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Marttayhdistykset uusivat 
sääntöjään yli vuosi sitten. 
Sen myötä Kurkijoen Mart-
tayhdistys ry:n Elisenvaaran 
marttakerholaiset päättivät 
perustaa oman marttayh-
distyksen. Elisenvaaran 
Martat ry:n perustamisesta 
tuli 29.1. kuluneeksi yksi 
vuosi. 

Elisenvaaran Martat piti-
vät vuosikokouksensa ystä-

Elisenvaaran Martat ry:n 
jäseniä koolla Loimaalla 
helmikuussa 2007.  

Elisenvaaran Marttojen vuosi 2007
vänpäivän aattona 13.2. Airi 
ja Arvi Heinosella. Läsnä oli 
12 jäsentä. Kahvit juotu-
amme ja Airin erinomaisen 
hyvää suklaakakkua syö-
tyämme yhdistyksemme 
puheenjohtaja Saini Repo 
avasi kokouksen. 

Kokouksessa puhetta 
johti Alli Kihlanki ja sihtee-
rinä toimi Hannele Piipari-
nen. Vaikka olemmekin 17 

Vuosikymmenet olen ollut 
Kurkijokelaisen uskollinen 
lukija. Näiden vuosien ai-
kana olen samalla lukenut 
maamme traagisimmista 
kohtaloista, joita te, kurki-
jokelaiset, olette joutuneet 
käymään läpi. Kaiken sen, 
mikä on  ollut ihmisellä tär-
keintä, kodin ja kotiseudun 
te olette joutuneet jättämään. 
Siitä huolimatta elämää oli 
jatkettava.
 Silloisena loimaalaise-
na lapsena en tiennyt so-
dan kauhuista oikeastaan 
mitään. Seitsenvuotiaana 
vuonna 1943 aloin käydä 
kansakoulua. Siellä alkoi 
muodostua lapsellekin jon-
kinlainen käsitys sodasta. 
Joenperän kouluun tuli 
paljon evakkolapsia. Muo-
dostui ystävyyssuhteita jo 
ennestään olemassa ollei-
siin naapurintyttöihin sekä 
minulle erityisesti uuteen 
naapurintyttöömme, Äyrä-
päästä tulleeseen Rämön 
Kerttuun. Tästä tulikin mi-
nulle pitkäaikainen ystävä. 
Vieläkin 60 vuoden jälkeen 
olemme tekemisissä keske-
nämme, tapaamme, lähette-

Muisto Helviltä. 
Helvi Mäkilä kirjoitti 
muistosanansa Rit-
valle 11.1.1946 eli 62 
vuotta sitten.

Muisto Liisalta. Liisa on 
itse piirtänyt runonsa 

kuvitukseksi sievän 
tytön kuvan. Vai olisi-

kohan kyseessä nuken 
kuva?

Muisto Ullalta. Jossain vaiheessa tytöt kirjoittivat nimensä 
väärin päin eli kirjaimet lopusta alkuun. Siis Ulla olikin 
allU. Ulla on kirjoittanut muistoksi Ritvalle Mä silmät luon 
ylös taivaaseen -virren ensimmäisen säkeistön ja liimannut 
sivulle kaksi enkelikiiltokuvaa.

Muistovärssyt ja -vihot
lemme kirjeitä ja soittelem-
me toisillemme. Hän asuu ja 
on asunut perheineen jo 40 
vuotta Miettilässä, rajavyö-
hykkeellä. Pitkä välimatka-
kaan ei ole ollut ystävyyden 
este.
 Ajattelin, olisikohan nyt 
sopiva hetki muistella lap-
suuteemme tiiviisti kuulu-
neita muistovihkoja, joita 
me koulutytöt toinen tois-
temme kanssa vaihdoim-
me. Vihkoon piti kirjoittaa 

runo, värssy tai mitä keksi. 
Tärkeää oli myös liimata 
kiilto- tai muu kuva runon 
viereen. Tai sen kuvan voi 
myös piirtää.
 Koska oli sota-aika, ei 
suinkaan ollut oikeaa lii-
maa, vaan äidin keitettyjä 
kuoriperunoita käytettiin 
liiman korvikkeena. Kylmä 
peruna halkaistiin, ja leik-
kauspintaa hierottiin kuvan 
taustaan, minkä jälkeen 
kuva asetettiin taiten runon 

Muista Jumala, koti ja 
isänmaa,
niin elosi taival kukoistaa.

Neljää älä unhoita:
Isänmaata, äidinkieltä, 
Jumalaa, kotia.

Mirtti kyllä kaunis on,
mutt’ ruusu kaunihimpi.
Äiti kyllä rakas on,
mutt’ Jeesus rakkahampi.

Ole aina iloinen,
niin kuin pieni perhonen.
Luota itses’ Jumalaan,
Hän sun pitää omanaan.

Ole aina iloisella päällä,
niin kuin kissa liukkaalla 
jäällä.

Edellä mainitut runot on 
kaikki kirjoitettu vuosien 
1944-46 välisenä aikana, 
siis kirjoittajina ovat olleet 
9-10-vuotiaat tytöt. Monasti 
olen miettinyt selaillessani 
näitä värssyjä: ”Taisi se 
sodan karmeus jotain vai-
kuttaa, koska tuon ikäiset 
lapset ovat ajatelleet noin 
syvällisiä asioita.”
 Olisi kiva kuulla, onko 
teillä vastaavia muistoja.

Ritva Rastas 

jäseninemme pieni yhdistys, 
olemme vuoden aikana saa-
neet paljon aikaiseksi. Sään-
tömääräisten kokousten 
lisäksi olemme tavanneet 
noin kerran kuukaudessa 
päiväsaikaan vuorotellen 
jäsentemme kodeissa.

Osallistuimme alkuvuon-
na 2007 jäsenemme Riitta 
Tiippanan muistotilaisuu-
teen. Onnittelukäyntejä 

oli vuoden aikana kolme. 
Saimme hyviä ohjeita Ar-
mi Lepistöltä terveystapah-
tumassa ja pääsimme osal-
listumaan myös jumppaan. 
Tutustuimme Varsinais-
Suomen Marttojen eli pii-
riliittomme uusiin tiloihin 
Turussa Yliopistonkadulla. 
Oli harvinaista, että Martat 
eivät tarjonneet mitään. 

Kesäretki tehtiin Tuula 

Jussilan mökille Renkoon. 
Ja kun Elisenvaaran Martat 
pääsivät vauhtiin, tarjotta-
vaa riitti. Saunanlämpöiset 
löylyt kirvoitti kielet, ja ui-
minen virkisti mielet.

Kurkijokelaisten pitäjä-
juhliin osallistuttiin vanhan 
tavan mukaan. Alli myi 
tekemiään tuotteita, mistä 
kertyneet varat hän lah-
joitti yhdistyksellemme. 
Uutuutena Allilla oli kah-
vipussisuikaleista vanhalla 
korinpunontatekniikalla 
tehty kassi. Olimme myös 
tupaantuliaisissa Allin uu-
dessa kodissa.

Joulujuhlaa vietimme 

Loimaan kaupunginkir-
kon yläsalissa sunnuntaina 
25.11. yhdessä Loimaan 
Seudun Karjalaseuran ja 
Loimaan karjalakuoron 
kanssa. Kokoonnuimme 
vielä kerran vuoden 2007 
puolella jouluruokailun 
merkeissä 3.12. Siementar-
kastus- ja luomuvalvontayk-
sikön/Eviran tiloissa. 

Vuosikokoukseen saa-
puessamme luonto oli ke-
väisen vihreä. Kotiin läh-
tiessämme ”lumihiutaleita 
hiljalleen satoi maahan” 
(iki?)vihreään.

Ritva        

M
H
m
v
v

Muisto Ullalta Jossain vaiheessa tytöt kirjoittivat nimensä

viereen. Omissa vihoissa-
ni perunalla liimatut kuvat 
ovat yhä 60 vuoden jälkeen-
kin tukevasti kiinni.

Uskonnollisia
värssyjä

Runot ovat hyvin isän-
maallisia, uskonnollisia. 

Olihan toki humoristisiakin 
runoja. Seuraavassa muuta-
mia esimerkkejä.

Hyvää Virposunnuntaita & Iloista Pääsiäistä!Hyvää Virposunnuntaita & Iloista Pääsiäistä!
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pe 14.3.  Matilda, Tilda
la 15.3.  Risto
su 16.3.  Ilkka, Palmu-

sunnuntai
ma 17.3.  Kerttu, 

Kerttuli
ti 18.3.  Eetu, Edvard
ke 19.3.  Juuso, 

Josefi ina, 
Jooseppi, 
Joosef, Minna 
Canthin 
päivä, tasa-
arvon päivä 

to 20.3.  Aki, Kim, 
Joakim, 
Jaakkima, 
kevätpäivän-
tasaus

pe 21.3.  Pentti, Pitkä-
perjantai

la 22.3.  Vihtori
su 23.3.  Akseli, 

Pääsiäis päivä
ma 24.3.  Gabriel, 

Kaapo, 
Kaapro, 
Kaappo, 2. 
pääsiäispäivä

ti 25.3.  Aija
ke 26.3.  Manu, 

Manne, 
Immanuel, 
Immo

to 27.3.  Sauli, Saul

14.3.2008

13.3.1940 Kunnian
kuninkaan
alennustie

Hartauskirjoitus 16.3.
Palmusunnuntai

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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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

Kuolleita Merkkipäiviä

     Haudoissakin tahtovat tehdä kunniaa,
mutta kättä kummasti kangistaa.
Haudoissaankin laulavat Karjalaisten laulua,
vaikka ääntä ei kuulukaan.”
     Saimi Sorri-Hukkanen

1. Mikä on Suomen vanhin 
symboli?

2. Mikä kaupunki sijaitsee 
Lapuanjoen suulla?

3. Minä vuonna Urho Kek-
konen jätti presidentin-
virkansa?

4. Missä kunnassa sijaitsee 
Suomen ja Euroopan 
unionin itäisin piste?

5. Kenen Raamatun hen-
kilön vanhin poika oli 
nimeltään Seem?

6. Mikä maa antoi naisille 
ensimmäisenä äänioike-
uden?

7. Kuka oli kirjapainotai-
don keksijä?

8. Mitä on bulimia?
9. Minkä nimisenä syk-

syllä 1994 uponnut m/s 
Estonia tunnettiin aiem-
min? 

10. Mikä kaupunki sijait-
see Pielisenjoen suulla?

Rakas puolisoni, isoveljeni,
isämme, paapamme

Erkki Olavi
NOUSIAINEN
*  18.3.1923 Kurkijoen Elisenvaarassa
†  2.2.2008 Orimattilassa

Pitkä on päivien retki illan himmeyteen,
yksi on autuas hetki kivusta uupuneen
nukkua siintoon illan
 uneen, mi kaartua suo
  pois ajan kuilusta sillan
   näkymätönten luo.

Aino
Raili Penttilä perheineen

Kiitollisina, perheemme 
kantahumanistia aina muistaen

Siunaus on toimitettu vainajan toivomuksen mukaan,
vain läheisimpien läsnä ollessa. Kiitämme osanotosta.

Otsakkeeksi valitsemani lause on Palmusunnuntain otsik-
kona. Siitä alkaa aika, joka on kristikunnan historian keskei-
sintä aikaa. Vietämme hiljaista viikkoa, kärsimysviikkoa, joka 
huipentuu pitkäperjantain sanomaan. Olen usein miettinyt, 
minkä vuoksi meidän täytyy viettää tuota ahdistuksen aikaa 
kokonainen viikko. Eikö asia voisi tulla vähemmälläkin huomi-
oiduksi? 

Entisajan teologit ovat kuitenkin halunneet korostaa Vapah-
tajamme ristin tietä niin syvästi, että se jäisi jokaisen mieleen. 
Onhan tuon viikon viimeiset päivät ikävän ja kuoleman päiviä 
- Jeesus on kuollut. Hän on Tuonelan oma. Kun tutustumme 
oikein syvällisesti kärsimykseen, voimme käsittää kirkkaasti 
myös vapautuksen ilon. 

Niin kuin luonto puhkeaa kevään valosta ja auringon voi-
masta uuteen elämään, niin myös pääsiäisaamu tuo uuden 
iloisen viestin: kuolema on nielty, voitto saatu. Jeesus on voitta-
nut kuoleman ja kaiken pahan vallan - Hän elää. Hän auttaa 
myös kaikkia omiaan elämään, olkoon taustalla mitä tahansa.

Ensi sunnuntain teksti vie meidät Betaniaan, Martan, Ma-
rian ja Lasaruksen kotiin. Siitä johduin ajattelemaan niitä ai-
koja, jolloin lukemattomissa kodeissa surtiin ajallisen omaisuu-
den ja kulttuurin jättämistä, joissa surtiin monien rakkaitten 
menettämistä. Elämä näytti täysin toivottomalta. Tulevaisuu-
dessa ei näkynyt valon pilkahdustakaan. Kuitenkin suuri osa 
kansasta löysi uuden kodin, uusi kevään koitto kirkasti mielen. 

Piispa, sittemmin arkkipiispa Ilmari Salomies on sodan 
jälkeen Laatokan Karjalan heimopäivillä juhlapuheessaan 
sanonut muun muassa: ”Karjala on seurakunnallisen elämän 
alalla ollut kirkkomme todellista ihannemaata. Karjalaiset uu-
disasukkaat ovat - se eri tahoilla tunnustetaan - antaneet muun 
Suomen kirkkojen virteen uuden soinnun ja voiman. Antakoot 
ne uusiin seurakuntiinsa kaikessa muussakin parhaan, mitä 
ovat Karjalasta mukanansa tuoneet. Siinä raskaassa kamp-
pailussa, mitä siirtyminen uuteen ympäristöön ja juurtuminen 
siihen on vaatinut ja vaatii, eivät kaikkien voimat ole kestäneet. 
Tiedämme liiankin hyvin, miten monilta voimat tavalla tai 
toisella ovat uupuneet. Me anomme ja odotamme kiusatulle 
heimolle apua sieltä, mistä kaikki elämän hyvät lahjat tulevat.”

Me muistamme Vapahtajamme kärsimystietä ja sitä seu-
rannutta pääsiäisen kirkkautta, jotta voisimme pysähtyä miet-
timään omaa elämäämme ja sitä, mistä löydämme sille oikean 
sisällön. Meidän tulee syventyä myös äitiemme ja isiemme 
elämään ja siihen, miten he ovat selvinneet taistelustaan kaik-
kea pahuuden voimaa vastaan. He ovat vahvalla uskollaan ja 
työllään luoneet sen hyvinvoinnin, jonka keskellä lapsemme ja 
lastenlapsemme varttuvat. Karjalan nuoriso käy oman elämän-
sä taistelun. He tarvitsevat elämäntaistelussaan samaa uskoa, 
johon isämmekin ovat luottaneet. Siinä heillekin koittaa pääsi-
äisaamun kirkkaus. 

Hyvää pääsiäisaikaa!

          Eino Orpana

Rovasti Eino Orpana on syntynyt Kurkijoella 
ja jäänyt eläkkeelle Huittisten kirkkoherran tehtävästä.

Sirkka-Liisa Nylander o.s. Hämä-
läinen täytti 80 vuotta 31.12.2007 
Helsingissä. Hän on kotoisin sekä 
Kurkijoelta että Hiitolasta. Sirkka-
Liisa on toiminut muun muassa 
pitkään Hiitola-säätiön valtuuskun-
nan puheenjohtajana.

Annikki Tattari o.s. Häyhä täytti 
85 vuotta 27.2. Kokkolassa. Hä-
nen entinen kotinsa oli Kurkijoen 
Saviilla.

Eilen tuli talvisodan päättymisestä kuluneeksi 68 vuotta. 
Vaikka aika on ihmiselämän mittapuun mukaan pitkä, 
ei päivä ole unohtunut suomalaisilta. Parhaiten asian 
muistavat tietenkin rauhan ehdoissa kotinsa ja kotiseu-
tunsa menettäneet. Myös he, joiden omaisia kaatui tai 
muuten kuoli talvisodassa, muistelevat näinä päivinä 
noita tapahtumia.
 Me, jotka emme ole omakohtaisesti sota-aikoja ko-
keneet, voimme ja meidän tulisikin tutkia asioita histo-
riakirjoista tai haastatellen meitä 
vanhempia. Seuraavassa otteita 
monella tavalla koskettavasta 
kirjastamme Kurkijoki sodasta 
evakkoon.
 ”Kaatuneista Pekka Kontulai-
nen Soskuasta kuului Kurkijoen 
kunnanvaltuustoon. Hänestä on Martti Itkonen kirjoit-
tanut kunnan toimintakertomuksessa: ’Pekka Kontu-
laisessa Kurkijoen kunta menetti yhden parhaimmista 
nuoremman polven kunnallismiehistään, sillä vaikka hän 
olikin osallistunut kunnanvaltuuston toimintaan aino-
astaan nyt päättyneen kolmivuotiskauden ajan, oli hän 
saavuttanut kunnan yleisten asiain hoidossa ja ymmär-
tämisessä harvinaisen suuren kypsyyden, jonka vuoksi 

sekä ystävällisen ja välittömän esiintymisensä takia hän 
nautti niin hyvin paikkakuntalaisten kuin valtuusmies-
tovereittensakin jakamatonta suosiota’.” (s. 130)
 ”Myöhäisenä iltana radiossa kuultiin tuleva rajalin-
ja. Kaikki tutkivat karttaa ja syvä katkeruus ja viha oli 
äärimmillään. Yleensä jäi toivomus, ettei tämä kestäisi 
kauan”, kirjoitti Heinäsenmaan Linnakkeen päivystäjä 
sotapäiväkirjaan. Elisenvaaran Väestönsuojelutoimikun-
ta taas päättää sotapäiväkirjansa klo 11.20 merkinnällä: 

”Sota loppui ja saatiin rau-
ha. Saakeli!” (s. 134)
 Näin kertoo Aini Le-
pistö (o.s. Laukkanen) Iho-
järveltä kotinsa evakkoon 
lähdön hetkistä: ”Muistan 
kuinka iäkäs isäni otti raa-

matun ompelukoneensa päälle ja luki sitä. Nalle-koira 
nosti etukäpälänsä isän polvelle ja kuonollaan nyki isää 
hihasta ja katseli viisailla silmillään. Koira aivan kuin 
kysyi, mitä tämä kaikki merkitsee . Lehmät kuin pahaa 
aavistaen ammuivat ja mölisivät. Oli suorastaan vaikeaa 
mennä niitä ruokkimaan ja lypsämään.” (s. 140) 

Raija Hjelm 
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  Sanan
Voimaa

14.3. Siunattu olkoon Her-
ran nimi nyt ja aina! Idän 
ääriltä kaukaiseen länteen 
saakka kaikukoon Herran 
nimen ylistys! Ps. 113: 2-3

15.3. Hän nostaa köyhän 
tomusta, hän kohottaa 
kurjan loasta ja asettaa 
hänet ylhäisten jouk-
koon, kansansa ylimysten 
vierelle. Ps. 113: 7-8 

16.3. Maria otti täyden pul-
lon aitoa, hyvin kallista 
nardusöljyä, voiteli Jee-
suksen jalat ja kuivasi ne 
hiuksillaan. Koko huone 
tuli täyteen voiteen tuok-
sua. Joh. 12: 3

17.3. Anna hänen olla, hän 
tekee tämän hautaamis-
tani varten. Köyhät teillä 
on luonanne aina, mutta 
minua teillä ei aina ole. 
Joh. 12: 7-8 

18.3. Sitä varten minä olen 
syntynyt ja sitä varten 
tullut tähän maailmaan, 
että todistaisin totuuden 
puolesta. Jokainen, joka 
on totuudesta, kuulee 
minua. Joh. 18: 37

19.3. Niin Jeesus tuli ulos, 
orjantappurakruunu 
päässään ja purppuran-
punainen viitta yllään, 
ja Pilatus sanoi: “Katso: 
ihminen!” Joh. 19: 5   

20.3. “Jos nyt minä, teidän 
herranne ja opettajanne, 
olen pessyt teidän jal-
kanne, tulee myös teidän 
pestä toistenne jalat. Minä 
annoin teille esimerkin, 
jotta tekisitte saman min-
kä minä tein teille.” Joh. 
13: 14–15

21.3. Pilatus oli kirjoituttanut 
taulun, joka kiinnitettiin 
ristiin. Siinä oli sanat: 
“Jeesus Nasaretilainen, 
juutalaisten kuningas.” 
Joh. 19: 19

22.3. “Saatte vartioväkeä. 
Menkää ja järjestäkää 
haudan vartiointi niin 
hyvin kuin taidatte.” He 
lähtivät ja varmistivat 
haudan sinetöimällä kiven 
ja asettamalla vartion. 
Matt. 27: 65–66

23.3. Nyt tuli sisään myös se 
toinen opetuslapsi, joka 
oli ensimmäisenä saapu-
nut haudalle, ja hän näki 
ja uskoi. Vielä he näet 
eivät olleet ymmärtäneet, 
että kirjoitusten mukaan 
Jeesus oli nouseva kuol-
leista. Joh. 20: 8-9

24.3. Mene sinä viemään 
sanaa veljilleni ja sano 
heille, että minä nousen 
oman Isäni ja teidän Isän-
ne luo, oman Jumalani 
ja teidän Jumalanne luo. 
Joh. 20: 17

25.3. Tulkaa, palatkaamme 
Herran luo! Hän on raa-
dellut, mutta hän myös 
parantaa, hän on lyönyt, 
mutta hän myös sitoo 
haavat. Hoos. 6: 1

26.3. Minä annan teihin hen-
gen, niin että te heräätte 
eloon. Minä panen teihin 
jänteet, kasvatan ympä-
rillenne lihan ja peitän 
teidät nahalla, ja minä 
annan teihin hengen, niin 
että te heräätte eloon. 
Hes. 37: 5-6

27.3. Jos kerran julistetaan, 
että Kristus on herätetty 
kuolleista, kuinka jotkut 
teistä voivat sanoa, ettei 
kuolleiden ylösnousemus-
ta ole? 1. Kor. 15: 12

Mellilän Karjalaiset ry:n

VUOSIKOKOUS
pidetään tiistaina 25.3.2008 klo 18 Mellilän Seudun 
Osuuspankin kokoustiloissa. Käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa       Hallitus

Kokouksia

Siskot perreinee
Onnittelevat Airi Vihavaista

tänään olevan merkkipäivän johdosta!

Tattarin pihassa Hiitolan Nehvolassa lähes 350 vuotta hiito-
laista jälkipolvea, vasemmalta Airi Vihavainen (Leineperi), 
Anja Karlsson (Pori), Ritva Tillqvist (Lahti), Raija Laakso-
nen (Pori) ja Terttu Ketola (Noormarkku).

Sisarukset perheineen onnittelevat 

Arvo Ristolaista
joka täytti 80 vuotta 13.3. Vampulassa. 

Ristolaisten entinen koti oli Kurkijoen Metsikolla.

Pääsiäisenä murtautuu esiin 
toivo ja ilo. Se tulee kesken 
hiljaisen viikon, keskelle 
arjen yllätyksetöntä har-
mautta. Näköalattomuuden, 
tylsyyden tai jopa epätoivon 
keskelle puhkeaa ilon, rak-

Arkkipiispa Jukka Paarma sanoo, että pääsiäinen kuuluu 
osattomille – kaikille, jotka tuntevat jääneensä vaille toivoa. 
Kuva Markku Pihlaja.

Arkkipiispa Jukka Paarman pääsiäistervehdys: 

Osaton on Jumalalle rakas
kauden ja tulevaisuuden us-
kon keväinen kukka.

Koskettaako tämä minua, 
kyselee moni mielessään. 
Arjen keskellä me kannam-
me jokapäiväisiä huoliam-
me, mutta myös sisimmän 

taakkoja, pettymyksiä ja ki-
puja. Voiko niihin tullakaan 
muutosta?

Monen mielessä arjen 
tunnot kiteytyvät sanaan 
osattomuus. Uskoa, toivoa 
ja rakkautta näyttää olevan 
kaikilla muilla. Minä vain 
olen jäänyt osattomaksi. 
Elämä on enemmän petty-
mystä kuin onnistumisen 
kokemuksia. Jonkun pet-
tymykset liittyvät työelä-
mään, toisella taas kipeästi 
perheeseen ja tärkeimpiin 
ihmissuhteisiin. Moni on 
pettynyt itseensä.

Uskokin näyttää ole-
van toisille helpompaa. 
He uskovat, vaikka järjellä 
ajateltuna uskominen on 
järjetöntä. Arkana haluaisi 
kuulua mukaan, yhteiseen 
joukkoon. Kuulla olevansa 
arvokas ja Jumalalle rakas.

Pääsiäinen tulee juuri 
tämän katkeruuden ja osat-
tomuuden keskelle. Pääsi-
äisen sanoma kuuluu juuri 
osattomille – kaikille, jotka 
tuntevat jääneensä vaille 
toivoa.

Osattomiksi tunsivat it-
sensä ne naiset, jotka oli-
vat uskoneet Jeesukseen, 
mutta joiden Mestari sitten 
ristiinnaulittiin, kuoli ja 
haudattiin. Haudalle men-
nessään naiset tuskailivat, 
kuka auttaisi heitä vierittä-
mään kiven haudan suulta. 
He tulivat nähdäkseen vain 
sen, mikä näytti luonnolli-
selta, kuoleman. Sanoma 
elämästä, toivosta ja ylös-
nousemuksesta säikähdytti. 
Eivät he sitä voineet uskoa. 
Ulos tultuaan naiset pakeni-
vat haudalta järkytyksestä 
vapisten. Oli vaikeaa uskoa 

tai toivoa.
Sama ilosanoma Jumalan 

rakkaudesta koskettaa tänä 
pääsiäisenä juuri osattomia. 
Aikana, jolloin on hyvin 
vaikeaa uskoa tai toivoa 
enää mitään. Jumala kantaa 
silloinkin, kun emme itse 
koe, tunne tai näe mitään 
merkkejä uskosta. Jumala 
toimii salatulla tavalla ja 
synnyttää meissä uskon. 
Vaikka koemme osatto-
muutta, yksinäisyyttä ja 
outoutta, Jumala on.

Jumala sanoo sanassaan: 
Minä annan teille tulevai-
suuden ja toivon (Jer.29:11). 
Jumala synnyttää uskon 
salatulla tavallaan. Usko 
vie meidät pohtimaan ja 
kyselemään. Se vie meidät 
myös muiden osattomien 
yhteyteen.

Tässä sanomassa on kir-
kon aarre. Pääsiäisen sano-
ma synnytti kirkon. Se antaa 
sille olemassaolon oikeuden 
ja tehtävän.  Kirkolla on 
sanomassaan aarre, joka on 
tarjolla kaikille. Se on an-
nettu meille, heikkoihin kä-
siin. Aarre on saviastioissa.

Kirkkomme haluaa olla 
yhteisö – osallisuuden yh-
teisö – kaikille osattomille. 
Saamme olla yhdessä luo-
massa kirkkoamme Jumalan 
armosta yhä enemmän osal-
lisuuden yhteisöksi. Siihen 
pääsiäinen kutsuu. Sinä et 
ole osaton, vaan Jumalan 
silmissä kallis.

Siunattua pääsiäistä.

Jukka Paarma
Arkkipiispa 

Myö vanhat evakkomummot
istuttiin korkiil ko ranssil, 
kahottiin silmä kovan, 
miten se meiän lapsenlaps 
allaal tanssi niin kovast. 
Siin ol heit nuorii 
satakunta pyörimäs. 
Myö vaan yhtä ehittii, 
silmil häntä ihailtii. 
Näit sie, kaho nyt, 
miten mennöö somast. 
Jo pyssyy poika tahis 
ja meiän rinta mahis. 
Meiän otti sydämest, 
kuumat valu kyyneleet. 
On hää niin kommii 
ja ihmeen ryhdikäs. 
Frakki istu pääl ko valettu. 
Mie toista mukkasin: 
ei myö turhaan alettu, 
vai sanotaanko kukkasin. 
Vast hää ol pikkupoika, 
nyt kainalos tyttö sievä. 
Mummoil rinnas haikeus 
lievä. 
Mihin on pojan tie vievä? 
Täs istutaa ko kanat orrel. 
Ummeutettii Kirvu et 
Kurkijok, 
ei oo nyt raijaa onnel. 
Saap soia kiitoskannel.

Anna

Ville Virta ja Maija Heinonen tanssimassa “salonkitansseja” 
Vanhojen tansseissa helmikuun 15. päivänä. Ville on Annan 
tyttärenpoika.

EvakkomummotMuistettavaa

Karjalaiset ruokamarkkinat la 
15.3. klo 11-16 Karjalatalolla, Käpy-
länkuja 1, Helsinki. Ruokamyynnin 
lisäksi tietoiskuja ja yleisökilpailuja. 
Lapsille virpovitsojen työpaja ja muu-
ta ohjelmaa. 

Mellilän Karjalaisten vuosikokous 
ti 25.3. klo 18 Mellilän Seudun Op:n 
kokoustiloissa.

Lappeenrannan Kurkijokelaiset. 
Kokoonnumme to 27.3. klo 13 Liisa 
Poutasella, Kymenraitti 10 as 13, 
Lappeenranta. Lämpimästi tervetu-
loa!

Kalakurjet. Matka-aikataulu pilkki-
matkalle Kurkijoelle 28.-30.3. Hirvi-
kosken apteekin pysäkki klo 4.30, 
Loimaan Puistokatu 39 klo 4.40, 
Loimaan as. klo 5.00, Helsingin Ki-
asma klo 7.
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On luonnollista, että Kur-
kijoen maamiesopiston 
reippaasta oppilasparvesta 
lähdettiin mieslukuisesti 
ase kädessä taistelemaan 
isänmaan kauan kaivatun 
vapauden puolesta. Mer-
kitsihän taistelun voitokas 
ratkaisu samalla kansalais-
temme kautta vuosisatojen 
nauttiman yksilöllisen va-
pauden ja omistusoikeuden 
turvaamista, siis vapaan 
maanviljelijäluokan välttä-
mättömiä elinehtoja.

Vuosien 1917–18 tait-
teessakaan ei tosin opistolla 
näytty oltavan siinä määrin 
selvillä kohta ratkaisuun-
sa huipentuvan asian koko 
laajuudesta kuin olisi voinut 
odottaa huomioonottaen 
esim. “aktivistien“ verraten 
laajan toiminnan. Poliittisis-
ta kysymyksistä keskustel-
tiin opistolaisten keskuudes-
sa kovin varovasti. 

Vaikka vähitellen ryhdyt-
tiinkin salaisesti suojelus-
kunnantapaisen puitteissa 
muodolliseen sotilaalliseen 
harjoitteluun, ei mitään 
yleistä valaisevaa tilanteen 
selvittelyä kukaan ryhtynyt 
antamaan, ja harjoituksetkin 
jäivät jotenkin merkitykset-
tömiksi. Muutamat henkilöt 
kyllä yksityisesti tai jonkun 
toverin kera joutuivat tapaa-
maan kotiin palanneita jää-
käreitä tai muita aktivisteja, 
mutta hekin kätkivät tieton-
sa ja aavistelunsa vaitiololu-
pausten sitomina tai muista 
syistä salaperäisen vihjailun 
tai äänettömyyden varjoon. 

Näin jäljestä päin tulee 
helposti ajatelleeksi, että 
opiston oppilaiden paris-
sa olisi voitu varsinaisen 
koulutyön ohessa varsin te-

Kurkijoen maamiesopistolaiset vapa

hokkaasti toimia esim. ali-
päällystön kouluttamiseksi 
sotaa varten. Vasta kun tam-
mikuun puolivälissä 1918 
sattuivat Viipurin tunnetut 
mellakat, jolloin viipurilai-
set pyysivät maakunnasta 
apua, heräsivät monet va-
kavan kysymyksen edessä 
ihmetellen ja kuin rauhalli-
sen unen rippeitä silmistään 
karkottaen ankaraan todel-

lisuuteen. Vielä matkalla 
Viipuriinkin oltiin yleisesti 
sitä mieltä, että oli kysy-
mys vain tilapäisen avun 
antamisesta – parin päivän 
matkasta – ja kun ei kohta 
onnistuttu saamaan aseita, 
alkoi opistolaisten keskuu-
dessa kuulua vaatimuksia 
kotiin paluusta.

Viipurilaisten avun-
pyyntö sai opistolaisten 

keskuudessa aikaan suu-
ren innostuksen. Niinpä 
useimmat olivatkin kohta 
valmiit lähtemään, ryhty-
mään avoimeen ja selvään 
aseelliseen taisteluun pu-
naista hirmuvaltaa vastaan. 
Mutta alaikäisiä oppilaita 
kohtasi aluksi ikävä petty-
mys. Opiston johtaja kielsi 
jyrkästi heitä poistumasta 
opistolta. 

Vasta kun agronomi Vik-
tor Fagerström – sittemmin 
opiston johtaja – velvolli-
suudentuntoisena ilmoitti 
lähtevänsä mukaan, ikään 
kuin pitämään huolta nuo-
remmista, ratkesi asia on-
nellisesti. Sitä ennen olivat 
useat alaikäiset kuitenkin 
tehneet hiljaisuudessa jyr-
kän päätöksensä: lähdem-
me kaikista kielloista huo-

limatta. 
Niin lähti neljäkymmentä 

opiston 56 oppilaasta tam-
mikuun 20.-21. p. määrät-
tyyn kokoontumispaikkaan 
Hiitolan asemalle, missä yh-
tyivät aina Joensuuta myö-
ten saapuneeseen Viipurin 
avustusretkikuntaan. Tämän 
400-miehisen avustusretki-
kunnan mukana joutuivat 
”Kurkijoen pojatkin” sitten 

Maamiesopiston aluetta ja Kurkijoen kirkonkylää Linnamäeltä päin. Oikealla maamiesopiston johtajan rakennus, siitä vasemmalle ruokala. Kuvaaja tunte-
maton, mutta oletettavasti (Iida) Kauppi. Kurkijoki-museon kokoelmat.

Kun viime vuositu-
hannen viimeisellä 
vuosikymmenluvulla 
aloiteltiin pilkintää 
Laatokalla Vätikäs-
sä taisivat Suomesta 
Venäjälle matkanneet 
kurkijokelaiset asian 
harrastajat olla yhden 
käden sormin lasket-
tavissa. Enimmäkseen 
täällä vain naureskeltiin 
moista ykstotista rei-
kään tuijottamisharras-
tusta. 
 Tänään ovat kaikki 
ne irvileuat siirtyneet 
saman harrastuksen 
pariin. Pilkkimisestä 
on syntynyt vapaa-ajan 
ykköspuuha niin, että 
talviaikaan tahtovat 
arkipäivätkin kulua 
järven jäällä pyhistä 
puhumattakaan.

Kilpailun voittajan Toivo Hyvösen, Mikrilän vävypojan, on helppo hymyillä mitali kaulassa. 
Kuva Repo-studio.

Nikolain pilkillä 
taas uusia kalastajia

Kun aikoinaan alettiin kehi-
tellä kotiseutumatkailua, oli 
saataisiin kasaan epäviral-
linen porukka, joka pitäisi 
yhteyttä entisen kotipitä-
jämme uusiin ”tavaritshei-
hin”, ja siten onnistuisim-
me paremmin pääsemään 
entisille kotipaikoillemme 
tiettömienkin taipaleitten 
taakse. Sitä varten tarvittiin 
nimenomaan tällainen ka-
laporukka, joka oli valmis 
leikinkin varjolla haaste-
lemaan totisinta totta, jopa 
läikäyttämään vähän vot-
kaakin alahuuleen.
 Ensimmäinen kilpailu 
Vätikässä oli ikimuistoinen 
rankan lumisateen keskellä. 
Lahdenpohjasta oli paikalle 
tuotettu ohjelmaa torvisoit-
tokunnan ja viihdelaulajien 
muodossa. Lahnasoppa kie-
hui isossa kattilassa, ja tun-
nelma oli muutoinkin hyvin 
välitön. Yhdessäolo päättyi 
ilotulitukseen.

 Me veimme kilpailuun 
kaiverretut palkinnot. Kur-
kijoen kyläneuvosto sen si-
jaan pisti vielä kylkiäisiksi 
”putilkan” kirkasta kansal-
lisjuomaa jokaisen palkitun 
reppuun.
 Vastaavanlaista tapah-
tumaa ei sitten sen jälkeen 
enää syntynytkään, vaikka 
toiveemme oli, että vuo-
sittain olisi kokoonnuttu 
yhteen talvipäivän tapaa-
miseen. Ehkä niin oli hyvä, 
sillä todennäköisesti reilun 
pelin kilpailu ei ehkä olisi 
jatkossa ollutkaan mahdol-
linen. Vanha sanontakin to-
teaa, että kun väki vähenee, 

joista merkiksi oli palkin-
toon kiinnitetyt kaiverretut 
metallilaatat. Mutta sitten 
Kurki-Hotelli paloi, ja pal-
kintokin tuhoutui, eikä uut-
ta ole sittemmin hommattu 
paikallisten osanottajien vä-

häisen kiinnostuksen vuok-
si. Kalamatkoista on kuiten-
kin ollut apua myöhemmin 
majoitusten, veneiden ja 
”taksien” järjestämisessä 
kotiseutumatkailijoille.

niin pidot paranee.
 Kiertopalkintokin hom-
mattiin joukkuekisaan. 
Mukana olivat Kurkijoen, 
Elisenvaaran ja Kalakurkien 
joukkueet. Kaikilla taisi sii-
hen ollakin jo kiinnitykset, 
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aussodassa
Viipuriin ja sieltä Venäjän-
saaren retkelle.

Puutteellinen
varustus

Erittäin kiperäksi muodos-
tui aluksi kysymys aseiden 
saannista. Jollakulla har-
valla oli kiväärin tapainen, 
muutamalla pistooli tai 
vanhanaikainen revolveri, 
mutta panoksia niitä varten 
ei heilläkään ollut monta. 
Suurin osa oli kuitenkin ai-
van aseetonta. Viipurin ase-
malla onnistuttiin sentään 
lopultakin noin puolelle jou-
kolle saamaan nykyaikaiset 
sotilaskiväärit ja muutamia 
kymmeniä panoksia. 

”Morsiantaan” ihaillen 
tuumikin siinä sitten moni 
poika: ”Kunpa tuota osaisi 

Venäjänsaaren retken ja 
Kamaralla tapahtuneen pu-
naisen rintaman läpimurron 
jälkeen useimmat opistolai-
set joutuivat Vuoksen var-
relle koottuihin rykment-
teihin muutamien jäädessä 
aluksi pariksi viikoksi jää-
käri Hämäläisen ”lentävään 
osastoon” vihollisrintaman 
selän taakse. Karjalan rinta-
malla he sitten taistelivatkin 

sodan loppuun asti joiden-
kuiden poiketessa kotipaik-
kakunnalleen, niistä joutui-
vat muille rintamille. 

Yhtä tai kahta poikkeusta 
lukuun ottamatta opistolai-
set olivat sodan kunnolli-
sesti alkuun päästyä kaikki 
leikissä mukana. Komppa-
nioissaan tunnustettiin hei-
dät yleensä joukon parhaim-
mistoon kuuluviksi. Johtuen 
suureksi osaksi siitä, että 
Kurkijoen pojat mieluim-
min pysyttelivät yhdessä, 
palvellen samassa ryhmässä 
tai konekiväärissä, joutuivat 
he enimmäkseen olemaan 
sodan loppuun asti taval-
lisina rivimiehinä, jonkun 
kohotessa ryhmän tai jouk-
kueen johtajaksi. Mutta 
saapuipa eräs vieraampiin 
joukkoihin joutunut patal-
joonan päällikön arvoisena 
vapautettuun Viipuriin.

Henkensä
antaneet

Silloisista opiston oppilais-
ta joutui kolme nuorukaista 
antamaan isänmaan hyväksi 
kalleimman uhrin – henken-
sä. Ilmari Laurell (s. 1895 
Lammilla), kotoisin Helsin-
gistä, haavoittui Kämärän 
taistelussa ja kuoli haavoi-
hinsa tammikuun 27. päi-
vänä, Paavo Tammisto (s. 
1892) Valkealasta kaatui 
Antrean Noskuassa helmi-
kuun 22. päivänä ja Osmo 
Vaissi (s. 1897) Keuruulta 
sai surmansa sala-ampujan 
luodista Tampereen valta-
uksen jälkeen toimittaes-
saan joukkueenjohtajana 
Pellavatehtaan puhdistusta 
huhtikuun 3. päivänä. 

Aikaisemmista opisto-
laisista joutuivat taistelussa 
isänmaan vapauden puo-
lesta antamaan henkensä 
Selim Bäckman Lohjalta ja 
Aulis Rossander Rautjär-
veltä, ja yhtä kalliin uhrin 
sai maallensa antaa punais-
ten murhaama Olof Canth 

nyt tehokkaasti käyttää.” 
Tuskin kukaan heistä oli 
ennen kiväärillä ampunut 
eikä paljon pienemmillä-
kään pyssyillä. Aseettomik-
si jääneiden kohtaloksi tuli 
Venäjänsaaressa työkomp-
paniaan joutuminen. 

Mitään yhdenmukaista 
sotilaspukua ei Kurkijoen 
pojilla ollut sen paremmin 
kuin muillakaan Karjalan 
sotureilla. Yksityisesti ko-
etti jokainen hankkia mah-
dollisimman käytännöllisen 
mutta samalla lämpimän pu-
vun: tukevat jalkineet, joko 
saappaat tai lapikkaat, sar-
kaiset housut, puolipitkän 
päällystakin ja talvilakin. 
Värit ja kuosit vaihtelivat 
täydellisesti, kahta saman-
näköistä pukua ei joukosta 
löytynyt.

Halikosta. Mahdollisesti 
on heistä jonkun muun sa-
mantapainen kohtalo jäänyt 
tämän kirjoittajalle tunte-
mattomaksi. Kirkkaana ja 
velvoittavana säilyköön 
kaikkien heidän muistonsa 
tulevienkin oppilaspolvien 
mielissä.

Sodan loputtua palasivat 
Kurkijoen pojat yleensä vii-
vyttelemättä opiston kurssia 
lopettelemaan. Mutta muu-
tamille ei vielä vapautettu 
Suomi riittänyt, vaan riensi-
vät he uudelleen sotapolul-
le jatkaakseen Suomen hei-
mon vapaussotaa Virossa, 
Latviassa ja Itä-Karjalassa. 
Näihin heimosotiin samaten 

kuin Suomen vapaussotaan-
kin otti osaa myöhemminkin 
opiston oppilaiksi tulleita.

Vuosien 1917–18 oppi-
laita yhdisti samoilla ken-
tillä vietetty sotatalvi yhtä 
paljon kuin työskentely 
opistossa. Koko opistoaika 
on näin jäänyt heille mieliin 
poikkeuksellisen rikkain 
muistoin.

K. Yli-Pohja

Lähde: Kirjasta Kurkijoen 
Maamiesopisto 1910–1935, 
Otava 1935.

Maanviljelysneuvos Viktor 
Fagerström, opiston johtaja 
vuosina 1918–1934. Kuva on 
kirjasta Kurkijoen Maamies-
opisto 1910–1935.

Kurkijoen maamiesopistolla vallankumouspäivänä 1917. Kurkijoki-museon kokoelmat.

Vapaussodan sankaripatsas kirkkopuistossa. Kurkijoki 
menetti vapaussodassa 35 miestä, joista 27 on haudattu 
Kurkijoen sankarihautaan. Patsaan suunnitteli arkkitehti 
Elsa Arokallio. Patsaan paljastustilaisuus oli 26.9.1920. Va-
lok. J. Kauppi. Kurkijoki-museon kokoelmat.

Kalakurkien viirillä muistettiin aktiivikalakurkia Tervun 
kasvattia Aaro Kojoa (vas.) ja Seppo Kemppistä, jonka suku-
juuret ovat Savojalla. Molemmilla on hiljattain ollut vuosi-
päivät. Kuva Repo-studio.

Pyhäjärvi on kuin
Pienois-Laatokka
Pyhäjärvelle on Loimaalta 
matkaa vajaat 50 kilometriä. 
Se on paras paikka pilkkimi-
selle, tälle jalolle talvihar-
rastukselle, loimaalaisten 
näkökulmasta.
 Monta kertaa olen hy-
myillyt harrastajille, jotka 
veivaavat yhden päivän 
aikana kymmenittäin rei-
kiä jopa metriseen jäähän 
hakiessaan antoisampaa 
kalapaikkaa. Noiden pilk-
kijöiden joukossa on ni-
menomaan niitä 17 vuotta 
aiemmin tätä harrastusta 
nauraneita. Niin muuttuu 
maailma, Eskoseni.
 Pilkkiminen on kyllä 
sellaista ”henkien” taistoa. 
Vakavalla naamalla saate-
taan esittää teorioita ottavan 
koulun vääryydestä, väristä, 
viiksikarvoista aina hajuun 
saakka, ja ne uppoavat he-
delmälliseen maaperään. 
Niistä kun osaa siivilöidä 
oikeat opit omaan onkeen, 
niin jopa iskee arvokala sii-
man päähän. Ja voi sitä rie-
mua ja hyvän olon tunnetta, 
mikä iskee saavutuksesta.
 Vaikka hetkeä aikaisem-
min olisi kuinka kylmännyt 
ja tekohampaat hakanneet 

suussa tyhjää, sormet olleet 
kylmäntönkköinä ja kynnet 
tippumaisillaan avantoon, 
niin kun sintti sieltä nousee, 
jopa on aihetta ”jakokah-
viin”. Ja naapurikin saapuu 
oitis vakoilemaan, mitä siel-
lä siiman päässä oli ollut.
 Loimaan kaupungilla on 
Pyhäjärven rannalla oma 
ympärivuotiseen käyttöön 
tarkoitettu lomakeskus 
Kalikka. Siellä kokoonnut-
tiin aikoinaan kurkijoke-
laisnuorten kanssa pitäjä-
juhlien aikaan tapaamaan 
toisiamme, kun samaan ai-
kaan vanhempi polvi siirtyi 
jatkoille ”soittoruokalaan”. 
Tämä oli ennen kuin juhlia 
alettiin viettää Hirvihovissa. 
Nuorten juhliminen ei ollut 
silloin juhlapuheen pitäjän 
mielestä sopivaa, joten tuo-
mio kuultiinkin sitten puhu-
japöntöstä sunnuntaina.
 Toisena kilpailupaikkana 
on ollut Sotainvalidien ke-
säpaikka Veljesranta, jossa 
Kalakurjet ovat kesäisin 
siivonneet ja pilkkoneet 
polttopuita. Tänä vuonna 
kokoonnuttiin juuri Veljes-
rantaan.
 Nikolai Virevuon siirryt-
tyä tuonilmaisiin perustet-
tiin Nikolain nimeä kantava 

pilkkikilpailu. Nimenomaan 
Nikolai istutti tämän harras-
tuksen siemenen Kalakur-
kien porukkaan. Kalakurjet 
käyvät uskollisesti täysin 
linja-autokuormin kaksi 
kertaa vuodessa Laatokalla. 
Saaliit ovat olleet vaihtele-
vasti pieniä tai tosi pieniä.

Nikolain pilkin 
tulokset 1.3.2008

1. Toivo Hyvönen 2515 g
2. Viljo Ylönen 1510 g
3. Martti Vaittinen 1197 g
4. Raija Laaksonen 956 g
5. Marjatta 
 Poskiparta 718 g
6. Teuvo Heinonen 618 g
7. Kari Kojo 458 g
8. Aaro Kojo 419 g
9. Saini Repo 400 g
10. Pertti Inkinen 388 g
11. Seppo 
  Kemppinen 387 g
12. Lauri Veijalainen 312 g
13. Teuvo Ahokas 308 g
14. Martti Repo 267 g
15. Ritva Vaittinen 258 g
16. Simo Kaunisto 223 g
17. Pentti 
  Kemppinen 127 g
18. Eero Häkli 109 g
19. Jouko Mäki 104 g
20. Veikko Nenonen 89 g
21. Raimo Sikiö 87 g

22. Martti Meskanen 60 g
23. Leena Meskanen 44 g
24. Liisa Maanpää 40 g
25. Aimo Jälkö 29 g

Saamattomat:
Terttu Veijalainen
Kaarina Sikiö
Reino Paju
Kymmenen joukkoon pääs-
seet saivat ”Karjalan värisin 
nauhoin” varustetut mitalit. 
11. sijalle yltänyt Seppo 
Kemppinen sai valita Is-
lure Oy:n lahjoittamia ka-
lastustarvikkeita 30 euron 
edestä.
 Suurimman saaliin kier-
topalkinnon vei Toivo Hy-
vönen (2 515 g), suurimman 
kalan kiertopalkinnon pok-
kasi Kari Kojo (182 g), ja 
kiiskikilpailun voitti Martti 
Vaittinen (24 kpl). Saamat-
tomien kesken arvotun pal-
kinnon sai Kaarina Sikiö.
 Kisan päätteeksi nau-
tittiin kuumia makkaroita. 
Sainin paistamat vehnäset 
kruunasivat kahvin kanssa 
nautittuina onnistuneen ul-
koilupäivän.

Teuvo Ahokas
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Oi niitä aikoja
entisiä ja nuoruusaikoja noita

Eino Heikinmaa:

Sota-aika, osa 11

  Huomasin, että jotain oli 
tapahtunut, kun käveleminenkin 
oli hyvin epävarmaa.

Sairaalassa
Kontiolahdessa
Jouduin siis Kontiolahden 
keuhkotautiparantolaan, 
joka oli otettu punatautipo-
tilaitten käyttöön, koska se 
on hyvin herkästi tarttuva 
sairaus.  Mikä taudin oikea 
lääketieteellinen nimi mah-
taa olla, sitä en tiedä, mutta 
meille potilaille kävi tuokin 
nimi, sillä se on hyvin tautia 
kuvaava. 

Valamosta lähtöiltana mi-
nulle oli sanottu, että minul-
le annettaisiin unilääkettä. 
Kyllä se varmaan oli jotain 
muuta, koska sen jälkeises-
tä todennäköisesti kahdesta 
vuorokaudesta minulla ei 
ole mitään muistikuvaa. En 
muista laivamatkaa, en au-
tomatkaa enkä junamatkas-
takaan muuta kuin lopun, 
jolloin olimme jo lähellä 
Kontiolahtea. 

Kun havahduin, ihmette-
lin suuresti sitä, että istuin 
junassa. Edessäni istui val-
kotakkinen sairaanhoitaja, 
joka sanoi, että 
kohta oltaisiin 
perillä Kontio-
lahdessa. Oli 
täysin käsittä-
mätöntä, että 
olin jossain 
muualla kuin Valamon sai-
rastuvalla. “Olet joskus ollut 
siellä, mutta nyt mennään 
parantolaan. Siellä on pal-
jon muitakin, ettei tarvitse 
yksin olla.” 

Pian juna pysähtyikin, ja 
meitä olikin useampia sinne 
matkaajia. Huomasin, että 
jotain oli tapahtunut, kun 
käveleminenkin oli hyvin 
epävarmaa. Sain tukea hoi-
tajan kädestä, että pääsin 
autoon, joka kiidätti meidät 
männikkökankaalla sijait-
sevaan suureen sairaalara-
kennukseen, jonka lähellä 
ei näkynyt mitään muuta 
asutusta, joten meistä ei ol-
lut vaaraa paikalliselle väes-
tölle. Sairaala oli aikoinaan 
rakennettu keuhkotautipoti-
laita varten, sillä keuhkotau-
ti oli myös helposti tarttuva 
tauti. Keuhkotauti eli keuh-
kotuberkuloosi on nykyisin 
aika harvinainen.

Taas alkoi uusi jakso nuo-
ren miehen elämässä. Oli 
tullut rauha, mutta raskas 
sellainen. Koti oli jälleen 
menetetty, edessä oli taas 
evakkotie. Suomi sentään 
säilytti itsenäisyytensä, ja se 
on pääasia. Tuolloin toivoin 
tietenkin myös, että selviäi-
sin sairaudestani. 

Alkoi ajan kuluttaminen. 
Sain muutaman pillerin päi-
vässä, ja pian alkoi elämä 
tuntua paljon paremmalta. 
Sanoivat: “Jos jaksat, saat 
alkaa hiukan kävellä, ettei 
lihaskunto mene huonoksi.” 
Tein työtä käskettyä, ja elä-
mä jatkui sairaalan tahtiin. 
Toiset toipuivat pikemmin, 
kun taas toiset olivat val-
lan vuodepotilaita. Jo parin 
viikon päästä sanomalehden 
lukeminenkin alkoi kiin-
nostaa, saihan siinäkin ajan 
hiukan kulumaan, eivätkä 
ajatukset olleet ainoastaan 
sairastamisessa.  

Oli kulunut noin kuukau-
si, ja elämä oli alkanut tun-
tua aika siedettävältä kaikin 
puolin, kun lääkäri eräänä 
aamuna kierroksellaan alkoi 

kysellä vointiani. Hän sanoi: 
“Olen tutkinut teidän sairas-
kertomustanne ja huoman-
nut teidän tilanteenne aika 
hyväksi. Te olette kestänyt 
sairautenne hyvin. Olemme 
harkinneet teidän lähettä-
mistänne yksikköönne ensi 
viikolla, jos ei mitään muu-
tosta huonompaan suuntaan 
siihen mennessä ilmene.” 

Ne muutamat päivät ku-
luivat hyvin nopeasti, kun 
ajatteli, missä mahtoi oma 
yksikkö olla, ei ainakaan 
Valamossa. Mutta se oli 
heidän murheensa, otta-
koot selvää. Pian tultiinkin 
kyselemään tarkemmin yk-
sikköni tunnuksia. Missä 
olin silloin palvellut, kun 
sairastuin. Kerroin, että olin 
ollut RT 3. esikuntakomp-
panian kirjoilla luostarilla, 
pois patterilta.

Siirto
Kaartilaan 

Kului päivä tai kaksi, kun 

minulle tultiin sanomaan, 
että saisin ruveta pukemaan 
toisia kamppeita ylle, sillä 
aamulla lähtisi kuorma-auto 
Savonlinnaan ja veisi minut 
Kaartilaan. Kaartila sijaitsi 
Savonlinnan lähellä, ja siel-
lä kuulemma oli minun yk-
sikköni. Eikä kestänytkään 
kauan, kun minulle tuotiin 
omat varusteeni siinä pus-
sissa, johon ne silloin, kun 
olin tullut sairaalaan, oli 
laitettu. Tosin puin ne ylle-
ni vasta seuraavana aamuna, 
jolloin olin valmis lähte-
mään uusiin rauhanaikaisiin 
tehtäviin.

Aamuteen jälkeen saapui 
pihaan kuorma-auto, jolla 
meidän oli määrä Kaartilaan 
matkustaa. Eihän se mitään 
ihannekyytiä ollut, mutta 
meille oli sentään varattu 
täytettyjä säkkejä, joiden 
päällä saatiin istua, sekä 
jonkinmoinen pressu tuu-
len ja sateen suojaksi. Meitä 
oli sentään kaksi, joten oli 
vähän juttuseuraa. Hytissä 
matkusti joku upseeri. 

Matkaa kertyi runsaat 
sata kilometriä, joten olihan 
siinä köröttämistä. Matkalla 
poikkesimme kerran kahvil-
la, tai korviketta se taisi olla, 
mutta jotain juotavaa kum-
minkin. Iltaan mennessä ol-
tiin perillä Kaartilassa.

Kaartila sijaitsi runsaan 
kymmenen kilometrin 
päässä Savonlinnasta. Se oli 
pieni maalaiskylä Saimaan 
rannalla, vaikkei siellä vet-
tä näkynyt missään. Täytyi 
mennä muutama kilometri, 
että ranta näkyi. 

Lähellä sijaitsi välirauhan 
aikainen armeijan varikko-
alue, sillä raja kulki samaa 
linjaa kuin nytkin. Silloin 
sinne oli rakennettu useita 
parakkeja armeijaa varten, 
ja nyt ne otettiin jälleen 
käyttöön, mikäli olivat sel-
laisessa kunnossa. Esikunta 
sijaitsi kylän koululla, jossa 
kävin ilmoittautumassa ja 
minut otettiin vastaan. Kaik-
ki näyttivät aivan oudoilta 

ihmisiltä. Minun käskettiin 
mennä noin puolen kilo-
metrin päässä sijaitsevaan 
parakkikylään ja ilmoittau-
tua siellä. 

Tein kuten käskettiin ja 
läksin astelemaan siihen 
suuntaan, mihin oli neuvot-
tu. Kyllähän sieltä parak-
kikylä löytyi, mutta minua 
kyllä vähän ihmetytti, kun 
siellä oli myös useita telt-
toja: “Kuinkas paljon täällä 
oikein on porukkaa?” Huo-
masin, että erään parakin 
ovessa oli kyltti, jossa luki 
“toimisto”. Menin sisään. 
Minut otettiin muonavah-
vuuteen ja minun käskettiin 
etsiä jostakin teltasta ma-
kuupaikka ja hakea parak-
kivarastosta  makuualusta, 
peitto ynnä muut varusteet. 

Menin etsimään vapaata 
petipaikkaa. Ensimmäinen 
teltta oli aivan täynnä, sa-
moin toinen. Kolmannessa 
oli jo vapaita paikkoja, jo-
ten majoituin sinne. Kävin 
sitten hakemassa tarvittavat 
varusteet varastosta ja ase-
tuin taloksi. Yhtään tuttua 
naamaa ei näkynyt, mutta 
sitenpähän oli tilaisuus tu-
tustua uusiin kavereihin.

Kaartilaan
tutustuminen

Tämän tapaisiin muuttoihin 
armeijan leivissä oli totut-
tava, mutta olihan sentään 
rauha, vaikka raskas rauha 
meidän karjalaisten osalta. 
Päivä alkoi lähestyä iltaa ja 
tuli iltaruokailun aika. Kaik-
ki ottivat pakkinsa kalustei-
neen ja läksivät ruokailuun. 
Minä tein samoin. Olin ih-
metellyt siellä varastolla, 
kun minulle oli annettu 
ensimmäisenä käteen pak-
ki kaluineen, että tarvittai-
siinko niitäkin. Ja näin pian 
niitä tarvittiin, sillä olimme 
maasto-olosuhteissa. 

Keittiöteltat sijaitsivat 
vähän kauempana, ja niiden 
viereen oli rakennettu pys-

typöytiä eli naulattu lautoja 
tolppien päihin, joten siellä 
voi syödä. Mutta annok-
sensa voi tuoda pakissaan 
teltallekin ja nauttia sen 
kaikessa rauhassa, jos niin 
voi sanoa. Sitten tulikin ilta 
ja nukkumaanmenon aika. 
Hyvinhän tuo unikin tuntui 
tulevan uudessa paikassa. 

Kun aamulla heräsin, 
kaverit kolistelivat jo pak-
kejaan lähtiessään aamuteen 
hakuun, joten minullekin tu-
li kiire. Toiset rauhoittelivat: 
“Kyllä sinä vielä kerkiät, 

käskynjaolle on vielä tunti 
aikaa.” Yritin kuitenkin eh-
tiä samaan sakkiin, vaikka 
häntäpäähän. Onnistuihan 
se, vaikken aamupesulle 
ehtinytkään, sillä rantaan oli 
sen verran pitkä matka.

Kun aamutoimet oli 
suoritettu, kokoonnuimme 
käskynjaolle, mikä kävi 
varmaan entiseen tapaan: 
“Korjausryhmä jatkaa en-
tiseen tapaan parakki nu-
mero viitosen korjausta, ja 
sotamies Heikinmaa liittyy 
heidän joukkoonsa.” Suurin 
osa korjausryhmän porukas-
ta oli majoittunut kanssani 
samaan telttaan.

Kaikki muut telttani 
asukkaista olivat minua 
vanhempaa ikäluokkaa. He 
odottivat vain ajankohtaa, 
jolloin pääsisivät siviiliin, 
sillä he olivat olleet jo 
vuosia sotahommissa, pal-
jon minua kauemmin. Oli 
jo yleisesti tiedossa, että 
rauhanneuvotteluissa oli 
sovittu, että vain yksi ikä-
luokka saisi jäädä Suomen 
armeijaan. Ja se ikäluokka 
oli vuonna 1925 syntyneet, 
joihin minäkin kuuluin. Si-
tä nuoremmat ja vanhemmat 
ikäluokat kotiutettaisiin.

Mutta aina voi tulla mut-
kia matkaan, eikä kaikki 
mene niinkuin oli toivottu. 
Tiesimme, että pohjoisessa 
oli vielä paljon saksalaisia 
joukkoja, jotka taistelivat 
suomalaisten rinnalla La-
pissa. Rauhanehdoissa oli 
määrätty, että niiden oli 
vetäydyttävä määrätyssä 
ajassa pois Suomen alueelta, 
mutta syystä tai toisesta näin 
ei tapahtunut. Siitä johtuen 
Neuvostoliitto uhkasi tuoda 
omat joukkonsa Suomeen, 
jos Suomi ei pystyisi sak-
salaisia Lapista karkotta-
maan. 

Suomen oli siis ryhdyttä-
vä sotatoimin karkottamaan 
saksalaisia. Se jäi suurelta 
osin meidän nuorten poikien 
tehtäväksi. Tosin siellä oli 

paljon vanhem-
piakin, sillä ei 
yksi ikäluokka 
siihen olisi-
kaan pystynyt. 
Ehkä siitä joh-
tuen sota sai 
Lapin sodan 

lisäksi nimekseen poikien 
sota, vaikka se oli kaikkien 
yhteinen ja kesti aina kevää-
seen 1945 saakka.

Kaartilan
korjausryhmä

Kaartilassa olo jatkui rau-
hallista tahtiaan. Viihdy-
tyskiertuekin kävi meitä 
viihdyttämässä. Se esiintyi 
koululla, jossa esikuntakin 
sijaitsi. Minulla oli kyllä 
sellainen pieni jännitys rin-
nassa, kun odotin, tulisiko 

lähtömääräys pohjoiseen. 
Tiesin, etten kuitenkaan 
pääsisi siviiliin. Olin var-
maan ainoa siinä porukassa 
vuoden 1925 ikäluokkaa. 
Ei ainakaan kukaan mitään 
maininnut, ja minäkin olin 
aivan hiljaa. Aika näyttäisi. 

Parakkien korjaus jatkui 
entiseen tapaan. Kun yksi 
kohta saatiin korjattua, niin 
aina löytyi jotain uutta kor-
jattavaa. Eikä se homma-
kaan niin tehokasta ollut, 
paremminkin se oli ajan 
tappamista.

Oli kulunut muutamia 
päiviä, kun komentaja oli 
jälleen mukana käskynja-
olla. Se tiesi jotain uutta ja 
erikoisempaa. Hän tervehti 
meitä hyvin sotilaallisesti: 
“Hyvää huomenta, soti-
laat.” Tietysti me vastasim-
me samalla mitalla: “Hyvää 
huomenta, herra kapteeni.” 
Kapteeni jatkoi: “Minun 
tehtäväni on ilmoittaa, että 
suomalaisten on käytävä 
purkamassa kaikki miinoi-
tukset ja piikkilankaesteet 
kaikilta rintamalinjoilta. 
Meidän tehtävämme on 
suorittaa tuo työ Valamon 
linnakkeessa. Rakennus-
ryhmä suorittaa piikkilan-
kaesteiden purkamisen ja 
pioneeriryhmä miinoituk-
set, kunhan saamme sinne 
kutsun.

Entä onko tässä joukossa 

sotamies Heikinmaa?” Vas-
tasin: “Kyllä, herra kaptee-
ni.” “On tullut ilmoitus, että 
kaikki vuonna 1925 synty-
neet on koottava yhteen 
ja lähetettävä pohjoiseen. 
Koska saksalaiset eivät ole 
lähteneet peräytymään siinä 
nopeudessa, kuin rauhan so-
pimus edellyttäisi, on Suo-
men ryhdyttävä sotilaallisiin 
toimenpiteisiin saksalaisia 
vastaan, tai sitten tulee Ve-
näjän armeija ja tekee sen. 
Mutta koska Heikinmaa on 
saanut jo minulta toisen 
tehtävän, hän suorittaa sen 
ensin. Katsotaan sen jälkeen 
asiaa uudestaan”, tiedotti 
kapteeni.

Ja niin jatkuivat tehtä-
vämme ennallaan, kunnes 
tulisi uusia ohjeita. Hiukan 
minua jännitti se Valamon 
komennus, sillä en tiennyt, 
että sinne olisi mitään es-
teitä rakennettu. Siitä, mitä 
aivan sodan loppuvaiheilla 
oli tehty, minulla ei ollut 
minkäänlaista tietoa. Ajat-
telin: “Mutta sittenhän sen 
näkee, jos tämä komennus 
toteutuu.”

Oli kulunut ehkä viikko, 
eikä mitään ollut kuulunut. 
Tuli jo mieleen, että taisi ol-
la väärä hälytys. Mutta sitten 
eräänä aamuna aamuteelle 
lähtiessämme huomasim-
me, että pioneerien teltalla 
näytti kovin hiljaiselta. Siel-
tä tuli ainoastaan muutama 
mies. Sitten asia selvisi: il-
lalla oli tullut ilmoitus, että 
seuraavana aamuna kello 
kahdeksan piti pioneerien 
varusteineen olla Lahden-
pohjan satamassa. 

Muuta emme saaneet 
tietoomme. Ehkä meillekin 
sitten ilmoitettaisiin, mikä 
olisi meidän tehtävämme 
laita. Toivoimme, että mei-
dän tehtävämme peruuntui-
si, emmekä puhuneet siitä 
sen jälkeen mitään. Kului 
muutamia päiviä, ja pio-
neriporukka palasi takaisin 
työnsä tehtyään. Eivät he 
paljon matkasta kertoilleet, 
jos emme liioin kyselleet-
kään, ainakaan yleisesti. 

Pioneerien saavuttua 
minua kävi hiukan jännit-
tämään, ottaisiko kapteeni 
minun asiani jälleen esille. 
Mutta koska mitään ei kuu-
lunut muutamaan päivään, 
ajattelin, että ehkä hän oli 
sen jo unohtanut tai ei ha-
lunnut ottaa esille.

Jälleen
sairaalaan...

Kului jonkin aikaa, elettiin 
jo lokakuun loppua, kun 
kohtalo puuttui taas asiaan. 
Kuntoni ei ehkä ollut vielä 
oikein normaali, koska olin 
tullut Kaartilaan suoraan 
sairaalasta ilman mitään 
toipumislomaa. Olin kyllä 
huomannut, että kuukau-
den vatsataudin sairaste-
lu vie pojan kunnon aika 
kehnoksi. Mutta sitten kävi 
tuntumaan, ettei kaikki ollut 
kohdallaan. Syitä siihen voi 

olla montakin, 
joten katsoin 
parhaaksi pyy-
tää lähetettä 
Savonlinnaan 
tutkittavaksi.  

Läksin seu-
raavana aa-

muna kävelemään vastaan-
otolle. Otin myös reppuni 
kaiken varalta mukaani, 
jos vaikka en enää palaisi-
kaan. Repussa olivat yhdet 
siviilihousut ja muutakin 
henkilökohtaista omaisuut-
ta. Hiukan pitkältä se kym-
menkunta kilometriä tuntui, 
mutta eihän minulla mitään 
kiirettä ollut. Minulla oli 
koko päivä aikaa. Hyvissä 
ajoin iltapäivällä olin peril-
lä, joten aamuruuhka sairaa-
lassakin oli jo mennyt, joten 
pääsin pian sisälle. 

Eikä vastaanotossakaan 
kauan viivytelty, kun olin 
ensin selvittänyt mennei-
syyttäni, mistä tulen ja 
minkä takia, sillä ei minul-
la mitään sairaskertomusta 
ollut. “Ei sitä tässä tapauk-
sessa tarvittaisikaan, tuntuu 
selvältä tapaukselta. Lirau-
tat vain vähän virtsaa tähän 
koeputkeen, niin varmiste-
taan tilanne.” Minulle näy-
tettiin, missä voin näytteen 
antaa rauhassa. Sain aikaan 
lirauksen virtsaa, minkä jo 
itsekin näin poikkeavan vä-
riseksi. 

Palautin putken hoitajal-
le, joka katseli sitä ja sanoi: 
“Selvältä näyttää, mutta teh-
dään sentään vielä kokeet 
kaiken varalta.” Hän otti 
paperiliuskan ja kastoi sen 
antamaani näytteeseen, joka 
samassa muuttui toisen väri-
seksi. “Teissä on keltatauti, 
mutta ette ole ainut, joka sitä 
tällä hetkellä sairastaa. Asia 
on nyt sillä tavalla, että te 
menette tuonne lepohuo-
neeseen ja me ilmoitamme 
yksikköönne, että olette jou-
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  Rakennusryhmä suorittaa 
piikkilankaesteiden purkamisen 
ja pioneeriryhmä miinoitukset, 
kunhan saamme sinne kutsun.
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  Palautin putken hoitajalle, 
joka katseli sitä ja sanoi: “Selvältä 
näyttää, mutta tehdään sentään 
vielä kokeet kaiken varalta.” 
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tunut sairaalaan Varkauteen. 
Siellä sijaitsee kulkutauti-
sairaala, jonne teidät lähe-
tetään.” 

Muutaman tunnin kulut-
tua minua tultiin hakemaan 
ja kerrottiin, että pitäisi läh-
teä rautatieasemalle ja että 
auto odotti jo pihassa. Se 
veisi asemalle. Autoon tuli 
lisäkseni yksi hoitaja ja pa-
ri potilasta. Niin lähdettiin 
taas sairaalaan, josta vasta 
muutama viikko sitten olin 
päässyt pois. Tosin eri pai-
kasta, ja eri sairauskin mi-
nulla oli ollut. 

Asemalla meitä keltatau-
tisia oli jo useampia. Toiset 
olivat paljon keltaisempia 
kuin toiset. Minulle alkoi 
siitä noin kahdeksan kuu-
kauden pituinen sairaalareis-
su lomineen. Savonlinnasta 
Varkauteen ei ollut kuin 
muutaman tunnin junamat-
ka, joten perillä oltiin hyvis-
sä ajoin ennen iltaa. Meitä 
oli odottamassa auto, joka 
kiidätti meidät Joutsenlah-
den kansakoululle, joka oli 
otettu armeijan käyttöön. 
Sinne oli perustettu kelta-
tautisia varten sairaala. Sil-
lä heitä täytyi pitää erillään 
muista potilaista. 

Jatkuu...

Virvon, varvon 
vihtasella,
tällä pajunoksasella
Jeesuksen Jerusalemiin
ratsastamisen 
muistoksi.

Viikkoa ennen pääsiäistä on 
palmusunnuntai. Palmusun-
nuntaina muistellaa, kuinka 
Jeesus ratsasti aasilla Je-
rusalemiin ja hänet otettiin 
kuninkaan vastaan.
 Ihmiset levittivät vaattei-
taan ja palmunoksia hänen 
tielleen. Täällä pohjoisessa 
ei kasva palmuja, vaan meil-
lä palmunoksan tehtäviä 
hoitavat pajunoksat.
 Ortodoksisen perinteen 
mukaan pajunoksat eli virp-
ovitsat siunataan kirkossa. 
Virpojina ovat useimmiten 
lapset. Tapana on virpoa 
ystäviä, sukulaisia ja kum-
meja. Virpovitsat on jokai-
nen saanut koristella halua-
mallaan tavalla.
 Virvottavaa keveästi 
virpovitsalla rapsutellen lu-
etaan virpomaloru. Vitsa an-
netaan virvottavalle. Orto-
doksit laittoivat virpovitsan 
ikonin päälle, ja siinä se sai 

Ortodoksinen 
virpomisperinne

olla koko pääsiäisajan, usein 
helatorstaihin saakka.
 Aito ortodoksinen vir-
pomaloru oli seuraavanlai-
nen.
Siulle vitsa,
miulle jäitsä,
nätäliksi velkoa,
äijäpäivänä maksoa.
 Jäitsä tarkoittaa kanan-
munaa, nätäli viikkoa, ja 
äijäpäivä on pääsiäinen. 
Tietenkin monille ovat pal-
jon tutumpia muunlaiset 
virpomislorut. Tutuin lienee 
seuraava.
Virvon, varvon,
tuoreeks, terveeks,
siulle vitsa,
miulle palkka.

Kaikki virpojat eivät 
kuitenkaan palkkaa kaipaa, 
vaan voivat loruilla seuraa-
vasti.
Virvon, varvon vitsasella,
raitasella rapsuttelen.
En mie mittää palkkaa 
vaaji
enkä velkakirjaa laaji.
Jumala Sinnuu siunatkuu.
 Nykyään monet antavat 
virpomapalkan heti virpo-
misen jälkeen. Virpomisen 
tarkoituksena on toivottaa 

virvottavalle kaikkea hyvää 
koko vuodeksi. Siksi virpo-
vitsoja ei pitäisikään valmis-
taa minään tusinatuotteena, 
vaan vitsaa koristeltaessa 
muistaa juuri sitä henkilöä, 
jota vitsalla aikoo virpoa.
 Virpomaperinne ja trulli-
perinne ovat valitettavastsi 
nykyisin ikävästi sekoittu-
neet toisiinsa, vaikka niillä 
ei ole mitään tekemistä kes-
kenään. Lähinnä Pohjan-
maalla perinteen mukaan 
pitkäperjantaina ja pääsi-
äislauantaina pahan voimat 
ovat irrallaan ja trullit läh-

tevät liikkeelle tekemään 
pahojaan.
 Trullien karkottamiseksi 
poltetaan pääsiäisvalkeita tai 
kokkoja. Nykyisin lapsilla 
on tapana pukeutua noidik-
si ja lähteä rahan ja kaiken 
hyvän perässä kiertelemään 
virpovitsojen kanssa.
 Karjalainen virpomape-
rinne on kristillinen tapah-
tuma, ja sen tarkoituksena 
on onnen ja siunauksen 
toivottaminen. Toivottavaa 
olisi, ettei näitä täysin eri-
laisia perinteitä sekoitettai-
si keskenään. Nuo noidiksi 

pukeutuneet “virpojat” ovat 
paremminkin kerjuureis-
sulla. Olipa joillain vähän 
isommilla noidilla tapana 
virpoessaan lukea seuraa-
vanlainen värssy.
Muut ne virpoo viitosella,
mie vain kymppejä kyselen.
 Pidetään nyt nämä kaksi 
erilaista tapaa mahdolli-
simman kaukana toisistaan. 
Oikeat virpojat lähtevät siis 
palmusunnuntaina liikkeel-
le. Trullit ja noidat kulkevat 
pääsiäisenä.

Terttu Ketola   

Pääsiäisristikkko Oikea ratkaisu seuraavassa 
Kurkijokelaisen numerossa 28.3.
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Kauhanojan hyppyrimäen 
10-vuotisjuhlaa oli tarkoitus 
tietenkin viettää järjestämäl-
lä ikimuistoinen hyppykil-
pailu. Paikalliset hyppääjät 
olivat haastaneet veteraani-
en maailmanmestarin Matti 
Nykäsen.
 Säiden haltija ei ole vii-
me aikoina talviurheilijoita 
Etelä-Suomessa suosinut, 
vaan nytkin vain kiusoitel-
len järjesti ensin Loimaalle 
lunta ja muutamat yöpak-
kaset. Mutta kun kilpailut 
lähestyivät, sää muuttui 
lämpimämmäksi, ja sateet 
veivät vähätkin lumet. Vaik-
ka järjestäjät jostain sitä 
lunta vielä olisivat tehneet, 
se olisi ollut niin pehmeää, 
ettei siihen olisi uskaltanut 
alastuloa suorittaa.
 Hyppyrimäen 10-vuotis-
juhlat kuitenkin keskiviik-
kona Loimaan Kauhanojalla 
järjestettiin, ja Matti Ny-
känenkin saapui paikalle. 
Lehtien edustajat, joita oli 
puolisen tusinaa, häärivät 
Matin ympärillä kuin suu-
remmissakin kekkereissä.
 Ensimmäiseksi Matti Ny-
känen ”perässä hiihtäjineen” 
komennettiin ylös hyppyri-
mäen rappuja. Sitten hänet 
asetettiin haastajien kanssa 
yhteispotrettiin hyppyrimä-
en nokalle. Kuvia räpsittiin 
kymmenittäin. Markku Ti-
ainen laukoi: ”Saa sitten 
joskus vanhana kertoa, että 
kerran on oltu Matti Nykä-
sen kanssa huipulla.”

Mieli tekee
hyppäämään

Matti Nykänen kertoi, että 
hänen hypyissään on nyt 
pakollinen tauko, koska ai-
emmin suunnitellut keikat ja 
lomat pitävät hänet väkisin 
pois mäestä. Hänestä olisi-
kin ollut mukavaa hypätä 
Kauhanojalla. Mäkikin olisi 
ollut hänen tämänhetkiselle 
kunnolleen sopivan kokoi-
nen. Hän painottikin sitä, et-
tä vaikka kuinka juuri nyt te-
kisi mieli hyppiä, pitää olla 
malttia ja kasvattaa kuntoa, 
jotta voi edetä hyppääjänä 
terveenä.
 Kun Nykänen saa kuntoa 

Kuvasta näkee, miksei hyppyrimäestä päästy keskiviikkona 
hyppäämään. Tilaisuuteen osallistui hyppykilpailun peruun-
tumisesta huolimatta puolisentuhatta katsojaa. Järjestäjät 
vaikuttivat tyytyväisiltä.

Matin kanssa huipulla
Nykäsen teki kovasti mieli hyppäämään
lisää, hän menee 100 metrin 
mäkeen, jolloin voi odottaa 
ihan realistisesti tuollaisia 
85 metrin leiskautuksia. 
Tällä hetkellä hän kui-
tenkin voimaharjoittelee 
ja liikkuu monipuolisesti 
laulukeikkojensa väleissä. 
Kysymykseeni, pelottivat-
ko häntä todella ensimmäi-
set hypyt noin 16 vuoteen. 
Hän vastasi rehellisesti, että 
kyllä pelotti. Hänhän hyp-
päsi ensimmäiset hyppynsä 
harjoittelematta ja ehkä vä-
hän uhkarohkeastikin, mutta 
totesi heti perään, että jos-
tainhan on aloitettava.
 Selkäytimessä oli kuiten-
kin se sama tunne kuin ak-
tiiviaikoina hypätessä. Hän 
pystyi laskemaan, muttei 
saanut itsestään kaikkea irti, 
mikä oli tietenkin eroa hui-
pulla olo vuosiin. Kun kunto 
kasvaa, hän uskoo saavansa 

itselleen samanlaisen oloti-
lan kuin ennenkin. Kimmoi-
suuttakin tarvitaan.
 Nykänen kertoi, että hän 
joutui viimeisinä hyppy-
vuosinaan syömään särky-
lääkkeitä kourakaupalla, 
jotta pystyi hyppäämään. 
Aktiivivuosien jälkeen hä-
nelle on tehty selkäleikka-
uksia. Nyt onkin outoa, kun 
hyppääminen ei ole tehnyt 
kipeää. Selkä on kestänyt 
hyvin menneen talven kisat 
ja harjoittelun. Matti odot-
taakin tulevaa harjoittelu- ja 
kilpakautta hyvillä mielin.

Muovialastulo
ehdottomasti

Jotta Suomessa olisi hyviä 
mäkihyppääjiä jatkossa-
kin, tarvittaisiin Kauhano-
jan mäen kaltaisiin pieniin 
hyppyrimäkiin muoviset 

alastulot. Matti Nykänen 
painotti muovimäkien tar-
peellisuutta, koska talvet 
ovat niin lyhyitä. Ja nuorten 
pitäisi päästä kokeilemaan 
hyppäämistä nimenomaan 
pienessä mäessä. 
 Nykäsen mukaan ei ole 
mitään järkeä keskittää 
kaikkea hyppäämistä suu-
riin mäkikeskuksiin. Sin-
ne eivät junnut pääse kuin 
muutamana viikonloppuna 
vuodessa. Kauhanojan Ky-
läyhdistyksen mäkijaosto 
joutuukin nyt puntaroimaan 
uuden investoinnin mahdol-
lisuutta.
 Mäkijaoston puheenjoh-
taja Jouko Markkula kertoi 
Nykäselle sekä lehdistölle, 
ettei suunnitelmissa ole ol-
lut alastulon muovittamista. 
Mutta samaan hengenve-
toon hän lisäsi, että pitä-
nee ruveta sitä miettimään. 

Olisihan hienoa, jos mäkeä 
voisi käyttää ympärivuo-
tisesti. Se taatusti nostaisi 
mäkihyppyinnostusta myös 
täällä Saviseudulla.

Matti Nykänen pääsee 
seuraavan kerran mäkeen 
Kuopiossa kesäkuun 1. 
päivänä, jolloin hän aloittaa 
tosissaan mäkiharjoitukset. 
Muutaman sadan hypyn 
jälkeen on ihan toisenlaista 
aloittaa talvikausi. Suun-
nitelmissa voisi olla jopa 
Keski-Euroopan mäkiviikon 
esilaskijana toimiminen. 

Maailma on avoin hoi-
kistuneelle, piristyneelle 
ja tasapainoisen oloiselle 
Nykäselle. Myös laulukei-
kat onnistuvat hyväkuntoi-
selta Matilta. Loimaalaiset 
saivatkin nauttia Matin ja 
hänen bändinsä esityksistä 
illan alkaessa hämärtyä. 

Raija Hjelm
 

Matti Nykäsen mäkeen haastaneet hyppääjät pääsivät esikuvansa kanssa samaan kuvaan. Vasemmalta Juho Mäkelä, Jaak-
ko Ahokas, Matti Nykänen, Jouko Markkula, Markku Tiainen, Tapio Rinne ja takana Juha Rantanen. Ainakin Mäkelällä, 
Ahokkaalla, Markkulalla ja Tiaisella on kurkijokelaiset sukujuuret.

Keveästi nousi maailmanmestarin jalka, kun hän nousi 
Kauhanojan hyppyrimäen rappuja ylös. Tällä kertaa ei tar-
vinnut kantaa edes mäkisuksia.


