyilee Kaisu Rokka.

Evakkolapset ry:n pu-

Evakkovaellus toisen 
kerran Virolahdella

heenjohtaja Lauri Kosonen 
kiinnittää huomiota siihen, 
miten viime sotiemme tieltä 
evakkoon joutuneet kym-
menet tuhannet lapset ovat 
jo kaikki eläkeiässä, mutta 
lapsena koetut järkyttävät 
pakomatkat ja evakko-olot 
ovat pysyvinä muistoina.

”Jälleenrakennuksen ja 
uuvuttavan työelämän täyt-
tämien vuosikymmenien 
jälkeen, elämäntilanteiden 
jo rauhoituttua eläkepäivik-
si, nuo muistot ovat alkaneet 
nousta pinnalle. Evakkolap-
set ovat alkaneet viime vuo-
sina kokoontua keskustele-
maan lapsuudestaan ja koko 
elämästään. Keskusteluti-
laisuudet on koettu hyväk-
si vertaistueksi. On haluttu 
vielä eläkepäivinä käsitellä 
silloisia ikäviä - ja joskus 
mukaviakin - kokemuksia.”

Näiden kokemusten käsit-
telyyn ja välittämiseen myös 
lasten ja lastenlasten ymmär-
rettäväksi liittyy Evakkova-
ellus, jota Evakkolapset ry 
on järjestänyt yhdessä eri 
järjestöjen kanssa jo kahte-
na kesänä. Kesäkuussa 2006 
Virolahdella ja elokuussa 
2007 Lohjalla järjestetyt 
vaellukset ovat keränneet 
satoja osanottajia.

”Vaellusten tarkoituk-
sena on ollut kunnioittaa 
evakkoja ja erityisesti vai-
keista kokemuksista sel-
viytyneitä evakkolapsia ja 
saada yleiseen tietoon hei-
dänkin nykyiset tarpeensa. 
On tärkeää oivaltaa, että 
evakkolapsetkin ovat omal-
la tavallaan sotaveteraaneja, 

joiden elämän loppuvaiheita 
yhteiskunta voisi helpottaa”, 
toteaa Kosonen. Evakkova-
ellus on merkittävä historiaa 
eläväksi tekevä tapahtuma, 
jonka arvoa lisää vielä se, 
että Talvisodan alkamisesta 
tulee tänä vuonna kuluneeksi 
70 vuotta. Virolahden ensim-
mäinen Evakkovaellus teki 
moniin lähtemättömän vai-
kutuksen autenttisuudellaan. 
Suuri osa vaeltajista oli pu-
keutunut evakkoajan asuun 
ja Pyterlahden kyläyhdistys 
oli pystyttänyt autenttisen 
sodan ajan joukkosidonta-
paikan.

Vastaavaan autenttisuu-
teen pyritään myös ensi 
kesänä, jolloin vaellusreitti 
kulkee juuri Pyterlahden Ky-
läyhdistyksen isännöimältä 
Opistonmäeltä Virolahden 
kirkolle. Kirkolla järjeste-
tään kenttähartaus evakko-
ajan malliin, mutta samalla 
paneudutaan Virolahden 
kirkon ja sen ympäristön so-
tavuosien historiaan. VPK:n 
talolle kootaan myös näytte-
ly evakkovuosista.

Lisätietoja tapahtumasta 
tulee kevään aikana verk-
koon www.evakkovaellus.fi 

Lisätietoja antavat Viro-
lahdella: 
Virolahden Karjalaseura pj. 
Kaisu Rokka, puh. 040 744 
80 35 ja varapj. Anni Talsi 
puh. 040 736 92 34
Evakkolapset ry. pj. Lau-
ri Kosonen puh. 0400 259 
005 ja Anne Kuorsalo (2.3. 
2009 jälkeen) puh. 040 524 
52 93

Suomen maatalousmuseo 
Sarka on myöntänyt vuoden 
2008 kulttuurikuokan Ris-
to Laineelle tunnustuksena 
monivuotisesta maatalous-
kulttuurin esille nostami-
sesta.

Risto Laine on fi losofi an 
maisteri, kansatieteilijä ja 
turkulainen kulttuurivai-
kuttaja ja kulttuurilomailun 
asiantuntija. Hän on kir-
joittanut vuosikymmenten 

Kulttuurikuokka 2008
Risto Laineelle

ajan lukuisia maaseudun 
ja maatalouden historiaa 
käsitteleviä artikkeleita ja 
kirja-esittelyjä Maaseudun 
Tulevaisuuteen, Turun Sa-
nomiin, Nykypäivään, maa-
kuntalehtiin sekä toiminut 
Herättäjä-lehden toimitus-
sihteerinä.

Risto Laine tunnetaan 
maataloushistorian harras-
tajien keskuudessa inspi-
roivana keskustelijana ja 

vahvana taustavaikuttajana. 
Vaikka hän onkin taustaltaan 
kaupunkilaispoika, hän on 
ylläpitänyt uteliaan avaraa 
yleisotetta, josta maatalous-
kansatiede parhaimmillaan 
on tunnettu.

Kulttuurikuokka -palkin-
nolla halutaan tuoda esiin 
kulttuurin ja maanviljelyn 
alkuperäinen yhteys. Edel-
lisinä vuosina sen ovat saa-
neet taiteilija Mauri Kunnas, 
tv-toimittaja Risto Astikai-
nen ja näytelmäkirjailija 
Sirkku Peltola. Palkinto 
jaetaan vuosittain ystävän-
päivänä.

Joensuun yliopistoon on 
perustettu karjalan kielen 
ja kulttuurin professuuri. 
Virkaan nimitettiin vuoden 
2009 alusta lähtien fi lologi-
an tohtori Pekka Zaikov Pet-
roskoin yliopistosta. Virka 
on sijoitettu humanistiseen 
tiedekuntaan, suomen kie-
len ja kulttuuritieteiden op-
piaineryhmään.

Karjalan kielen ja kult-

Karjalan kielen 
professuuri perustettiin 
Joensuun yliopistoon

tuurin oppiaine on valta-
kunnallisesti ainutlaatuinen: 
vastaavaa oppiainetta ei ole 
Suomen muissa yliopistois-
sa. Maailmallakin ala on 
akateemisena aineena harvi-
nainen, sillä vain Petroskoin 
yliopistossa on ollut karja-
lan kielen professuuri, jota 
Pekka Zaikov on hoitanut.

Karjalan kieli ja kulttuu-
ri -oppiaine on suunniteltu 

toistaiseksi sivuaineek-
si, joka sopii esimerkiksi 
suomen ja venäjän kielen, 
kulttuuriaineiden tai histo-
rian opiskelijoille. Karjalan 
kielen ja kulttuurin akatee-
miset opinnot ovat hyödyksi 
erilaisissa kulttuurin asian-
tuntemustehtävissä (opetta-
jan, tutkijan, kulttuurialan 
ammateissa). Mikäli tule-
vaisuudessa karjalan kie-
li saataisiin valinnaiseksi 
kouluaineeksi Itä-Suomen 
kouluihin, yliopistossa alaa 
opiskellut voisi toimia myös 
karjalan kielen opettajana.
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Ilmi Kärävä kotikivellä syksyllä 2008

Juttusarjan 3. osa

Ympyrä sulkeutui 
- Paluu Kurkijoelle

Välirauha ja Lapin 
sota

Pitkä ja paljon uhreja sekä 
kaatuneina että haavoit-
tuneina vaatinut jatkosota 
päättyi vihdoin; sodankäyn-
nin piti päättyä 4.9.1944; 
Suomen armeija lopetti 
taistelut 4.9. klo 8:00, ku-
ten oli sovittu, mutta venä-
läiset jatkoivat ammuskelua 
vielä vuorokauden, aina 5.9. 
saakka. Heille ei ilmeisesti 
ollut tullut määräystä so-
tatoimien lopettamisesta. 
Niinpä venäläisten vielä 
jatkettua ammuskelua ve-
näläinen tarkka-ampuja oli 
viimeisenä päivänä osunut 
kuolettavasti Eero Repoon. 
Eero Repo oli vanhimman 
sisareni Ainon suuri rakka-
us. Mikseivät venäläisetkin 
voineet lopettaa sotimista 
päivää aikaisemmin? Väli-
rauha solmittiin 19.9.1944. 

Karjala joutui rauhassa 
jälleen Neuvostoliitolle. 
Eikä sota vielä täysin lop-
punut, saksalaiset sotajou-
kot oli saatava lähtemään 

Suomesta. Lapin sota alkoi 
15.9.1944. Saksalaisia oli 
ollut Simon Pahnilassakin 
kesällä 1944 ennen kuin he 
lähtivät vetäytymään. Kuul-
tuaan, että Lapin sota alkaa, 
isä lähti kiireesti Pahnilaan 
peläten, että talo poltetaan. 
Perille ehdittyään isä tapasi 
talossa majoittuneina ollei-
ta saksalaisia, joiden kans-
sa jopa saunoi; saksalaiset 
vaikuttivat ystävällisiltä, ei-
vätkä olleet vahingoittaneet 
mitään. Pirttiin oli laudois-
ta rakennettu kerrossänkyjä 
ja pihalla oli valtava määrä 
tyhjiä viinipulloja. Muuten 
paikat olivat kunnossa. 

Perääntyessään saksalai-
set polttivat Lapissa kaiken 
mahdollisen ja räjäyttivät 
sekä maantie- että rauta-
tiesillat. Simossa he eivät 
tuhonneet muuta kuin rau-
tatiesillan, Kemissä he rä-
jäyttivät kaupungintalon. 
Saksalaisten jäljiltä Lapin 
maastosta löytyi runsaasti 
miinoja, joiden raivaami-
nen kesti useita vuosia. 

Lapin sota päättyi lopulta 
27.4.1945, jota päivää ryh-
dyttiin Suomessa myöhem-
min viettämään kansallisena 
veteraanipäivänä. 

Marraskuussa 1944 mat-
kustin Helsinkiin ja aloitin 
yliopistossa eläin- ja kasvi-
tieteen opinnot. Laina tuli 
Helsinkiin 1945 jatkamaan 
opiskelua proviisoriksi.

Sodanjälkeistä 
aikaa

Sodan jälkeenkin olimme 
kesäisin pitkiä jaksoja Si-
mossa. Naapurimme Mart-
tilan Konstun pojista varsin-
kin nuorin, Hannu, vieraili 
yhä usein Pahnilassa. Nyt 
vierailujen syynä olivat sa-
dut, joita kerroin. Hannulla 
oli paksu, kihara tukka. Erää-
nä iltana Aino havaitsi Han-
nun tukassa jotakin liikettä. 
”Hyi, sinullahan on täitä 
tukassa!”, Aino huudahti. 
Siihen Hannu vastasi: ”Mi-
tä se tekkee yksi täinkirppu, 
eihän se pysty siltojakaan 

räihäyttämhään!”  Saksa-
laiset olivat perääntyessään 
räjäyttäneet myös Simojoen 
yli kulkevan rautatiesillan 
ja tämä kuuden kilometrin 
päässä tapahtunut räjähdys 
lienee ollut Hannun siihen-
astisen elämän järkyttävin 
kokemus. Täit katosivat 
viimeistään silloin kun Han-
nu aloitti koulunkäynnin ja 
kouluihin tulivat terveystar-
kastukset.

Vuosia myöhemmin 
Simonkylän kansakoulun 
opettaja tuli kiittämään 
minua siitä, että Hannu 
Marttila oli luokan paras 
kirjoittaja, hänellä oli opet-
tajan mielestä uskomaton 
sanavarasto. Minä olin 
kertonut ja lukenut hänelle 
paljon satuja, joten kiitok-
set varmaan kuuluivat H.C. 
Andersenille.

Tähän loppui nuoruutem-
me. Jokainen löysi paikkan-
sa elämässä. Minä löysin 
1940-luvun loppupuolella 
Käkisalmen aikaisen luok-
katoverini Simpan, jonka 
kanssa menin naimisiin. 
Tähän nuori aviomieheni 
tapasi sanoa: ”On se muka-
vaa kun Ilmikin pääsi nai-

misiin.”  Lapsemme Hannu 
ja Riitta syntyivät 1950 ja 
1954. 

-------------------

Seuraavalla 
vuosituhannella

Ikuinen kaipaus Karjalaan 
säilyi. Kului vuosikymme-
niä ja kuulimme, että jotkut 
karjalaiset olivat salaa käy-
neet Karjalankannaksella 
katsomassa kotiseutuaan ja 
löytäneet kotinsakin, taikka 
sen rauniot. Sitten alkoivat 
kotiseutumatkat ja sotave-
teraanien matkat entisille 
kotitantereille. Simppakin 
pääsi Käkisalmen linnan 
800-vuotisjuhlille. Minua 
sen sijaan ei tällaiselle mat-
kalle saataisi – ei ikinä! 

Kaipaus oli kova, mutta 
en silti tahtonut nähdä entistä 
kotiseutua raiskattuna ja vi-
hollisen asuttamana. Sisareni 
kävivät Kurkijoella, Linna-
vuorella ja Laatokalla He-
posaaressa sekä jopa sisällä 
entisessä kotitalossamme, 
josta he toivat nähtäväksi ku-
via kotimme ränsistyneestä 
kunnosta. Kauheaa. Luonto 
kylläkin näytti kauniilta, ai-
van entiseltään.

Vihdin Liikenne Oy alkoi 
tehdä Karjalankannaksel-
le sota- ja kotiseuturetkiä, 
Simppa oli 2000-luvun alus-
sa kenttähautausmaamat-
kalla kenttäpiispa Hannu 
Niskasen, Paula Niskasen 
ja Tellervo Suomalaisen 
kanssa, jolloin he kiersivät 
Laatokan ympäri ja näkivät 
Kurkijoella kotinikin. Seu-
raavaksi alkoivat matkat 
Munakukkulalle ja Kan-
naksen muhin kohteisiin. 
Poikamme Hannu osallistui 
tällaiseen matkaan 2003 ja 
oli palatessaan kovin innos-
tunut. Entä minä? En halua 
lähteä, en, en, en! Kunnes 
vuonna 2004, ilman että ku-
kaan pyysi tai käski, päätin 
lähteä Simpan ja Hannun 
suunnittelemalle uudelle 
matkalle. En ollut varma, 
kestäisinkö sitä henkisesti, 
mutta olin kertonut lähte-
väni mukaan ja nyt mat-
kalle lähtö läheni. En ollut 
vieläkään täysin kypsynyt 
ajatukseen lähteä venäläis-
ten omistamaan Karjalaan, 
vaikka Simppa ja Hannu oli-
vat mukana ja tuntemamme 
kenraali Pentti Lehtimäki oli 
matkanjohtajana. 

Olin vuonna 1996 käynyt 
sentään Viipurissa itkemäs-
sä kun lankoni Lassi Kärä-
vä täytti 60 vuotta ja puoli 
sukua matkusti Saimaan 
kanavaa pitkin Viipuriin. 

Söimme syntymäpäivälou-
nasta Pyöreässä tornissa. 
Nyt ajattelin, että Viipuris-
sa ei ainakaan tarvitsisi enää 
itkeä, kun se oli jo tehty.

Lähtö Helsingistä Kan-
nakselle oli 7.9.2004 kah-
deksalta aamulla, Ensim-
mäinen pysähdys oli Tien-
haarassa, Vihdin Liikenne 
toivotti tervetulleeksi mat-
kalle tarjoamalla kaikille 
venäläistä kuohuviiniä. 
Sen jälkeen Pentti Lehti-
mäki antoi ensimmäinen 
sotatapahtumaselostuksen. 
Viipurista ostettiin kukka-
kimput laskettavaksi suo-
malaisille muistomerkeille. 
Tulimme Tali-Ihantalaan, 
jossa kuulimme selostuksen 
kesän 1944 torjuntataiste-
lusta ja laskimme kukat 
muistomerkille. Äyräpääs-
sä tutustuimme Äyräpään 
ja Vuosalmen taistelupaik-
koihin ja laskimme jälleen 
kukat muistomerkille. Illan 
suussa jatkoimme Kivinie-
meen hotelli Losevskajaan, 
söimme illallisen ja kävim-
me yöpuulle.

Seuraavana aamuna, 
syyskuun kahdeksantena, 
lähdimme ajamaan kohti 
Käkisalmea, josta jatkai-
simme Kurkijoelle. Käkisal-
messa tuumasin, ettei tämä 
ole Käkisalmi: entinen kau-
nis kaupunki oli muuttunut 
kamalan näköiseksi ryssien 
rakentamien kerrostalojen 
slummiksi. Onneksi linna oli 
kunnostettu ja näytti olevan 
entisellään. Sen sijaan uljas, 
valkoinen koulutalomme – 
Käkisalmen yhteislyseo – 
oli muuttunut merkillisen 
vaaleanpunaiseksi, tuskin 
tunnistettavaksi. Ortodok-
siset kirkot oli kunnostettu 
sekä kaupungissa että hau-
tuumaalla. Minun rippikirk-
koni, luterilaisen kirkon 
katto oli korjauksen alla 
ja kiinni kirkon kupeeseen 
oli rakennettu jonkinlai-
nen turistitoimisto. Ja mikä 
hallitsikaan toria, tietenkin 
suurikokoinen Vilenin pat-
sas kammottavine muovi-
seppeleineen. (Vilenin = 
V.I.Lenin, kuten patsaan 
jalustaan oli kirjoitettu )

Kurkijoki! – Ympyrä 
sulkeutuu

Sitten alkoi tämän matkan 
pelottavin vaihe, kuinka 
kestän Kurkijoelle tulon. 
Läksimme ajamaan Käki-
salmesta minulle vanhaa 
tuttua koulutietä Kurkijo-
elle. Maantie oli aina ollut 
mutkainen lehmänpolku, 
joka kiersi jokaisen kukku-

Kurkijoen maamiesopiston opettajia varten oli kolme eri asuinrakennusta, yhdessä niistä (kuvan keskellä) syntyi presidentti 
Lauri Kristian Relander 31.5.1883. Talon nykyiset piharakennukset edustanevat ns. neuvostoarkkitehtuuria.

Ilmi Kärävän synnyinkoti, Kurkijoen maamiesopiston asuinrakennus Laikkalanlahden 
suunnalta kuvattuna. Veli Räsäsen perhe asui rakennuksen vasemman puolen huoneistossa, 
oikeanpuoleisessa huoneistossa asui kuvan ottamisen aikaan lehtori, agronomi Kaarlo Cle-
ve perheineen.

Maaliskuussa 1940 isäni Veli Räsänen tuli perheineen evakkoon vanhaan kotitaloonsa Si-
mon Pahnilaan. Kuva on 1940-luvulta.
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Lauluyhtye Evakot järjes-
ti 10-vuotisen toimintan-
sa kunniaksi Juhla Öitsit 
lauantaina 21. helmikuu-
ta. Porin Mies-Laulun ta-
lo täyttyi viimeistä tuolia 
myöten karjalaisista laulun 
ystävistä. Ryhmän ohjel-
misto koostui heidän vuo-
sien varrella esittämistään 
mielikappaleista. Poikke-
uksen teki vasta muutamia 
viikkoja sitten harjoituksen 
alle otettu Korsuorkesterin 
tunnetuksi tekemä Raatteen 
tiellä. Tilaisuuden järjestä-
jät uhkuivat tyytyväisyyttä 
mahtavan yleisömäärän yl-
lättäminä.

– Hienosti saatiin kek-
kerit pidettyä ja väkeäkin 
riitti. Vieraskirja kertoo, että 

paikalla oli yleisö, esiintyjät 
ja työväki yhteenlaskettuna 
210 henkeä. Vierailijoi-
den juuret juonsivat kirjan 
mukaan 24 eri luovutetun 
Karjalan pitäjään, kertoi 
esityksen juontanut Raija 
Laaksonen, joka toimii ryh-
män kokoonkutsujana.

Lauluryhmän illan oh-
jelmisto sisälsi 20 Evakoil-
le itselleen mieluisimmalta 
tuntunutta laulua vuosien 
varrelta. 

Tunnelman kohottaminen 
aloitettiin sota-ajan lauluil-
la, välillä kaihottiin Karjalaa 
ja sinne jääneitä kotipolkuja 
kunnes päästiin muuten vain 
kauniiden ja tunnelmallisten 
karjalaista yleisöä sykähdyt-
täneiden laulujen pariin. 

Taitajia omasta takaa
Lauluryhmän perustivat 
luovutetun Karjalan alueelta 
Hiitolan pitäjästä Porin seu-
dulle tulleiden evakoiden 
piiriin kuuluvat laulun ys-
tävät helmikuun 8. päivänä 
1999. Evakoissa on vuosien 
varrella ollut mukana 15 eri 
henkilöä. Tällä hetkellä on 
koossa kahdeksan hengen 
ryhmä. Valitettavasti Airi 
Vihavainen joutui sairau-
den vuoksi jäämään pois 
konsertista.

Avioliiton kautta hiitolai-
seksi tullut Tarmo Peltomaa 
säestää ryhmää hanureineen 
ja muine laitteineen. Hän 
myös sovittaa ohjelmistoon 
otettavat laulut. Tarmo ja 
hänen kanssaan laulanut Jari 

Lauluyhtye Evakoiden 
Juhla Öitsit veti yleisöä

Tarpeellisissa taustajoukoissa häärivät mm. Leena Peltomaa, Rauni Kaija, Henri Peltomaa, 
Sini Koskela ja Heidi Peltomaa. 

Särkijärvi huolehtivat illan 
päätteeksi tanssimusiikista.

Evakoiden ohjelmistoon 
on vuosien varrella sisälty-
nyt noin 150 laulua. Moniin 
niistä on tehnyt sanoitukset 
ryhmään kuuluva ja hiitolai-

sille sanan taitajana tunne-
tuksi tullut Terttu Ketola.

Lauluryhmän esiintymis-
kerrat ehtivät lähes saavut-
taa oman merkkipaalunsa 
Juhla Öitsi -tilaisuuteen 
mennessä.

– Päiväkirjan mukaan 
juhlakonsertti oli Evakoi-
den 99 esiintyminen. Olisi-
pa huomattu järjestää vielä 
yksi jossain välissä, niin 
olisi ollut siinäkin juhlan 
aihe. Ensimmäinen iltama-
tapahtuma oli heti perusta-
misvuoden kesällä, minkä 
jälkeen esiintymisiä on ollut 
häistä hautajaisiin, valaisi 
Raija Laaksonen.  

Piiraita talkoilla

Lauluryhmä esitti kaksi 10 
laulun jaksoa, joiden välillä 
yleisö virkistäytyi puhvetis-
sa. Kahvituksesta vastannut  
Leena Peltomaa kertoi, että 
edellisenä päivänä oli tehty 
talkoilla karjalanpiiraita ja 
pipareita sen verran ettei 
päässyt loppumaan kesken, 
vaikka yleisömäärä ylitti 
kaikki odotukset.

Lipunmyyntiin ja kah-
vitukseen tulivat avuksi 
myös Evakoihin kuuluvan 
Milja Peltomaan pojan lap-
set Heidi ja Henri sekä hii-
tolaisuuteen koulutuksessa 
ollut Sini Koskela. Sata-
kuntalaisjuurinen Sini oli 
ensimmäistä kertaa mukana 
karjalaisessa tapahtumassa, 
mutta ei sanojensa mukaan 
viimeistä.

– Olemme olleet muka-
na erilaisissa tapahtumissa, 
kun on tarvittu apua. Ihan 
mielellämme toki tulemme 
näihin tilaisuuksiin, kertoi-
vat iltamissa ahkeroineet 
Jari Peltomaan lapset Heidi 
ja Henri. 

Öitsiperinteen mukaan 
ohjelmaa seurasi arvonta. 
Alueen yritysmaailma sekä 
yksityishenkilöt olivat osoit-
taneet anteliaisuutta, sillä 
laadukkaita arpajaisvoittoja 
oli kertynyt runsaasti. 

Ohjelman päätyttyä osa 
juhlijoista poistui tanssien 
alkua odoteltaessa. Men-
nessään he totesivat, että oli 
hyvä kun tuli tultua. 

Kullervo Huppunen
Evakot vasemmalta Terttu Ketola, Sinikka Rajainmäki, Milja Peltomaa, Raija Laaksonen, Tarmo Peltomaa, Veijo Sinkko-
nen ja Viljo Ylönen. Airi Vihavainen joutui jäämään pois.

lan ympäri, ja nyt oli kuop-
pia enemmän kuin tasaista 
maata. Vähän ajettuamme 
pysähdyimme jaloittele-
maan ja nautimme taas la-
silliset kuohuviiniä. Tässä-
kin harasin vähän vastaan, 
mutta Tellervo Suomalainen 
ja Aarno Lampi kehottivat 
juomaan koko lasillisen – se 
helpottaisi oloa.

Tulimme Hiitolaan raja-
puomille, jossa koppalak-
kiset venäläiset tarkastivat 
auton paperit, koska olimme 
tulleet Karjalan Tasavallan 
rajalle. Toivoin, että emme 
pääsisikään Kurkijoelle 
vaan meidät käännytettäisiin 
takaisin. Saimme kuitenkin 
jatkaa matkaamme. 

Maisemat tulivat vieläkin 
tutummiksi. Heti Riekkalan 
jälkeen alkoi näkyä Laikka-
lanlahti. Oikealla oli Parat-
su, vasemmalla Koimäki. 
Aloin nyyhkyttää. Tulimme 
maantietä opiston alueelle. 
Simppa sanoi, että minun 
pitäisi kertoa bussin mikro-
foniin Kurkijoesta. ”En voi 
kun mie itken!”

Minulla oli mukanani va-
lokuvia entisestä kodistani, 
joka aikoinaan oli ollut ko-
mea rakennus, sekä samasta 
talosta sen nykykunnossa. 
Olin näyttänyt niitä mat-

kakumppaneillemme mat-
kan aikana. Nähtyään esiin 
putkahtaneen ränsistyneen 
talon vieressäni istunut 
Vuokko Kostamo huudahti: 
”Tuossa on Ilmin koti”.  

Kuljettaja pysäytti bussin 
maantielle kotitaloni koh-
dalle. Kaikki nousivat ulos. 
Talon ja maantien välinen 
kuusiaita oli 60 vuodessa 
harventunut niin, että vain 
muutama kuusi oli jäljellä. 

Talo oli vieläkin huonom-
massa kunnossa kuin muu-
tama vuosi aikaisemmin 
otetuissa valokuvissa. En 
voinut katsoa. Pidin käsiä 
silmilläni ja välillä pyyhin 
silmiäni. En nähnyt Simp-
paa enkä Hannua, he oli-
vat menneet taloon sisälle. 
Melkein muu autolastillinen 
matkustajia oli vielä ympä-
rilläni. 

Pidin silmäni kiinni, en 

muista ulisinko ääneen, 
enkä myöhemminkään ky-
synyt keneltäkään mitä olin 
sanonut. Se oli ihan hirvit-
tävän kamalaa! Kun otin 
kädet silmiltäni, näin lähel-
läni Aarno Lammen katso-
van minua myötätuntoisesti. 
Hän oli kai kokenut samaa 
nähtyään runnellun kotinsa 
Sortavalassa. Ryntäsin hä-
nen kaulaansa itkien, ja hän 
rutisti minua niin kovasti, 

että yhtäkkiä itkuni lakkasi 
kokonaan. Mitään sanoja ei 
tarvittu, en sanonut hänelle 
edes kiitosta. Rauhoituin 
ja menin maantien laitaan 
istumaan omalle kivelleni, 
jolla istuen minulla oli ollut 
tapana odottaa meille Käki-
salmesta, Viipurista tai Sor-
tavalasta tulevia vieraita. 

Nousin kiveltä ja kiipe-
sin viereiselle Linnavuorelle 
katsomaan, miltä Kurkijoki 
nykyään näytti. Aikoinam-
me käyttämämme polku oli 
melkein umpeen kasvanut. 
Puut olivat niin suuria, että 
Laikkalanlahti näkyi vain 
osaksi. Selitin muutamille 
kanssani vuorelle kiiven-
neille sinne näkyvien mä-
kien ja rakennusten nimiä. 
Mielenkiintoisin oli Lars 
Sonckin piirtämä talo.

Sitten menimme takaisin 
mäkeä alas omalle pihalle 
tervehtimään hopeapajuja. 
Katselin ränsistynyttä ko-
tiani täysin itkemättä. Pys-
tyin rauhallisesti kertomaan 
talosta, ja lähdin lapsuu-
denaikaisen leikkitoverini 
Mauno Castrénin kanssa 
kävelemään opiston entisen 
alueen läpi joen sillalle las-
keutuvaa maantietä pitkin 
kohti Kurkijoen keskustaa. 
Katselimme presidentti Re-

landerin syntymäkotia, jos-
sa Mauno Castrén oli asu-
nut muutaman vuoden ajan. 
Monia opiston rakennuksia, 
kuten johtajan asunto ja ka-
sarmi oli näköjään poltettu, 
samoin sauna oli hävinnyt 
joen rannasta.

Matkalaisten enemmistö 
oli jo jatkanut bussilla kes-
kustaan, Lopottiin, jossa he 
olivat vanhalla kirkonmäel-
lä kahvitauolla. Kurkijoen 
kauniin puukirkon ryssät 
olivat polttaneet joitakin 
vuosia aikaisemmin. Kir-
konmäelle oli pystytetty 
vapaussodan, talvisodan ja 
jatkosodan sankaripatsas. 
Pentti Lehtimäki oli hank-
kinut Kurkijoelta kauniin 
kukkakimpun, jonka Aarno 
Lampi, Mauno Castrén ja 
minä laskimme patsaalle 
Aarno Lammen pidettyä 
kauniin puheen. 

Tämän jälkeen soitin 
matkapuhelimella sisarel-
leni Ainolle Helsinkiin ker-
toakseni, että minäkin olen 
vihdoin Kurkijoella. 

Siihen loppui vuosikym-
meniä kestänyt trauma, kuu-
sikymmentä vuotta kestänyt 
tuska laukesi täydellisesti. 
Simppa sanoi myöhemmin, 
että olin täysin muuttunut. 
Ympyrä oli sulkeutunut. 

Ilmi Kärävän järkytys oli suuri, kun hän 2004 näki syntymäkotinsa tällaisessa alennustilas-
sa. Muinoin ylväs rakennus oli päästetty pahasti lahoamaan.
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Pyhäinpäivän aikaan mieli 
palaa muistelemaan lähei-
siä vainajia, sytyttämällä 
kynttilä haudalle, tai pöy-
dälle kuvan viereen.

Otsanlahden kylästä 
Löyhkölän talon isännän, 
myöhemmin Jaalan Kimo-
lassa tilaa asuttaneen isäni 
Jaakko Heinosen muistoti-
laisuus oli pyhäinpäivänä 
1975. Yhdeksän vuotta 
myöhemmin äitini Hele-
nan (o.s. Tirri) kuolinpäivä 
oli pyhäinpäivä. Juho-setä 
kuoli 1981 ja Maikki-täti 
1992. Äidin puolelta siskot 
ja veljet olivat kuolleet jo 
aikaisemmin.

Kuluneena kesänä Hei-
nosen suku kokoontui 
iloisemmissa merkeissä. 
Heinosen vanhimman tyt-
tären Sanni Valkeapään 
lapset perheineen halusi-
vat järjestää juhlan hänen 
80-vuotispäivänään. Sanni 
kutsui toiset siskot eli Kert-
tu Andin ja Maire Pohja-
laisen perheineen, lisäksi 
ystävät ja lähinaapurit.

Juhlapäivä oli kesäisen 
kirkas ja lämmin. Paikkana 
luonnonkaunis hirsiraken-
teinen Liikasenmäki. Taus-
talla välkehti Pyhäjärvi.

Pitkästä aikaa kaikki 
seitsemän serkusta, siis 
lapsemme, olivat paikalla. 
Pikkuserkkuja on kaikkiaan 
14 ja heistä 12 oli paikalla. 
Sannin pojat Veijo ja Rei-
jo poikineen pitivät huolta 
järjestelyistä ja miniät, Ai-
ja ja Oili, olivat loihtineet 
herkullisen pitopöydän, 
jossa karjalaisuutta ei ollut 
unohdettu.

Ruoka maistui ja tarinaa 
riitti.

Ohjelmassa kummityttö, 
Tuula, muisteli kohdistaen 

Tervehdys Heinosten 
sukukokouksesta Jaalassa

Sanni Valkeapää, Kerttu And, Maire Pohjalainen.   

Vas. Jouko And, Veijo Valkeapää, Maarit Pohjalainen-Ahvenainen, Juha And, Jaana Hiltunen (Pohjalainen), Reijo Valkea-
pää, Tuula Pohjalainen-Vinko

Vas. edessä Maikki 
Ahvenainen, Maiju 
And, Jarkko And, 
Julia Ahvenainen, 
Jalmari Vinko.
Takana Oskari 
Vinko, Pekka 
Valkeapää, Perttu 
Valkeapää, Hannele 
And, Paavo Valkea-
pää ja Marko And. 
Juhlista puuttui 
Janette Ahvenainen 
ja Sakari Vinko.

Samu Hiltunen vauhdissa. 
(Jaanan poika.)

sanansa kummille, ja piti 
pienen hartaushetken.

Kakkukahvin jälkeen 
tunnelmaa siivitettiin kar-
jalaisittain lauluin. Heimo 
johdatteli huuliharpuin 
Sannin häämuistoihin soit-
tamalla häävalssin, Metsä-
kukkia.

Ennen kuin juhlaväki 
hajaantui kotimatkalle otet-
tiin ryhmäkuvia. Vaikeinta 
oli saada pikkuserkuista 
nuorimmat yhtä aikaa pai-
kalle. Viime hetkellä livah-
ti nuorin Samu Hiltunen, 
josta on vauhdikas kuva 
erikseen.

Vielä kysymys Heino-
sen ja Löyhkön sukupui-
den tekijöiltä. Löytyykö 
tietoa Juhana Heinosesta, 
joka meni naimisiin An-
na Löyhkön kanssa noin 
1818, jolloin Juhana tuli 
Löyhkölään Otsanlahdelle 
vävyksi, mutta MISTÄ? 
Olisin kiitollinen tiedosta.

Maire Pohjalainen, 
Valkeala

Puh. 040-5300 605  

Mieluisa lahja

Kurkijoki-
isännänviiri

Kurkijokelainen
Koulukuja 7, LOIMAA
puh. (02) 762 2551

ja 050-521 3336

80 € + postitus
Pituus 4 m, yläosan

leveys 45 cm.
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Ihojärvi, Kaksi poikaa pitelee hevosia. Kurkijoki-museon kokoelmat 292. Kaksi poikaa kyntää kolmen hevosen kanssa. Kurkijoki-museon kokoelmat 1462.

Kuvia tunnistamassa

Miehet ovat avainasemassa 
naistenpäivän, maaliskuun 
kahdeksannen, juhlinnassa. 
Miehet käyvät kukkakau-
passa paljon harvemmin 
kuin naiset, mutta he teke-
vät usein isomman kerta-
ostoksen. Miehet osaavat 
myös arvostaa kukkamyy-
jän ammattitaitoa naisia 
enemmän.
 Naistenpäivä on ehkäpä 
kukkapäivistä helpoin, sillä 
siihen ei meillä liity moni-
kymmenvuotisia perinteitä. 
Siis, mies, reippain mielin 
lahjoittamaan kukkia elämä-
si naisille!

Näin onnistut varmasti:
1. Varaa itsellesi kukkaos-

Naistenpäivän 
kukkaopas 
miehille

tokseen aikaa noin vartin 
verran.
2. Pyydä apua. Kukkamyy-
jä on ammattilainen, ja osaa 
ehdottaa sopivia ratkaisuja. 
Myyjä voi kysellä mieles-
täsi outoja, kuten kukkien 
saajan ikää, mutta hän vain 
yrittää rakentaa lahjan saa-
jasta mielikuvaa.
3. Kukka on pääasia, ei sen 
väri. Jos et tiedä kukkien 
saajan mieliväriä, ota itsel-
lesi mieluista. Mikään väri 
ei nykypäivänä ole epäsove-
lias.
4. Leikko- ja ruukkukukat 
ovat aivan yhtä sopivia nais-
tenpäivänä.
5. Leikkokukissa pätee 
nyrkkisääntö: mitä lyhyempi 

varsi, sitä kauemmin kukka 
yleensä kestää. Lyhytvarti-
sella kukalla on lyhyempi 
matka imeä vettä maljakosta 
kuin pitkävartisella.
6. Jos valitset valmista 
kimppua, vältä krumeluu-
reja ja metallihileitä.
7. Kukkivalle ruukkukukal-
le kannattaa valita mukaan 
myös väriin sopiva suoja-
ruukku, joka antaa kukal-
le tyylikkään säväyksen. 
Kukkamyyjä osaa neuvoa 
asiassa.
8. Kukkia voi jo laittaa ulos-
kin. Tetenarsissit ja muut 
pienet sipulikukat viihty-
vät jopa muutaman asteen 
pakkasessa, ja lasitetulla 
parvekkeella erityisen hy-
vin. Ne voi kesällä istuttaa 
puutarhaan.
9. Muista viedä kukkia myös 
nuorisolle.
10. Työpaikalle kannattaa 
kiikuttaa kukkia jo perjan-
taina 6. maaliskuuta.

Kukka on todella helppo ta-
pa ilahduttaa naisia. Kokeile 
vaikka!

Karjala-lehti järjesti ää-
nestyksen siitä, kuka olisi 
”kaikkien aikojen karjalai-
nen”. Tämän äänestyksen 
perusteella voiton vei Jo-
hannes Virolainen melko 
ylivoimaiseen tyyliin, sillä 
hän sai 139 ääntä ja toisek-
si tullut Veikko Vennamo 71 
ääntä. Kolmanneksi sijoittui 
tuore rauhanpalkinnon saa-
nut Martti Ahtisaari, jota 
äänesti 38 kansalaista.

Seuraavina olivat Juho 
Lallukka 29, Veikko Saksi 
21, Larin Paraske 16, Aira 
Samulin 15, Riitta Uosukai-
nen 14, Laila Hirvisaari 13 
ja Urho Kähönen 10 ääntä. 
Hiitolaisjuurinen Eeva Kil-
pi oli 11. saaden 9 ja kur-
kijokelaisjuurinen Veikko 

Hakulinen 12. 8 äänellä. 
Seuraavina olivat Lauri Tör-
ni, Viljo Vesterinen, Armi 
Ratia, Unto Mononen, Ju-
ho Niukkanen, Marja-Liisa 
Kirvesniemi, Martti Talvitie 
ja Aarne Sihvo.

Kaikkiaan 52 karjalaista 
sai vähintään yhden äänen. 
Heidän joukkonsa koostui 
politiikoista, kirjailijoista, 
taiteilijoista, sotilaista, lii-
kemiehistä jne. Saivatpa 
äänen myös Antero Rokka, 
Väinämöinen ja evakko.

Äänestäjien määrä jäi 
melko pieneksi, mutta on 
se silti hyvin kuvastamassa 
karjalaisten tuntoja kaikkien 
aikojen karjalaisesta. ”Mei-
dän Jussi” on voittonsa an-
sainnut!

Yhä useammat kuluttajat 
haluavat toimia aktiivisesti 
ilmastonmuutoksen torju-
miseksi ja kaipaavat käytän-
nönläheistä tietoa siitä, mis-
tä hiilijalanjälkemme muo-
dostuu. Raisio vastaa omalta 
osaltaan tiedontarpeeseen ja 
on kehittänyt elintarvikkei-
den hiilidioksidipäästöistä 
kertovan merkin. Ensim-
mäisenä suomalaisena 
elintarvikkeena hiilidioksi-
dimerkinnän sai Elovena-
kaurahiutaleet huhtikuussa 
2008, nyt seuraan liittyy 
Elovena Välipalajuoma Au-
rinkoinen. Raisio laajentaa 
merkin käyttöä tuotteissaan 
edelleen vuoden 2009 aika-
na.

Voiko välipala olla luk-
susta?
Omaan ja ympäristön hy-

vinvointiin voi vaikuttaa 
valitsemalla entistä useam-
min kasvipohjaisia tuottei-
ta. Ravintosisältömerkinnät 
elintarvikepakkauksista jo 
löytyvät, mutta tuotteiden 
ympäristövaikutuksia on 
kuluttajan vaikeampi arvi-
oida. Nyt ympäristötietoisen 
kuluttajan välipalan valinta 
helpottuu, kun Elovena Vä-
lipalajuoma Aurinkoinen 
saa hiilidioksidimerkinnän. 
Ensimmäiset merkillä va-
rustetut Elovena-juomat tu-
livat Suomessa kauppoihin 
helmikuussa 2009.

Juoman hiilidioksidipääs-
töt ovat 95 grammaa sataa 
grammaa tuotetta kohden, 
mikä on varsin alhainen 
päästötaso. Laskelma kat-
taa tuotteen koko elinkaaren 
Suomessa viljelyvaiheesta 
jalostuksen kautta kaupan 

Millainen on välipalasi 
hiilidioksidipäästö?

varastoon. Ekologisessa 
elämäntavassa luksusta ovat 
hyvän olon ja mielen tuovat 
asiat − kuten Elovena Väli-
palajuoma Aurinkoinen.

Onko helppoa, hyvänma-
kuista ja terveellistä vielä 
keksittykään?

Kasvipohjainen ja ter-
veellinen ravinto ei tar-
koita sitä, että kuluttajan 
täytyy tehdä maun suhteen 
kompromisseja. Elovena 

Aurinkoinen on pehmeä 
kaurapohjainen välipalajuo-
ma, jossa maistuvat tyrni ja 
aprikoosi, ja jossa on mo-
nia terveydelle hyödyllisiä 
ominaisuuksia. Juoma ei 
sisällä keinotekoisia lisäai-
neita, laktoosia tai koleste-
rolia, ja kuitupitoisena se 
pitää nälän loitolla pitkään. 
Elovena Aurinkoisesta saa 
100 % päivän C-vitamiini 
ja Omega-3 -suosituksesta. 
Energiaa tuotteessa on 80 
kcal/100 g.

En edes autoile, joten ei 
kai sillä ole väliä mitä 
syön?

Ruoan osuus kotitalouk-
sien ympäristövaikutuksista 
on noin kolmannes − yhtä 
suuri kuin asumisen ja lii-
kenteen. Tehdessäsi päivit-
täisiä ateriavalintoja voit 
siis todella vaikuttaa.

Tietoa ruoasta ja ilmas-
tosta kulutusvalintojen tuek-
si www.ekologia.fi 

Veikko Hakulinen 
ja Eeva Kilpi 
menestyivät
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Kyllä vaan, mutta nyt syn-
tyikin Kuismien näköinen 
kirja ja Kuismat eivät olleet 
aivan tavallista kansaa Kar-
jalan Kannaksen alueella.

Kuisman sukuseurakin 
perustettiin vuonna 2000 
yhtenä tärkeänä päämäärä-
nään Kuismien sukutiedon 
ja perinteen tallentaminen. 
Sen tärkeimmäksi välineek-
si määriteltiin sukukirjan 
tuottaminen. Tähän asti 
kaikki kuulostaa varsin tu-
tulta. Kuismien sukukirjan 
julkaisu ajoittui tammikuul-
le 2009, mutta kirja ei ole-
kaan valmis. Julkaistiin siis 
karjalaisittain ”kesetekkoin” 
tuotos, kyllä vaan. Kirjan 
sukutauluosiot on toteutet-
tu nykytekniikkaa hyödyn-
täen tietokonelevykkeellä, 
ja niitä tullaan jatkossa 
päivittämään ja siellä niitä 
sukukirjoille tuttuja virheitä 
korjaamaan. Jo nyt on kerät-
tynä paljon uutta materiaalia 
seuraavaan painokseen.

Muuta vaihtoehtoa ei kir-
jan toteutukseen oikeastaan 
ollutkaan, sillä painettuna 

Joko taas sukukirja…
siitä olisi tullut liki kolme-
kymmenosainen sukutau-
luteos. Sitä kuismalaisuut-
ta kirjassa on sen laajuus, 
teoksesta löytyy noin 80 000 
henkilönnimeä, se on ylivoi-
maisesti laajin yhtenäinen 
julkaisu Kannaksen alueen 
henkilöistä ja suvuista. Jo 
nyt voidaan luvata, että 
seuraavassa osiossa sadan-
tuhannen henkilön raja ylit-
tyy. Samoin kantaisien kes-
kinäisiin sukulaisuussuhtei-
siin on saatu lisävalaistusta, 
joten lisää sukulaisuuksia 
on paljastumassa.

Kuismalaisuutta ja nyky-
tekniikkaa edustavat myös 
kirjassa olevat noin sadan 
Kuismien asuttaman talon 
kivijalan satelliittipaikan-
nustiedot. Nämä tiedot eivät 
pohjaudu kartoilta haettui-
hin paikanteisiin, vaan noi-
den talojen raunioilla käytiin 
kolmen kesän aikana oikein 
konkreettisesti ja haettiin 
GPS-paikanteet. 2000-lu-
vun Kuismien on näin hel-
pompi hakea esi-isiensä 
entisiä asuinsijoja rehevän 
kannakselaisen luonnon val-

taamissa maisemissa. Tuvan 
uunin sija löytyy alle puolen 
metrin tarkkuudella.

Kirja on heti ilmesty-
misensä jälkeen herättä-
nyt vilkasta keskustelua 
ja mielipiteenvaihtoa. Se 
kuismalaisuus näkyi perin-
teisten sukukirjojen linjasta 
poikkeamisena, esimerkiksi 
painetussa osiossa ei juuri 
henkilömatrikkeleja ole, 
ne tiedot ovat nyt sukutau-
lujen yhteydessä. Tarinoita 
pyrimme saamaan mukaan 
mahdollisimman laajasti, se 
osoittautui kuitenkin melko 
haasteelliseksi tavoitteeksi. 
Aktiivisimmat Kuismat ovat 
näin päässeet painottamaan 
omia asuinsijojaan. Varas-
toon onneksi jäi julkaise-
matonta tarina- ja kuva-
aineistoa tuleviin kirjoihin, 
seuraava painos ilmestyy 
tammikuussa 2011.

Kannaksen Kuismat -su-
kukirjan tilaustiedot  www.
kuismansuku.fi  

Kuisman sukuseura ry
Kirjatyöryhmä

”Tääl yksinäni laulelen, 
kun ilta tullut on!” Iltarus-
kon kajo vielä heijastelee 
Muuramen Riihivuoren 
laskettelurinteisiin. Tässä 
kirjoittaessani näen kahden 
kilometrin matkan mäkeen, 
jossa kohta syttyvät iltavalot 
ja laskettelu alkaa!

Kynä pyörii kädessäni, 
jotta uskallankos´ vastata 
Tapio Nikkarin haasteeseen, 
jotta kirjoitelkaa sen aikui-
set koulukkaat, joita mekin 
olimme. Kirjoittakaa Karja-
lasta ja niistä asioista, joita 
kumpuaa muistellessa enti-
siä oloja siellä entisessä ko-
tipaikassa Elisenvaarassa.

Tapio Nikkari, me olem-
me tietääkseni Mirjam Hir-
vosen oppilaita kanssasi! I 
luokan kävimme Sikiönmä-
enkoululla, II luokan radan 
takana olevassa Isossakou-
lussa, joka oli saatu korjat-
tua talvisodan pommitusten 
jäljiltä. Oli ilo olla isommis-
sa koulutiloissa, kuin mitä 

Sikiönkoululla oli.
Muistan keväällä koulun 

loputtua suvivirren kaiku 
vielä mielessäni, jotta tul-
laankos´ sitä tähän kouluun 
enää. Koulureppu keikkui 
olalla ja kukkaruukku oli 
kainalossa. Olimme opet-
tajamme johdolla jokainen 
kasvattaneet oman kukan 
koulun ikkunalla ja seuran-
neet kukan kasvua, sitä hoi-
dellessa ja kastellessa.

Mietin Mikriläntietä tal-
latessa, jotta mitähän elä-
mästä täällä oikein tulenee, 
kun Laatokan suunnalta 
sodan jyminät ja ammus-
kelun kumahtelut kaikuivat 
pelottavasti. Katselin kuk-
karuukussa olevaa viher-
kasvikukkaa. Haastelin sille 
siinä yksin kävellä lompos-
tellessani, jotta saisikohan 
tämän kukan muuttokuor-
maan mukaan.

Äiti kovasti pakkaili mei-
dän tavaroita ja hoki, ettei 
mitään turhaa pakaaseihin 

mukaan, tärkeimmät vain. 
Ajattelin, mitä äiti sanoisi, 
jotta onkos tääkin turhaa, 
miun kukkain, jota hellästi 
ikkunalla hoitelin.

Muistelin meitä kouluka-
vereita, joitakin nimiä tul-
vahti mieleeni. Kaippa mei-
tä oli ainakin 15 henkilöä. 
Tapailen nimiä muistelon 
helminauhaan: Varpuliisa, 
Marjaliisa, Seija, Saimi, Ire-
ne, Laila, Outi, Raili, Raili, 
Tapio, Pentti, Veikko, Rei-
no, Raimo, paljon jää ehkä 
pois, kun ei muista. Niin 
kaikki kaveri joutui sodan 
jaloista mikä minnekin, 
ympäri Suomea.

Tulihan se äkkilähtö Eli-
senvaarasta meillekin to-
sihälinässä. Oli se kauhea 
pommitusaalto, joka vauh-
ditti meidänkin perheen 
lähtöä. Asemanseutukin tu-
houtui melkein täysin. 

Meidän lähtöä pitkitti 
isän odotus Pitkästärannas-
ta. Hän oli veturimiehiä, 

Kotimökki oli vihreäksi maalattu! Jelena-mummo ja Raili haastaa viittoen. Jelena oli iloi-
nen ja elämänmyönteinen. Mies oli kirvesnikkari ja hoitanut taloa hyvin. Lapset oli hänellä-
kin jo maailmalla.

Muistoja v. 1942

siellä komennuksella. Isä oli 
ajamassa armeijan tavaroita 
sieltä turvaan sodan jaloista. 
Kotimökillä äiti, veli Mau-
ri ja Raili-tyttö odottelimme 
pakattujen tavaroidemme 
keskellä, milloin isä tulisi 
järjestämään meidät tur-
vaan, täältä pois. Oli sel-
laista hermostuttavaa odo-
tusta, ei saanut mennä pihaa 
kauemmas leikkimään. Oli 
pelkona, jos tulee uudet 
pommitusaallot.

Oli se kauheaa, kun meil-
lekin kolmen kilometrin 
päähän pommien pauhu ja 
maantärähtely tuntui, aivan 
kuin olis omassa pihassa 
ollut. Meidän kotimme oli 
aukean, Pellikan peltojen, 
reunassa. Sieltä lentoko-
neet aukean yli tulivat ja 
rautatien ylle pommit pu-
toilivat. Näimme ohilen-
tävien pommikoneiden ja 
hävittäjien paljouden ja se 
kauhea hurina ja jyrinä, jo-
ka ilmanalan täytti. Olimme 
tiilirakenteisen naapuritalon 
takana maassa makaamassa 

pitkin pituuttamme, Laukko-
sen väki ja meidän vieraat, 
jotka olivat tulleet asemalta 
pakosille. Meitä lapsia varo-
tettiin, että koneiden ollessa 
päällä, ei saa yhtään liikkua 
paikaltaan, muuten viholli-
sen hävittäjät heti ampuu 
jne... Oli se aikaa!

Pommitusjutut isä kuuli 
Pitkäänrantaan. Hälläkin 
oli perheestä hätä. Tuli seu-
raavana päivänä perhettään 
auttamaan pois rauhallisem-
paan sisämaahan Jyväsky-
läntienoille. Siellä sukulais-
mummo otti meidät pieneen 
mökkiinsä väliaikaisesti. Isä 
palasi Pitkäänrantaan – ko-
mennus jatkui. Kyllä Luo-
jamme varjeli isää, vaikka 
kerran osuma tuli ja junasta 
meni kaksi vaunua säpäleik-
si, onneksi ei osunut veturiin 
ja veturimiehiin.

Aikanaan sotatila loppui 
ja isä, Albin Kuitunen, sai 
veturinkuljettajan paikan 
Jyväskylästä ja juurruim-
me tänne.

Minä, Raili, aviomie-

hen kelkassa juurruin tänne 
Muurameen, työn perässä 
myös. Nyt yksin täällä lau-
lelen jne... Perhe on pesästä 
pois. Mies on taivaassa ja 
lapset perheineen Korpi-
lahdella ja Lievestuoreella. 
Tässä yksin kissani kanssa 
olelen ja aikani kuluksi täl-
laisia höpinöitä tarjoilen.

Olen muuten käynyt 
Elisenvaarassa. Isänikin 
eli silloin vielä 1983. Ko-
timökkimme oli ehjä ja se 
pieni mökkiyhdyskunta 
siinä lähellä. Mökissämme 
asusti pieni mummeli, Je-
lena, oli asunut siinä jo 20 
vuotta. Meillä oli serkkuni 
mukana, joka oli opiskellut 
venättä. Kosin ensinäkemys 
oli aivan järkytys, se tunne, 
monen kymmenen vuoden 
jälkeen. Paikat oli siistit.

Paljon terveisiä kouluka-
vereille!

Kuitusen Raili, 
Laine nykyisin

Aseman kivijalka ja rappuset haastavat omaa surullista tarinaansa, kuvassa isä-Albin, Aili-
serkku ja Raili. Halusin ottaa kuvan juuri tältä paikalta, myimme siinä päivisin junamatkus-
tajille metsämansikoita pikkuropeista, joita oli väsätty pahvista. Se oli vielä ennen pommisa-
detta, pikkukauppiailla oli rauhaisaa ja aurinkoista, Laukkasen Pentti oli kaverina.

Miten talvirenkaasi voivat? 
Etenkin hiihtolomia suun-
nittelevien on syytä tarkas-
taa missä kunnossa renkaat 
ovat.

Lain mukaan talvirenkaan 
kulutuspinnan urasyvyyden 
on oltava vähintään 3 mm. 
Suositeltava urasyvyys tal-
virenkaissa on kuitenkin 
vähintään 6 mm. Talvella 
suositeltava urasyvyys on 
siis kaksinkertainen mini-
mivaatimukseen verrattuna. 
Lisäksi nastarenkaissa on 
syytä tarkastella nastojen 
määrää ja kuntoa. Nastojen 
määrässä saa olla enintään 
25 % poikkeama, verrattuna 
sen renkaan nastamäärään, 
jossa niitä on eniten.

Myös kitkarenkaat käy-
vät. Tällöin on vain muis-
tettava, että jäisellä kelillä 
ne ovat huomattavasti liuk-
kaammat kuin nastarenkaat. 
Tämä on syytä huomioida 
ajotavassa.

Huonot renkaat ovat suu-
rin ajoneuvotekninen riski-

Talvirenkaiden 
kuntotarkastus

tekijä autossa. Liikenneva-
hinkojen tutkijalautakuntien 
selvitysten mukaan jokin 
rengasriski on ollut mukana 
useassa vakavassa liikenne-
onnettomuudessa. Yleisim-
mät rengasriskit vakavissa 
onnettomuuksissa ovat 
olleet keliin sopimattomat 
renkaat, heikkokuntoiset 
nastarenkaat tai ylipäätään 
kuluneet renkaat.

Sama pitävyys kaikissa 
renkaissa

Auton ajokäyttäytyminen on 
parhaimmillaan, kun kaikis-
sa renkaissa on suunnilleen 
samanlainen pitävyys. Jot-
ta renkaat säilyisivät koko 
käyttöikänsä samanpitoisi-
na, on niiden paikkaa ren-
kaanvaihdon yhteydessä 
vaihdeltava ja tarpeen vaa-
tiessa myös muulloin. Pai-
kanvaihtosuositus koskee 
sekä kesä- että talvirenkaita. 
Parhaat renkaat on asennet-
tava auton takapäähän, sillä 

auton takapään pitävyyden 
yllättävä menettäminen on 
liikenteessä vaarallisin pi-
donmenetys.

Jos vaihdat renkaiden 
paikkoja, ei pyörimissuun-
taa saa muuttaa, sillä ren-
kaan runkorakenteeseen 
saattaa tulla vaurioita vää-
rästä pyörimissuunnasta. 
Tällöin nastat voivat irro-
ta ennen aikojaan. Oikean 
pyörimissuunnan varmista-
miseksi renkaan sivussa on 
pyörimissuuntaa osoittava 
merkintä.

Renkaiden kunnon li-
säksi oikeat rengaspaineet 
lisäävät ajon turvallisuutta 
ja taloudellisuutta. Vajaapai-
neisilla renkailla ajettaessa 
auton hallinta ääritilanteissa 
vaikeutuu, ohjauksen puol-
taminen lisääntyy ja renga 
s saattaa jopa rikkoontua. 
Myös renkaan elinikä lyhe-
nee huomattavasti ja polt-
toaineen kulutus kasvaa. 
Rengaspaineet on syytä 
tarkistaa vähintään kerran 
kuukaudessa tai ajoneuvon 
valmistajan suosituksen 
mukaan. Ilmanpaine ei saisi 
poiketa suosituksesta alas-
päin enemmän kuin 20 %.
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Kalakurkien 
Nikolain pilkki 
28.2.2009 Veljesrannassa Yläneen Pyhäjärvellä
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Ku ensimmäiset leikkuupui-
murit tul Suomie, ni niitä olj 
sellasii raktori peräs vejet-
tävii. Sekä ihteksie kulkvii 
säkkipuimurii. Kaks Karjala 
ukkoi kulk maantiel, ni hyö 
näkkiit semmose pellol: - 
Mikä väkkärä tuol pellol 
myrrää? –Se on leikkuu-
puimur. –Mitä sil tehhää? 
–Kuule, se onki sellane ve-
he, et se puip otran pellolt 
suoraa säkkii. –A’ seki jäi 
meilt Karjalaa.

Kyllhä siel Karjalaski toi-
sinaa män ihmisii keske 
pasmat sekasi. Naapurvälit 
saatto olla, niiko karkija 
puuraspi.

Aikanaa kuiteki toine 
män muina miehinä hyvä 
päivä kans käymää, haas-
teltii otra karisemine, tu-
leva talve rahiajot, ja vähä 
muutaki. –Onha miul as-
jaaki: siulko on kavetta ja 
vehettä, ni mie tarvihtisin 
pyttyhöylää. –Kylhä meil 
on, ja annetaa tarpiesie, ko 
vaa alentuu pyytämää.

Kahel miehel käiki sillei, 
ko tapasiit tien pääl, ja vä-
hä aja pääst erosiit, ni tiel 
jäi jokkuu irtonappi, ja yks 
lyyssihiha. 

Tää hyväpäivä sanomine 

Niitä näitä, päistärpäitä
ei selintkää jurnuttamal, pit 
lähtii oikei käräjil.

Enneku sissäähuuto ker-
kis ies kunnollie loppumaa, 
ni toine alko selittämmää 
tuomaril: -Herra tuomar, 
enhä mie oo syys, hää pur 
miu sormen.

Toine siihe: -No mitä 
ropeloimista hänel olj miu 
suussai.

Toises kyläs elel Pekko, ja 
toisel kyläl Salmise Ukko.

Heil olj koko elämäsä 
ijän jurnutus pääl, oisko olt 
jo nuoruuve aikaset riijjuut, 
vai mitä, mist näitä kaikkii 
tietää?

Jos sattuit tien pääl he-
vospelit tulemaa vastakkai, 
ni päät käännettii pois päi, 
hevosta läimäytettii ohjas-
peril, niiko se ois olt luon-
tokappalie syy, et pit päässä 
äkkijää pois toise näkyvist.

Alko tulla jo ilta käsil 
elämisel, ja Pekol rupes 
äkistää tila huononemaa. 
Vaimo vei sannaa pappilaa, 
et Pekko on huonona. Pap-
pi läkski saman tien kippiin 
ihmise luo.

Koton laitettii kammari 
ov kii, Pekko alko avvailem-
maa syväntää papil: -Onha 
syntii miul, mut on sitä tuol 
Salmise Ukolki.

Omal kohal alkaa kans olla 
jo viisar toises laijas mitta-
rii, ei ole suuremmi kaaritta-
mista. Iha kaik ei ole, niiko 
pitäs: peilit ja valokuvvas-
konniet ovat huonontuniet.

Mehtäs on oksii ja rissui 
enemmä, ko usijammi tuis-
kahtaa turvallie. 

Enne nii somat hymy-
kuopat poskil on nyt, niiko 
potkukelka jälet suvijaislu-
mes; syvät ja kappiit.

Nuoruusaikana olj työtä ja 
männöi mone sorttista. Nyt 
ko tuota aikaa riittää, ni toi-
sinaa juolahtaa mielie miitti-
mistä, niiko seki: minkätak-
kie voileipä lattiil puotessaa 
ei millokaa jää voipuol ylös-
päi? Sitä  miittii, ja miittii, 
yölkö havahtuu, ni tyynykää 
ei käy pääaluseks mitenkää, 
sitä pittää käännellä ja pöy-
hötellä. Vihoviime, ko saap 
unepääst kii, ni aamu alkaa 
valeta, pittää noussa kohvi 
keittuo.

Kerra pehmijäl vastal hy-
väst kylvety sauna jälkie, 
leppäilin liekkustuolis saiju 
hautumista vuotelles, jote-
ki pääs naksaht: mie voijan 
sitä voita leivänpalan kahel 
puolel.

Paavo Kärhä   

”Keski-
ikäisen 
rukous” 
Tämä rukous on internetissä 
kiertänyt maailman ympäri 
monta kertaa, mutta toden-
näköisesti se on peräisin 
entisestä Ceylonista.

” Herra varjele minut siltä 
kohtalokkaalta erehdyk-
seltä, että minun on joka 
tilanteessa sanottava jota-
kin joka asiasta.
Vapahda minut halusta 
järjestää kaikkien muiden 
asiat.
Tee minusta ajatteleva, 
mutta ei määräilevä. Kun 
minulla on niin suuri va-
rasto viisautta, on kyllä 
kovin sääli jättää osa siitä 
käyttämättä, mutta Sinä 
tiedät, Herra, että minä 
elämäni lopullakin tarvit-
sen muutamia ystäviä. 
Opeta minulle se kunnia-
kas käsky, että silloin täl-
löin voin olla väärässä. 
Säilytä minut suhteellisen 
herttaisena. 
Anna minulle taito nähdä 
hyvää odottamattomissa 
ihmisissä - ja anna minulle 
armo osata sanoa se heille 
” 

Televisiosta kuulee useasti poliitikon tai
jonkun muun hyvän ihmisen puhuvan,
kuinka hän järjestäisi kaikille elämän mukavan,
antaisi kansalle monenlaista hyvää,
mutta kun ei ole rahaa.

Kansa tarvitsisi virkistystä monenmoista,
nyt lupaukset alkaa jo haista.
Moni tahtos mennä mielellään Kiinaa,
toiset tyytys pulloon viinaa.
Musiikkitalo pitäs saada kuntoo,
opperajuhlille taitas tulla hintoo.
Kyllähän me juhlia osattas pitää ja 
loma-aikoja jatkaa 
ja sitten lopuille antaa hatkat.

Naisia aion minä kumminkin puoltaa,
vaikka en jaksa enää ketään huoltaa.
En aio naisista esittää valtiolle lisälaskuu,
se menis kumminkin varmuudella 
miesten taskuu.

Nyt kun naisia on hallituksessa montaa,
ei heidän enää tarvitse heittää navetasta sontaa,
vaan voisivat he siellä pitää siskojensa puolta
ja pitää siitä huolta,
että naiset saavat miesten kanssa samaa
palkkaa samasta työstä,
ettei kiristellä aina tarvitsisi vyöstä.

Eikä nyt tarvita dosenttia ratkaisemaan
tätä pulmaa,
kun muutetaan vaan vähän näkökulmaa;
lasketaan vaan miesten palkkaa prosenttia kymmenen
ja annetaan naisille lisää prosentti samanlainen.
Rahaa ei tarvita yhtään lisää,
mistä kiittää voi vaikka hyvää Isää.

Naisilla on koulutustaso korkeampi kuin
miehillä,
ja puhuvatkin monilla kielillä. 
Kyllä tietoa heillä siis piisaa, 
eikä tasauksesta pitäisi tulla mitään riitaa.

Ihmettelemme musliminaisten asemaa,
joka ei ole kovin kaseva.
Itse emme huomaa tätä, että naisen
asema on täällä palkan suhteen yhtä mätä.

Kuitenkin lopuksi täytyy todeta,
että naisen asema on parantunut vuosien myötä.
Ennen talvisotaa talon emäntä teki kammarissa lasta,
isäntä sanoi pöydän takaa, että nytkö se syntyy vasta.
Kauan kesti valmiin lapsen teko,
ihan tässä meinaa pää sekoo.
Lehmät varttuu lypsäjää navetassa siellä
ja akka makaa sängyssä viellä.

Näin ei sentään ole enää,
muutoin alkaisivat naiset tehdä tenää.
Mutta vieläkin naisten asemasta parantamista löytyy,
eikä siinä tarvitse yhteiskunnan köyhtyy

           Aarne Elolampi

Naisten puolesta

Tulokset

1. Simo Kaunisto …3478 g
2. Seppo 
 Kemppinen ……2090 g
3. Eero Häkli ……1868 g
4. Pentti 
 Kemppinen ……1732 g
5. Toivo Hyvönen 1678 g
6. Viljo Ylönen …1658 g
7. Saini Repo ……1400 g

 8. Martti Vaittinen 1366 g
 9. Sari 
   Latvavalkama 936 g
10. Raija Laaksonen 490 g
11. Martti Meskanen 374 g
12. Lauri Veijalainen 350 g
13. Jari Jussilainen 306 g
14. Martti Repo … 300 g
15. Raimo Sikiö … 288 g
16. Teuvo Heinonen 252 g
17. Liisa Maanpää 244 g

18. Launo 
  Salmelainen … 190 g
19. Pertti Inkinen … 180 g
20. Kalevi Nykänen 176 g
21. Terttu 
   Veijalainen …… 152 g
22. Aimo Jälkö … 118 g
23. Leena 
  Meskanen …… 106 g
24. Teuvo Ahokas …96 g
25. Veikko Koho ……94 g

Saamattomat:
Pekka Riikonen
Pirkko Riikonen
Pekka Keloniemi
Aulis Jälkö
Jouko Forsbacka
Hannele Piiparinen
Kaarina Sikiö
Suurin saalis 
kiertopalkinto
Simo Kaunisto ……3478 g
Suurin kala 
kiertopalkinto
Simo Kaunisto …… 348 g
Kiiskikilpailu
Simo Kaunisto …… 38 kpl
Saamaton (arvalla) ……
Jouko Forsbacka

Koko saalis 19 kg 922g

Lapset
tietää

Erään ala-asteen opetta-
jan keräämiä lasten vasta-
uksia koekysymyksiin.

MAANTIETO

Norjan kuningas on Hollen 
Kolle.
Selluloosa on Norjan toi-
seksi suurin kaupunki.
Tanskassa on nahkateolli-
suutta kun siellä on paljon 
nahkaisia eläimiä.
Skoonen metsät on erilai-
sia kun siellä ei ole kusta.
Passi on se jossa on selitet-
ty työn osoite. Passi todis-
taa että hän on täällä.

Mikä tekee Helsingistä 
maamme henkisen kes-
kuksen ?

Siellä on vapauden patsas 
Nurmi. Siellä on henkinen 
ilo. Yksinäisyys ja harvi-
naisuus. Ruokateollisuus.

Mikä on museo ?
Siellä asuu presidentti.

Mikä rakennus ? (Edus-
kuntatalon kuva)
Se on vankila.
Turun tuomiokirkon uima-
halli.

Missä Ahvenanmaa sijait-
see ?
Oolannin rannoilla.
Suomen loulaissuomessa 
etelimpänä.

Kerro Lapin kasvillisuu-
desta.
Kaikki kasvaa jossain 
tuntureilla ja ne on ihan 
viluissaan.
Jotkuilla on lämmin

* * * *
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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 suljettu,ti-pe 12-17, la 10-14

Puh. 762 2669

Vastapäätä Loimaan
Aluesairaalaa

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-
v ksytty lakimies, jolla on
s detty kokemus ja taito.
Asianajajan toimintaa valvo-
vat Asianajajaliitto ja oikeus-
kansleri. Asianajotoimistot
hoitavat my s maksuttomia
oikeudenk yntej  ja oikeus-
turva-asioita.

Varatuomari

EHT-
liiton
jäsenErikoishammasteknikko

MARKO ROSENDAHL
Vastaanotto Heimolinnankatu 14 Loimaa

Ajanvaraus puh. (02) 763 1179

ONKS
TIETOO
VASTAUKSETUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEET
1. Musiikkineuvos

Lasse Lintala
2. 4,40 €
3. Merirosvoja
4. Aivot
5. Sakari Topelius
6. Ruokasuola
7. Tampereelle
8. Jeniä
9. Nautoja
10.  Insuliinin

On ilahduttavaa istua täs-
sä, kun ympärillä on pa-
perikasoja, joissa on mitä 
mielenkiintoisimpia juttuja 
erilaisista elämänkohtalois-
ta sukujen historian vaiheis-
sa. Pyydän kärsivällisyyttä 
niiltä, joiden jutut vielä 
odottavat julkaisuaan, toi-
mituksellista syistä emme 
voi tarkasti luvata, milloin 
ne  julkaistaan. Samalla 
odotan tänne innolla uusia 
juttuja.

Palmusunnuntai virpo-
misineen lähestyy, samoin 
pääsiäinen ja vappu. Toi-
voisin, että saisin niihin 
liittyviä kirjoituksia. Niiden 

Toimituksen tuoliltaToimituksen tuolilta

Sanomalehti

järjestää taas suositun

 lukijamatkanlukijamatkan
Kurkijoelle 4.-7. kesäkuuta 2009

Alustavaa tietoa lukijamatkasta, lopullinen matkaohjelma 
valmistuu maaliskuun aikana.

Matkan hinta hotellimajoituksella 
kahdenhengen huoneessa              270 eur/hlö.

Yksityisesti perhemajoituksessa majoittuvilta viisuminhank-
kimiskustannukset + kuljetus maksaa 135 eur/hlö.

Yksityisesti perhemajoituksessa majoittuvilta, joilla on viisu-
mi voimassa, pelkän kuljetuksen hinta on 90 eur.

Kuljetuskustannuksiin sisältyy bussilla tehtävät kierrokset 
Kurkijoella, mahdollisuuksien mukaan vierailu läheisille 
kotikylille sekä toisena päivänä yhteinen kiertoajelu ympäri 
Kurkijokea.

Viisumihankintaa varten jokaisen pitää täyttää viisumiano-
muskaavake ja liittää mukaan 1 kpl passikuvia (voi olla 
mustavalko-, tai värikuva), sekä kopio voimassaolevan 
passin kuvasivusta.

Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk matkan jälkeen.

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Matka-Niinimäki 
Oripäästä.

Viisumianomuskaavakkeen saa tulostettua Matka Niinimäen 
kotisivuilta:

www.matka-niinimaki.fi  

Ilmoittautumiset Matka-Niinimäki 
puhelimitse 02-4865 880  tai 0500-531905 
tai sähköpostitse: ossi@matka-niinimaki.fi  

 Tule mukaan

ei tarvitse olla pitkiä, joku 
hauska tapahtuma esim. vir-
pomismatkalta muutamalla 
rivillä riittää. Entä miten 
perheissänne karjalainen 
virpomistapa ja pääsiäisen 
vietto nivoutui paikalliseen 
tapaan viettää juhlaa? Mil-
laisia yhdistelmiä syntyi? 
Millaista oli Vapun vietto? 
Tässä muutamia vinkkejä 
pohdinnan ja kirjoituksen 
aiheiksi. Pääsiäiseen liit-
tyvät kirjoitukset toivoisin 
saavani tänne maaliskuun 
25:een päivään mennessä. 
Ja tietysti olisi aivan ihanaa, 
jos jokaisen kirjoituksen 
mukana seuraisi aiheeseen 

liittyvä valokuva.
Muutama pieni käytän-

nön vinkki kirjoitustyön 
tueksi:

Voit kirjoittaa tietoko-
neella, kirjoituskoneella tai 
käsin. Tietokoneella tehdyt 
tekstit toivoisin saavani lii-
tetiedostona samoin kuvat, 
jos mahdollista. Kuvat mie-
lellään erillisinä liitetiedos-
toina, ei tekstiin upotettuina, 
mutta ne voi lähettää myös 
postitse. Käsin kirjoittajilta 
toivoisin huolellisuutta, niin 
että kirjoitusjälki olisi mah-
dollisimman luettava, tämä 
erityisesti nimien kohdalla, 
ne voisi kirjoittaa vaikka 

tikkukirjaimin
Kun lähetätte kuvia, niin 

kertokaa, keitä kuvissa on, 
mitä tapahtui, milloin ja 
missä. Samoin, jos haluatte, 
että kuvat palautetaan, niin 
laittakaa palautusosoite 
mukaan.

Nyt ei muuta kuin kirjoit-
tamaan! Odotan postianne!

Helena Sulavuori

Kuvissa hevosmiehiä vuosien takaa

Anne-Maija Pade o.s. 
Markkula Kööpenhaminas-
ta kirjoitti kuvan nähtyään:

Olen Kurkijokelaisen 
monivuotinen lukija. Läm-
min suhde lehteen syntyi jo 
lapsena, kun isäni luki sitä. 

Uskomatonta, että Kur-
kijokelainen on pysynyt 
hengissä niin kauan. Upea 
suoritus!

Kuvassa on isoisäni Karl 
Oskar Markkula Metsämaal-
ta, syntyisin Sorjosta. Kuva 

lienee otettu Sorjossa.
Oli kiva yllätys nähdä 

Oskari-papan kuva lehdes-
sä. Pappa oli innokas hevos-
mies ja raviurheilija.

Oma isäni oli Eero Mark-
kula.

Erkki Rahkola & 
Carl-Fredrik Geust:
     * * *

Vaiettu 
Elisenvaaran 
pommitus
     * * *
Evakkohelvetti 
20. kesäkuuta 1944
Ajatus Kirjat
     * * *

Kovat kannet, 17 liitettä, valokuvia, 
288 sivua, ovh 38 €
     * * *
Nouda tai tilaa
Kurkijokelaisen toimistosta   35 €
Koulukuja 7, 32200  LOIMAA
Puh. (02) 762 2551, 050-521 3336
toimitus@kurkijokelainen.inet.fi 
     * * *

Tilaa nyt Kurkijokelainen, kaksi kertaa 
kuukaudessa ilmestyvä pitäjälehti!

Vuosikerta vain 35 eur. Tilattuna alle 1,50 eur/kpl.

Tilaan Kurkijokelaisen
Itselleni Lahjaksi

Palauta kuponki kirjekuoressa osoitteella:
  Kurkijokelainen, Koulukuja 7, 32200 LOIMAA
tai tee tilaus sähköpostiosoitteessamme:
  toimitus@kurkijokelainen.inet.fi 

Nimi:

Lähiosoite:

Postinro ja -toimip.:

Lehden saaja

Nimi:

Lähiosoite:

Postinro ja -toimip.:

Lahjatilauksen maksaja:

✂

Kurkijokelaisen, Kurkijokelaisen, 
hiitolaisen ja karjalaisen hiitolaisen ja karjalaisen 

hengen vaalija.hengen vaalija.

12.3.  Pitäjäesittely Kurkijoki-Hiitola Karjalatalol-
 la Helsingissä

4.-7.6.  Lukijamatka Kurkijoelle
8.-9.8.  Pitäjäjuhlat Loimaalla
15.11.  Kurkijokelaisen 60-vuotisjuhla Loimaalla

Laittakaapa päivämäärät kalenteriinne ja tulkaa mukaan 
yhteisiin tilaisuuksiin. Innostakaa myös seuraavaa suku-
polvea osallistumaan ja tutustumaan omiin juuriinsa. 

                        :n 
tapahtumia2009




