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Kurkijokelaisen, hiitolaisen ja karjalaisen hengen vaalija ja ajankohtaisten kysymysten selvittäjä
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Kauppalankatu 2, Loimaa
Puh. (02) 763 2760

(Kaupungintaloa vastapäätä)

KAIKKI PAIKAN PÄÄLTÄ

Sisäsivuilla
TÄNÄÄN

Elisenvaara oli merkittä-
vä Karjalan radan solmu-
kohta, johon arkkitehti Bru-
no Granholm oli suunnitel-
lut komean asemaraken-
nuksen. Neuvostoliiton
hyökättyä Suomeen
30.11.1939 ilmahälytykset
tulivat tutuiksi elisenvaara-
laisille, mutta vasta 20.12.
yksi viholliskone livahti
asemaseudulle aiheuttamat-
ta kuitenkaan sanottavaa
vahinkoa. Seuraavana päi-
vänä viiden koneen pommi-
lasti putosi rautatien ulko-
puolelle ja tappoi yhden
henkilön. Joulupäivänä il-
mahyökkäys osui vihdoin
kohteeseensa: useita raitei-

ta rikkoutui, asemaraken-
nus vaurioitui ja viestiyhte-
ydet katkesivat, mutta kor-
jattiin nopeasti. Yksi ihmis-
henki menetettiin.

Tuhoisin talvisodan ai-
kainen Elisenvaaran pom-
mitus oli Tapaninpäivänä.
Toistakymmentä konetta ai-
heutti erityisesti ratapihan
pohjoispäähän pahoja vau-
rioita. Radan läheisyydessä
toistakymmentä ihmistä
menehtyi sirpalesuojiin,
muun muassa Strandénin
perheen neljä jäsentä ja
Tuomaisen perheestä isä ja
poika saivat surmansa.

Tammikuussa 1940 oli
useita ilmahälytyksiä, mut-

Pahat pommitukset Elisenvaarassa
65 vuotta sitten

ta vain yksi pommitus. Yk-
sin lentänyt kone pudotti
15.1. kolme pommia, jotka
tosin aiheuttivat ratapihalle
melkoisia vaurioita. Tam-
mikuun 30. päivänä ilma-
torjunta ampui alas vihol-
liskoneen.

Helmikuun kirkkaat
pakkassäät ja myöhemmin
kirkas kuutamo suosivat il-
mahyökkäyksiä. Helmi-
kuun 4. päivänä ilmatorjun-
nan häiritsemät koneet pu-
dottivat lastinsa Suohovin
pellolle, ja 13.2. noin 70
pommia vaurioitti raiteita,
rautatievaunuja ja raken-

nuksia. Tämän jälkeen
pommituksia oli lähes joka
päivä tai yö. Yhden koneen
pommitus 18.2. vaati ai-
neellisten vahinkojen lisäk-
si neljä ihmisuhria.

Helmikuun 19. päivänä
palopommit sytyttivät tu-
leen Elisenvaaran komean
asemarakennuksen, joka
paloi maan tasalle. Kota-
vaaranjoki oli jäässä, eikä
sammutusvettä saatu mis-
tään. Seurahuone vaurioitui
pahasti. Seuraavana päivä-
nä 20.2. poliisivartiokontto-
ri sai osuman ja 21.2. useat
muut rakennukset aseman

seudulla, muun muassa
suojeluskunnan talo. Yksi
sotilashenkilö kuoli.

Neljän päivän tauon jäl-
keen 25.2. kaksi vihollisko-
netta muun muassa sytytti-
vät tuleen nuorisoseuranta-
lon sekä surmasivat ihmi-
sen ja hevosen. Sittemmin
oli enemmän tai vähemmän
tuhoa aiheuttaneita pommi-
tuksia 26.2., 29.2., 1.3. ja
2.3. Ilmatorjunta ampui
29.1. venäläiskoneen alas;
laskuvarjolla pelastautunut
venäläinen luutnantti otet-
tiin vangiksi.

Pilvet ja lumisade estivät

pommitukset muutamaksi
päiväksi. Viimeiset pommi-
tukset olivat 11. ja 12.3.
Vielä Moskovan rauhan
solmimisen päivänä 13.3.
annettiin Elisenvaarassa
kolme ilmahälytystä.

Tapio Nikkari

Lähteet: Rainar Hakuli-
nen: Kurkijoki sodasta
evakkoon, Kurki-Säätiö
1978, sekä poliisikonstaa-
peli Urho Nikkarin muis-
tiinpanot.

Elisenvaaran
asema ennen

sotia.

Elisenvaaran asemarakennus ratapihan puolelta 26.12.1939. Valok. Heikki Poutanen.

Elisenvaaran asemarakennus pihan
puolelta 25.12. tapahtuneen pommituk-
sen jälkeen. Valok. Heikki Poutanen.

Asemapäällikkö Valde Räihä Elisenvaaran 19.2.1940 pala-
neen asemarakennuksen raunioilla. Valok. Heikki Pouta-
nen.
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18.2.2005

Kevätkokousten aikaan Muista
minua!

Hartaus sunnuntaiksi 20.2.
2. paastonajan sunnuntai

Sanan Voimaa

Kuolleita

Saaristossa pidettiin syyskesällä nuorten leiriä. Varsinaisen
ohjelman päätyttyä eräs nuorista tytöistä kiirehti joka ilta meren
rantaan laiturille. Hän odotti leirikeskuksen läheltä ohittavaa
autolauttaa, joka kynti merta päivittäin aikataulunsa mukaises-
ti. Kun laiva ilmestyi näkyviin, tyttö alkoi heiluttaa kättään laa-
join kaarin ja tervehti näin ohikulkevaa alusta innokkaasti ilta-
hämärässä. Monet nuorista leiriläisistä ilkkuivat: “Lopeta tuo
heiluttaminen. Sinähän olet aivan typerä. Eivät ne sinua laival-
ta näe. Nythän on jo aivan pimeäkin.”  Toisten kommenteista
välittämättä tyttö säntäsi ilta illan perään laiturille toistaen hei-
lutuksiaan.

Tuli leirin viimeisen illan aika. Iltaohjelman päätyttyä tuo
samainen tyttö kipaisi jälleen laiturille. Laivalle heiluttaminen
sai jälleen monet nuorista ilkkumaan hänelle. Heidän sanansa
pysähtyivät huulille, kun laiva tuuttasikin lujaa. Samalla iso au-
tolautta vähensi nopeuttaan, koneet alkoivat jarruttaa. Laiva py-
sähtyi. Hämmästys oli vielä suurempi, kun laivalta suunnattu
suuri valonheittimen kiila valaisi leirikeskuksen koko laiturin ja
samalla kättään heiluttavan tytön. “Miten on mahdollista, että
he näkivät sinut laivasta? Miten sinä sait laivan pysähtymään?
Kuinka sinä sen teit?” kyselivät hetki sitten tytölle naureskelleet
nuoret. Tyttö heilutti kättään edelleen laivalle ja sanoi iloisesti:
“Minä tunnen tuon laivan kapteenin. Hän on minun isäni.”

On hyvä tuntea myös koko elämämme laivan kapteeni. Hän
on meidän Taivaallinen Isämme. Hän näkee kätten heilutuksem-
me, rukouksemme.

On täysin inhimillistä, että joskus tuntuu olevan liian pime-
ää. Näkeekö Hän? Kuuleeko Hän? Jäänkö yksin laiturilleni?
Kulkeeko Hän ohitseni välittämättä rukouksistani, heilutuksista-
ni? Tuntuvatko elämän taakat, kivut, kriisit ja murheet liian suu-
rilta? Katkeroidunko? Luovutanko? Lopetanko käteni pienenkin
heilutuksen? Hiljaisenkin rukouksen?

En luovuta. Vaihtoehdot ovat huonoja. Kertomuksen nuoren
tytön lailla heilutan kättäni laivamme kapteenille, Taivaalliselle
Isällemme. Sisälläni uskon ja pidän kiinni siitä, että Jumala
kuulee rukouksemme. Hän näkee heilutuksemme. Hän on läsnä
tässäkin hetkessä, vaikka elämän tyrskyt kävisivät kovinakin vas-
taan. Hän pysähtyy luoksemme ja kääntää kasvonsa puoleem-
me. Jatka vain luottavasti heiluttamistasi. Rukoile ja usko! “Hei,
Taivaan Isä! Täällä minä olen! Muista minua!”

 “Hän tuntee kaikki murheeni ja huoleni, ei epäilystä siitä.
Hän tietää, mitä tarvitsen, Hän antaa sen. Sieluni, Häntä kiitä!
Hän armossaan suo apuaan, kun uskossa ja toivossa tyhjänä
Häneen luotan.” (Vk 477:2)

Vesa Mäkelä
Kirjoittaja on Vaasan vankilan vankilapastori

ja Vuoden pappi 2004.

18.2. Autuas se, joka koette-
lemuksessa kestää. Sen
kestettyään hän on saava
voitonseppeleeksi elämän.
Jumala on sen luvannut
niille, jotka häntä rakas-
tavat. Jaak. 1: 12

19.2. Jokaista kiusaa hänen
oma himonsa; se häntä
vetää ja houkuttelee. Ja
sitten himo tulee raskaak-
si ja synnyttää synnin, ja
kun synti on kasvanut
täyteen mittaan, se syn-
nyttää kuoleman. Jaak.
1: 14-15

20.2. “Jos voit?” vastasi
Jeesus. “Kaikki on mah-
dollista sille, joka uskoo.”
Silloin pojan isä heti
huusi: “Minä uskon!
Auta minua epäuskossa-
ni!” Mark. 9: 23-24

21.2. Henki huusi, kouristi
poikaa rajusti ja lähti
hänestä. Poika jäi ma-

kaamaan elottoman nä-
köisenä, ja monet sanoi-
vatkin: “Nyt hän kuoli.”
Mutta Jeesus tarttui hän-
tä kädestä ja auttoi hänet
jalkeille, ja hän nousi.
Mark. 9: 26-27

22.2. Ei kukaan, joka luot-
taa sinuun, jää vaille
apuasi. Vain luopiot jou-
tuvat häpeään. Ps. 25: 3

23.2. Älä muista nuoruuteni
syntejä, älä pahoja teko-
jani! Sinä, joka olet us-
kollinen ja hyvä, älä
unohda minua! Ps. 25: 7

24.2. Kuningas Hiskia sai-
rastui ja oli kuolemaisil-
laan. Silloin profeetta
Jesaja, Amosin poika, tuli
hänen luokseen ja sanoi:
“Näin sanoo Herra: Jär-
jestä asiasi, sillä sinä et
parane vaan kuolet!”  2.
Kun. 20: 1

pe 18.2. Kaino
la 19.2. Eija
su 20.2. Heli, Helinä,

Heljä
ma 21.2. Keijo
ti 22.2. Tuulikki, Tuu-

li, Tuulia
ke 23.2. Aslak
to 24.2. Matti, Matias
pe 25.2. Tuija, Tuire
la 26.2. Nestori
su 27.2. Torsti
ma 28.2. Onni, Kaleva-

lan päivä

Rakas äitimme,
mummimme ja isomummimme

Aino Nolvi

* 28.6.1918 Kurkijoki
t    4.2.2005 Loimaa

Kiittäen ja kaivaten
Lapset ja lastenlapset puolisoineen
Lastenlastenlapset
Sisar
muut sukulaiset ja ystävät

Oli sulla sydän niin lämmin ja hellä,
oli siellä paikka meillä jokaisella.
Mitään et pyytänyt, kaikkesi annoit.
Meitä rakastit ja huolta kannoit.
Me muistamme sinua kiittäen,
ikävöiden, siunaten.
      Lapset ja lastenlapset puolisoineen
Isomummille taivas tarjosi rauhan,
leppoisan levon ja unen niin lauhan.
      Lastenlastenlapset

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siunataan
Mellilän kirkossa sunnuntaina 27.2.2005 klo 15.00, minkä

jälkeen on muistotilaisuus Mellilän Seurakuntakodissa.

o.s. Kemppinen

Rakas
äitimme ja isoäitimme

liikkeenharjoittaja

Rauha
Annikki

PORVALI
o.s. Nenonen

* 5.1.1923 Kurkijoella
t  28.1.2005 Helsingissä

Minä olen tie, totuus ja elämä.

Rakkaudella muistaen
Martti, Pirjo ja Mikko

Kaarina, Glen ja Marcus
Antti

Siunaaminen Pakilan kirkossa
lauantaina 26.2.2005

klo 12.00 ja muistotilaisuus
seurakuntasalissa.

Kustantaja ja julkaisija: KURKIJOKI-SÄÄTIÖ

Toimitusneuvosto: Kurkijoki-Säätiön hallitus

Toimitus: Päätoimittaja Raija Hjelm
ja kaikki Kurkijokelaisen ystävät

Konttori: Vesikoskenkatu 13 As 21, 32200 Loimaa
Avoinna: Tiistaisin ja perjantaisin klo 9–14

puh. (02) 762 2551, matkapuh. 050-521 3336

Lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia ilmestymättä jääneistä nume-
roista ei suoriteta korvausta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enimmillään ilmoituk-
sesta maksetun hinnan palauttamiseen.

ILMOITUSHINNAT: (Kaikki ilmoitukset)
Etusivu ............ 60 centtiä/mm + alv 22 %
Muut sivut ....... 45 centtiä/mm + alv 22 %

Säännöllisistä ja jatkuvista ilmoituksista huomattava alennus. Väri-ilmoi-
tukset sopimuksen mukaan. Puhelimitse annettuihin ilmoituksiin sattu-
neista 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 perjantaisin, mutta vuoden aikana on joitakin kak-
soisnumeroita juhlapyhien aikoihin. Painosmäärä 2000 kpl.

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

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

ISSN 0782-5668

Rakkaamme

Aili Birgitta
HONGELL
*  20.10.1916 Kurkijoki
t     8.  2.2005 Pöytyä

Kaikesta kiittäen
Silja

Saija, Sari ja Marjut perheineen
Pertti ja Sirkka-Liisa

Heli ja Satu perheineen
Soile ja Pekka

Petri perheineen
Janne ja Jonna

Ronald perheineen
Katriina perheineen

Soi kappelin kellot hiljaa
yli rauhaisan kirkkomaan.
Sinne saatamme äidin rakkaan
isän viereen nukkumaan.

Rakkaamme siunataan Pöytyän kirkossa 26.2.2005
klo 12.00, minkä jälkeen muistotilaisuus seurakuntatalolla.

Kevät on kokousten ja tilinpäätösten aikaa. Me-
kin huomaamme sen kokousilmoitusten lisääntymi-
senä lehtemme palstoilla. Kokouksissa tehdyistä
päätöksistäkin me toivottavasti saamme lukea leh-
den sivuilta.

Jotkut yhdistykset voivat hyvin ja jaksavat toimia
uusia jäseniä keräävällä innostavalla tavalla. Hyvä-
nä esimerkkinä kurkijokelaisten yhdistysten joukos-
sa on Kurkijoen Marttayhdistys ry, joka tänä vuonna
täyttää peräti 100 vuotta. Se perustet-
tiin Kurkijoella joulukuussa 1905, on
toiminut täällä Loimaallakin jo yli 60
vuotta ja viettää marraskuun 20. päivä-
nä 100-vuotisjuhliaan.

Toisia Kurkijoella perustettuja yh-
distyksiä joudutaan lopettamaan. Ne ovat ilmeisesti
jääneet paikkakunnalla toimivien vastaavien yhdis-
tysten jalkoihin. Ehkä ei ole enää löydetty tarpeeksi
innokkaita (nuoria) vetäjiä ja jäseniä, jolloin rahava-
ratkin toimintaan vähenevät ja lopulta loppuvat.
Näin kävi kaksi viikkoa sitten lopettamaan joutu-
neelle MLL:n Kurkijoen osasto ry:lle, joka oli vii-
meinen Kurkijoella perustettu MLL:n osasto. Elisen-
vaaran osasto oli jo aiemmin lopettanut toimintansa.

Kurkijoki-Säätiön tilinpäätös on myös valmistu-
nut. Säätiö on lähes 60-vuotisen olemassa olonsa ai-

kana kokenut yhtä ja toista. Milloin on ollut enem-
män ylämäkeä, milloin taas on koettu joitain vastoin-
käymisiä. Kaikista on kuitenkin selvitty, ja Säätiö voi
hyvin.

Merkittävin teko – verrattuna moneen muuhun pi-
täjäsäätiöön – on mielestäni kulttuurinen. Kurkijoki-
Säätiö on sinnikkäästi toimittanut Kurkijokelainen-
lehteä, joka jos mikä ylläpitää ja levittää kurkijoke-
laista ja karjalaista perintöä. Tällaisen joka viikko il-

mestyvän lehden kustantaminen ei ole
helppoa, varsinkaan siksi, että Säätiöl-
lä ei ole muuta säännöllistä kustannus-
toimintaa. Hatunnoston arvoiseksi tä-
män toiminnan tekee vielä se, että sitä
johdetaan luottamushenkilövoimin.

Eipä lehden tekijöiden tai Säätiön hallituksenjäsen-
ten joukossa juurikaan ole tämän alan ammatti-ihmi-
siä nähty.

Toivottavaa olisi, että Kurkijokelainen-lehden ar-
von huomaisivat myös ne lukijat, jotka eivät vielä
tilaa lehteä itselleen, vaan lukevat naapurin tai suku-
laisen lehteä. Tiedän heitä olevan monia. Olisiko
mitään mahdollisuutta saada myös heistä lehdenti-
laajia? Jokainen tilaaja, jokainen tilausmaksu on
meille elintärkeä.

Raija Hjelm

 Jokainen tilaaja
on meille
elintärkeä
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Ken tietää?

Kuva Kurkijokimuseon kokoelma

Kuva 6-05 viikko 7 (18.2.05)

Keitähän vakavailmeisiä miehiä kuvassa on?
Ovatko he kenties Kurkijoen kunnan virkamiehiä?
Tiedot kuvasta pyydetään osoitteeseen Kurkijokimuseo, Kojonperäntie 446, 32260 Kojonperä
tai puhelimitse 050-4036050 Maria Kauppinen tai sähköpostilla kurkijokimuseo@auria.net

Viime sunnuntaina, 13. helmikuuta, saatettiin
Yläneellä haudan lepoon Helvi Annikki Kontulai-
nen. Hän oli syntynyt 18.10.1918 Kurkijoella Anna
ja Antti Häklin vanhimpana tyttärenä. Hän oli
oppinut jo kotioloissa Soskuan kylässä suuren tilan
tyttärenä kovaan työntekoon. Karjan hoito ja
kaikki muutkin maatalon työt olivat hänelle hyvin
tuttuja lapsuudesta alkaen.

Helvi Häkli avioitui so-
dan aikana 4.7.1943 naapu-
rin pojan Jaakko Kontulai-
sen kanssa. Kun he joutui-
vat lähtemään sodan jalois-
ta vuonna 1944 Länsi-Suo-
meen etsimään uutta kotia,
heidän tiensä päätyi Ylä-
neelle Tourulan kartanoon.
Sieltä Anna ja Antti Häkli
ostivat kolmen tyttärensä
perheiden kanssa yhteisek-
si kodikseen edellä maini-
tun kartanon. Nuorempien
tyttärien perheineen siirty-
essä lähietäisyydelle jäi
Helvi perheineen jakamaan
kartanon päärakennusta
vanhempiensa kanssa.

Tätini Anna eli erittäin
puuhakkaan ja voimakas-
tahtoisen miehen kanssa,
mutta hän piti huolen kui-
tenkin emännän oikeuksis-
taan ja velvollisuuksistaan
aina raha-asioita myöten.
Sama näkyi myös tyttäris-
sä.. Koska Helvi asui saman
rakennuksen toisessa pääs-
sä, sain seurata hänen puu-
hakkuuttaan, toimeliaisuut-

In memoriam

Viime perjantain (Kurkijokelainen nro 6/11.2.2005) kuvassa laulavat Alhon kansakou-
lun tytöt opettajansa Kaarina Härkösen johdolla. Tytöt hänen vieressään ovat vasemmal-
ta Laila Ristolainen, Helmi Riikonen ja Nelly Asikainen. Kuva on otettu vuonna 1936 tai
1937 Kaarina Härkösen kotona. Kiitos tiedoista lukijoille!

taan ja vieraanvaraisuuttaan
vieraillessani tätini luona.
Kun olin tätini luona, tuntui
siltä, että olin samalla Hel-
vi-serkun vieraana. Helvi
tahtoi kuitenkin aina tarjota
omassa kodissaan niin ruo-
kaa kuin kahviakin toisten
sisariensa tavoin, joitten
luona kävin vähän kauem-
pana.

Helvillä ja Jaakolla oli
kädet täynnä työtä, olihan
heillä talon hoidon lisäksi
hoidettavinaan viisi lasta.
Työ ei kuitenkaan estänyt
heidän sosiaalista kanssa-
käymistään omaisten, suku-
laisten ja ystävien kesken.
Niinpä heidän kahdesta tyt-
tärestään Railista ja Ritvas-
ta ja kolmesta pojastaan
Heikistä, Matista ja Antista
tuli hyvin toisten ihmisten
kanssa toimeentulevia kan-
salaisia. Suku jatkuu ja elää
voimakkaana tässä rak-
kaassa isiemme maassa.

Kun nyt Helvi saatettiin
ajan taisteluista, iloista ja
suruista neljä vuotta sitten

kuolleen puolisonsa vie-
reen, jäin miettimään, mis-
tä se tarmo ja viisaus asioit-
ten hoitamiseen oli peräi-
sin. Yhtenä linkkinä näen
myös äidin vahvan perin-
nön. Anna-täti oli yhdessä
muitten sisarustensa kanssa
syntynyt Kurkijoen Lapin-
lahdella Porhon talossa.
Heidän äitinsä Anni oli tul-
lut taloon lapsena, kun hä-
nen vanhempansa olivat os-
taneet sen kodikseen. Toi-
nen serkkuni, Juhana-enoni
tytär Martta Hamunen on
muistellut mummoaan ja
todennut, että tämä oli erit-
täin puuhakas ja edistyksel-
linen emäntä.

Anni jäi orvoksi 9-10-
vuotiaana. “Olot olivat sil-
loin köyhät ja puutteelliset,
sillä kaupasta ei juuri muu-
ta tuotu kuin suola”, kirjoit-
taa serkkuni Martta. Taloon
tuli uusi äiti metsänpala tul-
lessaan. Anni otti naapurin
pojan Antti Hamusen mie-
hekseen. Hän muutti Ha-
musille, mutta hänen täytyi
isänsä sairauden tähden pa-
lata pian omaan kotiinsa.
Antti tuli kotivävyksi ja toi
hänkin maata tullessaan.

Näin Porhon talosta kasvoi
kelpo koti Anni ja Antti Ha-
musen perheelle. Taloa ko-
hennettiin, rakennuksia ra-
kennettiin ja toimittiin kai-
kin tavoin edistyksellisesti.
Vaikka perheeseen syntyi
yhdeksän lasta, Anni-äiti
ehti järjestää karjanhoito-
kursseja ynnä muuta kylän
parhaaksi. Hänen tiedetään
olleen myös tarmokas he-
vosten hoitaja ja kasvattaja.

Näitten vanhojen aikojen
kuvaus on niin mielenkiin-
toinen, että pyysin Martalta
luvan kirjoittaa siitä enem-
mänkin. Tässä yhteydessä
haluan esittää vain pienen
kuvan siitä perinnöstä, min-
kä edesmenneet suku-
laisemme ovat jättäneet
meille. Saamme Martan sa-
noin kiittää: “Kiitos esivan-
hemmille, että jättivät meil-
le hoidetun, rikkomatto-
man, kauniin maan.” Lisä-
isin vielä: Kiitos Jumalalle,
joka hoitaa meitä kuole-
mankin hetkellä ja lahjoit-
taa meille iankaikkisen ko-
din Taivaassa.

Eino Orpana

1. Mikä on asukasluvul-
taan pienin Suomen
kaupunki?

2. Minkä elimen toimin-
nan tutkimiseen liittyvät
kirjaimet EKG?

3. Mitä tarkoittaa sana
Jihad?

4. Kuinka mones Suomen
presidentti on Mauno
Koivisto?

5. Mikä on sfinksi-kisso-
jen huomiota herättävin
rotuominaisuus?

6. Kuinka monta yli tuhan-
nen neliökilometrin saar-
ta Suomessa on?

7. Millä saarella Etna-tuli-
vuori sijaitsee?

8. Kuka oli Kommunistisen
Työväenpuolueen presi-
dentinvaaliehdokas v.
1994?

9. Montako lomamökkiä on
suomalaisilla rannoilla?

10. Minkä kaupungin sata-
ma on nimeltään Röyttä?

Muistettavaa
Rummunsuon marttakerho ko-
koontuu ma 21.2. klo 17 Helmi Kyl-
liäisellä. Tervetuloa.

Loimaan Seudun Karjalaseuran
hallitus kokoontuu ke 23.2. klo
18.30 Saini ja Martti Revolla.

Kalakurjet. Nikolain-pilkit Pyhäjär-
ven Vaapukkarannassa su 27.2. Ko-
koontuminen klo 10. Ilm. 25.2.
mennessä Sainille puh. (02) 763
1442 tai 040-7709853 (tarjoilun
vuoksi).

Elisenvaaran marttakerho ko-
koontuu ma 28.2. klo 12 Eilalla.
HUOM. päivä ja aika.

Karjalainen kirkkopyhä su 6.3.
klo 10 Kanta-Loimaan kirkossa,
minkä jälkeen Karjalan kirkot -näyt-
tely ja kirkkokahvit srk-talossa.

Kurkijoki-Säätiön valtuuskunnan
kokous la 12.3. Loimaalla.

Kurkijoki-Seura ry:n vuosikokous
su 13.3. Karjalatalolla Helsingissä.

Karjalaisseurojen
Varsinais-Suomen
piirin kirkkopyhän
järjestävät tänä vuonna
Loimaan Seudun
Karjalaseura ry ja
Loimaan seurakunta.
Jumalanpalvelukseen
kokoonnutaan sunnun-
taina 6.3. klo 10 Kanta-
Loimaan kirkkoon,
jossa saarnaa pastori
Helinä Rouhiainen.

Kirkonmenojen jälkeen
voi seurakuntatalossa käy-

dä tutustumassa Karjalan
kirkot –näyttelyyn. Pienel-
lä rahalla saa myös nauttia
kirkkokahvit. Näyttely kat-
taa erittäin hyvin pakkoluo-
vutetun Karjalan kirkot, jo-
ten tätä harvinaisuutta kan-
nattaa tulla katsomaan kau-
empaakin.

Loimaan kirkkopyhän
toivotaan kokoavan karja-
laisen ja muunkin väen yh-
teen hiljentymään sanan ja
muistojen ääreen. Näyttely
on avoinna sunnuntaina klo
15:een asti. Tilaisuuden jär-
jestelyvastuussa on Loi-
maan Seudun Karjalaseura.

Karjalainen
kirkkopyhä
Loimaalla

On hassua tänä talvena
puhua alkavasta keväästä,
kun vasta hiljattain olemme
saaneet lumipeitteen tänne
Lounais-Suomeen. Kuiten-
kin vanha sanonta ”kyntti-
lästä kevättä” lienee aina-
kin vanhemmalle väelle tut-
tu hokema. Ja Kynttilänpäi-
vähän oli jo.

Samoin lasketaan ke-
vään alkaneeksi laskiaises-
ta, joka myös oli toista viik-
koa sitten. Naisille laskiai-
sen tulo tiesi sitä, että keh-
ruut piti olla valmiina. Las-
kiaisesta nimittäin alkoivat
kudontahommat, olivathan
päivät jo pidentyneet ja va-
loisammat kutomiseen, kun
kehrätä näki hämärässäkin.

Vielä lapsuudessani ja
sen jälkeenkin laskiaiseen
kuului ehdottomasti mäen-

lasku. Niin lapset kuin lap-
senmieliset aikuisetkin
osallistuivat laskemiseen
suksilla, kelkoilla ja pikku
rekilöilläkin. Pulkat ja rat-
tikelkat ovat nykyaikaa, sa-
moin kuin liukuritkin. Nuo
entisaikojen kyytivälineet
ovat saaneet jäädä syrjään,
sikäli kuin laskettelu on
enää niissä puitteissa muo-
tiakaan. Elämmehän muut-
tuvassa maailmassa, ja jo-
kaisella aikakaudella on
oma kulttuurinsa vaalitta-
vanaan. Ennen oli laskiaise-

Kevään enteet
na ruokalajina ehdottomas-
ti hernerokka/sorkkarokka.
Nykynuoret tuskin syövät-
kään sitä.

Mielestäni tuo rekikyyti
oli hauskaa, rekeen kun
mahtui useita laskijoita
yhtä aikaa tullaruistamaan
mäkeä alas tukka hulmuten.
Yhteisvoimin (pääasiassa
miehet) vedettiin reki ylös
ja taas samanlaiset kyydit
alas. Suksilla laskijoiden
piti varoa kaatumista, se
kun tiesi lakoontuneita pel-
lavahalmeita. Mitä pidem-

mät liu’ut, sen pidemmät
pellavat. Jos kaatui mäessä,
se piti ”tappaa” eli laskea
uudestaan kaatumatta.

Halvat ne olivat lapsuu-
denaikaiset huvit, mutta
vieläkin sydäntä lämmittää
tuo yhteishenki. Rientoihin
mahtuivat kaikki vauvoista
vanhuksiin asti. Pukeutu-
minen tosin oli nykyiseen
verrattuna puutteellisempi
tai ainakin epäkäytännölli-
sempi, kun naiset pukeutui-
vat ulkoillessakin hamee-
seen. Nykyisin kaikilla on
lämpöiset pitkät päälihou-
sut, joten lumi ei pääse hel-
mojen alle.

Nyt vain kaikki, jotka
”kynnelle kykenevät”, ylös,
ulos ja lumille. Kaikkien
suomalaisten pitäisi osata
tuo hauska ja joskus hyö-
dyllinenkin tapa eli hiihtä-
minen, vaikkapa vain
omaksi ilokseen. Enkä tar-
koita kilpahiihtoa, johon
vain harvat pystyvät, mutta
kuntoliikuntamuotona hiih-
to on monipuolista ja hyvää
lihaksille. Kokeillaanpas.
Sitä toivoo

Aino Koppi
Noormarkku
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Kurkijoki kylästä kylään
–kirjassa on kuva Rum-
munsuon laskuojan perka-
uksesta. Kuvassa on paljon
miehiä lapioineen ja kotti-
kärreineen. Lehdessä oli
joskus kirjoitus: ”Eipäs kun
Ihojoelta.” Mielestäni ei ole
iso ongelma, onko kuva
Ihojärveltä vai Rummun-
suolta! Katselin vanhaa so-
tilaskarttaa, jonka mukaan
joen nimi on Turhiinjoki,
joka on pitkältä matkalta
näiden kahden kylän rajajo-
ki. Jokien nimethän siellä
koti-Karjalassa muuttuivat
sitä mukaa, missä joki kul-
ki. Sanottiinhan esim. Kos-
kuan-Tuonelan-Soskuanjo-
ki.

Lapsena sanoimme vain:
”Meijän jok.” Muistan, kun
vanhempi siskoni joulun
alla lauloi, että joulu on jo
ovella. Minun korvaani se
kuulosti, että joulu on jo jo-
vella. Tuskastuneena joulun
odotukseen, sanoin isälle,
että lähdetään katsomaan,
mitä se joulu siellä jovella
tekee, kun ei jo ala tulla!

Jokivarrella oli meidän,
kuten muidenkin Puntalan
ryhmäläisten viljelyksiä.
Joki oli siis tuttu kesällä
pellolla mukana olleille
lapsille. Ei ollut kunnallista
päivähoitoa, joten lapset
otettiin peltotöihin mukaan.
Siinäpähän oppivat samalla

työnteon. Aika pienenä mi-
näkin jo vetelin kalikkasäk-
kiä perässäni pitkin peltoa,
kun muu väki loi heiniä sei-
päisiin. Kiirettä piti, kun
monta henkeä huuteli yhtä
aikaa: ”Tuo kalikka ja äk-
kiä!”

Meidän pellon kohdalla
oli ensin sellainen laajentu-
ma joessa, jota myös suvan-
noksi sanottiin. Sen jälkeen
oli kivikkoinen koskipaik-
ka. Sanoivat siinä joskus
olleen myllyn. Kuivina ke-
sinä siitä pääsi kiviä pitkin
hyppimällä yli toiselle puo-
lelle, joka siis oli Ihojärven
kylää. Alempana oli kaksi
isoa puuta portaina joen yli-
tykseen ja siellä, mihin
meidän peltomme loppui,
oli vanhan kartan mukaan
kahlaamo.

tä suurista jokiravuista. Sa-
masta joesta hän on niitä
pyydystänyt kuin mekin.
Meidän ravustuksemme
ajoittui vain aikaan ennen
sotia. Sota-aikana meillä oli
niin paljon muita töitä, ett-
emme ehtineet ravustaa,
eikä ollut pyydyksiäkään.

Kun kanat keväisin hau-
toivat poikasia, parhain-
kaan asiantuntija ei osannut
erottaa munista, tuleeko
niistä kukkopoikia vai ka-
noja. Kukkopojat olivat
syksyllä ravustusaikaan
kasvaneet jo hyviksi ravun-
syöteiksi. Ne teurastettiin,
paloiteltiin ja pantiin syö-
teiksi rapumertoihin. Pyy-
dykset asetettiin jokeen
jyrkkien penkkojen, ”ärväi-
den” alle. Sitten lapset tö-
mistelivät ja hyppivät joki-
penkalla ja kohtapuoliin ra-
vut sai kerätä merroista. Sit-
ten ei muuta kuin iso kattila
hellalle ja siihen vettä, suo-
laa ja tilliä. Kun vesi alkoi
kiehua, pantiin siihen ravut.
Muistan toki, kuinka kome-
alta iso kasa punaisia rapu-
ja pöydällä näytti! Eipä
niistä isoa syömisen iloa ol-
lut, koska en osannut syödä
kuin sakset ja ensimmäisen
pyrstönikaman.

Joenperkaustalkoot
Kerronpa vielä niistä jo-

enperkaustalkoista. Olin

 Lapset otettiin
    peltotöihin
             mukaan.”

Jovesta mieki jottai…

ehkä 5–6-vuotias, kun
Anna-sisareni ja meille Sa-
vojalta tullut Sandra-täti
lähtivät Varjuksen mäen
alle talkookokeiksi. Ruoka-
paikka oli Johannes Veik-
kolaisella. En varmaan oli-
si muuten mukaan päässyt,
mutta tädillä oli mukanaan
sukulaistyttö, joka oli sa-
manikäinen ja –niminen
kuin minä. Olihan minun-
kin sitten päästävä.

Anna ja Jakosen Katri
kantoivat joelle isossa
pyykkikorissa päiväkahvi-
tarvikkeet. Tottahan mei-
dän tyttöjenkin piti nähdä
se talkoopaikka! Mutta me
kaksi Aunea kai pyörittiin

vähän tiellä, koska Kustaan
Mari antoi meille astiat, ja
sanoi kahvinviejille, että
veisivät meidät tytöt mus-
tikkaan Kosonmäelle. Niin
me sitten keskityimme mar-
jojen keruuseen. Eihän nii-
tä kovin paljon kerätyksi
tullut, ja pois tullessa se
”malkki”, emalipilkkumi,
vielä kaatui!

Syömään talkoolaiset tu-
livat sinne Varjukseen. Tu-
paan oli laitettu pitkät pöy-
dät, mutta kaikki eivät silti
mahtuneet yhtä aikaa syö-
mään. Sauna oli lämmitetty
ja syönnin jälkeen useim-
mat siellä kävivät. Olihan
iltaohjelmassa vielä yksi

tärkeä asia – talkootanssit.
Hanurinsoittaja oli tullut

Lopotista asti. Kylältä oli
kait tullut tyttöjä jonkin
verran, eivät kai ne miehet
”pölkkyparina” tanssineet.
Tupa oli kuitenkin täynnä.
Sandra-täti ”ahkiloi” meitä
tyttöjä jossain hellan nur-
kalla ja kertoi, kuka kukin
tanssijoista oli. Hän tunsi
varmaan puolen pitäjän ih-
miset. Sellaiset nimet kuin
Huvila ja Pollari ovat jää-
neet mieleeni, koska sen ni-
misiä sukuja ei meidän ky-
lällä ollut.

Elokuisen illan hämärty-
essä me tytöt tulimme tädin
keralla kotiin. Talkooväki
jäi vielä tanhuihinsa. Per-
kausporukasta ja palkatusta
työvoimasta en tiedä yhtään
mitään. Mutta tämä muisto
talkoista on erikoisena ta-
pauksena jäänyt mieleeni.

Voihan olla, että muisti
pettää jossakin kohdassa.
Sellaisilla, jotka muistavat
paremmin 70 vuoden takai-
set asiat, on toki lupa korja-
ta virheet. Ainoastaan yh-
den ihmisen muistitietoon
perustuva historia ei kos-
kaan päde sataprosenttises-
ti. Samoin on asia vanhoja
työtapoja ja työvälineitä
sekä murresanoja muistel-
lessa. Yhden miehen tai yh-
den naisen historia ei ole
koko yhteisön historia. Sik-
si juuri toivotaankin, että
mukana olisi mahdollisim-
man monia muistelijoita.

A. K.

Kiinnostavatko karjalaiset käsityöt?

Neulakinnaskurssi
Uusi neulakinnaskurssi al-
kaa Karjalatalossa Helsin-
gissä torstaina 10.3. klo 18.

Ensimmäisenä päivänä
kurssi päättyy klo 21. Kurs-
sin jatko on lauantaina 19.3.
ja sunnuntaina 20.3., kum-
panakin päivänä klo 10-16.

Viime keväänä neulekin-
naskurssi kiinnosti aika
monia, joten uusi kurssi
ajateltiin halukkaille järjes-
tää..

Perinteiset, karjalaiset
neulakintaat voi valmistaa
monin erilaisin neulaamis-

Karjalan Liitto tiedottaa
tekniikoin, joista yksinker-
taisin opitaan tällä kurssil-
la. Kurssin vetäjä, tekstiili-
artenomi Marjut Nordberg
kertoo lyhyesti myös muis-
ta tekniikoista ja neulaami-
sen historiasta sekä tutus-
tuttaa kurssilaiset erilaisiin
kintaan koristelumahdolli-
suuksiin.

Mukaan kurssille mah-
tuu 15 osallistujaa. Kurssin
hinta on Karjalan Liiton jä-
senille Karjala-kortilla) 35

euroa ja muille 40 euroa.
Hinta sisältää opetuksen ja
opintomonisteet. Tarvitta-
vat materiaalit (neulan ja
langan) jokainen kurssilai-
nen hankkii itse.

Ilmoittautua pitää 4.3.
mennessä Karjalan Liiton
kurssisihteerille p. (09)

7288 1713 tai sähköpos-
titse osoitteilla
sinikka.nieminen
@karjalanliitto.fi tai
toimisto@karjalanliitto.fi

Seitsemän henkilöä oli
torstaina 3.2. koolla Ravin-
tola Henriikan kabinetissa.
He tekivät historiaa, sillä he
olivat kokoontuneet päättä-
mään erään osan Kurkijoen
historiasta. Tuolloin koolla
olevat henkilöt lopettivat
MLL:n Kurkijoen osasto
ry:n toiminnan.

Kenraali Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Kurki-
joen osasto perustettiin
25.9.1925 Kurkijoella. Se
rekisteröitiin 21.12. samana
vuonna. Toiminta oli vil-
kasta ja se jatkui lähes 80
vuotta. MLL:n Kurkijoen
osaston toimintaa jatkettiin
Loimaalla sen jälkeen, kun
uusille evakkopaikkakun-
nille oli muutettu.

Osaston pitkäaikaisia
puheenjohtajia olivat muun
muassa Elli Rahiala, Uuno
Varjus ja Iines Kosonen.
Viimeiset puheenjohtajat
olivat Eero Jääskeläinen ja
Reino Rouhiainen. Pitkäai-
kaisia sihteereitä oli myös

useita: Tyyne Eklund, Ilma
Malinen ja Eeva Tapio, joka
jäi osaston viimeiseksi sih-
teeriksi toimien yli 20 vuot-
ta tässä tehtävässä.

Toiseen toiminnan lopet-
tamisesta päättävään koko-
ukseen olivat tulleet johto-
kunnan jäsenet Reino Rou-
hiainen, Eeva Tapio, Eevi
Nevala, Aune Peltola ja
Matti Lankinen. Viimei-
seen johtokuntaan kuului li-
säksi Eila Lankinen. Läsnä
olivat myös tilintarkastajat
Sirkka-Liisa Erlund ja Onni
Poskiparta. Todettiin, että
toimintaa ei enää vuonna
2004 ollut ollut.

Vuonna 2003 oli vielä
tehty lasten kanssa iloinen
retki Tampereen Särkännie-
meen. Muutakin mainei-
kasta toimintaa muisteltiin
haikeudella.

Erityisesti muistettiin
Kurkijoen ruotsalaista
kummikuntaa Växsjötä,
jonka urheiluseuran VJIK:n
edustajat olivat käyneet ys-

MLL:n Kurkijoen osasto ry:n päättämiskokouksessa yhteispotrettiin asettuivat Eevi Nevala
(takana vas.), Eeva Tapio, Matti Lankinen, Aune Peltola (edessä vas.), Sirkka-Liisa Erlund
ja Reino Rouhiainen.

MLL:n Kurkijoen osasto ry toimi lähes 80 vuotta 25.9.1925-3.2.2005

Erään yhdistyksen loppu

tävyysvierailulla täällä
päin. Muistoksi he olivat
jättäneet oman viirinsä, jon-
ka todettiinkin olevan asia-
kirjojen lisäksi ainoan
omaisuuden, joka osasto
jälkeensä jättää. Lämpi-
mästi puhuttiin nimen-
omaan Växsjön kunnasta,
joka oli lähettänyt lahjoi-
tuksina monenlaista tavaraa
sota-ajasta kärsiville kurki-
jokelaisille. Delgaatiot oli-
vat käyneet vieraissa puolin
ja toisin.

Pesän selvitysmieheksi
valittiin sihteeri Eeva Ta-
pio, joka hoitaa purkamis-
asiakirjat Patentti- ja Rekis-
terihallitukseen. Todettiin,
että rahavaroja yhdistyksel-
le ei jää kenellekään luovu-
tettavaksi viimeisten lasku-
jen maksamisen jälkeen.

Lopuksi juotiin ”peijais-
kahvit”. Viimeiset valoku-
vat otettiin muistoksi vii-
meisestä kokouksesta. Mu-
kana MLL:n Kurkijoen
osasto ry:n viimeisissä het-
kissä

Raija Hjelm

Yhtenä vähävetisenä ke-
sänä lehmät keksivät tuon
kahlaamon ja menivät kau-
rapeltoon toisen kylän puo-
lelle. Ratsupoluksi merkitty
tie kulki Rautsan Ristikalli-
on notkelmaa ja edelleen
Poskelan ryhmään. Ala-
juoksulla oli joinakin kesi-
nä keltaisenaan kurjen-
miekkoja.

Esko Kärhä kirjoitti niis-



Perjantaina  18. helmikuuta 2005 – N:o 7 –  5

Ensimmäisiä turkistar-
haajia Suomessa - ellei val-
lan ensimmäinen - oli vuon-
na 1887 Kiihtelysvaarasta
Kaukolaan Pärnänjoen suu-
hun muuttanut ja sinne tu-
pansa salvanut Matti Antin-
poika Varis (24.5.1853-
8.9.1932). Paremmin tun-
nettu nimellä Varis-Matti.
Asuinrakennus oli matala ja
sisäänkäynnin peitti säkki-
kangas, jonka takaa piti si-
sälle mennä lähes konttaa-
malla. Salmisen Antin käy-
dessä Matin kutsumana ky-
lässä hän kiersi rakennusta
ovea etsien, kunnes huoma-
si peiton seinällä. Sisään
päästyään Antti kysyi:
“Miks sie uot tehnt ove rei-
jän näi matalaks?” Matti
vastasi: “Jokkaisen, ken siit
sissää tulluo, pitteä nöyrtyy
meil tullessoa.”

Matti oli alun alkuaan
varvari eli sorvari. Jos jon-
kun pyssy tarvitsi korjailua,
niin se vietiin Matin paran-
nettavaksi. Jos haulikko löi
liian suppuun tai hajoitti lii-
aksi, kyllä Matti sen korjata
taisi. Osasipa Matti tehdä
uudenkin pyssyn. Mökkin-
sä nurkassa hänellä oli sor-
vi, joka syrjäisestä saattoi
näyttää romukunnossa ole-
valta puusorvilta. Mutta
Matti oli sommitellut siihen
lisälaitteita niin, että siinä
kävi pyssynpiipun rihtaus
ja haulikon poraus, vieläpä
pyssynpiipun rihlauskin.

Kerran Matin puhdista-
essa suusta ladattavaa pys-
syä panos räjähti piipussa ja
ruhjoi Matin molemmat kä-
det. Matin oli jätettävä sor-
varin ammatti tukkunaan ja
metsästyskin joksikin ai-

kaa. Onnettomuus sattui
vuosisadan vaihteessa, jol-
loin sosiaalihuolto ei vielä
ollut nykyisellään. Matti
jäikin tuolloin 48 markan
vuotuisen kunnaneläkkeen
varaan.

Varis-Matti lienee elä-
mänsä aikana yrittänyt yhtä
jos toista. Hirven salamet-
sästyksestä häntä syytettiin,
ja taisipa hän niiden juttu-
jen vuoksi vierailla Viipurin
linnassakin.

Mutta 1900-luvun alussa
alkoi tihkua tietoja Matin
kettutarhauksista. Matti
kertoi saaneensa selville,
miten ja millä kettua on
kestittävä, jotta se pysyisi
terveenä ja kasvattaisi hy-
vän turkin.

Ensimmäisiä kettuja hän
oli kesyttänyt ja elättänyt
tuvassaan. Silloin oli sattu-
nut, että eräs kettu oli pääs-
syt karkaamaan. Oli kovat
pakkaset, ja Matti luuli kar-
kulaisen pian palaavan.
Mutta kun tuli ilta ja iltayö
eikä karkulaista kuulunut,
oli Matin mentävä lähellä
olevalle kummulle kutsu-
maan kettua kotiin. Matti
huuteli:

“Potja, Potja, Potja.”
Mutta turhaan hän huuteli,
ja kun reporouva pysyi nä-
kymättömissä vielä seuraa-
vankin päivän, alkoi Matti
uskoa menettäneensä koko
ketun.

Mutta sitten yön aamu-
tunteina ovea oli raavittu
ulkoapäin. Matin mentyä
katsomaan oli karkulainen
livahtanut sisään ja suoraan
uunin päälle. Kettu oli kai
todennut, ettei ulkona ollut-
kaan ruoka valmiina, ja lie-

Varis-Matti

nee kylmäkin sitä hätyytel-
lyt. Kettu piti parempana
palata Matin pirtin lämpi-
mään.

Matin puuhat menestyi-
vät. 1910-luvun alkupuolel-
la ilmestyi Matti emänti-
neen (Anna Riitta Abraha-
mintytär Eskelinen,
12.6.1852-28.8.1932) - vai
pitäisikö jo sanoa rouvi-
neen - Käkisalmen linnan
pihalla pidettäviin kesäjuh-
liin. Pariskunta herätti siel-
lä ansaittua huomiota, sillä
rouvan kaulaa kiersi kaksi
komeaa punaketun nahkaa.
Päivä oli tosin lämmin, jo-
ten ilmankin olisi tarennut.
Mutta Matti halusikin näyt-
tää kaupungin eläjille ja
maaseudulta juhliin tulleil-
le “suuren maailman muo-
tia”.

Käkisalmen Kettula
Innostuivat sitten Käki-

salmen rahamiehetkin ket-

tujen tarhaukseen. He sai-
vat maaniteltua Matin Kä-
kisalmen Kettula -nimiseen
yhtiöön. Matti luovutti ket-
tunsa ja ammattitaitonsa,
jota vastaan hän sai kuu-
kausipalkan ja tirehtöörin
arvonimen. Matti halusi
vaimoaankin kutsuttavan
tirehtöörskäksi.

Ennen niin vaatimaton
Matti muuttui “herraksi”, ei
asultaan mutta käytöksel-
tään. Eräänä pyryisenä tal-
vipäivänä Matti oli palaa-
massa kaupungista mökil-
leen, jonne erkani Käkisal-
mi-Hiitola -maantieltä huo-
no kärrytie Pyryn ansiosta
polku oli tietysti tukossa.
Matti poikkesi tienhaarassa
olevaan taloon ja pyysi ve-
sikelkalla kyytiä kotiinsa.
Hänen pyyntönsä torjuttiin
ensin. Mutta kun “tirehtyö-
ri” vetäisi esille sadan mar-
kan setelin kyytipalkaksi,
sai Matti kaksikilometrisel-
le matkalle kelkkakyydin.

Nyt tuntui olevan rahaa,
ja niinpä tilattiin Norjasta
muutama hopeakettupari ja
rakennettiin Matin suunni-
telmien mukainen kettula.
Nykyisten tarhaajien pitäisi
se nähdä, sillä se oli luon-
nonystävän rakentama.
Koko alueen ulkoseinänä

oli sisäänpäin kallistuva
lankkuseinä. Sisäpuolinen
alue oli jaettu verkkoaidoil-
la 25 neliön suuruisiin tiloi-
hin. Tällaiseen tarhaan oli
kivistä ja turpeista tehty
kaksikerroksinen pesä. Ala-
kerros maan sisässä oli ket-
turouvaa ja lapsia varten.
Yläkerros, jossa oli katse-
luaukot, joista voi seurata
ympäristöä, kuului pesän

isännälle. Matti oli toden-
nut, että tällaiset pesät kettu
itsekin laati.

Pihapiirissä kasvoi tihe-
ään istutettuja kuusen-
taimia. Niiden välissä oli
kettujen hauska viiletellä.
Matti selitti, että kuusen
neulaset toimivat harjoina
ja pitävät ketun turkin puh-
taana. Punaketut olivat erit-
täin kesyjä.. Parhaana tu-
loksena eräänä vuonna oli
yhden emoketun synnyttä-
mät yhdeksän pentua.

Luontaista kuona-
ainetta

Ketuille valmistetussa
leipätaikinassa oli 3/4 osaa
kaunista karkeaa rahkasam-
maljauhoa ja 1/4 osa ruis-
jauhoja. Matti selitti, että
alussa kettuja kuoli vatsa-
sairauksiin, minkä jälkeen
hän oli äkännyt, että syö-
dessään linnun kettu syö sa-
malla jonkun verran höyhe-
niäkin. Kun se syö jäniksen
tai hiiren, syö se samalla
myös karvoja. Nämä höy-
henet ja karvat puhdistavat
suolistoa. Kun Matin ketut
aluksi saivat vain teuraaksi
joutuneiden hevosten lihaa,
ei siinä ollut mitään suolis-
toa puhdistavaa kuona-ai-
netta. Näitä sen sijaan oli

s ammal l e iväs sä ,
eikä sen jälkeen ket-
tuja kuollut vatsasai-
rauksiin.

Käkisalmelaiset,
ja varsinkin yhtiön

osakkaat, odottivat, milloin
hopeaketut saisivat pentuja.
Mutta lisäystä ei kuulunut.
Sitten keväällä 1920 Käki-
salmen Sanomat kirjoitti,
että tuona keväänä ilmei-
sesti olisi hopeaketuillakin
pentuja.

Mutta eivät hopeaketut
sinäkään keväänä saaneet
yhtään pentua. Luulo, ettei
Matti olisi osannut hoitaa

kettuja, ei pitänyt paikkaan-
sa, sillä eihän hopeaketut
olisi muuten eläneet viittä
vuotta tuossa Käkisalmen
kettulassa.

Vuonna 1920 olivat vi-
ranomaiset määränneet
kaikki urosketut, myös pu-
nakettu-urokset, lopetetta-
viksi yleisten ruuansaanti-
vaikeuksien takia. Matti
vastusti, mutta osakkeen-
omistajathan määräsivät.
Näin kuihtui suurin toivein
aloitettu turkistarhaus.

Matti tarhasi vain puna-
ja hopeakettuja. Sinikettuja,
joista joskus näkyy mainin-
toja, ei siellä koskaan ollut.

Ainoa ystävä palasi
Matti kertoi hänellä ol-

leen vain yhden ystävän, se
oli köyhyys. Kun tämä ket-
tuyhtiö perustettiin, hän luu-
li päässeensä siitä kaverista
eroon. Talutin hänet Hiito-
laan vievälle maantielle sa-
noen: “Nyt meistä tuli ero,
älä muista pahalla.” Kun
erossa oli oltu kymmenkun-
ta vuotta, niin eikös tuo vei-
tikka tullut takaisin, tarttui
käteeni tuolla tienposkessa
ja iloisesti virnistäen sanoi:
“Terve taas, Matti.”

Matin tullessa Kaukolas-
ta päin Käkisalmeen johta-
vaa maantietä, kontti seläs-
sä, pitkätukkaisena, kouk-
kukeppeineen Pärnänkylän
koiralauma ärhäkästi hauk-
kui hänen perässään. Joku
rakki yritti ottaa pohkee-
seenkin kiinni, mutta Matti
heilautti pitkää keppiään
turvallisuutensa takeeksi.
Koirien käyttäytymisen
syynä oli se, että Varis-Mat-
ti haisi ketulle vielä kauan
senkin jälkeen, kun hänen
viimeinen kettunsa oli siir-
tynyt ajasta iäisyyteen.

Jutun Matti Variksesta
lehteemme lähetti

Aarre Heinonen

Oli se uskomaton juttu
tai melkein ihme, kun lähi-
sukumme lähti viettämään
joulua 2004 Lappiin Saari-
selälle. Irja-siskon kesällä
puhuessa tästä matkahank-
keesta, en uskonut alkuun-
kaan. Ajattelin, että kun
meitä on niin paljon, kaikil-
le ei millään sovi niin kauas
lähteminen. Tuttujen ihmet-
telyyn vastasin: ”Uskon sen
reissun olevan mukavam-
man kuin evakkoon läh-
dön.”

Nuorin siskoni Irja ja

miehensä Yves Michel Ka-
nadasta lahjoivat meitä eli
”täkynä” oli ilmainen asun-
to viideksi vuorokaudeksi
ja aattopäivällinen Saari-
selällä. Siskoni Liisa Mäki-
reinikka hoiti tarvittavat
järjestelyt, eikä se ollutkaan
pieni homma. Mukavuuk-
sin varustettuja asuntoja
meillä oli  peräti kymme-
nen.

Kanadasta lensi Irja per-
heineen eli kaikkiaan kah-
deksan henkilöä. Seutulas-
ta lyöttäytyi vielä 12 henki-

löä mukaan matkalle kohti
Ivaloa. Vuokratulla linja-
autolla Salon seudulta por-
halsi 25 sukulaista lisää.
Heillä olikin tavaraa enem-
män kuin evakoilla: suksia,
kelkkoja jne. Siellä me päl-
listelimme Lapin lumisia
maisemia ja kaamosta. Eikä
me oltu yksin, paljon oli
väkeä tullut Japanista, Ve-
näjältä jne.

Tarjolla oli monenlaista
viihdykettä, kuten loman-
viettoon kuuluukin. Kirkko
myös järjesti tilaisuuksia.

Irja Michel (s. Taskinen, kuvassa vas.) ei ole leikkimieltään
kadottanut taivaan tuuliin. Hän sai leikkimään niin vanhat
kuin nuoretkin. Irja kertoi elämästään Kanadassa Kurkijo-
kelaisen numerossa 46/2004.

Minusta oli hieno kokemus
Kaunispään huipulla kuun-
nella Joulurauhan julistus-
ta. Joskin huippukohta oli
jouluaattopäivällinen isossa
Lapin kodassa, kahden ko-
kin huomassa runsaine La-
pin herkkuineen.

Kanadalaiset suku-
laisemme saivat Lapin kas-
teen, ja kilttejä muisti oikea
joulupukki. Kiitospuheen
piti rehtori Tuomo Iltanen
Hämeenlinnasta. Hän sanoi
muun muassa: ”Eivät ar-
vanneet Olga ja Antti Tas-
kinen, kun Kuuppalasta
joutuivat evakkoon lähte-
mään, että jälkipolvi näin
onnekasta on.” Lopuksi
Tuomo kiitti Irjaa ja Iiveä
siitä, että he aloittivat juuri
meistä hyväntekeväisyyden
(lue: hyvän tekemisen) ja
kehitysaputyön. Välillä lau-
lettiin, ja ponssorit puhuivat
kauniisti, minkä tulkki Tuo-
mo käänsi ”kottii päin”.

Iloisesti me seitsemän
evakkoa (joista kolme Kur-
kijoella syntynyttä) anom-
me kotimaitamme suurelta
naapurilta. Maakartat pyy-

dettiin Mikkelin maarekis-
teristä, siellä henkilökunta
on ”höyliä”. Kysyin Irjan
tyttäreltä Natacalta: ”Tulet-
teko tekemään Kurkijoelle
mökin, jos joskus siihen on
mahdollisuus?” ”Eipä tai-
deta, mutta lapsillemme
kerrotaan Karjalasta”, kuu-
lui vastaus. Eipä meillä ole

hätää, kasvamassa on reip-
paita isännänalkuja.

Viikon kanadalaiset viet-
tivät Lapissa ja toisen Tik-
kurilan hotellissa. Saimme
kokea ainutlaatuisen jou-
lun. Aika kului kuin lennos-
sa. Muistot jäi kauniit ja
haikeat.

Anna

Illan isäntä Yves Michel
pöydän päässä jouluaat-
tona päivällisellä kodas-
sa Saariselällä.Joulupäivällisellä kodassaJoulupäivällisellä kodassa

Ensimmäisiä kettuja
hän oli elättänyt ja
kesyttänyt tuvassaan.”
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Oi niitä aikoja
entisiä ja lapsuusvuosia noita
Muistelmani alkavat aivan lapsuusvuosistani Kurkijoen Saa-
reksen kylästä 16-vuotiaaksi nuorukaiseksi asti. 4.1.1942
sain kutsun IS-joukkoihin Kurkijoelle, ja siitä alkoi Suomen
armeijan palveleminen aina 23.10.1945 saakka. Nämä tari-
nat olen kirjoittanut aivan muistinvaraisesti, en ole mitään
muistiinpanoja käyttänyt. Ne muutamat päivämäärät, jotka
tästä löytyvät, on otettu teoksista, jotka on myös mainittu.

Eino Heikinmaa

Eino Heikinmaan Lapsuusmuistoja-sarjan osa 6

Meillä oli käynyt jo pit-
kän aikaa tarkastuskarjakko
eli asestentti, niin kuin
meillä sanottiin. Hän oli
käynyt joka kuukausi teke-
mässä ruokintasuunnitel-
man ja ottanut rasvakokei-
ta. Tällä tavoin seurattiin
eläinten tuloksia, ja näin
voitiin parhaat yksilöt jättää
jatkamaan tuotantoa. Tätä
tarkkailua oli meillä jo jat-
kettu useampia vuosia, ja
ehkä tästä johtuen meidän
karjastamme oli suurin osa
kantakirjassa. Kolme leh-
määmme kelpuutettiin Vii-
purin maatalousnäyttelyyn
tuona mieleeni jääneenä
vuonna 1932.

Meitä lapsia vähän ih-
metytti, kun kuulimme, että
lehmille laitetaan nappi
korvaan. Kyselimme, min-
kälainen nappi siihen leh-
män korvaan ommellaan.
Kun lehmät olivat tulleet
takaisin, selvisi meille se-
kin, ettei se aivan tavallinen
nappi ollutkaan. Nappi oli
sellainen peltinen liuska,
joka oli pujotettu korvaan
lävistetyn reiän läpi ja sitten
puristettu korvan ulkopuo-
lella yhteen. Liuskaan oli
painettu eläimen  kantakir-
janumero.

Meille lapsille oli ases-
tentin tulo aina odotettu ta-
paus, sillä tiesimme pääse-
vämme ”lentokoneen” kyy-
tiin. Asestentti teki lehmille
yksilöllisiä rasvakokeita.
Jokaisen lehmän maidosta
pieni osa laitettiin määrät-
tyjä aineita sisältävään koe-
putkeen. Se laitettiin lieri-
öön, joka käsin kierrettäväl-
lä koneella saadun keskipa-
koisvoiman avulla irrotti
rasvan ja muut ainesosat
toisistaan. Tämä kone löy-
tyi puulaatikosta, jossa sitä
kuljetettiin. Käytettäessä
lieriön kierrosnopeuden piti
olla aika suuri. Näin ollen
se alkoi täristä, joten ases-
tentti pyysi meidät lapset
istumaan sen laatikon pääl-
le sanoen antavansa meille
lentokonekyytiä.

Rakennusten
korjausta

Meillä oli alkanut raken-
nuskorjausten  aikakausi.
Asuinrakennuksen korjauk-
sesta ei ole jäänyt mieleen
muuta kuin, että tupaan teh-
tiin peltikuorinen uuni, jo-
ten me lapset emme enää
saaneet kaivaa sitä niin
maukasta laastia tiilien ra-
oista. En tiedä, mitä siinä
oikein oli, mutta maukasta
se joka tapauksessa oli.

Suuresta kammarista
tehtiin kaksi pienempää, ja
rappusista eli ulkoeteisestä
jatkettiin koko vapaana ole-
va seinä. Tämän seinän
peitti kokonaan ikkunari-
vistö. Tätä osaa eteisestä
sanottiin verannaksi.

Entinen savusaunamme
oli jo käynyt hyvin heikok-
si eikä vastannut enää tuon
ajan vaatimuksia. Emmekä
me lapsetkaan saunareis-
suista oikein tykänneet, sil-
lä savusaunassa tahtoi use-

asti olla kitkua niin, että sil-
miä kirveli. Siellä kuitenkin
täytyi käydä.

Kevättöiden jälkeen sau-
naa käytiin rakentamaan.
Pianhan se siitä nousikin.
En muista, tehtiinkö sauna
aivan uusista hirsistä vai
olivatko ne jotain jo käytet-
tyjä. Sillä ei kai sitten väliä
ollutkaan, kunhan olivat
vahvaa puuta.

Saunaan tuli lisäksi etei-
nen ja pyykkitupa pyykin-
pesua varten. Ne olivat vain
lautaseinillä varustettuja.
Rakennukseen muurattiin
savupiippu, joten siitä ei
tullut mikään savusauna,
vaan oikein uloslämpiävä
sauna.

Eläinlääkäriä
tarvittiin

Saunarakennuksen olles-
sa  keskeneräinen tuli Toi-
vo-eno käymään meillä ky-
lässä.

Hevonen oli riisuttu val-
jaista ja viety heinäpellolle
liekaköyteen. Liekana oli
teräväpäinen heinäseiväs.
Hevonen oli halunnut han-
gata itseään, tai mitä sitten
oli tapahtunutkaan, mutta
seipään terävä pää oli tun-
keutunut kyljestä maha-
laukun kohdasta kolmen-
kymmenen sentin verran
nahan ja mahalaukun vä-
liin. Seipäästä oli katkennut
siihen noin puolen metrin
pituinen pätkä.

Äiti lähti polkupyörällä
soittamaan eläinlääkäriä.
Lähin puhelin oli kuuden
kilometrin päässä Tyrjällä.
Sieltä sai yhteyden lääkä-
riin, joka parin tunnin ku-
luttua tuli ja lääkitsi haavan.
Hän totesi, että olipa onni,
kun seipään kärki meni ma-
halaukun ja nahan väliin
eikä puhkaissut mahalauk-
kua. Tämän vuoksi eno jäi
hoitelemaan hevosta, ja toi-
set vieraat vietiin meidän
hevosellamme kotiin.

Sauna oli muuten val-
mis, mutta uuni vielä puut-
tui. Se oli Tyrjän kylässä
olevan peltisepän Jussi
Kurrin tehtävänä. Uuni oli
niin sanottu kertalämmittei-
nen. Siinä oli vieressä vesi-
säiliö, josta johti putket uu-

niin. Vesi kiersi putkissa
lämmön vaikutuksesta,
näin ollen säiliössä oleva
vesi lämpeni uunia lämmi-
tettäessä. Erillistä veden
lämmittämistä ei siten tar-
vittu.

Riittävästi löylyä
Uunissa oli myös auto-

maattinen löylynheittäjä. Ei
tarvinnut muuta kuin kään-
tää hanaa. Säiliössä oleva
löylyvesi valui putkea pit-
kin uuniin, eikä kiville tar-
vinnut heittää löylyvettä.

Sen jälkeen kun sauna
oli koekäytetty, kutsuivat
vanhempani muutamia su-
kulaisiaan saunailtaan ko-
keilemaan uutta ulosläm-
piävää saunaa. Niin kauan
kun me isän kanssa olimme
mukana lauteilla, sujui
kaikki hyvin. Me läksimme
pukuhuoneen puolelle, ja
vieraat jäivät vielä jatka-
maan löylyttelemistä. He
halusivat lisätä löylyä ja
kiersivät hanan auki odotta-
en, kunnes tuntui lämpöä
riittävän. He kiersivät ha-
nan kiinni ja uskoivat ve-
denmenon loppuvan. Mutta
kuinka ollakaan, kaksimet-
rinen putki oli vielä täynnä
vettä. Vesi valui kiukaalle
lisäten lämpöä niin, että
saunojille tuli äkkilähtö
lauteilta, jotta nahka ei olisi
palanut.

Kun suurin kuumuus oli
hälvennyt ja vieraat pystyi-
vät puhumaan, niin ensi
kommentit olivat ihmette-
leviä.

- Meinasitko sinä kär-
vennyttää meidät?

- Enhän toki!
- Ettekö sulkeneet hanaa,

ettei löylyvesi olisi mennyt
kiville?

- Kyllä, mutta sitä tuli
vielä sittenkin.

- Totta kai, sillä putkessa
oleva vesi valui vielä kivil-
le ja se lisäsi löylyä.

Kun näistä kommelluk-
sista selvittiin ehjin nahoin
ja siirryttiin sisälle, juotiin
makoisat saunakahvit. To-
dettiin siinä sitten, että hy-
vät olivat löylyt, ja sitä oli
riittävästi. Kaikki eivät ol-
leet tähän lainkaan tyyty-
väisiä. Isoisä eli ukkoni ei

nimittäin ollut ensinkään
tyytyväinen koko uudesta
saunahommasta. Hänen
mielestään ei tällaisesta
uloslämpiävästä saunasta
saanut edes kunnon löylyjä-
kään. Hän ei suostunut me-
nemään saunaan moneen
viikkoon.

Vihdoin järki voitti, ja
saunassa käynti alkoi myös
ukolle maistua. Hän oli sil-
loin vähän yli 80 vuoden
ikäinen.

Ennen syksyä sai myös
sauna punaisen värinsä.
Sekä ovien että ikkunoiden
pielet saivat valkoisen vä-
rin. Oven päälle tehtiin
vuosiluku 1933, jolloin sau-
na oli rakennettu. Sauna oli
pysynyt paikallaan vielä,
kun tultiin kotiin ensimmäi-
seltä evakkoreissulta vuon-
na 1941.

Mummon hautajaiset
Kun oli kulunut pari

vuotta, alkoi mummoni ter-
veys heikentyä vähän ker-
rallaan, ja hänen maallinen
matkansa päättyi heinä-
kuun puolivälissä vuonna
1935.

Mummon hautajaisista
minulle on jäänyt mieleen
ainoastaan se, että hauta-
jaismatka  tehtiin hevos-
kyydillä Kurkijoen uudelle
hautausmaalle ja että hauta
oli sellaisen ison männyn
lähellä. Siitä on vielä mum-
mon haudalla otettu valo-
kuva muistona. Kuvassa on
mukana koko saattoväki,
me lapset siinä ukon vieres-
sä etualalla.

Ukkoni matka päättyi ta-
san kuukausi sen jälkeen,
kun mummoni oli saatettu
hautaan.

Olimme äidin ja isän
kanssa käymässä kylässä
äidin kotona Mikrilässä.
Viivyimme siellä muistaak-
seni kahden yön ajan. Kun
saavuimme kotiin, odotti
meitä siellä erittäin ikävä
tapaus. Ukkoni oli poissa.

Hän oli todennäköisesti
saanut sydänhalvauksen,
sillä ankarat kivut rinnassa
olivat kestäneet vain vähän
aikaa. Niin voimat olivat
uupuneet, ja hän oli saanut
rauhan.

Näin tätini kuvaili kyläs-
sä oloaikamme tapahtumia.

Niin alkoivat taas hauta-
jaisten järjestelyt. Niihin
liittyi myös vainajien säi-
lyttäminen kotona. Meillä
vainajia säilytettiin riihes-
sä. Arkut muistaakseni teki
joku naapuri. Näistä hauta-
jaisista ei minulla ole mi-
tään erikoista muistikuvaa.
Ainoastaan se, että ukkoa
saattamassa oli naapureita
ja sukulaisia. Hautausmat-
ka tehtiin Veljekset Mark-
kulan kuorma-autolla, jolla
myös vainaja vietiin. Me
lapset jäimme kotiin, sillä
oli kulunut vain kuukausi
mummon hautauksesta. Me
emme olleetkaan kovin in-
nokkaita lähtemään ja an-
noimme paikkamme aikui-
sille, sillä paikkoja oli rajoi-
tetusti.

Matka hautaustoimituk-
seen sujui hyvin. Jotain
sentään oli silloinkin sattu-
nut. Autosta oli sillä reissul-
la puhjennut rengas, ja kul-
jettaja kävi sitä paikkaa-
maan, ennen kuin lähti aja-
maan kotiinsa. Muistan,
kuinka miehet pumppasivat
kukin vuorollaan käsipum-
pulla ilmaa renkaaseen,
kunnes se oli täynnä. Siihen
aikaan oli tapana, että täl-
laisten juhlien jälkeen jär-
jestettiin talkoot, jos oli jo-
kin kiireellinen työaika ku-
ten leikkuu- tai puintiaika.

Vielä eräs asia, joka on
jäänyt mieleeni näistä hau-
tajaisista. Näin isäni ensi
kerran polttavan tupakkaa.
Tuntui vähän oudolta, kun
isä tuprutteli, mutta pian sii-
hen tottui. Äiti kertoi, että
isä oli nuorena miehenä
polttanut lautamiehenä ol-
lessaan, mutta oli sitten la-
kannut.

Yläkoululaisen
mäenlaskua

Olen tähän mennessä kä-
sitellyt ajanjaksoa aivan
pienestä pojasta noin kym-
menvuotiaaksi asti. Tietysti
siellä oli myös töitä, joita
tehtiin vielä vanhempana-
kin. Maalaistalossa näet oli
aina lapsillekin jotain tehtä-
vää niin, että mielestämme
meille ei jäänyt omaa aikaa
ollenkaan. Tämä oli meidän
oma mielipiteemme. Van-
hemmat ehkä olivat toista
mieltä.

Kun ikää minulle oli
karttunut sen verran, että
minut voi jo lähettää asioil-
le, minulle uskottiin joitain
tehtäviä kuten kylän postin
haku Akkaharjusta. Samal-
la tein pieniä kauppaostok-
sia asemalla olevasta kau-
pasta. Tämä tapahtui tietys-
ti kesäaikaan, sillä tämän
ikäisenä oli jo koulunkäyn-
ti talviaikana täyttä työtä.

Sunnuntai oli vapaapäivä,
ja lauantainakin oli yleensä
koulua. Tosin koulupäivä
oli lauantaina pari tuntia ly-
hyempi, jolloin jäi aikaa
enemmän omille harrastuk-
sille. Se aika kului mäenlas-
kussa joko kuopan kennääl-
lä tai Poskelaisen mäessä.

Muistui tässä mieleeni
eräs mäenlaskupäivä. Oli
kaunis kevättalven sunnun-
tai. Taisivat olla kaikki ky-
län pojat paikalla, kun in-
nostuimme rakentamaan
hyppyriä  ja kilpailemaan,
kuka pääsisi muita pitem-
mälle hypätessään.

Kovin pitkiä hypyt eivät
olleet, sillä hyppyri piti ra-
kentaa melkein tasaiselle,
kun alamäki loppui. Mutta
mäki oli kaikille samanlai-
nen. Aikamme hypittyäm-
me innostuimme suurenta-
maan hyppyriä.. Sen nousu-
kulmaa jyrkennettiin, ja mi-
nut valtuutettiin koehyp-
pääjäksi. Otin tehtävän in-
nolla vastaan ja toivoin saa-
vani oikein ennätyshypyn.
Mutta kuinka kävikään?

Menin rinteen päälle ja
läksin laskuun antaen sau-
voilla vauhtia, minkä jak-
soin. Kun valmistauduin
hyppyyn, ajattelin, että nyt
sitä mennään. Ja mentiin-
hän sitä! Mutta miten?

Kun hyppyrinnokka oli
paljon jyrkempi kuin enti-
nen, en sitä arvannut ottaa
huomioon, ja se lennätti
minut korkeuksiin. Menetin
siinä tasapainoni ja tulin
sieltä suin päin alas. Oli se
sellainen tälli, että täytyi
kauan haukkoa henkeä, en-
nen kuin pystyin nouse-
maan ylös. Ei siinä sen
kummemmin käynyt. Rinta
oli vain kipeä muutaman
päivän, eikä hiihtäminen oi-
kein tahtonut sujua. Mutta
ei siinä monta päivää kulu-
nut, kun taas mentiin.

Meillä oli useampiakin
mäenlaskupaikkoja. Kuo-
pankennään ja Poskelaisen
mäen lisäksi oli Kelkutmä-
ki ja Kirkohonkoin pukrot.
Kirkohonkoin pukrot oli lä-
hiseudun nuorten suosittu
mäenlaskupaikka. Siellä
käytiin hyvillä ilmoilla
koulustakin voimistelutun-
neilla muutaman kerran
vuodessa. Laskiaistiistaina
oltiin siellä koko iltapäivä,
jolloin opettajakin oli mu-
kana. Siellä oli jokaiselle
sopivia rinteitä, sen mu-
kaan, mikä oli kunkin oma
kunto ja rohkeus.

Hiihtokilpailuja oli nuo-
rille, ja niitä järjestettiin
koululla. Niihin osallistui-
vat vain kansakoululaiset,
ja kisat olivat samalla kar-
sinnat pitäjän koulujenväli-
siin kilpailuihin.

jatkuu...Kuva Eino Heikinmaan mummon hautajaisista vuodelta 1935.

Asestentti ja lentokonekyytiä
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  Pikku
purtavaa

Kevättalven ja alkuke-
vään paras sipulikukka-
aika on juuri nyt. Muhkea
tulppaanikimppu maljakos-
sa on monelle tuttu juttu,
mutta sipulikukat kukkivat
näyttävästi ja tyylikkäästi
myös ruukuissa.

Yleisimmät ruukuissa
kasvatettavat sipulikukat
ovat krookus ja helmililja,
mutta keväinen kukkasipu-
liruukku voi sisältää myös
sinililjoja, tulppaaneita ja
vaikkapa keväisen värisiä
hyasinttejakin. Kaikki ovat
helppoja hoitaa kotona ja
näppäriä kääriä vaikkapa
tuliaispakettiin.

Kevättalven pienikokoi-
set sipulikukat viihtyvät
ruukussa, ja mitä viileäm-
mässä ne saavat olla, sen

Kevät on jo purkissa

parempi. Kun lämpötila on
päälle nollan asteen, sipuli-
kukkia voi pitää esimerkik-
si lasitetun parvekkeen tai
portinpielen koristeena.
Kevät tulee parvekkeelle
näppärästi jo tässä vaihees-
sa, kun sipulikukkaruukut
nostetaan sellaisinaan par-
vekelaatikkoon kukkimaan.
Suojasäillä sipulikukat
viihtyvät parvekkeella kel-
lon ympäri, mutta pak-
kasyön edellä ruukut kan-
nattaa varmuuden vuoksi
nostaa sisälle.

Sipulikukat ovat sääste-
liäitä veden kuluttajia, joten
ruukkuistutusta ei tarvitse
kastella päivittäin. aivan
kuivana ruukkua ei kannata
pitää, sillä silloin kukat ei-
vät jaksa avata nuppujaan.

Kohtuullinen liraus vettä
esimerkiksi joka toinen tai
kolmas päivä on useimmil-
le sipulikukille riittävästi.

Kevään pikku sipuliku-
kasta on iloa vielä pitkään.
Monet lajit kukkivat run-
saan vuoden päästä edel-
leen, kunhan sipulit istute-
taan kesän tullen kukka-
penkkiin läpäisevään eli
melko paljon hiekkaa sisäl-
tävään maahan. Varsinkin
helmi- ja sinililjat ovat in-
nokkaita kukkijoita jatkos-
sakin, ja ne leviävät pikku
hiljaa.

Ruukuissa kukkivat esi-
merkiksi krookus, helmilil-
ja, sinililja, tulppaani ja
hyasintti.

Kurkijoen kun-
nantalon vintiltä löytyi
vanha asiakirja, jota ny-
kyään lastentarhana toi-
mivan päiväkodin lapset
olivat saksilla leikelleet.
Kyseisen asiakirjan hen-
kilönimien kirjaimet oli-
vat seonneet. Auta museo-
toimikuntaa asiakirjan
uudelleen kokoamisessa.
Ketkä jo tuonilmaisiin
siirtyneet kurkijokelaiset
mainittiin lasten leikkele-
mässä asiakirjassa?

1. Liena Kukkohiven
2. Iikka P Sekkii
3. Tyyne P Kikkane
4. Susa Tokkis
5. Tina Tenhokupari
Oikeat vastaukset ensi vii-
kon Kurkijokelaisessa.

Viime numeron Pikku
purtavaa –palstan mat-
kalaiset olivat 1. Arvi
Heinonen, 2. Eino Vepsä,
3. Kari Rahiala, 4. Maija
Inki, 5. Lauri Koho.

Unitutkimus
Oletko kiinnostunut osallistumaan unitutkimuk-

seen? Etsimme osallistujia tutkimukseen, jossa sel-
vitetään, miten valvemaailman kokemukset vaikut-
tavat uniin. Haluaisimme löytää henkilöitä, joilla on
ollut sodan aikana pelottavia ja henkeä uhkaavia ko-
kemuksia.

Tutkimukseen kuuluu haastattelu sekä tehtävä,
jossa Sinun tulee kirjata uniasi ylös. Tutkimus suori-
tetaan täysin luottamuksellisesti, ja tutkijoita sitoo
vaitiolovelvollisuus. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä tut-
kimusryhmäämme, niin kerromme lisää.

Tutkimusta johtavat Turun yliopiston psykologian
laitoksella professori Antti Revonsuo ja tutkija Katja
Valli. Tutkimusryhmässä ovat mukana psykologian
opiskelijat Hanna Aitta-aho, Liisa Myllymaa ja Ella
Turunen. Voit ottaa meihin yhteyttä joko sähköpos-
titse tai puhelimitse.

Yhteydenotot:
hamaai@utu.fi  tai emturu@utu.fi
puh. 045-650 1531, ma-pe klo 10-15

Monasti näkee ylimitoi-
tettuja näkemyksiä (muun
muassa Eino Vepsän kirjoi-
tus numerossa 6/2005) siitä,
että me “alkuperäiset” suo-
menkarjalaiset olisimme ol-
leet “useita tuhansia vuosia”
Karjalassa. Pitkän ajan
olemme siellä olleet, roi-
masti enemmän kuin nykyi-
set asukkaat, mutta todelli-
suudessa “vain” satoja vuo-
sia. Perusteena on ajatuksia
herättävä ja huipputärkeä ta-
pahtumaketju Karjalan
1600-luvun historiassa.

Muinaisessa Karjalassa,
johon Kurkijokikin hyvin
olennaisena osana kuului,
asui selvästi toista väkeä
kuin ylivoimaisesti useim-
mat meistä suomenkarjalai-
sista. Aikoinaan siellä pu-
huttiin karjalankieltä, joka
on eri asia kuin suomenkie-
len “karjalan murre”, jota
muodollisesti ei ole olemas-
sakaan, vaan määritellään
suomenkielen kaakkoismur-
teiksi. Ko. väki oli 100-pro-
senttisesti ortodokseja us-
koltaan ja etnisesti ehkä hiu-
kan erilaisia kuin me.

Kun puhutaan Kurkijoen
seudusta, seutu oli 100-pro-
senttisesti Muinais-Karjalaa
vuoteen 1617 asti, jolloin
Ruotsin valloittaman Käki-
salmen läänin omistus vah-
vistettiin Stolbovan rauhas-

sa. Sen jälkeen alkoi Käki-
salmen läänin, erityisesti
Kurkijoen seudun väestön
lähes täydellinen vaihtumi-
nen. Muinais-Karjalan väes-
tö - muinaiskarjalaiset - lä-
hes kokonaan pakeni ruotsa-
lais-luterilaista sortoa Venä-
jälle, muun muassa Tverin
alueelle, jossa vieläkin on
vahva, tunnettu karjalaisasu-
tus.

Tilalle tuli, siis lähinnä
1600-luvulla, luterilaista
suomalaisväestöä muualta
Suomen alueelta.

Esimerkiksi allekirjoitta-
neen suora esi-isä Yrjö Ras-
tas ilmaantui ns. savuluette-
loon (=vero-) vuonna 1685,
Rastaan ollessa kuitenkin pi-
simpään yhtäjaksoisesti ko-
tikylässä Riekkalassa asunut
luterilaissuku. Lopputulos:
lähes kaikki nykyiset kurki-
jokelaiset ovat tulleet Kurki-
joelle vuoden 1617 jälkeen.

Tverin karjalaiset eivät
kunnolla tiedä historiaansa:
“Venäjän tsaari ja Ruotsin
kuningas pelasivat Karjalas-
ta korttia, tsaari hävisi, ja
karjalaiset joutuivat lähte-
mään pois”. Karjalasta lähti
siis suuri evakkojen joukko
jo 1600-luvulla, ja voi vain
kuvitella Tverin karjalaisten
ajatuksia esi-isiensä maasta,
jossa muinaiskarjalaiset ovat
siis asuneet vielä pitempään

kuin me suomenkarjalaiset,
mutta eivät hekään sentään
“tuhansia” vuosia.

Tilanne Karjalassa todel-
lisia tuhansia vuosia sitten
onkin mielenkiintoisen epä-
selvä. Silloisia asukkaita
voidaan nimittää esikarjalai-
siksi, koska asuivat Karjalan
alueella, mutta todennäköi-
sempää on, että ko. väestö
olikin saamelaista, sillä esi-
merkiksi itämerensuomalai-
sia kieliä (suomi, karjala
jne.) puhuttiin noin tuhat
vuotta sitten vain eteläisim-
mässä Suomessa rajan olles-
sa karkeasti Sortavala-Mik-
keli-Pori.

Sen pohjoispuolella pu-
huttiin saamea, ja saamelai-
sethan ovat joutuneet vetäy-
tymään koko ajan kohti
pohjoista suomalaisen asu-
tuksen tieltä.

Lopuksi otettakoon esille
huima vertaus: Presidentti
Koiviston hanke inkeriläis-
ten paluumuutosta, joka yl-
lättäen koskikin Suomesta
1600-luvulla Inkeriin men-
nyttä suomalaisasutusta. No,
Tverin karjalaiset muuttivat
pois myös 1600-luvulla, ja -
teoretisoiden - kaiketi vas-
taavasti Venäjä antaa heille
paluumuuttaja-statuksen.
Jos sellainen ihme tapahtui-
si, niin mihinkäs me suo-
menkarjalaiset silloin joutui-
simme?

Mauri Rastas

Pilkkuvirhe
Mielipide

Nouse vällei
Nouse vällei yllää,
herrää ylös ihmees,
aurinko on jo korkiil!
Laske vettä pannuu,
paa jauhot sekkaa,
sitte kiehumaa liital.

Eikä muuta ku juomaa,
kunnon kohvii hörppimää.
Pankaa sekkaa ja kastakaa,
sano entine emäntäki.
Latjaa tassi täytee herkkuu,
virkan mie.
Niitä on lusti nieleksii.
Vaa ei auta aataa,
nii et tikahtuu!

Anna

Pietarin matkailujohtaja
vaatii viisumittomia ristei-
lymatkoja kaikille ulko-
maalaisille matkailijoille

Pietarin kaupungin ristei-
lymatkoista vastaavan mat-
kailuorganisaation kehitys-
johtaja Aleksandr Poshivai
on huolestunut kaupunkiin
suuntautuvan risteilyliiken-
teen kohtalosta. Hän on tuo-
nut huolensa julki Venäjän
matkailun nettijulkaisussa.

Kaikilta ulkomaalaisilta
risteilymatkailijoilta tullaan
vaatimaan ryhmäviisumi

maahan saavuttaessa. Tätä
koskeva duuman määräys
on parhaillaan säädettävänä.

Poshivai vaatii merilii-
kenteestä vastaavaa neuvos-
toa ja kaupunginhallintoa
puuttumaan tilanteeseen,
jotta duuma saataisiin pyör-
tämään aikeensa risteilymat-
kailijoiden viisumipakosta.
Hän korostaa meritse saapu-
vien matkailijoiden määrän
romahtavan, ellei 72 tuntia
kaupungissa viipyville ulko-
maalaisille risteilymatkaili-
joille myönnetä ryhmäviisu-

Viisumipakko
vähentäisi
matkailutuloja

mivapautta.
Vuonna 2003 Pietarissa

kävi 163 risteilyaluksella
204 000 matkailijaa, viime
vuonna 462 aluksella 320
000 matkustajaa, ja tänä
vuonna Poshivai mukaan
odotetaan jopa 462 alusta ja
400 000 matkailijaa, jos vii-
sumittomuus säilyy muilla-
kin kuin suomalaisilla mat-
kailijoilla.

Varoittavana esimerkkinä
Poshivai mainitsee, että
Rostok-Tallinna-Pietari -rei-
tistö on jo loppunut ja lisää
on luvassa, jos viisumipak-
ko toteutuu, kuten duuma
kaavailee.

- Tällöin Venäjän pohjoi-
sen pääkaupungin matkailun
päälle voi vetää ristin, maa-
lailee kehitysjohtaja Poshi-
vai.

Lasse Koskinen
Aluepalautus ry.

Järvenpää-talossa järjes-
tetään ensi torstai-iltana
Suuri Karjala-keskustelu.

Keskustelun avaajana ti-
laisuudessa on paneeli, jo-
hon osallistuu Suomen en-
tinen Moskovan lähetystön
sotilasasiamies, kommodo-
ri Pertti Inkinen, Aluepalau-
tus ry:n puheenjohtaja Jussi
Liikonen ja tiedottaja Lasse
Koskinen sekä Karjalan
Liiton hallituksen jäsen, en-
tinen huippujuoksija

Pentti Karvonen. Ylei-
söllä on mahdollisuus osal-
listua keskusteluun.

Tapahtuman järjestää
paikallinen kulttuuriyhdis-
tys Silmu ry. Illan juontaa

sen puheenjohtaja Yrjö
Rantanen.

Tilaisuudessa opastetaan
Karjalan suomalaistilojen
takaisinanomisessa ja jae-
taan anomuslomakkeita.
Aluepalautus ry:n kautta on
tähän mennessä anottu ta-
kaisin jo 240 suomalaistilaa
pakkoluovutetusta Karja-
lasta. Anomukset on lähe-
tetty Kremliin presidentti
Vladimir Putinille ja duu-
malle, jotka ovat ne vas-
taanottaneet kuittauksin.

Tilaisuudessa voi allekir-
joittaa myös kansalaisve-
toomuksen Suomen pakko-
luovuttamien alueiden pa-
lautuksesta. Vetoomuksessa

on jo reilusti yli 100 000 ni-
meä. Sadantuhannen nimen
täytyttyä palautusjärjestöt
lähettivät Suomen ulkopo-
liittiselle johdolle palautus-
neuvotteluja koskevan kan-
nanoton.

Tilaisuudessa on myös
Karjala-myyntipöytä, jossa
on usein lehtikuvissa nähty-
jä Karjala takaisin -paitoja
ja muita tuotteita, joilla jär-
jestöt hankkivat tuloja toi-
mintaansa. Suuri Karjala-
keskustelu alkaa torstaina
24.2. klo 18.30 Järvenpääs-
sä Järvenpää-talossa, Halli-
tuskatu 4.

Lasse Koskinen
Aluepalautus ry

Suuri Karjala-keskustelu
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Haapasen Hautaustoimisto
TÄYDELLINEN HAUTAUSPALVELU

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

Matkap. 0500 531 814, 050 561 0547

KukkaBox
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
Varatuomari Jari Heikman

varatuomari Kaarina Nylamo
oik.yo Tiina Tähtinen

Turuntie 8–14, II krs. Loimaa,
puh. (02) 762 4400, fax 763 1301

jari.heikman@aatsto.inet.fi
www.heikman.com

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

Varatuomari

HAUTAKIVET
Vuodesta 1921
luotettavaa ja yksilöllistä
palvelua

PUHELIN (02) 760 511

MUSIIKKIVÄEN
PALVELUPAIKKA

Puh. 7622 950,
Oikokatu 3

Avoinna: ma-pe 10-17.30 la 10-14.00

EHT-
liiton
jäsenErikoishammasteknikko

MARKO ROSENDAHL
Vastaanotto Heimolinnankatu 14 Loimaa

Ajanvaraus puh. (02) 763 1179

KOULULUOKAT / SEURAT

010 - 850 47 90

700 EAnsaitkaa
Myymällä ilman riskiä
helposti myytäviä
tuotteitamme!

Soittakaa

ONKS
TIETOO
VASTAUKSET
1. Kaskinen
2. Sydämen
3. Pyhää sotaa, taistelua isla-

min vihollisia vastaan

Kevätaurinko paistaa ja
houkuttelee pilkkijöitä.
Mikä olisi mukavampaa,
kuin olla järven jäällä ja
narrata kaloja – tai tulla nar-
ratuksi? Näin saattaa käydä
kaikille, jopa Kalakurjille-
kin, kuten tiedämme. Me-
nemmepä minne tahansa,
kalaa tulee tai ei tule.

Kalakurkien kevättoi-
mintaa aloitellaan tämän
olemattoman talven jäl-
keen. Ensimmäinen yhteen-
otto kilpailumielessä on pe-
rinteinen Nikolain pilkki,
joka pidetään sunnuntaina
27.2. klo 10 alkaen Pyhäjär-

ven Vaapukkarannassa,
Loimaan kaupungin kesä-
siirtolassa. Kilpailujen jäl-
keen on rokka- ja kahvitar-
joilu, jonka meidän emän-
tämme hoitavat.

Nikolain pilkki olkoon
herätteenä tulevaan, sillä
seuraavaksi on edessä mat-
ka Laatokalle, ja sitä varten
harjoitusta varmaan tarvi-
taan. Kurkijoen pilkki-koti-
seutumatka tehdään 18.-
20.3. Matka tehdään jo tu-
tuksi tulleen kaavan mu-
kaan. Uusille lähtijöille tie-
doksi ja vanhoille kertauk-
seksi: matka tehdään Mat-

Kalakurjet
kevättä kohti

ka-Viitalan autolla reittinä
Virttaa-Loimaa-Helsinki-
Vaalimaa. Tarkempi aika-
taulu tulee myöhemmin
lehteen.

Ilmoittautumiset ja ko-
pio passista (ellei ole toimi-
tettu aikaisemmin) viimeis-
tään 5.3. mennessä Martille
tai Sainille, puh. (02) 763
1442 tau 040-770 9853.
Heiltä saa myös muita mat-
kaa koskevia tietoja. Hy-
myillään, kun tavataan, ta-
vatessa halataan, halatessa
salataan kaikki, mitä halu-
taan. Kolme kalakurkea enemmän tai vähemmän pilkkimäisissä puuhissa.

Kuvan nappasi Martti Repo.

4. Yhdeksäs
5. Karvattomuus
6. Ainoastaan yksi

(Soisalo)
7. Sisiliassa
8. Pekka Tiainen
9. Noin 430 000
10. Tornion

Lapsuudessamme maal-
la oli melkein joka talossa
lampaita. Niistä kerityistä
villoista sitten kehrättiin
lankaa, josta valmistettiin
perheen villavaatteet: villa-
paidat, -takit, -housut, su-
kat, lapaset, kaulaliinat ja
monet muut tarvikkeet. Vil-
lalangasta kudottiin myös
kangasta. Saimme lapsina
monet sarssimekot mekin.

Lampaita oli valkoisia ja
mustia. Valkoinen lanka
värjättiin milloin minkäkin

hahtuvaa omaan pyörylään-
sä.

Erään kerran olin saanut
mielestäni aivan mahdotto-
man kauniin ja onnistuneen
tekeleen. Näytin sitä erääl-
le yläluokan tytölle, jonka
kanssa olisin mielelläni ol-
lut se ”paras ystävä”. Tämä
kuitenkin ehdotti, että vaih-
dettaisiin nuo kirjan välissä
olleet ihanat tekeleet. Tie-
tysti suostuin, vaikka kama-
lasti harmitti, kun tilalle
saamani hattara ei ollut lä-

Yks tyttölöihe tekele
väriseksi aina tarpeen mu-
kaan. Joskus se tapahtui
värjäämällä luonnosta hae-
tuilla väriaineilla, joskus
taas kaupasta ostetulla vä-
rillä.

Tällaisesta aidosta lam-
paanvillasta kudotusta vaat-
teesta me tytöt nypimme
pienillä sormillamme erivä-
ristä villanöyhtää. Asette-
limme sen litteäksi levyksi
kirjanväliin. Jokainen tie-
tysti yritti löytää mahdolli-
simman kauniin väristä

Yks tyttölöihe tekele

heskään yhtä kaunis, kuin
omani oli ollut.

Nykylangoista ei tahdo
saada irti mitään, sillä mel-
kein kaikissa langoissa on
mukana keinokuituja. Se oli
silloin, mutta nyt mikkää ei
oo nii ko enne.

Terttu Ketola

Muistamine
Kaik mielee vilahtaa,
yöl ku unta vail pyörin.
Mie niit miitin, mitä
taanno en muistantkaa.

Sin jäi mäet jyrkät, loivat,
lustii niist ois mäkkii laskii.
Muistan pakkaset, lumet,
kesän kaik kukkaset,
syksyn rapisevat lehet,
kevvään sinisilmävuokot.

Voi, yhe kerra heijä
kanssaa,
vaik kaik lampaat laskisin,
un on nii hävöksissää,
ettei taho silmää tulla.

Anna

SPAR LOIMAA
Kauppias Sami Toivonen
puh. (02) 763 6850
ma - pe 7-21, la 7-18

Ruokakauppa
Sinun makuusi

762 2848

LOP-
Kultapiste

763 2150

040-765 7028

Ritvan
ja Oilin
Eines-
keittiö

76368520762 4432

762 2062

762 1413

Ainutlaatuiselle
naiselle ja lapselle

139
rasia

995
kg

HK:n porsaan
sisäfilee

Atria Broilerin filee naturel tai marinoitu
560 g (7,13 kg)

3,993,993,99rasia

1,50
Castelli Mozzarella

120 g
(12,00

kg)

pitkä-
jyväinen
riisi 1 kg

1,30
pkt5,95

Eldorado kuoreton
katkarapu

500 g
(11,90 kg)

pkt

400 g (3,48 kg)

299
2/talous

Coca Cola
Coca Cola Light
1,5 l 2-pack (0,73 l)

159Italian
kirsikkatomaatti
250 g (6,36 kg)

VITAMIINIT VÄLIMERELTÄ

HK Sika-nauta-
jauheliha
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