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Seuralla oli vuoden 2007 
lopussa 213 jäsentä, heistä 
112 oli maksanut Seuran 
jäsenmaksun. Uusia jäse-
niä oli kaksi. 161 jäsentä oli 
maksanut Karjalan Liiton 
viiden euron jäsenmaksun, 
minkä Seura on tilittänyt 
edelleen Liitolle.

Vuosikokous pidettiin 
11.3. Seuran puheenjohta-
jaksi valittiin Sakari Kar-

Kurkijoki-Seura ry vuonna 2007
sila. Johtokunnan jäseniksi 
valittiin Jorma Kaartinen, 
Liisa Koistinen, Ilkka Lie-
kari, Anna-Maija Nurminen-
Lempinen, Kari Raitio ja 
Riitta Sainio. Johtokunnan 
järjestäytymiskokouksessa 
sovittiin, että talousasioista 
vastaavana varapuheenjoh-
tajana toimii Riitta Sainio. 
Jäsenasiat on hoitanut Kari 
Raitio ja tiedotus- ja ilmoi-

tusasiat Liisa Koistinen. 
Sihteerin tehtävät on hoi-
dettu vuorotellen. 

Johtokunta kokoontui 
vuoden aikana kuusi ker-
taa. Kokouspaikkoina olivat 

Karjalatalo ja Pääskyn kesä-
koti Helmi Jollaksessa. 

Vuoden 2007 tilejä tar-
kastamaan valittiin Sirkka 
Koponen ja Irma Kauppinen 
sekä varalle Maija Dammert 
ja Kaarina Vanhala. Järjeste-
lytoimikunnan vetäjäksi va-
littiin Heljä Suveri ja muik-
si jäseniksi Terttu Koivula, 
Raili Kuosa, Linnea Lauk-
kanen, Kaisu Raitio, Sirk-
ka Salonen ja Riitta Sainio. 
Toimikunta on hoitanut tar-
joilu- ja arpajaisjärjestelyt. 
Myös muita aktiivisia mies- 
ja naisjäseniä on osallistunut 
järjestelyihin. 

Seuran osastot ja
sukututkimuspiiri 

Lappeenrannan osaston 
kokoonkutsujina ovat toi-
mineet Siiri Horttanainen 
ja Eeva Kemppinen. Jäseniä 

oli 10. Tampereen osastoa 
on vetänyt Tapio Nikkari, 
jäseniä oli 37. Osastot ovat 
tehneet erilliset toimintaker-
tomuksensa. 

Hiitolais-kurkijokelainen 
sukututkimuspiiri on vuoden 
2007 aikana kokoontunut 
yhdeksän kertaa Karjalata-
lolla Helsingissä. Kokousai-
ka on ollut klo 18.00-20.30, 
mutta kokoustila on ollut 
käytössä klo 15:stä alkaen 
vapaan kokoontumisen, 
keskustelun, tiedonvälityk-
sen ja aineiston lainauksen 
merkeissä. 

Kokouksiin on tuotu su-
kukirjoja katseltavaksi, on 
vaihdettu tietoja Karjalan 
historiaan liittyvistä tut-
kimuksista ja/tai kirjoista. 
Jokaisessa kokouksessa on 
lyhyesti käyty läpi piiriläis-

Kurkijoki-Seuran tamperelaisen alaosaston jäsenluet-
telossa oli vuoden 2007 päättyessä 37 henkilön nimet. 
Jäsenmaksua ei ole peritty. Kokoukset on ilmoitettu 
henkilökohtaisella kirjeellä. Postimaksut on kerätty 
vapaaehtoisin maksuin kokoontumisten yhteydessä. 
 Toimintaa on ylläpitänyt Tapio Nikkari. Toiminta-
vuoden aikana olemme kokoontuneet kaksi kertaa.
 Toukokuun 5. päivänä tuli emoseuramme bussi ha-
kemaan 18 osastomme jäsentä Tampereen keskustoril-
ta Kangasalan Äijälään, johon Riitta Sainio ja Sakari 
Karsila olivat järjestäneet juhlatilaisuuden 20-vuotisen 
toimintamme kunniaksi. 
 Tapio Nikkarin tervetulosanojen jäkeen Tampereen 
alaosastoa pitkälti toistakymmentä vuotta vetäneelle 
Olavi Kallioniemelle luovutettiin Karjalan Liiton hopei-
nen ansiomerkki Nikkarin heijastaessa seinälle alaosas-
ton kokouksista vuosien varrella otettuja valokuvia.
 Nautittuamme karjalaisen pitopöydän antimista ja 
katsottuamme Äijälän yläkerran museon erinomaisen 
näyttelyn meille tarjoutui vielä tilaisuus käydä asian-
tuntevan oppaan kanssa Liuksialan kappelissa.
 Palattuamme Tampereelle tutustuimme Vapriikin 
kenkä-, polkupyörä- ja jääkiekkonäyttelyihin. Sitten 
olikin aika kiittää emoseuraamme ystävällisestä muis-
tamisesta ja miellyttävästä yhdessäolosta sekä toivottaa 
hyvää kotimatkaa.
 Syyskokouksen pidimme marraskuun 22. päivänä 
Tampereen Karjalaseuran huoneistossa, Koulukatu 12. 
Mukana oli yhdeksän henkeä. Juotiin kahvit ja mais-
teltiin itse leivottuja kakkuja, pullia ja piiraita. Juteltiin 
menneistä ja mietittiin tulevia. Katseltiin 20-vuotisjuh-
lasta otettuja kuvia sekä vanhoja Kurkijoki-kuvia.
 Tampereella 5.2.2008

Tapio Nikkari  

Tampereen seudun 
kurkijokelaiset 2007

Lappeenrannan kurkijokelaisten toiminta on aina vain 
vähäisempää. Suurimpina syinä ovat varmaan ikään-
tyminen ja sairaudet. Jäsenmääräkin on laskenut kym-
meneen. Kokoontumisia oli menneenä vuonna kolme, 
joissa kävi yhteensä 25 henkilöä.
 Kyllä meillä yhteisiä asioita ja muistelemisia riittää, 
ja ”Karjalan kunnailla” –laulukin soi hyvin kaihoisasti 
muistaessamme menneitä aikoja ja kaunista Kurkijo-
keamme. Mutta kävijöitä puuttuu.
 Emme kuitenkaan ole kokonaan lopettamisen kan-
nallakaan, vaan yritämme ponnistella vielä eteenpäin 
vointiemme mukaan. Toivon, että saisimme innostusta 
ja voimia näin kevään jo tehdessä tuloaan.
 Lappeenrannassa 22.2.2008

Siiri Horttanainen

Lappeenrannan 
kurkijokelaiset 2007

Kurkijoki-Seuran kevätretkeläiset kuuntelivat, kun Kauko Ilonen esitteli heille Äijälässä esillä olevaa kivennapalaisten näyt-
telyä.

Kurkijoki-Seuran puheenjohtaja Sakari Karsila ja varapu-
heenjohtaja Riitta Sainio kävivät Kurkijokelaisen toimis-
tossa ideoimassa Pitäjämessuilla ensimmäisen kerran esillä 
ollutta Kurkijoki-julistetta.

Marjatta Ekman on Kurkijoki-Seuran vanhimpia jäseniä. 
Hän oli mukana entisten Elisenvaaran yhteiskoulun oppilai-
den tapaamisessa Karjalatalolla syyskuun 1. päivänä.
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Kalastamassa

Hartaus sunnuntaiksi 30.3.
1. sunnuntai pääsiäisestä

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

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

     Karjalan heimossa uutteruus elää,
laantua ei se voi milloinkaan.
vaikka on vieras maaemon syli,
täälläkin mielesi saa laulamaan.”
    Aili Hellin Kurri

Muistettavaa

Yksi suurista on poissa

Kuolleita

Petter Johannes
SAIRANEN
*  25.5.1924 Kurkijoki
†  14.3.2008 Loimaa

Rakasta isää ja pappaa 
suunnattomasti kaivaten 
ja lämmöllä muistaen

Jäi ahkera työsi muistoksi meille,
hyvän sydämen ohjeet elämän teille.
Sä aina muistit ja huolta kannoit,
et paljon pyytänyt, vaan kaikkesi annoit.
  Pojat ja tytöt

On papan neuvot loppuneet,
hän hiljaa nukkui pois.
Näin emme olis’ tahtoneet,
on meiltä paljon pois.
  Lastenlapset

Pekka, Päivi, Emil ja Anton 
Veli-Matti, Sirpa ja Atte 
Olli-Pekka, Joni ja Heidi 
Veikko, Elina, Veronika ja Elias 
Asko, Mervi, Anssi, Otto ja Emma 

Kanssamme ikävöivät
  Sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siuna-
taan lauantaina 5.4. klo 12 Loimaan kaupunkiseurakunnan 
siunauskappelissa, minkä jälkeen muistotilaisuus Ravintola 
Juhla-Ankkurissa, Heimolinnankatu 18.

Petter Johannes
SAIRANEN

*  25.5.1924 Kurkijoki
†  14.3.2008 Loimaa

Yhtiömme perustajan muistoa ja 
pitkää elämäntyötä kunnioittaen

DOMUS YHTIÖT OY

Hallitus
Henkilökunta

Teollisuusneuvos

Kuluneena talvena on monissa Etelä-Suomen järvissä jää-
peite ollut poikkeuksellisen ohut. Moni innokas pilkkijä on 
joutunut useamman kerran miettimään sitä, uskaltaako jäille 
lähteä. Ikäviltä onnettomuuksiltakaan ei ole vältytty. Toisaalta 
olosuhteet ovat aina kalastajille asiaan kuuluva haaste – ollaan 
sitten missä päin maailmaa tahansa.

Kalastus on vanha perinteinen ammatti ja monille rakas 
harrastus tai intohimo. Omassakin kaveripiirissäni on monia in-
nokkaita kalastajia, joilla monilla on aivan omat tapansa ja ritu-
aalinsa kalastuksen suhteen. Omat verkon paikat ja uistelureitit 
pidetään tarkkaan mielessä. Joskus niistä saatetaan kertoa myös 
kavereille. Hyvän kalamiehen tai -naisen tunnistaa siitä, että hän 
tietää myös ne paikat, missä kalat liikkuvat ja tarttuvat syöttiin.

Kalastusneuvoja on tarjolla myös pääsiäisen jälkeisen sun-
nuntain evankeliumitekstissä. Iso osa opetuslapsista on koolla 
galilealaisen järven rannalla. He ovat yhdessä kalastamassa 
Simon Pietarin johdolla. Rannalle saapuu salaperäinen muu-
kalainen seuraamaan kalastajien työtä, ja innostuu lopulta 
antamaan heille vinkkejä siitä, mihin verkot kannattaisi laskea. 
Kuinka ollakaan, neuvot johtavat epätavallisen suureen saalii-
seen. Verkot juuri ja juuri kestävät kalojen painon. Rannalla 
muukalainen odottaa saalista raahaavia kalastajia hiilloksen 
vierellä. Hämmentyneet opetuslapset Pietarin johdolla tajuavat, 
että Jeesus oli tullut heidän arkensa keskelle.

Jeesus ilmestyi lähimmilleen useamman kerran. Aina hän tuli 
yllättäen. Samalla tavalla hän tulee myös meidän jokaisen elä-
mään. Lempeästi ohjaten ja neuvoen hän kulkee keskuudessam-
me. Emme häntä suinkaan aina tavoita tai tunnista hänen läs-
näoloaan. Voi myös olla, että meissä ei ole opetuslasten tavoin 
rohkeutta esittää kysymystä: ”Kuka sinä olet?” Pelokkaina ja 
epäilevinäkin meille jää kuitenkin toivo, että Jeesus on lähellä.

Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan näkyi siinä, että hän sitou-
tui ihmisen elämään ja sen kaikkiin vaiheisiin. Jumala etsii ja 
kutsuu seuraansa. Hän tietää tien meidän luoksemme ja ottaa 
meidät yhteyteensä sellaisina kuin olemme. Hän tietää, mitä me 
tarvitsemme, ja tarjoaa meille syötin. Siihen saamme tarttua, 
koska Jumala itse vetää meidät yhteyteensä. Hänen rakkautensa 
murtaa jään, joka ympäröi meitä ulkoa ja ennen kaikkea sisältä. 
”Armo kumartuu alas syntiimme, ja Pyhä Henki luo juhlan sy-
dämiimme”, kuten pääsiäisvirressä laulamme.      

         Olli-Pekka Silfverhuth
Kirjoittaja on Hampurin Merimieskirkon 

johtaja ja merimiespastori.
 

1. Mitä ovat Vartius, Niirala 
ja Raja-Jooseppi?

2. Minä vuonna Neuvosto-
liitto palautti Suomelle 
Porkkalan vuokra-alu-
een?

3. Kenen Vanhan testamen-
tin henkilön nimiin laite-
taan huonot uutiset?

4. Kuka kirjoitti romaanin 
Punainen viiva?

5. Mikä koski sijaitsee Kot-
kassa?

6. Minä vuonna Suomessa 
avattiin ensimmäinen 
rautatie välillä Helsinki-
Hämeenlinna?

7. Kuka kirjoitti nimimerkil-
lä Outsider?

8. Kuka oli Suomen ensim-
mäinen naisministeri?

9. Mikä on törö? Mikä on 
taiga?

10. Mikä jättijoki virtaa Ve-
näjän ja Kiinan rajalla?

Elisenvaaran Martat kok. ke 2.4. klo 
13 Ullalla, Varpukuja 8, Loimaa.

Hiitolan Pitäjäseuran järj. tarinailta 
ti 8.4. klo 18 Porissa, Tuomarink. 2. 
Terveysillan vieraana muistisairaan-
hoitaja Leena Hannula. Tervetuloa 
mukaan entiset ja uudet. 

Ennen jäähyväisiä
En aio tuhlata aikaa
sen suremiseen
etten tavannut sinua jo
kauan sitten.

Eikä tässä iässä
kannata murehtia sitäkään
että toinen meistä lähtee
ja toinen jää.

Iloitkaamme siitä
että niin paljon elämää
sisältyy tähän hetkeen.

     Eero Toiviainen

Hiitolan ja Kurkijoen sukututki-
muspiiri kokoontuu to 17.4. klo 18 
Karjalatalon Wärtsilä-salissa, Kä-
pylänkuja 1, Helsinki. Teema: Tori-
kan suku. Seuraava kokous 15.5. 
Tervetulleita ovat kaikki hiitolaisia ja 
kurkijokelaisia sukuja tutkivat ja tutki-
musta aloittavat. Lisätietoja Harri Ke-
kiltä, puh. 050-304 1324, sähköposti 
hkekki@gmail.com.

Teollisuusneuvos Petter Sairanen on kuollut Loimaalla. 
Hän oli kuollessaan 83-vuotias. Hänen komea muis-
telmateoksensa ilmestyi viime toukokuussa. Kirjas-
sa, jonka on toimittanut Tiina Naula, Sairanen kertoo 
elämästä Sorjossa ja Elisenvaarassa, sodista, evakko-
matkoista, kotiutumisesta Metsämaalle, avioitumisesta 
ja perheen perustamisesta. Kirja on myös sukukirja, 
sillä siinä kerrotaan seikkaperäisesti Petter Sairasen 
lähisukulaisista.
 Petter Sairanen kuitenkin tun-
netaan täällä Loimaalla erityises-
ti innostuneena ja menestyneenä 
yrittäjänä. Hän perusti vuonna 
1948 Metsämaan Puutyötehtaan. 
Nuorella miehellä ei tuolloin ol-
lut selkään taputtelijoita. Mutta tehdas menestyi sitkeän 
yrittäjän hoivissa niin, että se jo vuonna 1957 muutti 
Loimaalle, jossa se edelleenkin toimii. Yrityksen nime-
nä oli tuolloin Metsäpuu. Nykyään perheyhtiö Domus 
Yhtiöt Oy on maamme rakennuspuusepänteollisuuden 
johtavia yrityksiä. Se valmistaa ikkunoita, ovia ja keit-
tiö- sekä kylpyhuonekalusteita. Hallituksen johdossa 
on Petterin vanhin poika Pekka Sairanen.
 Petter Sairanen ei missään vaiheessa unohtanut koti-
seutuaan Kurkijokea. Hän kuului myös Kurki-Säätiön 

(nykyään Kurkijoki-Säätiön) luottamushenkilöstöön. 
Noin kymmenen vuoden aikana, jolloin hän oli ken-
raali Lauri Kohon varamiehenä hallituksessa, hän sai 
loimaalaisena monta kertaa tarttua ”tosi toimiin”. Koho 
oli tuolloin kiireinen, ja asui satojen kilometrien pääs-
sä, joten oli luonnollista, että varamiestä tarvittiin – ja 
käytettiin. 
 Kurkijoki-Säätiön valtuuskunta kokoontuu huo-

menna vuosittaiseen koko-
ukseensa. Tapaaminen on 
tällä kertaa vähän erilainen, 
sillä myös varahenkilöt on 
kutsuttu paikalle kuulemaan 
ja keskustelemaan Säätiön tu-
levaisuudesta. Hallituksella ei 

ole mitään radikaaleja ajatuksia mielessään. Se vain 
haluaa viritellä keskustelua mm. Säätiön mahdollisuuk-
sista vaalia karjalaista yhteishenkeä, mikä on toiminta-
ajatuksen mukaan Säätiön päätavoite. Ovatko perinne-
tietouden tallentaminen, säilyttäminen ja siirtäminen 
nykypolville sitä karjalaisen yhteishengen vaalimista, 
mitä odotamme Säätiöltä vai olisiko vielä jotain muuta, 
mihin voisimme rajallisia voimavarojamme käyttää? 
Siitä varmaankin huomenna keskustellaan.    

Raija Hjelm 
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  Sanan
Voimaa

Kun tällä hetkellä olemme 
huolissamme alkoholin käy-
tön huikeasta lisääntymi-
sestä yhteiskunnassamme, 
tulee hakematta mieleen 
aikaisempien vuosikym-
menten aktiivinen raittius-
liike ja raittiusseurat. Myös 
Kurkijoella on ollut useita 
raittiusseuroja ja monien ur-
heiluseurojen, nuorisoseu-
rojen ja työväenyhdistysten 
ohjelmassa oli voimakkaasti 
esillä raittiustyö.  
 Monet muistanevat kou-

Oisko tietoo?
lulaisten raittiuskirjoituskil-
pailut. Osaisiko joku kertoa 
- vaikkapa vain vähänkin - 
raittiustyöstä Kurkijoella? 
Kaikille muistelijoille lu-
paan kirjapalkinnon.
 Kirjallisuuden mukaan 
Kurkijoella toimi Raittiuden 
Ystävien jäsenyhdistyksinä 
ainakin:
- Kurkijoen Raittiusyhdistys 
Valkama II
- Raittiusyhditys Oksa IV
- Raittiusyhditys Oras IX
 Monia muitakin on täyty-

pe 28.3.  Armas
la 29.3.  Jouni, Joni, 

Joonas, Joona, 
Jonne, Jonni

su 30.3.  Usko, 
Ahvenanmaan 
demilitari-
soinnin ja 
neutralisoinnin 
juhlapäivä, 
kesäaika 
alkaa

ma 31.3.  Irma, Irmeli
ti 1.4.  Raita, Pulmu
ke 2.4.  Pellervo
to 3.4.  Sampo, Veeti
pe 4.4.  Ukko
la 5.4.  Irene, Irina, 

Ira, Iro
su 6.4.  Ville, Vilho, 

Vilhelm, 
Viljami, Vili, 
Jami

ma 7.4.  Allan, Ahvo
ti 8.4.  Suoma, 

Suometar
ke 9.4.  Elias, Eelis, 

Eeli, Eljas, 
Mikael 
Agricolan  
päivä, suomen 
kielen päivä

to 10.4.  Tero

28.3. Mutta nyt Kristus on 
herätetty kuolleista, esi-
koisena niiden joukosta, 
jotka ovat kuolleet. Kun 
kerran kuolema sai al-
kunsa ihmisestä, samoin 
kuolleiden ylösnousemus 
on alkanut ihmisestä. 1. 
Kor. 15:20-21

29.3. Kivi, jonka rakentajat 
hylkäsivät, on nyt kul-
makivi. Herra tämän 
teki, Herra teki ihmeen 
silmiemme edessä. Ps. 
118:22-23

30.3. Aamun koittaessa Jee-
sus seisoi rannalla, mutta 
opetuslapset eivät tunte-
neet häntä. Jeesus huusi 
heille: ”Kuulkaa, miehet! 
Onko teillä mitään syötä-
vää?” Joh. 21:4-5

31.3. Simon Pietari meni 
veneeseen ja veti verkon 
maihin. Se oli täynnä 
isoja kaloja, mutta vaikka 
kaloja oli paljon - kaikki-
aan sataviisikymmentä-
kolme - verkko ei reven-
nyt. Joh. 21:11

1.4. Jeesus sanoi: ”Tulkaa 
syömään.” Kukaan ope-
tuslapsista ei rohjennut 
kysyä: ”Kuka sinä olet?”, 
sillä he tiesivät, että se oli 
Herra. Joh. 21:12 

2.4. ”Jos tämä kaikki on-
kin uskomatonta niiden 
silmissä, jotka noina 
päivinä ovat jäljellä tästä 
kansasta, tarvitseeko sen 
olla uskomatonta minun 
silmissäni?” kysyy Herra 
Sebaot. Sak. 8:6-8

3.4. Te surmasitte elämän 
ruhtinaan! Mutta Jumala 
herätti hänet kuolleista; 
me olemme sen todistajia. 
Ap. t. 3:15

4.4. Katukaa siis syntejänne, 
jotta ne pyyhittäisiin pois, 
kääntykää, jotta Herra 
antaisi tulla virvoituksen 
ajan ja lähettäisi Jeesuk-
sen, teille ennalta valit-
semansa Voidellun. Ap. t. 
3:19-20

5.4. Kun voimani uupui-
vat, hän tuli avukseni. 
Nyt olen saanut rauhan, 
Herra piti minusta huo-
len. Ps. 116:6-7

6.4. Sitten hän kysyi toista-
miseen: ”Simon, Johan-
neksen poika, rakastatko 
minua?” ”Rakastan, Her-
ra”, Pietari vastasi, ”sinä 
tiedät, että olet minulle 
rakas.” Jeesus sanoi: 
”Kaitse minun lampaita-
ni.” Joh. 21:16

7.4. Kun olit nuori, sinä 
sidoit itse vyösi ja menit 
minne tahdoit. Mutta 
kun tulet vanhaksi, sinä 
ojennat kätesi ja sinut 
vyöttää toinen, joka vie 
sinut, minne et tahdo.” 
Joh. 21:18

8.4. Te olette hajottaneet 
laumani, päästäneet 
lampaani omille teilleen 
ettekä ole pitäneet niistä 
huolta! Mutta minä kyl-
lä pidän huolen teistä: 
minä vaadin teidät tilille 
pahoista teoistanne.  Jer. 
23:2

9.4. Minä annan niille pai-
menia, jotka huolehtivat 
niistä. Enää ne eivät 
pelkää eivätkä säiky, eikä 
yksikään niistä joudu 
hukkaan, sanoo Herra. 
Jer. 23:4

10.4. Kaitkaa sitä laumaa, 
jonka Jumala on teille 
uskonut, älkää pakosta, 
vaan vapaaehtoisesti, 
Jumalan tahdon mukaan, 
älkää myöskään alhai-
sesta voitonhimosta, vaan 
sydämenne halusta. 1. 
Piet. 5:2

Tervehdys vauvaperheestä! 
7-vuotias Saana, 4-vuotias 
Nea ja 2-vuotias Mona sai-
vat tammikuussa pikkusis-
kon. Uusi tulokas kastettiin 
Alastaron kirkossa, ja neljäs 
tyttäremme sai samalla ni-
men Martta Fiia Antrea.
 Martta oli tyttöjen isän 
isoäidin nimi, Fiia äidin 
antama hellittelynimi, ja 
Antrea viittaa luonnollises-
ti karjalaisiin juuriin äidin 
puolelta. Antrea valittiin 
nimeksi, koska Pulli-alkui-
sia nimiä löytyy vanhastaan 
juuri Karjalan Antreasta. 
Oman esi-isäni tulosuuntaa 
Kuolemajärven Pihkalaan ei 
tiedetä, mutta Antreaa voi-
daan pitää yleisesti Pullisien 
jonkinlaisena ”kantapaikka-
na”.
 On melkoisen tavallista, 
että lasten nimiin haluaa jät-
tää jälkiä historiasta. Mei-
dän lähipiirissämme Kurki-
joen Heinosiin ja Kaukolan 

Kuvassa viisiviikkoinen Martta-tyttö mummin tekemässä kastepuvussa, johon on kirjailtu 
kaikkien puvussa kastettujen 13 lapsenlapsen nimet ja kastepäivät.

Kastejuhlan kuulumisia
Pesseihin viittaavat muun 
muassa nimet Anna, Maria 
ja Beata. Sisareni lapsi sai 
vuosia sitten kauniin kol-
mannen nimen Karelia.
 Pidän hienona sattumana 
sitä, että juuri meille syntyi 
neljä tytärtä. Molempien 
suvuista löytyy tarinoita 
lujatahtoisista naisista. 
 Alussa mainittu Martta-
isoäiti menetti miehensä 
sodassa, mutta pyöritti 
maatilaa ja kasvatti samal-
la neljä vahvaa ja itsenäistä 
tytärtä. Omasta suvustani 
tiedän kaksi 1800-luvun 
vahvaa naista, jotka mie-
hiensä kuoltua saivat pitää 
maatilan omassa hallussaan, 
mikä tuohon aikaan oli vielä 
harvinaista. 
 Muistan kuolemajärve-
läisen tätini lausahduksia, 
jotka kuulin häneltä noin 
10-vuotiaana tyttönä. Hän 
totesi kerran vakavana: 
”Meiän tytöt ei ole mitään 

vaan-tyttöi”, ja sai lauseen 
painumaan lapsen mieleen 
mahtavaksi loppuelämän 
voimavaraksi.
 Toinen lausahdus oli 
kuopukselle tarkoitettu 
hemmottelu, kun hän leipä-
tiinun viimeisiä taikinoita 
kaapiessaan sanoi ilmeisesti 
vanhan sanonnan: ”Hierti-
äiskakkara kaikista kau-
nein”, tarkoittaen muutakin 
kuin kaavitusta taikinasta 
tehtyä viimeistä leipää. 
Voitte kuvitella 10-vuotiaan 
kuopuksen ilon. Sanonnan 
todenperäisyydellä ei ollut 
tässä tapauksessa mitään vä-
liä, tärkeintä oli sukulaiselta 
saatu hellittely ja henkinen 
”vahvistus”.   
 Onkohan muilla lukijoilla 
vielä julkaisematta vanhoja 
sanontoja ja elämänohjeita? 
Ainakin minua tällaiset tari-
nat kiinnostaisivat!

Taina Lehto 

Aino Toivonen o.s. Veijalainen täytti 90 vuotta 16.3. Hollolassa Pyhäniemen vanhainkodissa. 
Syntymäpäiväkuvassa naisia neljässä polvessa: vasemmalta Ainon tytär Pirkko Liisi Kuh-
monen, Hiitolan Tiuralan kylästä kotoisin oleva Aino Toivonen sekä Pirkon tytär Johanna 
Kuhmonen sylissään kuuden viikon ikäinen tyttärensä Ida Kuhmonen.

Aino Toivonen 90 v.
Merkkipäiviä

Perheuutisia

nyt olla. Jollakulla lukijalla 
saattaa olla jäsenkorttikin 
vielä tallella. Kirjoitusten 
toivotaan olevan Kurkijo-
kelaisen toimituksessa, os. 
Koulukuja 7, 32200 LOI-
MAA tai e-mail: toimi-
tus@kurkijokelainen.inet.fi , 
kesäkuun loppuun mennes-
sä. Muisteluita julkaistaan 
lehdessä sopivin väliajoin.

Kari Rahiala

Karjalan ja muiden pak-
koluovutettujen alueiden 
palautuskysymystä esillä 
pitävä Turun Seudun Kar-
jalaklubi sai maanantaina 
17.3. mieluisan arvovieraan, 
kun klubi sai informoida 
maan ulkoministeriä Ilkka 
Kanervaa niistä tunnoista, 
joita ns. Karjalan kysymys 
suuressa joukossa kansalai-
sia herättää.
 Tärkeätä klubilaisten mie-
lestä on se, että valtiollisen 
johdon tulisi reilusti ottaa 
korkealla tasolla asia esille 
Suomen etujen mukaisesti 

Ulkoministeri Kanerva
Karjalaklubin vieraana

ja pyrkiä osoittamaan, että 
pakkoluovutettujen aluei-
den palautus toisi poliittisia, 
taloudellisia ja keskinäistä 
luottamusta parantavia etu-
ja win-win –hengessä sekä 
Venäjälle että Suomelle.
 Kanerva piti tilaisuutta 
hyvänä ja kertoi häntä 
erityisesti miellyttäneen 
havainnon, että klubin ka-
ikki läsnä olleet jäsenet 
toivat puheenvuoroissaan 
palautusperustelut esille 
kiihkottoman asiallisesti. 
Päämäärään tuleekin pyr-
kiä sitkeästi, mutta asioista 

rauhallisesti neuvotellen ja 
kumpaakin osapuolta kuun-
nellen ja kunnioittaen.  
Kiittäessään ministeri Ka-
nervaa klubille suomastaan 
ajasta klubin puheenjohtaja 
emeritusprofessori Pentti 
Kosonen toivoi, että mi-
nisteri voisi painaa “kesto-
muistiinsa” klubin esittämät 
ajatukset. Kososen mielestä 
ne rohkaisisivat ja kannus-
taisivat ministeriä viisaalla 
tavalla ottamaan Karjala-
kysymyksen esille koko 
laajuudessaan ministerin 
toimintakentällä. 
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ten tutkimusten edistyminen 
ja mieltä askarruttavat ky-
symykset. Kokoontumis-
päiväksi on vakiintunut 
kuukauden kolmas torstai. 

Vuodesta toiseen on mu-
kana ollut sama 12-14 hen-
kilön perusjoukko. Oman 
mausteensa kokouksiin on 
tuonut vaihteleva määrä 
muutaman kerran kävijöi-
tä. Useimmat heistä ovat 
hakeneet tietoa omista 
Hiitolasta tai Kurkijoelta 
löytyvistä juuristaan, ovat 
olleet aloittelemassa suku-
tutkimustaan ja/tai tulleet 
mukaan saamaan vinkkejä 
sukututkimukseensa. 

Mukana on ollut myös 
intohimoisia jo sukukirjan 
tai -kirjoja julkaisseita tut-
kijoita, jotka ovat hakeneet 
lisää tietoja määrätyistä 
karjalaisista suvuista. Sa-
moin lähikuntien Lumivaa-
ran, Jaakkiman, Parikkalan 
ja Kirvun sukuja tutkivia 
henkilöitä on käynyt koko-
uksissa, joten kokouksiin 
osallistujia on ollut keski-
määrin 15 henkilöä. Myös 
pääkaupunkiseudun hiito-
laisten ja kurkijokelaisten 
seurojen edustajia on pis-
täytynyt kokouksissa. 

Vuonna 2007 piiri on 
käynyt läpi edellisenä 
vuonna aloitetut Kurkijoen 
ja Hiitolan kylät, perehtynyt 
ortodoksisukuihin ja pitäjien 
kantasukuihin. Piirin edus-
tajat (Veikko Repo ja Pentti 
Kilpiö) ovat olleet Kurkijo-
en pitäjäjuhlilla Loimaalla 
esittelemässä sukututkimus-
ta. Edustajat (Veikko Repo 
ja Tauno Siitama) olivat 
myös Sikiön sukuseuran 
vuosikokouksessa autta-
massa sukututkimuksessa 
ja saamassa tietoja Sikiön 
suvusta. Veikko Repo on 
käynyt kesällä Kurkijoki-
museolla tunnistamassa 
vanhoja valokuvia. 

Kari Tontti Hiitolan Tou-
naalta piti esitelmän Suo-
men Tonteista, joita on alle 
200 Suomessa. Ville Laakso 
kertoi sukututkimuspiirin ja 
Kurkijoki-Seuran yhteisessä 
tilaisuudessa kaivauksista 
Hiitolassa ja Kurkijoella. 
Läsnä oli noin 40 henkilöä. 

Kurkijoen-Hiitolan su-
kututkimuspiirillä oli pöytä 
Sukututkimuspäivillä Kar-
jalatalolla. Harri Kekki ja 
Veikko Repo olivat PC:t 
mukanaan molemmat pitkät 
päivät jakamassa ja vastaan-
ottamassa ko. pitäjien sukui-
hin liittyvää tietoa. Riitta 
Sainio oli mukana Sikiön 
sukuseuran edustajana ja 
Liisa Koistinen edusti su-
kututkimuspiiriä. Pöydän 
ääreen pysähtyi henkilöitä 
tasaisena virtana kumpana-
kin päivänä. 

Kuluneen vuoden aikana 
Harri Kekki ja Veikko Repo 
ovat käyneet  läpi yhteisiä 
tietoja ja seuloneet niistä 
virheitä pois. Projektiin 
ovat osallistunut myös Kari 
Tontti ja Tauno Pessi. Täy-
dennystä on saatu, ja tiedot 
ovat yhtenäistyneet. 

Internet-toimikuntaan 
ovat kuuluneet Ville Laak-
so, Mauri Rastas, Antti 
Laukkanen, Tapio Nikkari 
ja Veikko Repo. Toimikun-
ta kokoontui vuonna 2007 
kaksi kertaa. Neuvotteluja 
on käyty runsaasti sähkö-
postin välityksellä. 

Seuran 
muu toiminta

Karjalan Liitto on Kurki-
joki-Seuran kattojärjestö ja 
siksi luonnollinen yhteistyö-
kumppani. Liitto informoi 
Seuran johtoa säännölli-
sesti kiertokirjein ja muin 
tiedottein.

Seura on osallistunut 
Pääkaupunkiseudun Karja-
laisyhteisöt Pääsky ry:n jär-
jestämiin tapahtumiin 20.5. 
ja 3.11. Karjalaan jääneiden 
vainajien muistomerkillä 
Hietaniemen hautausmaalla. 
Seura tarjosi tilaisuudessa 
kahvit yhdessä hiitolaisten 
kanssa. 

Heljä Suveri toimi ke-
säkoti Jollaksessa emäntä-
nä yhden kesäviikon ajan. 
Myös muut seuramme 
jäsenet osallistuivat aktii-
visesti kesäkodin toimin-
taan. Pääskyn hallitukseen 
on Seurastamme kuulunut 
Riitta Sainio. Seura on mak-
sanut Pääskyn jäsenmaksun 
vuonna 2007. 

Kurkijoki-Seuran vuosi-

kokous pidettiin 11.3. Kar-
jalatalon Wärtsilä- salissa. 
Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Kari Rahiala. Mukana 
oli 17 henkilöä.

Karjalan Liitto järjesti 
Pitäjämessut 14.4. Karja-
latalolla. Seura osallistui 
messuille yhdessä Kurkijo-
ki-Säätiön kanssa. Olimme 
tehneet  erittäin edustavan 
näyttelyn sekä julisteen Kur-
kijoesta. Sukututkimuspiiri 
oli myös edustettuna. 

Seura järjesti yhdessä 
sukututkimuspiirin kanssa 
27.9. luennon, jonka aihee-
na oli Arkeologiset kaiva-
ukset Kurkijoella ja Hiito-
lassa. Luennoitsijana toimi 
Ville Laakso. Toinen luento 
oli 27.10. Sen aiheena oli 
Kasvillisuus ja maaperät 
Kurkijoella ja Hiitolassa, 
luennoitsijana Juho Pauk-
kunen. Mukana oli 30-40 
henkilöä. 

Karjala-lehden jouluris-
teilylle osallistuttiin 25.11. 
Siellä jaoimme Kurkijoke-
laisen irtonumeroita ja ker-
roimme toiminnastamme.

Kevätretki
Äijälään

Kurkijoki-Seuran jäsenet ja 
heidän ystävänsä lähtivät 
lauantaina 5.5. tutustumaan 
Kangasalan Äijälään sekä 
Tampereen Verkatehtaassa 
oleviin useisiin museoihin. 
Ajoimme Vanhankirkon 

puiston kautta Tampereen 
keskustaan, josta poimim-
me mukaamme Tampe-
reen kurkijokelaisia.  
Tampereelta mukaan tullut 
Tapio Nikkari esitteli bussin 
ikkunasta näkyviä maisemia 
matkalla Kangasalan karja-
laisen kulttuurin keskuk-
seen Äijälään. Siellä meitä 
jo odottelikin Kauko Ilonen. 
Äijälässä on ehkä maan laa-
jin siirtokarjalaisen kulttuu-
rin keräämis-, taltioimis- ja 
esittelypaikka. Ilonen ker-
toi asiantuntevasti paikan 
noin 27 vuotta jatkuneesta 
toiminnasta. Kävimme läpi 
talon vaiheet sekä yläkerras-
sa oleva kivennapalaisten 
museo ja sen kokoelmat.

Tila on kunnostettu ja 
otettu käyttöön vuonna 
2003. Kangasalle on sijoi-
tettu kivennapalaisia, joten 
Äijälässä on luonnollisesti 
erityisen paljon tietoa Ki-
vennavalta, mutta myös 
muualta pakkoluovutetus-
ta Karjalasta. Kivennavan 
kirkonkellotkin kumahte-
livat nauhalta. Samoin voi 
kuulla kuulokkeilla Edith 
Södengranin runon “Maa, 
jota ei ole”. 

Äijälä on oivallinen juh-
lien pitopaikka. Kangasalan 
Karjalaisten puheenjohtaja 
ja Äijälän talousjohtaja 
Kaarina Lannetta oli koon-
nut vapaaehtoisjoukon, jo-
ka oli valmistanut meille 
maukkaan lounaan. 

Matka jatkui kuin val-
tiovierailu. Äijälästä lähti 
Kaarina Lannetta mukaam-
me oppaaksi ja esitteli 
Liuksialan kartanon van-
han kirkkomaan ja vuonna 
1920 rakennetun kappelin. 
Paikalla on aikanaan si-
jainnut Kangasalan vanhin 
kirkko. Liuksialan kartano-
han on aikanaan kuulunut 
Kaarina Maununtyttärelle, 
jonka kuoleman jälkeen se 
on siirtynyt Creutz-suvulle 
sekä myöhemmin Meur-
man-suvulle. 

Kangasalalta menimme 
Tampereen Vapriikkiin. 
Ensimmäiseksi meillä oli 
opastettu kierros kenkä-
museossa, mutta samassa 
tilassa oli monia muitakin 
museoita, joten tutustuimme 
myös polkupyörä- ja  jää-
kiekkomuseoihin sekä Juice 
Leskisen muistonäyttelyyn. 
Tutuksi tuli myös museon 
kauppa. Retkellä oli mu-
kana 34 henkilöä. Retkestä 
on kerrottu Kurkijokelaisen 
numerossa 11/25.5.2007.

Karjalaisia
juhlia

Karjalaisia kesäjuhlia vietet-
tiin 16.-17.6. Oulussa. Seu-
ran edustajina olivat Kaisu 
ja Kari Raitio sekä Heljä 
Suveri. Piirakkakilpailuis-
sa tuli lasten-sarjassa voit-
to Sauli Saarniolle ja mies-
tensarjassa toinen sija Sami 
Saarniolle. Osallistuimme 
myös lippukulkueeseen. 

Kurkijokelaisten pitäjä-
juhlat kokosivat 11.-12.8. 
Loimaalle myös paljon 
Kurkijoki-Seuran jäseniä. 
Johtokunnan jäsen Ilkka 
Liekari toimi päiväjuhlan 
juontajana. Pidimme myyn-
ti- ja arpajaispöytää esillä 
molempina päivinä. 

Elisenvaaran yhteiskoulu 
täytti 80 vuotta. Seura jär-
jesti syyskuun ensimmäi-
senä päivänä eli päivänä, 
jolloin koulun alkamisesta 
tuli kuluneeksi 80 vuotta, 
Karjalatalolla Elisenvaa-
ran yhteiskoulun entisten 
oppilaiden tapaamisjuhlan. 
Tapaamiseen saapui kolmi-
senkymmentä entistä oppi-
lasta. 

Varsinaiset 80-vuotisjuh-
lat pidettiin 17.11. nykyises-
sä Elisenvaaran koulussa 
Kyrössä. Seuraamme edus-
tivat koulun ensimmäisen 
rehtorin Saimi Sorri-Huk-
kasen tytär Hellikki Matt-
lar, koulun entinen oppilas 

Kari Rahiala ja Seuran pu-
heenjohtaja Sakari Karsila. 
Kurkijoki-Säätiö ja Seura 
luovuttivat yhteisenä lahja-
naan koulun käyttöön ope-
tustaulusarjan suomalaisen 
kirjan historiasta. 

Kurkijoki-Seuran pikku-
joulua vietettiin Karjalata-
lolla 9.12. Tupa oli väkeä 
täynnä. Ohjelmaa oli paljon. 
Emännät tarjoilivat puuroa 
ja väskynäsoppaa sekä kah-
via monien leivonnaisten 
kera.

Edustus ja
tiedotus

Kurkijoki-Säätiön hallituk-
sen puheenjohtajana vuon-
na 2007 toimi Anna-Maija 
Nurminen-Lempinen, ja 
hallituksen varajäsenenä 
oli Riitta Sainio. Säätiön 
valtuuskunnassa vuonna 
2007 ovat edustaneet Jor-
ma Kaartinen ja Eira Sa-
volainen. Karjalan Liiton 
liittovaltuustossa, Karjalan 
Liiton hallituksessa ja Pitä-
jäyhteisöjen Liitossa istuu 
Seuramme johtokunnan jä-
sen Anna-Maija Nurminen-
Lempinen. 

Kurkijokelainen-lehti on 
edelleen keskeinen tiedotus-
väline Seuran toiminnassa. 
Lehden avulla ilmoitamme 
eri tilaisuuksista, retkistä ja 
muusta toiminnasta. Kar-
jala-lehti toimii Seuramme 
toissijaisena tiedotusväli-
neenä. 

Seura lähetti jäsenilleen 
keväällä jäsenkirjeen. Li-
sätietoa Kurkijoki-Seuran 
toiminnasta löytyy myös 
internet-sivuilta osoitteesta 
www.kurkijoki.fi . 

Jäsenyys ja
jäsenmaksu

Kurkijoki-Seuran jäseneksi 
pääsee maksamalla 10 euron 
jäsenmaksun Seuran tilille 
Nordeaan 127150-652130. 
Jos haluaa maksaa myös 
Karjalan Liiton jäsenmak-
sun, pitää maksaa lisäksi 5 
euroa. Viestiosaan pitää kir-
joittaa koko nimi ja osoite. 
Tämä koskee uusia jäseniä. 
“Vanhat” jäsenet saavat ti-
lisiirtolomakkeen jäsenkir-
jeen mukana.

Seuran ainaisjäsenmaksu 
on 100 euroa. Karjalan Lii-
ton jäsenet saavat jäsenkor-
tin, jolla saa erilaisia etuja, 
sekä kaksi kertaa vuodessa 
Karjalan kunnailla –leh-
den.

Riitta Sainio 
kiinnitti Kar-
jalan Liiton 
hopeisen ansio-
merkin Olavi 
Kallioniemen 
rintaan. Toi-
mintaa seu-
raavat Sakari 
Karsila (vas.) ja 
Tapio Nikkari 
(oik.)

Kurkijoki-
Seuran, suku-
tutkimuspiirin 
ja Kurkijoki-
Säätiön yh-
teinen osasto 
Karjalan 
Liiton pitä-
jämessuilla 
huhtikuussa 
oli monen 
kävijän kiin-
nostuksen 
kohteena. 
Myyntipöydän 
takana hääri 
muun muassa 
Kaisu Raitio.

Jatkoa siv. 1
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Kurkijokelaisen edelliseen 
numeroon 5/29.2.2008 poi-
min mukavan kirjoituksen 
50 vuoden takaisesta leh-
destä. Kirjoituksen otsikko 
oli Ä. R. S. O. K. E., eikä si-
inä ollut tietoa kirjoittajasta. 
Epäilin, olisiko kirjoittaja 
mahtanut olla Eero Huit-
tinen, ja toivoin, että joku 
lukijoista varmistaisi asian.
 Toimitukseen tuli kolme 
soittoa. Ensin soitti Kaarina 
Seppälä o.s. Jussilainen, 
joka oli käynyt kirjoittajan 
kanssa samoihin aikoihin 
Elisenvaaran yhteiskoulua, 
kylläkin alemmalla luo-
kalla, koska oli kirjoittajaa 
muutamaa vuotta nuorempi. 
Hän kertoi olevansa varma, 
että kirjoittaja oli Aarno 
Leskinen.
 Niin helposti löytyi oi-
kea kirjoittaja. Elisenvaa-
ran yhteiskoulun matrik-
keli vuosilta 1927-1944, 
jonka on kirjoittanut Rainar 
Hakulinen vuonna 1981, 
kertoo Aarno Leskisestä 
seuraavasti:
 Leskinen, Aarno Ilmari, 
Sri Lanka. S. 30.10.1921 
Rantasalmella. Vanh. met-
sätalousneuvoja Eino Jo-

Ä. R. S. O. K. E.

hannes Leskinen ja Elida 
Rönkkö. Elisenvaaran yh-
teiskoulu I-VII luokat vuo-
sina 1932-40, Varkauden yk. 
VII-VIII 1940-41, yliopp. 
1941, dipl. ins. Helsingin 
Tekn. Korkeakoulu 1950.
 Toiminut matematiikan 
vt. vanh. lehtorina Parik-
kalan yk:ssa ja Savonlin-
nan tyttölyseossa, vuodesta 
1953 lähtien Anglo-Oriental 
(Malaya) Ltd:n palveluk-
sessa Kuala Lumpurissa, 
myöh. Boliviassa ja Tansa-
niassa, nykyisin Sri Lank-
assa. Savonlinnan res.ups.
kerhon puh.joht., Tansani-

Hiitolan Pitäjäseura ry:n 
sääntömääräinen kevätko-
kous pidettiin Porissa 4.3. 
Osallistujia oli tuvan täy-
veltä eli 57 henkeä. 

Avaussanoissaan seuran 
puheenjohtaja Jouko Hä-
mäläinen kiitteli mennees-
tä 40. toimintavuodesta ja 
loi katsauksen huhtikuussa 
pidettävään  Karjalan Liiton 
liittokokoukseen. Kokouk-
sen puheenjohtajaksi valit-
tiin Kari Kaijo ja pöytäkir-
janpitäjäksi seuran sihteeri 
Raija Laaksonen.

Toimintavuoden aikana 
päättyi usean seuramme jä-
senen sekä heimoveljemme 
evakkotie. Vietimme heidän 
muistokseen hiljaisen het-
ken. 

Seuran vuosikertomus oli 
jaettu kaikille kokoukseen 
osallistuville. Vilkkaan ja 
aktiivisen toiminnan vuoksi 
sille olikin kertynyt pituutta 

Hiitolan Pitäjäseuran puheenjohtaja Jouko Hämäläinen ja naistoimikunnan puheenjohtaja 
Leena Peltomaa onnittelivat päivänsankari Airi Viholaista (kuvassa keskellä).

Hiitolan Pitäjäseuran kevätkokouskuulumiset
melkoisesti. Sihteeri esitteli 
tiivistettynä toimintakerto-
muksen antia, joka sisälsi 
runsaasti monenmoista toi-
mintaa, mm. kaksipäiväiset 
Hiitolan pitäjäjuhlat useine 
eri tapahtumineen, äitienpäi-
väjuhlan, kotiseutumatkat, 
tarinaillat, nuorten talvita-
pahtuman, kesäretken, on-
ki- ja pilkkikilpailut, ym. 

Seura muisti aktiivisia 
jäseniään Karjalan Liiton 
hopeisilla ja pronssisilla an-
siomerkeillä. Myönsimme 
pikkutytöstä asti touhuis-
sa mukana olleelle seuran 
jäsenelle ylioppilas Tiina 
Peltomaalle stipendin. Seu-
ramme jäsen Terttu Ketola 
julkaisi runokirjan ”Kukahti 
Karjalas käkönen”. Veimme 
rotinat jäsenperheemme 
poikavauvalle, tarjosimme 
Hiitola-säätiön varttuneen 
väen leiriläisille piiraskoh-
vit pienen ohjelmatuokion 

Kansanedustaja Juha Korkeaoja kertoi kokousväelle matkastaan Karjalan kunnaille.

kera. Teetimme Hiitolan 
vaakunapinssin seuramme 
myyntiartikkeliksi ja hoi-
dimme myös Hiitola-säätiön 
tuotemyynnin. Lauluryhmä-
ryhmä Evakoilla oli myös 
melkoisesti toimintaa, mm. 
useita esiintymisiä.

Vilkas toimintavuosi ja 
seuran hieno menestymi-
nen on kaikkien meidän 
yhteinen juttu, josta kiitos 
jäsenille, järjestämiimme 
tapahtumiin ja erilaisiin 
työtehtäviin osallistuneille, 
kilpailu- ja arpavoittojen 
lahjoittajille, ohjelmansuo-
rittajille sekä toimeliaalle 
naistoimikunnalle. Kiitos 
myös taloudellisesta tuesta 
Hiitola-säätiölle ja Suoden-
niemen Säästöpankille. Seu-
ramme toiminnan ylläpitä-
miseksi ja menestymiseksi 
tarvitsemme teitä kaikkia.

Kaikille kokoukseen 
osallistujille oli jaettu tu-

loslaskelma ja tase, joista 
voimme todeta, et mist’ 
sitä rahhaa on tult’ ja mihi 
on mänt’.  Juhlavuoden ai-
heuttamista ylimääräisistä 
kuluista ja monista seuram-
me järjestämistä ilmaisista 
tapahtumista huolimatta oli 
seuran talous pysynyt hie-
nosti tasapainossa. Kokouk-
sen puheenjohtaja totesikin, 
että rahaa on tullut, rahaa on 
mennyt, mutta on sitä vähän 
jäänytkin. Eli tilinpäätös jäi 
pikkuriikkisen plussan puo-
lelle.

Tilintarkastajat puolsivat 
lausunnossaan tili- ja vas-
tuuvapauden myöntämistä 
hallitukselle ja muille ti-
livelvollisille. Tilinpäätös 
vahvistettiin yksimielisesti 
ja vastuuvapaus myönnet-
tiin. 

Yhteenvetona 40. toimin-
tavuodesta todettakoon, että 
järjestimme yli 50 eri tilai-
suutta tai tapahtumaa, joissa 
osallistumisia oli yhteensä 
noin 2 300. Jäsenmäärä li-
sääntyi tuntuvasti, sillä seu-
raan liittyi vuoden aikana 40 
uutta jäsentä. 

Ennen kokouksen alkua 
saimme viettää pienoista 
juhlahetkeä, sillä monia 
vuosia seuramme pääemän-
tänä toiminut Airi Vihavai-
nen täytti samoihin aikoihin 
pyöreitä vuosia. Puheen-
johtaja Jouko Hämäläinen 
ja naistoimikunnan vetäjä 
Leena Peltomaa kiittelivät 
Airia sadoista… jopa tuhan-
sista maukkaista piirakois-
ta ja pullista, joita tämä on 
monien vuosien aikana eri 
tilaisuuksiimme leiponut. 

Onnitteluihin yhtyi laulun 
ja kukkasten kera koko ta-
rinailtaväki.

Kokouksen jälkeen ilta 
jatkui tarinailtana vieraa-
namme kansanedustaja 
Juha Korkeaoja. Hän ker-
toi kotiseutumatkalaisten 
kanssa tekemästään Karja-
lan matkasta ja vierailusta 
muun muassa Hiitolassa. 
Mielenkiintoinen kerronta 
matkakokemuksista ja näke-
myksistä sai lähes 60-päisen 
yleisön kuuntelemaan häntä 
hiiren hiljaa, ja se jos mikä 
on meiltä karjalaisilta hieno 
saavutus. 

Illan päätteeksi lauloim-
me kaikki yhdessä Karja-
laisten laulun.

Raija Laaksonen

assa asiantuntijayhdistyksen 
hall.jäsen, Dodoma Clubin 
presidentti, Malayan Motor 
Sports Clubin hall. jäsen. 
 Sotien aikana palveluks-
essa Itä-Karjalassa ja Karja-
lan kannaksella. -  Yliluutn. 
- VR 4, Vm 2, Mm 1939-40. 
Kaukomaat ja niiden histo-
ria. Puoliso vuodesta 1953 
Sirkka-Liisa Marjatta Hulk-
konen, II puoliso Pirkko 
Maria Knaapi. Lapset: 
Venla Maria, Valpuri Elida 
ja Lauri Johannes.
 Myös Aarno Leskisen 
veli Mauri Leskinen Jyväs-
kylästä oli nähnyt kyseisen 
kirjoituksen, soitti ja kertoi, 
että Aarno-veljensä Venla-
tytär on nykyään töissä Etio-
piassa Addis Abebassa, Val-
puri-tytär Kööpenhaminassa 
ja poika Lauri asuu Helsin-
gissä. Myös hän kertoi, että 
aikoinaan Aarno valmistui 
metallurgiksi Otaniemestä, 
eikä metallurgeille löyty-
nyt töitä Suomesta, joten 
sen vuoksi Aarno-veljen oli 
pitänyt etsiä töitä ulkomail-
ta. 
 Leskiset asuivat Kurki-
joella Huutomäellä. Vel-
jekset Aarno, Mauri ja Eino 
ovat käyneet Elisenvaaran 
yhteiskoulua. 
 Myös Kaarina Vanhala 
o.s. Huittinen soitti Helsin-
gistä ja kertoi, kuka kyseisen 

luokkatunnuskirjoituksen 
oli kirjoittanut. Hän lohdut-
teli toimittajaa ja sanoi, ettei 
arvaus ollut kovin väärään 
osoitteeseen mennyt, sillä 
hänen veljensä Eero Huitti-
nen ja Aarno “Aake” Leski-
nen olivat olleet hyviä ystä-
viä aina Eeron kuolemaan 
1.1.1985 asti. 
 Kaikkien kolmen soitta-
jan kertomusten perusteella 
Aake Leskisestä sai sellai-
sen kuvan, että hän on ollut 
joka tavalla miellyttävä ja 
hieno mies. Hän oli asunut 
Savonlinnassa kuollessaan 
noin 10 vuotta sitten, ja hä-
net on haudattu vaimonsa 
viereen Isoonkyröön.

Suurlähettiläänä
Kreikassa

Uusin ja myös mielenki-
intoinen uutinen oli, että 
Eero Huittisen vanhin poi-
ka Erkki Huittinen, joka on 
hiljattain täyttänyt 60 vuotta 
on aloittanut 10. syyskuuta 
viime vuonna tehtävät Suo-
men Ateenassa Kreikassa 
sijaitsevan suurlähetystön 
päällikkönä. Siis ulkoasiain-
neuvos Erkki Huittinen on 
nykyinen Suomen Kreikan 
suurlähettiläs. Hän on aloit-
tanut ulkoministeriön pal-
veluksessa jo vuonna 1973. 
Hän on palvellut Suomen 

edustustoissa niin Saksassa, 
Itävallassa, Iranissa, Krei-
kassa ja Kanadassa. 
 Erkki Huittinen on toimi-
nut suurlähettiläänä Malesi-
assa vuosina 1996-2000 ja 
edustuston päällikkönä Los 
Angelesin pääkonsulinvi-
rastossa vuosina 2001-2003. 

Kurkijokelaisen numeroon 
5/29.2. oli poimittu Ä. R. S. 
O. K. E. -niminen juttu 50 
vuoden takaisesta lehdestä. 
Lopussa toimitus kyseli, 
kuka mahtoi olla jutun kir-
joittaja.
 ”Käsiala” ja osittain ta-
pahtumatkin olivat minul-
le tuttuja. Tunsin sen heti 
veljeni Aarno Leskisen kir-
joittamaksi. Hän toimi tuona 
aikana Malayalla (nykyisin 
Malesia) Kuala Lumpuris-
sa paikallisella kaivoksella 
metallurgina. Sinne hän oli 
ajautunut kotimaasta, kos-
ka täällä ei metallurgian 
diplomi-insinööreille ollut 
työtä.
 Sittemmin Aarno työs-
kenteli useissa eri maissa 
vastaavissa tehtävissä sekä 

myös YK:n palveluksessa. 
Mainittakoon mm. Malesia, 
Bolivia, Sri Lanka ja Tansa-
nia.
 Jatkosodan aikana Aarno 
palveli rannikkotykistössä 
Äänisellä ja viime vaiheissa 
Viipurin lahdella. Sotilasar-
voltaan hän oli yliluutnant-
ti.
 Eläkevuosiaan Aarno-
veljeni vietti Savonlin-
nassa osallistuen mm. so-
taveteraanien toimintaan 
paikallisen yhdistyksen ja 
Suur-Savon Sotaveteraani-
piirin puheenjohtajana. Hän 
kuoli 3.4.1996, ja hänet on 
haudattu Isonkyrön hauta-
usmaalle vaimonsa Pirkon 
viereen.

Mauri Leskinen
Jyväskylä

Hän on ollut myös vieraile-
vana tutkijana Harvardin 
yliopistossa. Viimeisin teh-
tävä Suomessa oli ulkoasi-
ainhallinnon tarkastajana.

Raija Hjelm

Kuka kirjoitti?

Aarno Leskinen.
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Ukkoin sano: - Lähe 
messuille.
Mie rupesin valittammaa:
- Ehä jaksa siel laukata,
oikiisti en mie kehtaa
siel ihmisjoukos ruihnata.
Tähä ikkää sitä on näht
vaik mitä ja loput kuvittelen.

Pyyvettii naapuriiki mukkaa.
Sano olleensa viis vuotta 
ulkomail.

Se ol olt sen verra sittane 
reissu,
jot se riitti hänel loppuijäks.

Viime istuin autos, räntää tul
ja vettäki vihasest vihmo.
Tuntu, et kaik autot purstaivat
Messuhallii ja tila loppuu just.
Saatii auto neloskerroksee 
parkkii.
- Männääki rappuja jalan,
saap voimistelut samal.
Kahe käsin riipuin kaitees kii.

Kyl nuoret ovat sitte sommii.
Yks Ruslan-poikaki ol nätti,
ja hää laulo ku enkel.

Sanoin ukol: - Mäne siekii
onnenpyörää pyörittämmää,
siulko on sitä onnii.
Häähä voitti Tulisuudelma-
tanssilipun kopraasa.
Toiset nauro: - Sinne ko
Männöö, jääp sill tiellee.
Mut ei mittää hättää,
miehä riipun lahkees kii,
ei pääse ukko villiintymmää.

   Anna

Riitalle hopeinen 
ansiomerkki
Kurkijoki-Seuran vuosiko-
kouksessa 9.3. Riitta Sainio 
palkittiin Karjalan Liiton 
hopeisella ansiomerkillä. 
Vuosikokouksen puheen-
johtaja Kari Rahiala kiitti 
kauniisti Riittaa suuresta 
työpanoksesta Kurkijoki-
Seuran, kurkijokelaisuuden 
ja karjalaisuuden hyväksi. 
Huomioiminen oli saajal-
leen täysi yllätys.
 Riitta Sainio on ollut 
Seuran johtokunnan jäsen 
vuodesta 1998 alkaen, josta 
ajasta viisi vuotta puheen-
johtajana ja kaksi vuotta ja 
edelleen varapuheenjohtaja-
na. Tämän lisäksi Riitta on 
toiminut naistoimikunnan 

ja/tai järjestelytoimikunnan 
jäsenenä ja myös vetäjänä 
vuodesta 1998 alkaen.
 Riitta Sainio on myös ol-
lut aktiivisesti mukana Pää-
kaupunkiseudun karjalaisten 
Pääsky ry:n toiminnassa ja 
sen johtokunnan jäsenenä 
vuodesta 1998 alkaen. Myös 
Karjalan Liiton naistoimi-
kunta on saanut nauttia Rii-
tan arvokkaasta avusta mo-
nissa tilaisuuksissa. Riitta 
on ollut Kurkijoki-Säätiön 
hallituksen varajäsen vuo-
desta 2005 ja pitäjäjuhlien 
toimikunnan jäsen vuodesta 
2006 alkaen. 

Liisa Koistinen

Karjalan Liitto valitsi jo 
seitsemännen kerran vuoden 
virvottavan. Karjalaisilla 
perinneruokamarkkinoilla 
lauantaina 15.3. virvottiin 
kotiseutuneuvos Aira Viita-
niemi. Mukana virpomassa 
olivat Liiton puheenjohtajat 
Markku Laukkasen johdol-
la.
 Eurokokki ja keittiö-
mestari Aira Viitaniemi 
on syntynyt Koivistolla 
Karjalan kannaksella. Hän 
on karjalaisten ruokien ja 
karjalaisen ruokakulttuurin 
erityisosaaja ja karjalaisen 
ruokaperinteen puolestapu-
huja niin Suomessa kuin ul-
komaillakin. Monipuolinen 
karjalainen ruoka on hänelle 
sydämen asia, ja hän haluaa 
välittää tietoa perinneruoista 
ravintola- ja keittiöalan am-
mattilaisille ja erityisesti 
nuorille. Eurokokkina hän 
on usein tuomarina mes-
suilla, tapahtumissa ja eri-
laisissa kilpailuissa. 
 Aira Viitaniemen perhe 
joutui jättämään Koiviston 
kaksi kertaa. Ensimmäisel-
lä kerralla Aira oli neljän 
kuukauden ikäinen ja toi-
sella kerralla neljävuotias. 
Mutkien kautta perhe asettui 
Varsinais-Suomeen, jossa 
koivistolaisen aattolohkon 
ja perunapiiraiden tekemi-
sen Aira oppi jo pienestä pi-
täen äidiltään. Murrosiässä 
kaikki karjalaisuuteen liitty-
vä oli vastenmielistä, mutta 
äidin mielestä hänen piti 
opetella ruokien tekoa.
 Muutettuaan nuorena ai-
kuisena Helsinkiin tuntuivat 
karjalaiset tavat ja karjalai-

Serkusten Sinikka Helanderin (kesk.) ja Elvi Miikkulaisen (oik.) leipomat karjalan- ja peru-
napiiraat menivät kaupaksi alta aikayksikön. Myyjäisissä nopeat syövät hitaat. 

Vuoden virvottava 
on Aira Viitaniemi

nen ruoka Aira Viitaniemestä 
tutuilta ja turvallisilta. Ruo-
kien valmistustaidon hän oli 
oppinut kuin itsestään. Hän 
on iloinen siitä, että nyky-
ään nuoriakin kiinnostavat 
karjalaiset ruoat. Monet ha-
luavat tietää, millainen on 
karjalainen menu ja miten 
perhejuhlissa ruokapöytä 
katetaan karjalaisittain. 
 Palmusunnuntain virpo-
minen tuli kotiseutuneu-
vos Viitaniemelle tutuksi 
jo lapsena. Karjalaiseen 
tapaan käytiin virpomas-
sa naapureita ja sukulaisia 
palmusunnuntaina ja sama 

kierros tehtiin uudestaan 
viikon kuluttua pääsiäispäi-
vänä, jolloin virpomispalkka 
noudettiin. Palkkana olivat 
esimerkiksi karamellit, kek-
sit tai värjätyt kananmunat.

Kurkijokelaiset
ruokamarkkinoilla

Kurkijoki-Seura oli varan-
nut pöydän perinneruoka-
markkinoilta Karjalatalolta 
samaisena lauantaina. Kar-
jalanpiiraita olivat leiponeet 
serkukset Sinikka Helander 
Helsingistä ja Elvi Miikku-
lainen Loimaalta. Muita 

leipomuksia olivat tehneet 
Riitta Sainio serkkuineen. 
 Kurkijokelaisten pöydän 
vieressä omia tuotteitaan 
myivät Pääsky ry:n aktii-
viset naiset. Ei siis mikä 
ihme, että näiden pöytien 
äärellä kävi aikamoinen 
vilske heti, kun Karjalata-
lon ovet aukaistiin yleisöl-
le. Ensimmäisenä tekivät 
kauppansa perunapiiraat ja 
kaalipiirakat. Lanttupiiraita 
ja -kukkosiakin kyseltiin. 
Myös juureen leivottu leipä, 
johon olisi käytetty ainoas-
taan ruisjauhoja, oli haluttu-
jen listalla. 

Varmasti myös kaurakiis-
seli olisi tehnyt kauppansa. 
Pääsiäisen läheisyys tuntui, 
siispä makeatkin leivon-
naiset kelpasivat ostajille 
hyvin. Kurkijokelaisten ei 
tarvinnut viedä kotiin mi-
tään, kaikki tuli myydyksi.  

Karjalan Liiton puheen-
johtajat virpoivat kukin 
vuorollaan kotiseutuneuvos 
Aira Viitaniemen. Vasem-
malta Markku Laukkanen, 
Aira Viitaniemi, jonka takaa 
pilkistää Matti Puhakka ja 
Marjo Matikainen-Kall-
ström. Myös Risto Kuisma 
ja Pertti Viinanen olivat 
virpojien joukossa. Airan ei 
tässä tapauksessa tarvinnut 
palkita virpojiaan, jotka tote-
sivat, että he ovat palkkansa 
saaneet jo moneen kertaan, 
kun ovat saaneet nauttia Ai-
ran herkuista vuosi toisensa 
perään. Päin vastoin he 
halusivat virpovitsan lisäksi 
ojentaa Airalle muistoksi 
komean kulhosarjan hedel-
mineen.

Vuosia sitten palatessani 
opiskelumatkalta Kajaanis-
ta kävin tapaamassa iäkästä 
paluumuuttajaystävääni 
Sotkamossa. Hän esit-
teli minulle kirjan Stalinin 
uhreista. Automaattisesti 
kävin etsimään niiden ih-
misten nimiä, joiden tiesin 
menneen Neuvosliittoon. 
Löysinkin niitä ja kirjasin 
tiedot vihkooni.
 Tuli kesä ja pitäjämme 
kesäjuhlat. Tapasin tuttuja 
”varttuneita herroja” ja ky-
syin heiltä, kertoiko heille 
sellainen tai sellainen nimi 
mitään. Toinen sanoi yhden 
olleen hänen setänsä, joka 
muutti Amerikasta Neuvos-
toliittoon. Enempää hän ei 
tiennyt. Kerroin hänelle tä-
män sedän ja hänen vaimon 
kohtalon. Vielä samaisena 
kesänä kyseisellä miehellä 
oli mahdollisuus käydä Sta-
linin uhrien hautapaikalla 
Karhumäessä.
 Samana kesänä tulostin 
internetistä Stalinin uhreja. 

Järjestellessäni nyt paperei-
tani kyseinen luettelo tuli 
vastaan. Syvennyin siihen 
uudelleen. Kaikkien koh-
dalta ei löydy internetistä 
tietoa siitä, milloin he oli-
sivat lähteneet Amerikkaan 
ja keiden kanssa.
 Hiitolasta lähtenyt Emil 
Pääskynen (s. 25.3.1906) 
kohtasi määränpäänsä 
9.1.1938 ja Simo Pen-
tikäinen (s. 15.4.1899) 
10.2.1938. Emil Mikonpoi-
ka Pääskysestä on maininta: 
sekatyöläinen, Priozerskin 
metsätyömaa, Puutosin piiri. 
Simo Simonpoika Pentikäi-
sestä puolestaan kerrotaan, 
että hän oli mekaanikko Vil-
gan koneasemalla Äänisen 
piirissä.
 Se, miten Amerikasta ja 
Suomesta lähdettiin Neu-
vostoliittoon, on sitten ko-
konaan oma tarinansa. Itse 
olen saanut tietojaa suoraan 
kolmelta iäkkäältä naishen-
kilöltä.

P. P.

Löytöjä

Matkailumessuilla Nyt jos se hiittää nuri,
on mummoki entine.

Messuil ol paljo tunkijoita.
Olha ulkomaaosastol
halpoi matkoi ja kilpailui,
kaik voa netis.
Siinäs se, kaik on konneel.
Kotmaaosasto ol pia ravattu.
Sanoin: - Tää riitti ja kiitti.
Mut ku sain vehnäst ja kohvii,
rupes vähä helpottammaa. 

Ukot innol kahto tyttölöi,
ko hyö hepenis heilu ja tanssi.

Kamarineuvos Kari Rahiala sai kunnian kiinnittää Riitta 
Sainion rintapieleen Karjalan Liiton hopeisen ansiomerkin. 
Merkin anominen oli pidetty täysin salassa saajalta itseltään 
ja melkein kaikilta muiltakin, joten yllätys oli täydellinen.
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Lehtemme 22.2. ilmesty-
neessä numerossa oli Eero 
Toiviaisen herättävä kirjoi-
tus ”Mielenkiintoisia gradun 
aiheita” ja sille nimenomaan 
ajatuksia pöyhivä alkuotsa-
ke ”Kiinnostaako karjalai-
suuden tutkiminen?” 25.1. 
ja 8.2. ilmestyneissä Kurki-
jokelaisissa oli Lauri Pölkin 
vastaavanlaiset kirjoitukset 
”Kurkijokelaisuuden säi-
lyminen - säilyttäminen”, 
jonka otsikko yksinkertai-
sesti määrittelee kaikkein 
kipeimmän kipukohdan 
kaikelle sille, mitä meidän 
tulee tehdä, jotta kurkijoke-
laisuus säilyisi.

Laurin kirjoituksissa tu-
levat esiin aivan samat tun-
teet kuin allekirjoittaneella. 
Tosin en muista kotikylän 
Riekkalan maisemaa niin 
valokuvantarkasti kuin hän 
omansa, mutta tiedossahan 
on, että kulttuurimaisema on 
lähes 100-prosenttisesti hä-
vitetty ja täysi 100 prosen-
tin hävitys lähestyy hyvää 
vauhtia. Luontomaisemaa 
ei onneksi niin helposti saa 
hävitettyä, vaikka jonkinas-
teista muutosta koko ajan 
tapahtuu siinäkin. Omakoh-
taisena tunteena voin kertoa, 
että kerran olen käynyt syn-
nyinpaikallani, mutta hevin 
en toista kertaa Riekkalaan 
mene, sillä se, mitä siitä 
muistan, on kadonnut jonne-
kin, ja vihaiseksi sellaisesta 
vain tulee.

Laurin näkemys, että 
”ei koskaan enää sinne” 
-ihmisille olisi kurkijoke-
laisuus jotenkin kokonaan 
poissa pelistä, ei mielestäni 
ole täysin pätevä. Toisaalta 
Laurin jatkoilmaisu ”toisille 
taas herää ajatuksia, mitä on 
kurkijokelaisuus, miten se 
säilyy, miksi sitä pitäisi säi-
lyttää ja mitä pitäisi tehdä” 
on täsmälleen oikea, tärkeä 
ja tosi ajatus meidän ohje-
nuoraksemme. Ko. ajatus 
sopii kaikille kurkijokelai-
sille kiukku- tai masentunei-
suustasosta riippumatta.

Mielestäni sukututkimus 
on tehokkain ”yleisölle” so-
piva tapa tutustua juuriinsa 
ja entiseen kotiseutuunsa. 
Se ihan pakottaa siihen. 
Tunnustaudun tosin niihin 
sukututkijoihin, jotka ovat 
enemmän kiinnostuneita 
siitä, mistä esi-isät ovat 

Kurkijoki-tietoa piilossa?
tulleet, kuin nykypolvien 
tilanteesta. En osaa sanoa, 
miksi niin. Mielenkiintoisi-
ahan molemmat tutkimus-
suunnat ovat.

Eeron kirjoituksessa on 
siis jo otsikointi täyttä asiaa. 
Kirjoituksen evakkoreissun 
kuvaus on mielestäni juuri 
sellainen, kuin sen pitääkin 
olla. Valitettavasti usein 
kovin omakohtaiset koke-
mukset ja niiden kuvaukset 
eivät erityisesti nosta tieto-
tasoa evakkoreissun pyör-
ryttävästä kurjuudesta, sillä 
sitähän se oli, kukapa sitä ei 
tietäisi.

Eero tuo ansiokkaasti 
esiin gradu- tai muunkin 
tasoisen tutkimuksen hyö-
dylliset aiheet ja kohteet. 
Tärkeys on siinä, että tie-
to - tosin mieluimmin ja-
lostetussa muodossa - on 
yksinkertaisesti pelkästään 
hyödyllistä, mutta jalos-
tumattoman ”raakadatan” 
valtava määrä tukahduttaa. 
Eero listaa tekstissään erit-
täin selkeästi perustellen 
tutkimuksen aiheitakin, jot-
ka ovat, mikä parasta, myös 
otsikkonsa mukaisesti mie-
lenkiintoisia.

Eräs aiherajoitus tulee 
kuitenkin mieleen. Useat 
tässä esiin tulleet tutkimuk-
sen aihe-ehdotukset ovat 
oikeastaan laajempia kuin 
”Kurkijoki”. Esimerkiksi 
erittäin mielenkiintoista ai-
hetta ”sotalapsien sopeutu-
minen” on vaikea rajoittaa 
pelkästään kurkijokelaisiin 
sotalapsiin, mikä tietysti 
sopisi teoriassa kurkijoke-
laiseen tutkimukseen. Ts. 
jos kysytään, mikä erottaa 
kurkijokelaisten sotalasten 
kohtalot muista sotalapsista, 
todennäköisesti havaitaan, 
että ei mikään. Siis pitäi-
si ehkä keskittyä selkeästi 
kurkijokelaisiin aiheisiin 
ja jättää yleiskarjalaiset ai-
heet esimerkiksi Karjalan 
Liitolle.

Tie muistista
oikealle tutkijalle

Entä mitä sitten tarkoittaa 
tämän kirjoituksen otsikko 
”Kurkijoki-tietoa piilossa?” 
Kurkijoki-Seuran vuosiko-
kouksessa 9.3. kävi ilmi, 
että monella kurkijokelai-
sella (kuka tietää, kuinka 

monella) on tiedossaan, ts. 
muistissaan, sopivia aiheita 
kurkijokelaista tutkimusta 
varten, mukaan lukien gra-
dua pienemmät tutkimukset 
ja kirjoitukset. Jopa aineis-
ton joihinkin kohteisiin mai-
nittiin olevan jo olemassa-
kin.

Tämä on todella hieno 
juttu, mutta miksi ko. aiheet 
ovat piilossa, siis vain jon-
kun ihmisen muistissa. Toi-
sin sanoen kurkijokelaisen 
tutkimuksen tekijä saattaa 
olla jo olemassa, mutta hän 
ja aihe eivät pysty kohtaa-
maan toisiansa.

Ratkaisu on Internetissä 
kaikkien kiinnostuneiden 
luettavissa oleva aiheluette-
lo, nimenomaan Kurkijoen 
ikiomalla kotisivulla www.
kurkijoki.fi  oleva, jatkuvasti 
päivitettävä luettelo tar-
peellisine tietoineen. Sieltä 
sitten voi aiheita etsivä kä-
tevästi katsoa valikoimaa. 
Vetoankin tutkimusaiheita 
tietäviin kurkijokelaisiin: 
älkää pitäkö tietojanne ja 
aihe-ehdotuksianne pii-
lossa, vaan lähettäkää ne, 
mieluimmin sähköpostitse, 
sivuston webmasterille, jo-
ka sitten muokkaa ne yhte-
näiseen muotoon.

Aloitan itse esimerkeil-
lä historiasta. Asiantuntijat 
saavat sitten määritellä, 
ovatko kirjoitelma- vai 
väitöskirjatasoa. 1) Kur-
kijoen kaupungin historia, 
2) Kurkijoen linnavuoret ja 
3) Kurkijoen asutus Vatjan 
viidenneksen vuoden 1500 
verokirjan mukaan. Kun 
katsoo www.kurkijoki.fi :n 
alavalikosta ”Mitä nykyisin 
puuhataan”, niin näkee ko. 
listan ensiversion.

Lisäksi - näistä kurki-
jokelaisuuden säilymiseen 
liittyvistä asioista ja säi-
lyttämisen toteuttamisen 
vaihtoehdoista olisi erit-
täin hyödyllistä keskustella 
täällä lehtemme palstoilla. 
Lauri ja Eero aloittivat tär-
keän keskustelun ja tässä 
on jatkoa. Kirjoittakaa leh-
teemme, hyvät ihmiset eli 
kurkijokelaiset, mielipitei-
tänne. Niitä tarvitaan.

Mauri ”Kurki” Rastas
webmaster@kurkijoki.fi 
Puh. (09) 541 3551

Suomessa asuu nykyään 
monen eri maan kansalaisia. 
He haluavat tietenkin tutus-
tua maamme tapoihin. Kun 
Abdullah ja Jussuf kuulivat 
vapaa-ajan harrastuksestam-
me nimeltään pilkkiminen, 
he ottivat siitä selvää ja 
kuultuaan, että se on kalas-
tamista päättivät paneutua 
siihen oikein kunnolla.
 Kun järvi vihdoinkin 
jäätyi, Abdullah ja Jussuf 
päättivät antautua pilkki-
harrastukselle. He olivat 
kyllä kuulleet tarinoita si-
itä, mutteivät olleet koskaan 
pilkkineet. Niinpä matkalla 
piti poiketa ostamaan tar-
vikkeita.
 - Me tarvita yksi jäähak-
ku, Abdullah sanoi myy-
jälle. Kauppias myi heille 
jäähakun, ja kaverukset jat-
koivat läheiselle järvelle. 
Muutaman tunnin päästä 

Pilkkimisen opettelua 
Jussuf tuli kauppaan ja sa-
noi kauppiaalle:
 - Tarvita vielä tusina 
jäähakkuja. Kauppiasta 
kyllä ihmetytti, ja hänen 
teki mieli kysyä, mutta hän 
tuumasi, että omapa on asi-
ansa ja myi auliisti hakut. 
Muutaman tunnin kuluttua 
Jussuf tuli taas kauppiaan 
luo ja sanoi:
 - Tarvita kaikki jäähakut, 
mitä olla myynnissä. Nyt 
kauppias ei enää pysynyt 
nahoissaan, vaan uteliai-
suuttaan otti pilkkimisen 
puheeksi.
 - No, mitenkäs se teidän 
pilkkimisenne etenee? Onko 
kalaa tullut kovastikin?
 - Ei hyvä. Ei me olla saatu 
vielä edes venettä vesille.

* * *

Kalassa ollessa parasta ovat 

edellisen kaltaiset kalajutut 
sekä tositarinat elävästä elä-
mästä kuten seuraava Mar-
tin ja Eeron jutustelu.
 Martti kysyi kevätau-
ringon lämmittäessä vasenta 
poskea sinisiin ajatuksiinsa 
vaipuneena: - Mistähän 
johtuu, että naiset muistavat 
hääpäivänsä paremmin kuin 
miehet?
 Jo vuosia leskenä elel-
lyt Eero, joka nyttemmin 
nautiskeli kukasta kukkaan 
hypellen, vastasi kysy-
mykseen: - No, muistatkos 
sen päivän, kun sait elämäsi 
suurimman kalan?
 - Totta kai, vastasi Mart-
ti.
 - No, luuletkos, että se 
kala muistaa sen?
Että minkäs teet, jos kou-
kussa ollaan, pyristelee 
myös

Teuvo A.  

Kurkijokelaisen tämän vuo-
den numerossa 4 (22.2.) 
Eero Toiviainen tarjosi gra-
dun aiheita tutkimukseen, 
jolla pyrittäisiin saamaan 
vastauksia kysymyksiin 
sota-ajan menetysten vai-
kutuksesta karjalaisen si-
viiliväestön myöhempään 
kuolleisuuteen sekä sodan 
kokemusten vaikutuksesta 
lasten fyysiseen ja psyyk-
kiseen terveyteen tai heidän 
myöhempiin sosiaalisiin 
suhteisiinsa. Gradun aihei-
ksi nämä vaikuttivat varsin 
vaativilta. 
 Apua näyttää tulevan 
pätevimmältä mahdollisel-
ta tasolta. Helsingin yliopi-
ston sosiologian, erityisesti 
väestötieteen professori 
Tapani Valkonen kertoi Ko-
mosten Nuotta -sukulehdes-
sä 2/2007 Maija de Grootin 
ja Liisa Korkkulan haastat-
telemana suunnitelmistaan 
ruveta eläkkeelle jäätyään 
tutkimaan siirtoväen histo-
riaa.
 – Nyt tulisi tutkia mitä 
siirtoväelle oikeasti tapah-

Valkonen haluaa tutkia 
evakkovuosien traumoja

tui. Siitä pitäisi rakentaa 
samanlainen kansallinen 
suurhanke kuin kansalais-
sodan uhritutkimus oli, 
hän sanoo. Vielä 1940- ja 
1950-lukujen taitteessa siir-
toväen sopeutumista uusiin 
asumapaikkoihinsa tutkit-
tiin, mutta mitään seurantaa 
ei Valkosen mukaan ole 60 
vuoden aikana tehty. Syynä 
Valkonen pitää ns. suomet-
tuneisuuden aikaa.
 Vaikka eläkkeelle jäi-
kin, hänellä on huone ja 
tietokoneet yliopistolla ja 
valtava tietokanta..., jonka 
pohjalta tehdä tutkimusta 
evakkouden vaikutuksista 
eri kansalaisryhmiin sodan 
jälkeen. – Aiheitahan riittää! 
Millaisiksi ovat muodostu-
neet kylmän tai lämpimän 
tilan saaneiden elämänvai-
heet, miten ovat pärjänneet 
Karjalasta siirtynyt teolli-
suusväki, yrittäjät tai muut 
väestöryhmät? Ovatko he 
ja heidän lapsensa voitta-
neet vaikeudet, vai vieläkö 
menetykset näkyvät heidän 
elämässään? Millaisia vai-

kutuksia evakkovuosien 
traumaattisilla kokemuksil-
la on ollut aikuisten ja lasten 
henkiseen ja ruumiilliseen 
hyvinvointiin ja mielenter-
veyteen?
 – Tieteellinen tutkimus ei 
kuitenkaan ole ainoa keino 
selvittää evakkokokemusten 
merkityksiä. Toinen keino 
on henkilökohtainen oman 
historian, sen vaiheiden ja 
sen herättämien tunteiden 
läpikäyminen ja pohtiminen, 
sanoo Tapani Valkonen.
 Fullbright-stipendiaattina 
professori Valkonen on per-
heineen kahteen eri jaksoon 
asunut, opiskellut ja luennoi-
nut Yhdysvalloissa Berke-
leyssä ja Baltimoressa. Hän 
on mm. akatemiaprofessori-
na tutkinut erityisesti väes-
töryhmien välisiä sairasta-
vuus- ja kuolleisuuseroja ja 
niiden muutoksia Suomessa. 
Hänen kotisivunsa löytyvät 
nettiosoitteesta www.valt.
helsinki.fi /staff/valkonen/ 

Tapio Nikkari

Pääsiäisristikon ratkaisu
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Hengittävä hirsitalo. Rakenteissa ei
muoveja eikä epäorgaanisia aineita.
Englannin MTV:n valinta Suomen
edustajaksi Grand Designs-ohjelmaan.

Asu terveellisesti, hengitä vapaasti
unelmiesi talossa, Erlund-talossa!

Kotimaan myynti:
Juhani Eklund p. 0400-530 979
e-mail: myynti@erlund-house.com

MELLILÄN HIRSITYÖ
Ysitie 345, 32300 MELLILÄ

MUSIIKKIVÄEN
PALVELUPAIKKA

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

Puh. 762 2669

Vastapäätä Loimaan
Aluesairaalaa

Asianajajia

Asianajotoimisto
HEIKKI RANTANEN
Julkinen kaupanvahvistaja

Kauppalankatu 9–11 B, Loimaa
p. (02) 762 2888, fax 762 2313
heikki.rantanen@kolumbus.fi

Asianajotoimisto
JARI HEIKMAN OY

AA, VT Jari Heikman
AA, VT Katri Ranta-Eskola

VT Kaarina Nylamo
Turuntie 8–14, II krs. Loimaa

Puh. (02) 762 4400, fax 763 1301
jari.heikman@aatsto.inet.fi

www.heikman.com

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

Varatuomari

EHT-
liiton
jäsenErikoishammasteknikko

MARKO ROSENDAHL
Vastaanotto Heimolinnankatu 14 Loimaa

Ajanvaraus puh. (02) 763 1179

Suomen maatalousmuseo 
Sarka, Maaseudun Sivis-
tysliitto ja Maaseudun Tu-
levaisuus käynnistävät yh-
teistyössä kirjoituskilpailun, 
jonka aiheena on maaseudun 
naisten arki. Tarkoituksena 

MoniNainen emäntä
Kirjoituskilpailu maaseudun 
naisten arjesta 8.3.– 31.8.2008

on saada talteen tosipohjai-
sia kuvauksia maaseudun 
naisten arjesta ja sen muu-
toksista eri ajoilta.
 Maaseudun moninaiset 
naiset elävät arkeaan osa- tai 
kokopäivätoimisina emänti-

nä, maatalousyrittäjinä, palk-
katyöläisinä, eläkeläisinä tai 
maaseutuasumisen elämän-
muodokseen valinneina. 
Kilpailuun voivat osallistua 
kaikki, jotka haluavat kertoa 
kokemuksiaan ja muistojaan 

siitä, millaista on ollut ja on 
elää naisena maaseudulla.
 Kirjoittajien toivotaan 
kertovan omasta arjestaan, 
siitä, millaisia töitä, toimia 
ja rooleja päivään kuuluu. 
Jääkö töiltä omaa tai vapaa-
ta aikaa ja miten elämä on 
vuosien varrella muuttunut? 
Kirjoittaa voi myös siitä, 
mitä kaikkea emännyyteen 
kuuluu, miten emännäksi 
on opittu ja mitä emännyys 
antaa tai edellyttää.
 Kirjoituskilpailussa kerto-
musten arvioinnissa kiinnite-
tään huomiota muistikuvien 
rikkauteen ja omakohtaisuu-
teen sekä kerrontatavan oma-
peräisyyteen. Jokainen voi 
kirjoittaa vapaamuotoisesti 
itselleen sopivalla tavalla 
suomeksi tai ruotsiksi.
 Nimimerkillä varustetut 
kirjoitukset lähetetään Suo-
men maatalousmuseo Sar-
kaan 31.8.2008 mennessä. 
Tarkemmat kilpailuohjeet 
löytyvät internetistä osoit-
teesta www.sarka.fi . Kilpai-
luohjeet voi tilata järjestäjiltä 
myös kirjeitse.
 Kilpailun tulokset jul-
kaistaan alkuvuonna 2009. 
Ensimmäinen palkinto on 
2000 e, toinen palkinto 1000 
e ja kolmas palkinto 500 e. 
Lisäksi jaetaan erikoispal-
kintoja.
 Kilpailun tuomaristoon 
kuuluvat puheenjohtajana 
fi l.kand. Raija Kouri se-
kä jäseninä dosentti Kirsti 
Manninen, päätoimittaja 
Lauri Kontro Maaseudun 
Tulevaisuudesta, kulttuuri-
toimenjohtaja Liisa Heikki-
lä-Palo ja kulttuurituottaja 
Raija Kallioinen Maaseu-
dun Sivistysliitosta sekä 
näyttelypäällikkö Mia Juva 
ja tutkija Iina Wahlström 
Suomen maatalousmuseo 
Sarasta. Kilpailun jälkeen 
kirjoitukset arkistoidaan 
Suomen maatalousmuseo 
Saran arkistoon.

Suomen maatalous-
museo Sarka
Maaseudun Sivistysliitto
Maaseudun TulevaisuusEmäntä piiraanpaistossa. Kuva © Topi Ikäläinen / MSL. Kuvaaja: Topi Ikäläinen.
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UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEET
1. Suomen raja-asemia 

Venäjän vastaisella 
rajalla

2. vuonna 1956
3. Jobin (”Jobin posti”)
4. Ilmari Kianto
5. Langinkoski
6. vuonna 1862
7. Aarne Haapakoski
8. Miina Sillanpää
9. Särkikala. Pohjoinen 

havumetsävyöhyke.
10. Amur

Onko kesäkuussa
Kurkijoen suuntaan 

menijöitä?
3 hlöä vailla matkaa.

Puh. 0400-139 310

Virvon varvon vitsasella,
koitan koivun oksasella
enkä paljon palkkaa vaadi
enkä velkakirjaa laadi.
Sinulle vitsa, minulle 
palkka.

* * *
Mie se virvon viksuttelen,
rahan eistä raksuttelen,
tuoreeks terveeks tulevaks 
vuuveks.
Siulle vitsa, miulle palkka.

* * *
Minä se virvon vitsasella,
varpusella rapsuttelen 
onnen 
päiviä monia elosi ehtoon 
suloksi, päiviesi ratoksi.
Sulle onni, mulle palkka.

* * *
Virvon varvon vitsasella,
koitan koivun oksasella
enkä paljon palkkaa vaadi
enkä velkakirjaa laadi.
Sinulle vitsa, minulle 
palkka.

Pienet virpojat Saana 
(vas.), Mona ja Nea Lehto 

lähdössä virpomaan.
VirposunnuntainaVirposunnuntaina

Matkakertomuksia 
Palas akka reissultansa,
hurvitellut viikon verran,
iloitellut etelässä
kavaljeerin kainalossa.
Kohta ukkoa toruvi:
- Sul on tiskit tiskaamatta,
mullin mallin koko koti,
petikin on petaamatta.
Missä lienet liikuskellut?
Annas, kun mä arvelen:
joka ilta tanssimassa,
aamut kera kankkusien.
- Elä sie eukkoni maraja,
asjan arvaat itsestäsi,
samat kujeet molemmilla,
turha niistä toraella.
Katoin kahvit kammarihin,
pöydän kukilla koristin.
Tervetuloa kotihin,
ikioma eukkoseni.

* * *
Tämä sattui toisen kerran,
ukon loma loputtua.
Postit siinä silmitteli,
tarjoeli tulomaljat.
Ukko muuten umpimieli
siitä kohta kehumahan:

- Et sie usko eukkoseni,
karhun vieressä makasin.
Eipä tuota eukko usko,
muistelevi mielessänsä:
- Viime kerran kehuskelit,
miten käkeä kukutit.
Taisi olla tammikuuta,
ajankohta hiihtoretken.
Liekö ollut käkikello
tai sinä, kännissä käkönen?
Vaimo sitten kertoeli
ukon jutut ystäville.
Yksi siitä tuumimahan,
jos ei vaikka valehdellut.
- Tiiäthän sie Käen Kaisan,
lempo lesken periköhän,
ahdistelee ukkoloita,
viekottelee vaikka miten.
Jospa hetan sukunimi 
sattui Karhu olemahan?
Siten kylvi epäluulon
vaimon mielehen katala.

Jätän jatkon kertomatta,
keksiköhön kukin oman,
surullisen, onnellisen,
kukin mielensä mukahan.

     S. A.-V.


