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57. VUOSIKERTA

Karjalan kiinteistöjä yritetään saada oikeille omistajille

”Vain raja siirtyi 1944, eivät
kiinteistöjen omistusoikeudet”
Helsinkiläinen asianajaja Kari Silvennoinen
on ryhtynyt valmistelemaan oikeustoimien käymistä Venäjän valtiota
vastaan, kertoi 23.5. Helsingin Sanomat Jukka
Harjun laatimassa uutisessa. Silvennoinen yrittää saada oikeuden kautta
sodissa menetetyn Karjalan, Sallan, Petsamon ja
Suomenlahden saarilla
olleet kiinteistöt palautetuiksi niille omistajille,
joilla oli niihin omistus
sodan alkaessa ja jotka

olivat niiden laillisia
omistajia 4.9.1944, jolloin Suomi ja Neuvostoliitto tekivät aselevon.
Silvennoisen mukaan
tilanne on muuttunut
itänaapurissamme niin
paljon, että voidaan todeta Venäjän rikkovan ihmisoikeussopimuksen
omaisuudensuojaa, ”koska estää kiinteistöjen oikeita omistajia käyttämästä kiinteistöjä”. Tähän prosessiin hän kaipaa
muutamia kymmeniä asiakkaikseen, jotta pääsisi

esittämään vaatimuksen
Venäjän valtiolle. Seuraavana kohteena olisi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, koska olettaa
sopii, että Venäjä ei vaatimukseen noin vain suostu.
Vaikka suurin osa kiinteistöistä on tuhoutunut,
niin maa on ainakin jäljellä, ja kiinnostus kohdistuu juuri siihen. ”Riittää
kun saadaan sille todellinen omistaja, jotta hän
voi käyttää kiinteistön valintavaltaa, siis pystyy

esimerkiksi luovuttamaan
sen tai perimään vuokraa”, toteaa Silvennoinen
kyseisessä artikkelissa.
Varmaankin monet tuhannet suomalaiset ovat
lämpimästi kannattamassa Kari Silvennoisen
aloittamaa prosessia ja
toivoa sopii, että se tuottaisi meidän evakkojen ja
heidän perillistensä kannalta hyviä tuloksia.
Eino Vepsä
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odotetaan Sinua
kesäviikonloppuisin.
Oletko jo tutustunut?
Museolle matkaa n. 18 km
Loimaan keskustasta.

Onnittelemme uusia ylioppilaita

Aukioloajat 3.6.-27.8.
lauantaina klo 12-16
sunnuntaina klo 12-16

Elisenvaaran lukio

Yhteydenotot puh. 050-403 6050

Pöytyältä Pauliina Aalto,
Janina Arojoki, Laura Hautaviita, Laura Hurme, Veera Jussilainen, Elina Kantola, Aino Ketola, Elina Ke-

tola, Kimmo Kiiski, Jari
Knuutila, Sanna Koivusaari, Johanna Kulmala, Maija
Lahti, Tuomas Lampinen,
Patrik Lehto, Pauliina Niemi, Suvi-Riikka Saarijoki,

Matti Sahla, Päivi Salminen, Elisa Saura, Juho Siikarla, Jaana Tamminen,
Lauri Tilkanen, Tuomas Toriseva ja Ilona Viitasaari,
Aurasta Mikko Hakala,

Antti Kulmala, Mikko
Laakso, Lasse Pouru, Katriina Rauman, Minna Ruohonen, Heini Varjonen ja
Leena Vuori sekä Mellilästä Eveliina Rokka.

Kurkijoki-museo Kojonperäntie
446, Kojonperä. Opasteet 2-tieltä
(noin 20 km Humppilasta Porin
suuntaan) ja Loimaa-Alastaro
–tieltä (lähellä Hirvikoskea)

Kaatuneita kunnioitettiin Helsingissä
Tänä vuonna oli Pääkaupungin Karjalaiset Nuoret
ry:n vuoro järjestää Kaatuneiden muistopäivän
seppeleenlasku Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkillä Helsingin Hietaniemessä. Tilaisuudessa puhuivat Isä Markku ja Isä Juha Helsingin
ortodoksisesta seurakunnasta ja Jari Leinonen
Taivallahden evl. seurakunnasta.
Järjestäjän edustajana seppeleen laski Saara
Pöyri, ja karjalaisia hengellisiä lauluja esitti laulu-

kuoro Akkasikko. Suomen lippua kantoi KurkijokiSeuran edustaja Reijo Mälkiä (kolmas vasemmalta)
airueinaan Irja Haili Suomen Säkkijärvi-seurasta ja
Kurkijoen kansallispukuun pukeutunut Anna Sainio
Kurkijoki-Seurasta, minkä omaa lippua kantoi
puolestaan Sami Saarnio (oikealla). Tilaisuuden
päätteeksi pidettiin kahvitilaisuus Karjalatalolla.
Kuvat otti Pirkko Kaartinen.
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Ajatukset kohti Kurkijokea
Elämme nyt mielestäni vuodenkierron parasta ai- kokemuksensa, joista he voivat kirjoittaa omaan lehteenkaa. Luonto on juuri herännyt talviunestaan. Kaikki on sä/lehteemme. Ne julkaistaan varmasti.
vihreimmillään, puhtoisimmillaan, kauneimmillaan.
Ennen kuin lähdemme Kurkijoelle, juhlimme koulunTämän alkukesän tekee vielä paremmaksi, kun pääsen sa päättäviä. Lähes 30 000 uutta ylioppilasta, suuri joukkäymään Kurkijoella. Moni muukin minun laillani on ko ammattiin valmistuvia tai peruskoulunsa päättäviä
päättänyt käydä omalla tai sukunsa entisellä kotiseu- saa olla lähiomaisten ja ystävien keskellä eräänä tärkeädulla. Mitkään naapurimaan tempaukset eivät ole saa- nä hetkenään. Ruusut, raha- ja muut lahjat kuuluvat
neet meitä jättämään Kurkijokea ja
olennaisena osana päivän antiin. Toi”Jo joutui armas aika ja suvi
muutakaan Karjalaa paitsioon.
vottavasti jokainen juhlija muistaa
Karjalassa kukkivat kullerot, suloinen… Taas niityt
heti tai myöhemmin kiittää tavalla tai
kukkuvat käet, lehtivät puut, tuu- vihannoivat ja laiho laaksossa. toisella saamistaan lahjoista ja muista
hettuvat koivikot aivan kuin tääl- Puut metsän huminoivat taas
huomionosoituksista.
Vanhemmat
läkin, mutta jotenkin ne tuntuvat lehtiverhossa.”
voivat tässäkin nuorta opastaa. Kaukuuluvan enemmän sinne Laatoniin kiitoksen lähettävästä nuoresta
kan rannoille. Odotan innolla näkeväni kulleroita pel- jää hyvä vaikutelma, varsinkin jos näkee, että hän on
loilla. Niitä on kuin voikukkia täällä. Olin kymmenen itse ollut mukana kiitosta laatimassa.
vuotta sitten samaan aikaan käymässä Kurkijoella. SilHelluntai sattuu samaan viikonloppuun koulujen
loin näin ne ensi kertaa. Enkä unohda sitä näkyä.
päättymisen kanssa. Heleä helluntai on varmasti tänäkin
Kirjoitan lukijamatkan jälkeen lehteemme kerto- vuonna. Helteitä me emme kuitenkaan taida saada muksen tai kertomuksia matkamme tapahtumista. Jul- mutta juhla on juhla, vaikka vähän sataisikin. Se pitää
kaisemme matkalta otettuja kuvia. Niitä lukijamme järjestäjien vain ottaa etukäteen huomioon.
odottavat. Sen jälkeen odotamme myös kaikkien muiSydämellisesti Onnea kaikille juhliville!
den Kurkijoella ja Hiitolassa matkaavien kertomuksia.
Jokaisella matkalla olleella on oma näkemyksensä ja
Raija Hjelm

Kuolleita

Rakkaamme

Aune
PATJAS
o.s. Vuorimäki
* 3.9.1927 Kurkijoki
t 3.5.2006 Koski TL
Kiittäen ja kaivaten
lapset perheineen
sukulaiset ja ystävät
Saapui hetki elon illan,
iltana kauniin keväisen.
Siunattu haudan lepoon.
Kiitämme osanotosta.

Muistettavaa
pe 2.6. Venla
la 3.6. Orvokki, Viola
su 4.6. Toivo, Helluntaipäivä, Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
ma 5.6. Sulevi
ti 6.6. Kustaa, Kustavi,
Kyösti
ke 7.6. Suvi, Roope,
Robert
to 8.6. Salomon,
Salomo
pe 9.6. Ensio
la 10.6. Seppo
su 11.6. Impi, Immi
ma 12.6. Esko
ti 13.6. Raili, Raila
ke 14.6. Kielo, Pihla
to 15.6. Vieno, Viena,
Moona

Kustantaja ja julkaisija: KURKIJOKI-SÄÄTIÖ
www.kurkijoki.fi
Toimitusneuvosto: Kurkijoki-Säätiön hallitus
Toimitus: Päätoimittaja Raija Hjelm
ja kaikki Kurkijokelaisen ystävät
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 numeroista ei suoriteta korvausta. Toimitus pidättää oikeuden muokata ja lyhentää lähetettyjä aineistoja. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enimmillään ilmoituksesta 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.
Lehti ilmestyy pääasiassa joka toinen perjantai. Painosmäärä 2000 kpl.

TILAUSHINNAT:
vuosi ............... 35 euroa
6 kk ................ 20 euroa
3 kk ................ 12 euroa
Pohjoismaat ..... 39 euroa
Muualle ........... 46 euroa

toimitus@kurkijokelainen.inet.fi
Tilinumero: LSOP 523900-4897
Sivunvalmistus:
Etusivu Frontpage, Loimaa
Paino: Satakunnan
Painotuote Oy, Kokemäki
ISSN 0782-5668

Kurkijoki-museo avautuu jälleen
kesäksi yleisölle. Aukioloajat 3.6.27.8. välisenä aikana lauantaisin ja
sunnuntaisin klo 12-16. Ryhmien
kanssa voidaan sopia myös muista
ajoista.

Kurkijokelaisen lukijamatka Kurkijoelle to 8.6. - su 11.6., jona aikana toimitus on kiinni. Lähtö 8.6. Turun linja-autoasemalta klo 4. Helsingissä Kiasman pysäkillä ollaan
klo 7.30.

Kurkijoen Marttayhdistyksen retki ke 5.7., kohteina Torkville, kahvit
Kertunmäellä, Olkigalleria, Polar
Strutsi, lounas Lasitornissa, Heljä
Liukko-Sundströmin galleria Ateljé
Heljä. Sitova ilmoittautuminen 6.6.
mennessä Arjalle puh. 040-700
8957. Myös yhdistykseen kuulumattomat tervetulleita mukaan.

Karjalaiset kesäjuhlat Haminassa
pe 16.6. - su 18.6.
Loimaan Seudun Karjalaseura
järjestää teatterimatkan Ypäjälle pe
4.8. klo 20.30 alkavaan Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen -esitykseen. Sitovat ilm. 3.7. mennessä
Maijalle puh. (02) 763 1995 tai 040582 4983.

Hartaus sunnuntaiksi 4.6.
Helluntai

Hengen
tuulen
hyväily
Kevättuuli hyväilee kasvojani. Tunnen väsymyksen sisälläni,
onpa elämä jo piirtänyt muutaman uurteen otsalleni ja värjännyt harmaata hiuksiini. Tuuli ei siitä välitä, vaan tuo viestin
uusista voimista. Korvani tavoittavat lintujen laulun. Katselen
myös vapaata vettä ja kuulen aaltojen liplatuksen. Jotain uutta
puhkeaa, ja kuiva maa sisälläni odottaa. Jotain melkein jo
unohtunutta, melkein kadonnutta tunkeutuu mieleni sopukoihin. Huokaisen ja ajattelen: ”Tätä en ansainnut, mutta kaiken
sen tarpeessa totisesti olen, Herra.”
Hengen tuuli puhuu hiljaa. Joskus on toki myrskyn aika.
Mutta lempeä tuuli tavoittaa odottavan sydämen; sellaisenkin,
joka ei enää odota. Voisiko vanhoista aineista vielä syntyä uutta, kun Henki muokkaa ja tekee työtään? Sillä vain on kova
työ, kun vastassa on näivettyneitä toiveita ja tunkkaisia asenteita. Mutta Hengen tuuli tulee kaukaa lähelle ja on täynnä vastustamatonta toivoa. Ennenkin on syntynyt ihmeitä. Kirkko on
uudistunut, yksityiset ihmiset löytäneet valon ja jakaneet uuden toivon. “Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä
tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.” Se usko aukenee vasta,
kun Pyhä Henki saa raottaa suljettuja ovia ja johdattaa varjoista valoon.
Mistä saisin Pietarin järkähtämättömyyden tai Paavalin
varmuuden, Abrahamin uskon tai Jeremian kutsumustietoisuuden? En mistään, ellei Jumala sitä anna. Ja mitä sitten, vaikka
ei antaisikaan. Saisinpa edes hetken olla Hengen tuulen hyväilemä, niin vapautuisin orjailemasta elämän kiihkeää rytmiä ja
vaatimuksia, jotka tulevat yhtä hyvin arjesta ja sisimmästäni.
Olen kuunnellut vaatimuksia, tehnyt sääntöjä, lokeroinut elämän ja kadottanut armon. Ilman Hengen synnyttämää elämää
olen eksyksissä.
Vanha helluntain kirkkorukous on mannaa sielulle:
“Tule, Pyhä Henki, tänne, laskeudu taivaasta alas meidän
sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule köyhäin apu, tule
lahjain antaja, tule sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja, sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö. Töissä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, murheessa lohdutus. Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollistesi sydämet. Ilman sinun voimaasi
ei ole mitään viatonta. Pese se, mikä saastainen on, kastele se,
mikä kuiva on, paranna mikä haavoitettu on, pehmitä, mikä
kova on, lämmitä, mikä kylmä on, etsi kaikkia eksyneitä. Anna
uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta, anna autuas loppu, anna iäinen ilo.”

Lukijamatka
Kurkijokelaisen lukijamatkalle torstaina 8.6. lähtee puolisensataa iloista retkeläistä. Matkalle onkin
syytä ottaa mukaan reipas seikkailumieli. Kurkijoella
ei suomalainen voi juoda hanavettä, joten muutaman
vesipullon voisi sinne reppuun mukaan pakata.
Viisumin mukana matkalaisille tulee Venäjän vaatima minimivakuutus, mutta se ei kata muuta kuin
välttämättömimmän hoidon, jos jotain ikävää sattuu.
Tavara- ja henkivakuutus on hyvä ottaa matka-ajaksi,
jos sellaista ei vielä ole.
Euroja kannattaa olla mukana myös Venäjän puolella. Kaikki muut kuin Raholan koululla yöpyvät
maksavat itse majoitus- ja puolihoitokulunsa paikan
päällä euroilla. Ruplia saa vaihdettua matkalla. Rajahovissa (ent. Aimo Annos) Vaalimaalla saa myös nostettua ja vaihdettua rahaa.
Kurkijoen matkalle ei kannata varata mukaan ”hienoja” vaatteita tai arvoesineitä. Kunnon retkivarustus
ja mahdollisesti saappaat ovatkin parhaat vetimet. Viipurin torilla poiketaan ostoksilla. Myös Kurkijoella
on kauppoja. Ladoilla kulkevat ”tavaratalot” tulevat
myös matkalla tutuiksi. Niistä voi ostaa nautintoaineiden lisäksi mm. karttoja.
Toisena perillä olopäivänä tehdään yhteinen kiertomatka eri kyliin ja hautausmaille ja muistomerkeille. Toinen päivä on omatoimista retkeilyä varten. Tässä vastauksia joihinkin kysymyksiin, joihin olen törmännyt ensikertalaisten kanssa keskustellessani. Tehdään matkasta yhdessä mukava.
Raija Hjelm

Esa Löytömäki
Kirjoittaja on Forssan kirkkoherra.

Imu
On olemassa Karjalaan
vetävä imu,
ja sitä on vaikea vastustaa.
Imu panee tutkimaan
ajankohtaisia, mutta
myöskin mennyt historia
vetää puoleensa.

1. Kumpi aikakauslehti on
vanhempi, Apu vai Seura?
2. Mikä on maailman eniten viljelty vihannes?
3. Kuka piispa kirjoitti
kirjan ”Käännä kasvosi,
Herra”?
4. Missä kaupungissa ilmestyy sanomalehti
Karjalainen?
5. Mikä sairaus aiheutuu
vehnän, rukiin ja ohran

Imu koetaan vain siellä,
missä ihmisellä
on sisimmässään
mystiikkaminä.
Imu vie uuteen sekä
vanhaan, mutta ei ole
Ikuiselle Rakkaudelle
tuntematon.
Heimo Suontausta

sisältämästä gluteenista?
6. Mikä on Itä-Suomen
läänin pääkaupunki?
7. Mitä suomalaisille tärkeää tapahtui 5.4.1932?
8. Missä ihmisellä on amorinkaari?
9. Mikä on sinisorsan kotieläimenä pidettävä
muoto?
10. Minkä niminen on
Suomen pohjoisin kylä?
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Merkkipäivät

Sanan Voimaa
2.6. Herra on minun valoni
ja apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on minun
elämäni turva, ketä siis
säikkyisin? Ps. 27: 1
3.6. Älä vihastu, älä torju
palvelijaasi, sinä olet aina
ollut minun apuni. Älä
nytkään jätä minua, älä
hylkää, sinä Jumalani,
sinä auttajani! Ps. 27: 9
4.6. Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän.
Joh. 3: 16
5.6. Sitä, joka uskoo häneen,
ei tuomita, mutta se, joka
ei usko, on jo tuomittu,
koska hän ei uskonut
Jumalan ainoaan Poikaan. Joh. 3: 18
6.6. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin
ihmisiin. Ja niin teidän
poikanne ja tyttärenne
profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia.
Joel 3: 1
7.6. Mutta jokainen, joka
huutaa avukseen Herran
nimeä, pelastuu. Siionin
vuori ja Jerusalem on
turvapaikka, niin Herra
on luvannut. Ne, jotka
Herra kutsuu, ne pelastuvat. Joel 3: 5
8.6. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki
yhdessä koolla. Yhtäkkiä
kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt
raju tuulenpuuska, ja se
täytti koko sen talon,
jossa he olivat. Apt. 2: 1-2
9.6. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat

itse kunkin päälle. He
tulivat täyteen Pyhää
Henkeä ja alkoivat puhua
eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Apt. 2: 3-4
10.6. Sinä, Jumala, annat
runsaat sateet, nääntyneen maasi sinä saat
jälleen kukoistamaan.
Sinun väkesi elää
siellä, hyvyydessäsi sinä
huolehdit köyhistä, Jumala.
Ps. 68: 10–11
11.6. Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen ja
opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä
olen käskenyt teidän noudattaa. Matt. 28: 19–20
12.6. Näin sanoo Herra:
”Taivas on minun valtaistuimeni, maa on koroke
minun jalkojeni alla.
Millaisen talon te minulle
rakentaisitte, millaisen
asuinsijan?” Jes. 66: 1
13.6. Kaiken tämän on minun käteni tehnyt, niin
nämä ovat syntyneet,
sanoo Herra. Köyhää
minä katson, köyhää,
hengeltään särkynyttä,
sanani alla arkaa. Jes.
66: 2
14.6. Ylistetty olkoon meidän
Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumala ja
Isä! Hän on siunannut
meitä kaikella Hengen
siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa.
Ef. 1: 3
15.6. Jo ennen maailman
luomista hän on valinnut
meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja
nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Ef. 1: 4

Perheuutisia

Inkeri Orpana 80 v.
Kälymme Inkeri
Haluan täällä Ilomantsin
Käenkoskella aloittaa puheeni kevään kauneutta ja
Jumalan ihmeellisiä lahjoja
ihaillen Psalmin 103:1-5
sanoilla: “Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä
minussa on, hänen pyhää
nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota,
mitä hyvää hän on sinulle
tehnyt, hän, joka antaa
kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun
sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja
kruunaa sinut armolla ja
laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.”
Teidän
ensimmäinen
suuri päivänne Olavin
kanssa, 25.5.1947, oli myös
kesäisen kaunis ja toivorikas päivä. Silloin lähditte
laivalla vihille Puumalan
kirkkoon, johon en vielä
silloin päässyt mukaan,
mutta muuten seurasin jännittyneenä tapahtumia. Siitä on nyt juuri kulunut 59
vuotta, ensi keväänä kuusikymmentä vuotta. Paljon

on sinä aikana tapahtunut,
mutta olette saaneet ihmeen
reippaan mielen ja jopa
erinomaisen terveyden. Ei
tarvitse siis vieläkään unohtaa sitä, kuinka suuria lahjoja Jumala on teille jakanut.
Olet, Inkeri-kälymme,
ollut alusta alkaen, niin
kuin jo 75-vuotispuheessani sanoin, koko perheen Inkeri. Olemme saaneet olla
monella tavalla lähellä Sinua. Monet meistä ovat
viettäneet kesälomat kodissanne ja nauttineet vieraanvaraisuudestasi täysin rinnoin. Et koskaan valittanut,
et osoittanut meille mieltäsi. Me saimme puhtaat lakanat, hyvän ruoan ja kaiken lisäksi Sinulla oli sana
hallussasi - ei meille aika
käynyt koskaan pitkäksi.
Olimme osa perhettäsi.
Tämä kaikki tapahtui sen
lisäksi, että Sinulla riitti aivan tarpeeksi puuhaa 10
lapsen kasvatuksessa ja
hoitamisessa. Olet hoitanut
äidin roolin ja muun monitahoisen työn lasten parissa,
muun muassa seurakunnassa, niin kunniakkaasti, että

75 vuotta
Lämpimät Onnittelut
10.6.2006

Olavi Ahokkaalle
Jyväskylään!
t. Anja ja Veikko
Jarmo, Tuula, Niklas ja Aleksi

Murresanoja
Viime numerossamme
20-21/19.5.2006 kurkijokelaisten murresanojen ja –ilmaisujen vastaukset ovat
Paulin muistin mukaan
1. sottuitii = yhteenveto
tuloista ja menoista, 2. väättää = kusuu esim. lehmiä
kotiveräjälle, 3. aitimus =
eläin, joka ei pysy aitauksessa, 4. käntty = pullaletti,

5. toistupa = asunnon toisessa päässä sijaitseva hellahuone, 6. järkinää = kiireenvilkkaa, 7. jampsii =
turhaa kinastelua, 8. välkki
= tilava huone, 9. paljo hottuu = tilaa suuntaan tai toiseen, 10. läkki = maitotonkka.
Seuraavien
murreilmaisujen selitykset löytyvät

Kurkijokelaisen 16.6. ilmestyvästä numerosta.

1. sarrain
2. puhku
3. yletaikaa
4. kalakoitii
5. liitta
6. taasa
7. raanta
8. vemmel
9. kulakka
10. hapo-haina

Juolaht mielehein…

Ihmeellinen kalansaalis

Jo kolme vuotta Eevi
täyttää ja täydelliseltä pikku
tytöltä näyttää.
Sydämelliset
Onnittelumme 4.6.!
t. Kummitäti Nora ja
kaikki muut läheiset

tulit lopulta palkituksi harvinaisella tunnustuksella,
Tasavallan
Presidentin
ojentamalla äitienpäivämitalilla, Suomen Valkoisen
Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalilla kultaristein.
Olit saanut saman mitalin,
tosin ilman kultaristiä, jo
poliittisesta työstäsi, mutta
tuo äitienpäivämitali oli
ihan paikallaan.
Uskon kuitenkin, että

Riekkalan ”kylämummolas” lapsina käydessämme löytyi tietenkin lähitaloista kavereita, joiden
kanssa oli mukavaa keksiä
kaikenlaista puuhaa. Varjuksen Reino alkoi kerran
houkutella minua ja Anjaa
lähtemään Rastaan rantaan.
Eikä meitä paljon tarvinnutkaan houkutella, mehän
oltiin valmiina lähtemään.
Siispä vain lastauduttiin
veneeseen, ja Reino alkoi
soutaa melskata Riekkalanlahden ylitse. Siellä rannassa olivat Rastaan pojat, ja
melkoinen vilske ja vilinä
pihassa alkoi.
Sitten jossain vaiheessa
menimme rantaan. Kun siinä matalassa kaislikkorannassa työnsimme venettä,
tapahtui jotain erikoista:
kuului vain melkoinen
molskaus, ja hauki hyppäsi
veneeseen! Ettei menisi
ihan kalavaleen puolelle,

täytynee tunnustaa, ettei se
mikään jättiläiskokoinen
suinkaan ollut. Lieneekö ollut ihan kilon painoinenkaan. Ihmeellinen kalansaalis se kuitenkin oli.
Tietenkin lähdimme sitä
kamalalla meuhkeella aikuisille näyttämään. Ihme
että kukaan mitään selvää
selostuksestamme sai, sillä
jokainen puhua pärpätti
yhtaikaa ja selitti, mitä oikein oli tapahtunut. Mutta
uskottavahan se aikuistenkin lopulta oli, sillä meillä
oli sätkyttelevä hauki todisteena.
Reino teki erään kerran
(en muista, oliko se tuolla
samaisella kerralla) meille
Anjan kanssa varsinaisen
tempun. Keskellä Riekkalanlahtea hän nousi veneessä hajareisin seisomaan ja
alkoi keikuttaa venettä puolelta toiselle niin, että se
melkein ”hörppäsi” vettä

reunasta.
No, me tytöt emme voineet muuta kuin istua veneen pohjassa kauhusta
kankeina ja huutaa täyttä
kurkkua. Itse jo mietin, miten ihmeessä jaksaisin uida
rantaan, jos vene kaatuisi.
Tulihan se Reinokin lopulta tolkkuihinsa ja alkoi soutaa kunnolla kotiin päin ja
toi lastin ehjänä rantaan.

suurin ajallinen palkinto on
lasten ja lastenlasten, vieläpä lastenlastenlasten rakkaudessa ja läheisyydessä.
Elämässä on hyvin paljon
kaunista ja hyödyllistä, paljon kiitettävää, mutta se voi
tulla sittenkin raskaaksi, jos
ei löydä omaan elämäänsä
sisäistä rauhaa ja iloa. Sinä,
Inkeri, osaat varmasti jos
kuka, arvostaa sitä lahjaa,
jota koet Jumalan rakkau-

den kohteena, Jumalan lapsena joka päivä.
Teidän hääpäivänne oli
25.5., tänä vuonna, helatorstaina. Helatorstai heijastaa meille taivaallista
viestiä, Jeesus elää, hän on
elävänä, rakastavana, toivoa ja iloa antavana keskellämme. Hänen Sanansa ja
helluntain sanoma, Hengen
läsnäolosta, antaa sen kasvun, sen elämän kauneu-

den, jota mitkään vastoinkäymisetkään eivät voi riistää meiltä pois.
Niinpä tahdomme toivottaa tänä juhlapäivänä Sinulle, perheellesi, sukulaisillesi ja koko juhlajoukolle
Taivaan Isän siunausta ja
rakkautta elämän jokaiseen
hetkeen.

Miten ihmeessä se Riekkalanlahti silloin lapsen silmissä näyttikään niin suurelta? Nythän tuo on vain
kapea soirake. Me kyllä
uhattiin, ettei ikinä enää
mentäisi Reinon kyytiin.
Mutta tuo uhkaus unohtui
kuitenkin pian. Mummolassa emme asiasta hiiskuneet
mitään. Kalajuttua kerroimme kuitenkin aika ”polleina
poikina”.
Terttu Ketola

Ilomantsissa 27.5.2006
Eino Orpana

Inkeri Orpana täytti 80 vuotta 1.6. Juhlat pidettiin jo 27.5., jolloin Eino Orpana piti kälylleen oheisen onnittelupuheen.
Kuva on 42 vuoden takaa Miika Orpanan ristiäisistä vuodelta 1964. Mukana serkkunsa ensimmäisessä juhlassa olivat Inkerin ja Olavin lapset Tuomo (vas.), Kari, Martti, Markku, Matti, Minna, Eija, Terttu ja Anne äidin sylissä sekä isä. Kuvasta puuttuu myöhemmin syntynyt perheen kuopus Ahti. Kuva on otettu Rääkkylän pappilassa.
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Hyvän olon iltana
laitettiin aasialaista ruokaa
Maailma globalisoituu,
joten me martatkin haluamme pysyä mukana, etenkin
meitä lähellä olevissa asioissa, kuten eri maiden
ruoka- ja tapakulttuureista
tiedottamisessa ja kaukana
olevien maiden ruuan valmistustapojen oppimisessa. Kurkijoen Marttayhdistyksen hallitus lähetti kaksi edustajaa (puheenjohtajansa Arjan ja sihteerinsä
Eevin) Turun Ammatti-instituutissa
aprillipäivänä
järjestettyyn koulutustilaisuuteen nimeltä ”Aasialainen Taidelauantai”. Ainoana ehtona oli, että edustajat
puolestaan kouluttaisivat
Loimaalla koko yhdistyksen porukan.
Turun
koulutukseen
osallistui myös Marja–
Leena Raholan marttakerhosta. Tilaisuuden järjestivät
Varsinais-Suomen
Martat yhdessä Kassandra
ry:n kanssa. Helsingissä
toimiva Kassandra järjestää kulttuurirajat ylittävää
taidetoimintaa muiden järjestöjen kanssa naisille, teini-ikäisille ja lapsille sekä
välittää erilaisia taideohjelmia.
Instituuttiin oli saapunut
kolmisenkymmentä opinhaluista eri ikäistä naista,
jotka olivat kiinnostuneita
aasialaisesta ruuanvalmistuksesta. Meidät jaettiin
kahteen ryhmään. Toinen
puoli siirtyi toiseen keittiöön valmistamaan filippiiniläisiä herkkuja ohjaajan-

aan nykyisin Suomessa
asuva Indonesiasta kotoisin oleva Teresita Ruutu.
Toinen ryhmä taas valmisti japanilaista sushia
Aki Suzukin johdolla, joka
on myös maailmankuulu
Buto-tanssija. Itse kuuluin
sushin valmistajiin, samoin
Arja ja Marja-Leena. Arja
kävi kyllä välillä vähän vakoilemassa filippiiniläisten
herkkujen valmistusta saadakseen niihinkin jonkinlaista tuntumaa.
Kun sushit ja muut herkut olivat valmiina, aloittivat opettajat kaikille yhteisen aasialaisien ryhmätanssien opetustuokion. Ilmeisesti tanssit olivat aika vaikeat muistaa, kun en pysty
ohjaamaan yhtään tanssia.
Mieleeni jäi vain Suzukin
Buto-esitys, joka kuvasi
kaiketi japanilaista elämänmenoa, niin rauhan aikana kuin taisteluissakin.
Koska meille oli annettu
tehtäväksi kouluttaa omat
marttamme
aasialaisen
keittiön saloihin, järjesti
yhdistys 23.5. Tuulensuun
palvelukeskukseen ”Hyvän olon illan” jumpan ja
sushirullien teon merkeissä. Jokainen osanottaja sai
valmistaa sushirullan tai
ainakin sai seurata läheltä,
miten rulla kootaan, koska
kaikille ei riittänyt merilevälevyä. Maistiaiset toki
jokainen sai. Koska paikalla ei ollut keittomahdollisuutta, piti valmistavat työt
tehdä jo kotona, keittää

sushiriisi ja paistaa 15 munan omeletit.

Sushi
Sushiin käytetään aivan
siihen tarkoitukseen viljeltyä japanilaista riisiä, mutta
jos sellaista ei ole satavilla,
kelpaa riisi, joka on puuroriisiä vähän irtonaisempaa,
mutta ei kuitenkaan pitkää
riisiä. Riisiä pestään niin
kauan vettä vaihtaen, että

vesi on kirkasta. Sitten laitetaan kannelliseen kattilaan 4 dl riisiä ja 4,5 dl kylmää vettä. Seosta kuumennetaan kiehuvaksi ja keitetään hämmentäen.
Lämpöä pienennetään
siten, että seos juuri ja juuri
kiehuu. Laitetaan kansi
päälle, keitetään n. 20-30
minuuttia välillä hämmentäen. Lopuksi levy sammutetaan ja riisin annetaan

hautua 10 minuuttia.
Keitetään etikkaliemi,
johon tarvitaan 7 rkl riisiviinietikkaa (jos ei saatavilla, käy myös omenaviinietikka), 4 rkl sokeria, 0,5
rkl ruokasuolaa. Liemi kiehautetaan ja jäähdytetään ja
sekoitetaan riisin joukkoon
riisiä hämmentäen ja esimerkiksi viuhkalla löyhytellen, jotta riisi jäähtyisi
huoneenlämpöiseksi.

Omeletin munat rikotaan
kulhoon, sekoitetaan joukkoon 4 rkl sokeria ja 1 rkl
suolaa. Paistinpannulle laitetaan vähän öljyä, oikein
ohut kerros munasekoitusta
ja kun se on hyytynyt, kääritään rullalle pannun toiseen reunaan ja lisätään
pannulle uusi kerros munasekoitusta. Kun tämäkin on
hyytynyt, kääritään se edellisen rullan päälle. Näin
tehdään kolme-neljä kertaa
käärylettä kohden. Annoksesta tulee 5-6 käärylettä,
jotka leikataan pituussuunnassa ohuiksi suikaleiksi.
Valmistukseen tarvitaan
vielä kalaa (lohta tai tuoretta tonnikalaa), kevätsipulia,
kurkkua ja wasabi-tahnaa.
Myös kalat ja vihannekset
leikataan suikaleiksi.

Sushirullia kokoamassa Ritva. Sivusta seuraa Soile.

Moskovan neuvottelut keväällä 1944, osa 1
Suomen katkaistava suhteet Saksaan
Jäljennös
jäljennöksestä
Erittäin salainen
Pöytäkirja tehty Suomen
ja Neuvostoliiton edustajien neuvottelukokouksessa,
joka pidettiin Moskovassa
maaliskuun 27. päivänä
1944. Saapuvilla olivat
Suomen puolesta valtioneuvos J. K. Paasikivi ja
ministeri Carl Enckell sekä
sihteerinä varatuomari G.
Enckell ja Neuvostoliiton
puolesta ulkoasiainkomissaari V. M. Molotov, ulkoasiainkomissaarinapulainen herra Dekanosov, sihteeri ja tulkki.
Kokous alkoi Kremlissä,
kom. Molotovin virkahuoneessa klo 16.00 ja päättyi
klo 18.45. Keskustelu tapahtui venäjän kielellä.

Keskustelu alkaa
Paasikivi: ”Käytän tilaisuutta lausuakseni Suomen
hallituksen kiitokset siitä,
että Neuvostoliiton hallitus
on suostunut antamaan

meille selvityksiä välirauhanehdoista. Rohkenemme
tulkita tämän suostumuksen vahvistukseksi siitä,
että tarkoitus on luoda
vankka pohja tulevalle rauhalliselle naapuruussuhteellemme, joka pohjautuu
molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen.”
Molotov: ”Neuvostoliiton hallituksen puolesta
pyydän saada tervehtiä
Suomen hallituksen edustajia. Olen yhdessä apulaiskansankomissaari Dekanosovin kanssa saanut valtuudet antaa teille kaikki ne
tarpeelliset selvitykset, joita Suomen hallitus on pyytänyt.”
Paasikivi:
”Madame
Kollontayn
välityksellä
olemme saaneet Neuvostoliiton
välirauhanehdot,
mutta tahtoisimme saada
selvityksiä niihin sekä samalla esittää Suomessa vallitsevan näkökannan.”
Molotov: ”Ovatko Suomen edustajat saapuneet

tänne saadakseen vain tulkinnan (”interprétation”),
vai onko teillä mahdollisesti valtuudet tehdä lopullisia
sopimuksia kanssamme?”
Paasikivi: ”Valtuutemme
käsittävät ensiksikin välirauhanehtojen tulkinnan ja
toiseksi omien näkökohtiemme esittämisen välirauhan tai lopullisen rauhan
suhteen. Sitä vastoin emme
ole valtuutettuja tekemään
mitään sopimuksia. Neuvostoliiton meille ilmoittamat ehdot koskevat välirauhaa (peremirie) eikä lopullista rauhaa. Tämä kysymys
olisi ensiksi selvitettävä.”
Molotov: ”Onko Suomen hallituksella mitään
toivomuksia? Haluatteko
rauhaa vai ainoastaan välirauhaa?”
Paasikivi: ”Tämä asia on
epäselvä, sillä te olette
koko ajan puhuneet vain
välirauhasta.
Haluaako
Neuvostoliitto rauhaa vai
välirauhaa?”
Molotov: ”Haluan muistuttaa teitä siitä, että meillä

puhutaan välirauhanehdoista.”
Paasikivi: ”Olen kysynyt
madame Kollontayltä, mutta hän ei ole voinut antaa
minulle mitään vastausta
tähän, mutta hän oletti, että
jotkin kysymykset joka tapauksessa lykätään lopullisiin rauhanneuvotteluihin
saakka.”
Molotov: ”Neuvostoliitto on ehdottanut välirauhaa,
mutta jos Suomen hallitus
mieluummin haluaa rauhaa,
niin Neuvostoliitto on valmis keskustelemaan rauhanehdoista.”
Paasikivi: ”Onko tarkoituksenne, että sotatoimet
lopetetaan ja että muut ehdot lykätään suursodan loppuun?”
Molotov: ”Molemmat
vaihtoehdot ovat ajateltavissa.”
Paasikivi: ”Tätä kysymystä ei ole lopullisesti käsitelty Helsingissä.”
Molotov: ”Mehän olemme toimittaneet teille kuusi
välirauhanehtoa.”

Paasikivi: ”Käsitän siis,
että nyt on kysymys vain
välirauhasta.”
Molotov: ”Jos nyt ratkaistaan vain välirauhanehdot, niin lopullisen rauhan
ehdoista täytyy neuvotella
myöhemmin. Jos Suomen
hallitus tahtoo, että me tässä tilaisuudessa keskustelisimme rauhanehdoista, niin
Neuvostoliitto voi mahdollisesti hyväksyä tämänkin
vaihtoehdon. Me katsomme, että jos kysymyksessä
on välirauha, niin esimerkiksi Neuvostoliiton sotavangit ja muut Suomessa
olevat kansalaiset luovutetaan Neuvostoliitolle; jos
taas keskustelu koskee rauhanehtoja, niin tulee kysymykseen molemminpuolinen sotavankien luovutus.”
Paasikivi: ”Entisenä juristina katson, että välirauha solmitaan vain määräajaksi. Miten esim. suomalaisten joukkojen vetäytyminen 1940 vuoden rajalle
on sopusoinnussa välirauhanehtojen kanssa?”

Enckell: ”Pyydän saada
lausua tunnustukseni siitä,
että Neuvostoliiton hallitus
ymmärtää asemamme eikä
vaadi sotaa Suomen ja Saksan välillä, mutta meidän
täytyy olla valmiit siihen,
että jos Suomen ja Saksan
suhteet katkeavat, niin tämä
voi mahdollisesti saksalaisten toimesta aiheuttaa sodan näiden maiden välillä.
Tässä yhteydessä pyydän huomauttaa, että olen
jo nuoruudesta asti harrastanut Suomen ja Venäjän
välisiä suhteita, olen ollut
Suomen
ensimmäinen
edustaja Neuvostoliitossa ja
käynyt v. 1922 Moskovassa. En ole ottanut osaa nyt
vireillä oleviin neuvotteluihin Suomessa, mutta olen
suostunut matkustamaan
tänne, koska hallituksemme
pitää minua pätevänä käsittelemään näitäkin kysymyksiä.
Mielestäni olisi välttämätöntä heti ryhtyä neuvotteluihin Saksan kanssa nähdäksemme, suostuuko Sak-

Perjantaina 2. kesäkuuta

2006 – Nro 22-23 – 5

Kultahääpari Aune ja Pentti Julku

Eevi kävi opissa Turussa, minkä jälkeen oli helppo opettaa
Kurkijoen Marttayhdistyksen porukkaa perinteisen japanilaisen ruuan, sushin saloihin.

Wasabi on vesikasvi,
jota tavataan vain Japanissa. Kasvatus tapahtuu juoksevan veden alla. Sushin
valmistuksessa käytettävä
wasabi–tahna valmistetaan
kasvin juurista. Jos aitoa
wasabi–tahnaa ei ole saatavilla, voidaan se korvata
maultaan hyvin samantapaisella
piparjuurella.
Kummankin kasvin maku
on hyvin voimakas, joten
niitä tuleekin käyttää varovaisesti.
Pienenä vinkkinä näin
suomalaiseen makuun, sushissa voidaan lisänä käyttää
purjosta, tillistä ja ruohosipulista valmistettua pieneksi hienonnettua seosta.
Sushirullan valmistus tapahtuu siten, että merilevälevy levitetään bambumatolle tai leivinpaperin päälle.
Riisi
annostellaan

ohueksi kerrokseksi merilevälevylle ja muut tarvikkeet
asetellaan suikaleina päälle.
Rullataan napakasti rullalle, leikataan erittäin terävällä veitsellä n. kolmen sentin paloiksi ja laitetaan palat pystyyn tarjoiluvadille.
Kun sushirullat oli tehty
ja syöty, Arja ohjasi aivan
perisuomalaista
taukojumppaa, huivia apuna
käyttäen, sekä ilmankin, ja
antoi vielä ohjeita kotona
jatkamiseen. Tämän jumppahuhkimisen
jälkeen
saimmekin sitten Hannelen
keittämää hyvää kahvia
ison ja maukkaan pullan
kera.
Kiitos Hannelelle kaikesta tiski- ja siivoustyöstä,
meidän kaikkien puolesta.

sa vapaaehtoisesti vetämään pois joukkonsa Suomesta. Toivomme myös
piakkoin saavamme vastauksen Saksalta.”
Paasikivi: ”Voinemme
siis todeta, että Neuvostoliitto on valmis solmimaan
joko rauhan tai välirauhan
Suomen kanssa.”
Molotov:
”Suhteiden
katkaiseminen Saksaan on
välttämätöntä kummassakin tapauksessa. Ensin on
saatava aikaan sopimus tässä pääkysymyksessä.
Jos Suomen hallitus ei
suostu katkaisemaan suhteitaan Saksaan, mitkään
muut keskustelut Neuvostoliiton ja Suomen välillä
eivät enää voi tulla kysymykseen. Näin ollen on turha keskustella muista ehdoista. Korostan vielä kerran, että suhteiden katkaiseminen on pääkysymys.
Meidän täytyy saada tieto
Suomen hallituksen kannasta.”

Pääkysymys: Suomen
katkaistava suhteet
Saksaan.

vai ei? Tämä on pääkysymys.
Emme vaadi, että Suomi
joutuisi sotaan Saksan
kanssa, vaikka tämä tietenkin olisi meille mieluisa ratkaisu. Pääkysymys on, että
ko. suhteet katkaistaan (korosti tätä kolme kertaa).”
Paasikivi: ”Jos rauha
solmitaan Neuvostoliiton ja
Suomen välillä, tulee Suomi puolueettomaksi ja katkaisee luonnollisesti suhteet Saksaan.”
Molotov: ”Tuleva sopimus Neuvostoliiton ja Suomen välillä perustuu ennen
kaikkea siihen, että kaikki
suhteet Suomen ja Saksan
välillä katkeavat. Suomi ei
saa ylläpitää mitään suhteita Saksaan, niin kauan kuin
suursota kestää. Välirauhanehdot perustuvat tähän.”
Paasikivi: ”Katkaisemme suhteemme Saksaan,
niin pian kuin rauha solmitaan.”
Molotov: ”Toistan vielä
kerran, että olemme valmiit
tekemään sekä rauhan että
välirauhan kanssanne.”

Molotov: ”Kysymys ei
ole juridiikasta. Onko Suomi valmis katkaisemaan sotilaalliset, poliittiset ja taloudelliset suhteet Saksaan

Neuvottelupöytäkirjan 1.
osa on aiemmin julkaistu
Kurkijokelaisessa
9.1.1954.

Loimaalainen Aune Pauna ja Kurkijoen Räihävaarasta kotoisin oleva Pentti Julku vihittiin 20.5.1956
Kanta-Loimaan pappilassa, koska kirkko oli tuolloin
varattuna muihin tarkoituksiin. Hääjuhla jäikin
tuolloin pitämättä. Vahinko otettiin takaisin tasan 50
vuotta myöhemmin, jolloin vietettiin kultahäitä
Loimaan Veteraanituvalla omaisten ja ystävien
kanssa.
Nuoren parin ensimmäinen koti oli Loimaan
Virkasuolla. Vuonna 1975 he muuttivat Loimaan
Koivusuolle, kun Pentin vanhempien talo jäi tyhjäksi. Sen jälkeen pari viljeli molempia tiloja. Tilalla oli
kanoja ja sikoja. Pentti on käynyt myös vieraalla
töissä toimien kuorma-autonkuljettajana. Eläkepäivien koittaessa vuonna 1994 Julun pariskunta muutti
omakotitaloon Loimaan kaupunkiin.
Virkasuolla asuu nykyään nuorin tyttäristä eli
Päivi miehensä Heikki Järvisen kanssa. Heillä on
lapset Niina, Joni ja Juuso. Poika Tapio asustaa
Koivusuolla hoitaen kotitilaa vaimonsa kanssa.
Kaksostyttärillä Lilja Fernandezilla ja Silja
Laihisella on kummallakin poika ja tytär. Siljalla
Mika ja Outi ja Liljalla Tony ja Christina. Aunella ja
Pentillä on siis kolme tytärtä ja yksi poika sekä
seitsemän lastenlasta.

Eevi

Edellisessä Kurkijokelaisessa nro 20-21/19.5.2006 etusivulta
alkaen Arja ja Urpo Heinonen kertoivat matkastaan Argentiinaan. Siellä paljastettiin suomalaisten siirtolaisten 100vuotismuistolaatta, jonka suomenkielinen teksti ohessa.

1906-2006

100 vuotta
suomalaisia
Argentiinassa
Suomi
jäätikkösi on sydämeni liekki
rakkauteni on suuri kuin etäisyys
välillämme
minulle kuulut, vaikka koskaan
en luoksesi pääse
äitini silmissä taivaasi näin
isäni lahjaksi jätti Kalevalan
viisaudet ja suomalaisen sisun
tänään olen amerikkalainen,
eilen olin lapsesi
tällä tunteen kielellä
lentäköön kaipuuni bandoneonin kera
kasvoin kaukana, mutta olen
hedelmäsi joka lastesi kanssa
maailmalle lähti illuusiota tavoittamaan
sinun lapsesi, minun vanhempani,
heille vuotavat kyyneleeni

Häät jäivät 50 vuotta sitten pitämättä, joten toukokuussa
oli aihetta kaksinkertaiseen juhlaan. Kultahääpari Aune ja
Pentti Julku.
Perhepotretissa vasemmalta kaksi lastenlasten poikaystävää,
Niina, Lilja-tytär, Mika, Outi, Silja-tytär, lapsenlapsen ystävä, kultahäämorsian Aune, vävy Heikki Järvinen, Joni, kultahääsulhanen Pentti, Tapio-poika, Juuso, Päivi-tytär, Tony,
Christina ja lapsenlapsen ystävä.
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Oi niitä aikoja

Eino Heikinmaan Lapsuusmuistoja-sarjan osa 30

Suomalaiset joukot
Suur-Suomea tekemässä
lisääntyisi. Niinpä katsottiin
Kaiken työn ja touhun
keskeltä ajatukset menivät parhaaksi niittää sekin pois,
aivan toisiin asioihin. Mitä sillä ei tiennyt, vaikka olisi
maailmalla tapahtui? Mitä sadekausi tulossa. Silloin
olisi paljon hankalampaa
meidän rajoillamme taniitä korjata ja olisi lisää
pahtui? Pystyisikö Suomi
vaivaa kuivaamisesta. Tilalvaltaamaan Karjalan tala oli kyllä kuivuri, jossa
kaisin vai kuinka oikein
olisi saanut viljat kuivattua.
kävisi?
Propagandahan oli val- Mutta tilanne oli sellainen,
tavaa: nyt tehtäisiin Suur- ettei tiennyt, mitä seuraavaSuomi. Koko Itä-Karjala na päivänä tapahtuisi. Niinpä yritimme saada työt tehotettaisiin Suomelle.
Tilanne rintamalla tuntui tyä, niin kuin oli isännän
suomalaisten kohdalta su- kanssa sovittu.
Sattui vielä niin ikävästi,
juvan myönteisesti. Joukkomme jatkoivat etenemis- että niittokone hajosi ja kytään Laatokan pohjoispuo- län seppä oli reservissä.
lella, kannaksella rajaa ei Siispä ei auttanut muu, kuin
vielä tuossa vaiheessa oltu ottaa viikatteet esille ja käyjoka paikassa ylitetty. Vi- dä niittämään. Kävihän se
hollinenkin oli pysynyt niinkin, vaikka vähän hiomissa asemissaan rajan ta- taammin, kun ei ollut vielä
kana, mikäli radion tilanne- mitään kiirettä. Eikä siinä
tiedotuksiin oli uskomista. kovin monta päivää menKaunis ja lämmin kesä nytkään, kun saimme kaujatkui. Elettiin heinäkuun ran seipäille, sillä suurin osa
loppua. Aikaiset viljatkin oli kuitenkin saatu niitettyä
kävivät kellastumaan. Oli koneella.
Seuraava eteemme tullut
valmistauduttava leikkaamaan ohraa, joka oli jo sii- pulma oli kauran puiminen.
nä vaiheessa, että voitiin Isä kävi kysymässä Papinleikata ja laittaa seipäille ojasta, joka oli siinä naapurina, saisimmeko heidän kokuivumaan.
Viljan niitto tehtiin niit- neillaan puida meidän viltokoneella, johon oli tehty jat. Kyllähän se heille sopi,
sellainen lisälaite, että vilja kun isä vielä lupasi, että
voitiin niittää kasoille, jos- meiltä tulisi työväkeä heille
ta ne pantiin seipäille ilman puintipäiviksi. He eivät olisitomista. Se joudutti pal- sikaan pärjänneet omalla
väellä. Koska moottorin
jon viljan leikkuuta.
Koska oli kuiva ja läm- polttoainetta ei ollut saatamin kesä, viljan ei tarvinnut olla kovinkaan
Tilannetiedotuksissa
kauan seipäillä kuivu- ennusteltiin jo Petroskoin
massa, kun se voitiin valtaamista ja pohdittiin,
jo ajaa latoon odottakuinkahan monta viikkoa
maan puintia. Latoon
ajaminen suoritettiin tai päivää siihen menisi.”
samoilla
jytyreillä
kuin heinänkin ajo. Nyt se vissa, olivat he saaneet
sujui vain paljon parem- vuokrattua Vuorenmaan Symin, kun oli opittu jytyrei- sikorvesta lokomapiilin (lotä käyttämään.
komobiilin), jonka naapuAika riensi, ja elettiin jo rissa asuva autoilija Matti
elokuun alkua. Jännittynei- Salonpää oli heille tuonut.
nä seurattiin, miten tilanne
(Kun höyrykone ja kattirintamalla eteni. Itä-Karja- la yhdistettiin toisiinsa, synlassa joukot olivat jo aika tyi voimakone nimeltä lokaukana Neuvostoliiton komobiili. Se saattoi olla
puolella. Tilannetiedotuk- kiinteä tai pyörillä varustetsissa ennusteltiin jo Petros- tu, jolloin se soveltui kuljekoin valtaamista ja pohdit- tuksiin. Eniten lokomobiilia
tiin, kuinkahan monta viik- hyödynnettiin puimakoneen
koa tai päivää siihen meni- voimanlähteenä.
Suuren
si.
painonsa ja kömpelyytensä
Meitä ei niinkään kiin- vuoksi höyryvoimaiset venostanut, kuinka tilanne tokoneet eivät kuitenkaan
Kannaksella kehittyi. Se yleistyneet maatiloillamme
tuntui pysyvän vielä lähtö- liikkuvina
vetokoneina.
asemissa: mitään suurem- Toimituksen lisäys).
paa etenemistä siellä ei olTilanne Kannaksellakin
lut tapahtunut.
alkoi käydä yhä jännittävämmäksi, kun suomalaiset
joukot olivat ylittäneet valViljan korjuu
takunnan rajan ja edenneet
ja puinti
jonkun verran. Mutta vastus
Kun ohra oli saatu kor- oli ollut paljon kovempi
jattua, alkoi pian jo kauran mitä Itä-Karjalassa, joten
niitto. Kuivuus tuntui sitä- jännitys nousi päivä päivälkin vaivanneen, koska kas- tä, etenkin silloin, kun ravustot olivat jääneet aika dion tilannekatsauksissa tuli
lyhyiksi. Sato ei siitä enää tuttuja paikkoja esille. Niis-

sä mainittiin esimerkiksi Iijärvi ja Tyrjä, missä käytiin
erittäin kovia taisteluita.
Kotikylääni Saarekselle oli
Tyrjältä matkaa kuusi kilometriä.
Usko siihen, että voitaisiin päästä kotiin, lisääntyi
ja teki mielen paljon iloisemmaksi ja toivorikkaammaksi. Jospa sittenkin pääsisimme takaisin Karjalaan.
Kaurat olivat kuivuneet
seipäillä niin Papinojalla
kuin meilläkin, ja ne oli
saatu ajettua suuliin, missä
ne olisivat puitavissa. Puinnin aloituspäiväkin oli sovittu. Ensin puitiin Papinojalla ja sitten meillä. Puimisessa ei ollut eroa siihen,
mihin me kotona olimme
tottuneet. Ero oli vain siinä,
että meillä voimakoneena
oli ollut Olympia-moottori
ja nyt oli haloilla lämmitettävä höyrykone, jota täytyi
ensin lämmittää muutama
tunti, että sai höyrypaineen
tarpeeksi korkealle, että se
lähti pyörimään. Kun oli
lämmittäjä mukana, joka
tiesi, kuinka sitä käytettiin,
niin hyvinhän se toimi, ja
puinti sujui mainiosti.
Minun tehtävänäni oli
olkien siirtäminen koneesta
kauemmaksi niille varattuun paikkaan. Se oli aika
tomuista hommaa, mutta
niin se oli kaikilla.
Ei niin kovaa hommaa,
etteikö siihen leikkiäkin sekaan mahtuisi. Siellä puintihommissa olivat myös Papinojan omat pojat, taisi
olla naapurinkin poikia mukana. Mennessään päivällä
syömään pojat vähän nipistelivät ohi juostessaan Allia, joka oli Papinojan työmies, vaikka olikin nainen.
Hän yritti ottaa pojat kiinni
ja antaa niille vähän opetusta.
Kai minäkin siihen vähän osallistuin, kun hän tavoitteli minuakin, mutta
minä en hypännytkään karkuun, vaan sieppasin Allia
vyötäröltä kiinni ja vähän
keikautin. Ja kuinka sattuikaan, kun ei arvannut pitää
varaansa, hän kaatua mätkähti maahan. Silloin Allilta pääsi oikein ärräpäitä:
”En olisi uskonut, että sinä
minut tuohon kedolle kaadat. Mutta tämähän on vain
leikkiä.” Tuon tapahtuman
hän muisti vielä kymmenien vuosien jälkeen, kun
jälleen oltiin tultu Vampulaan.
Iltaan mennessä saatiin
puinnit puitua. Sen verran
jäi vielä aikaa, että kerittiin
koneet siirtää meidän riihisuulille, niin kuin he sanoivat. Seuraavana päivänä oli
sitten meidän puintipäivä.
Masinisti eli lämmittäjä
tuli taas pari tuntia ennen

puinnin alkamista lämmittämään lokomobiilia, että
sai höyryn päälle. Seurasin
silmä tarkkana tätä toimitusta, ja etenkin sitä, kuinka se saatiin pyörimään.
Kierrosten noustua sopiviksi puinti voitiin aloittaa. Se
oli rankka ja vähän pitkäkin
työpäivä. Mutta puinnit
saatiin joka tapauksessa
puitua, vaikka sato jäikin
aika heikoksi. Sille ei kuitenkaan mitään voinut.

Kohtalokas matka
Vuorenmaihin
Koska seuraavana päivänä piti kone viedä Vuorenmaalle takaisin ja matkaa
sinne kertyi lähes 20 kilometriä, niin liikkeelle oli
lähdettävä aamulla hyvissä
ajoin. Minä läksin meidän
kahdella hevosella viemään
varsinaista konetta. Lindroosin Pappa toi Rintalan
hevosella koneen savupiipun ynnä muut varusteet.
Alkumatka sujui oikein
mainiosti, tuumailin siinä
hevosten rinnalla kävellessäni, että olisi siinä kävelemistä, mutta olihan minulla
aikaa, kun viljat olivat tulleet puitua ja kesän sato oli
tallessa. Kun saavuimme
Loimijoen ylittävälle Tamareen sillalle, niin alkoi
tapahtua. Minä kävelin koneen vasemmalla puolella,
ja meidän hevonen Mirkku
oli oikealla puolella. Tilan
omistajan hevonen oli vasemmalla. Mirkku oli sellainen arkaluonteinen ja
virkku, toinen hevonen oli
sitä vastoin hyvin rauhallinen ja vähän laiskanpuoleinen.
Sillankannen kopistessa
Mirkku pelästyi sitä ääntä
ja ryntäsi kaikin voimin
eteenpäin. Yritin oikealla
ohjaksella pidätellä Mirkkua ja toisella hätistellä
toista hevosta myös vetämään. Sitten, kun edelleen
kiristin Mirkun ohjasta, se
katkesi, ja minä horjahdin
taakse päin. Sitä ennen
olimme ajautuneet aivan
sillan vasempaan reunaan.
Sillankaiteen reunassa oli
sellainen paksu hirsi, jolla
kansi oli tuettu alapuolella
olevaan niskahirteen.
Hevoset olivat vapaat
menemään omin päin, en
niitä voinut ohjailla mitenkään. Sillä hetkellä, kun
horjahdin taaksepäin, tunsin, kuinka takana oleva
pyörä tönäisi sääriini ja
kaatoi minut siihen sillan
kannelle. Samalla huomasin, että housunlahkeeni oli
jäänyt rautaisen pyörän alle
niin, etten päässyt siitä mihinkään. Tunsin, kuinka
pyörä pyöri hitaasti eteenpäin, oli jo takapuoleni
kohdalla.

entisiä ja lapsuusvuosia noita
Muistelmani alkavat aivan lapsuusvuosistani Kurkijoen Saareksen 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 tarinat olen kirjoittanut aivan muistinvaraisesti, en ole mitään
muistiinpanoja käyttänyt. Ne muutamat päivämäärät, jotka
tästä löytyvät, on otettu teoksista, jotka on myös mainittu.
Eino Heikinmaa

Niinpä Lindroosin pappa
lähti ajelemaan edessä, ja
minä tulin rattailla perässä,
sillä hän tiesi, mihin mentiin. Kun olimme ohittaneet
kirkonkylän ja käännyimme Matkusjoen tietä Vuorenmaalle, huutelin papalle:
”Pysäytäs ne hevoset, minä
tulen ajamaan niitä. Tule
sinä istumaan tänne kärryille. Minusta on paljon mukavampaa kävellä.”
Pappa suostui siihen, ja
me vaihdoimme
paikkoja. Sanoin
Koetin pidättää
”Huutele
hengitystä mahdollisimman hänelle:
sitten, mitä tietä
pitkään, mutta turhaan,
mennään.” Sillä
puristus vain kiristyi vyötärön olin ensi kertaa silja sitten rinnan kohdalta.”
lä seudulla, joten
en tiennyt yhtään,
Heräsin siitä hyvän olon mihin piti mennä.
Matka jatkui sitten aivan
tunteesta, kun tunsin, että
minua ravisteltiin. Avates- outoja maisemia, kunnes
sani silmät, huomasin että pappa huuteli, että seuraaLindroosin pappahan siinä vasta risteyksestä pitäisi
oli kysellen, kuinka minul- kääntyä pois Säkylään johle oli käynyt. ”Ei minulle tavalta tieltä. Sitä ei tarvinmitään ole käynyt. Mutta nutkaan kulkea kuin kilokuinka minä tässä olen?” metrin verran, kun oltiin
”No, sinähän ajoit sitä Lo- perillä.
Ajoimme lokomapiilin
komapiiliä. Etkö sinä muista? Katso, hevoset ovat sille osoitettuun paikkaan ja
tuolla toisella puolella sil- purimme varusteet kärrystä
pois. Laitoimme vetohetaa”, selitti pappa.
Kun nousin istumaan ja vosten valjaat ja aisat tilalle
katsoin sinne hevosia, mi- ja läksimme ajelemaan konulle rupesi selviämään, tia kohti. Iltapäivä oli jo pitmitä sillalla oli tapahtunut. källä, ennen kuin saavuimHetken siinä istuttuani nou- me kotiin. Tulihan siitä
sin seisomaan ja venyttelin matkaa yhteensä noin 40 kijäseniäni todeten, että kaik- lometriä. Eikä silloisilla ratki liikkuivat. Suurempia ki- tailla voinut paljon ravia
puja en tuntenut, ehkä vä- ajaa, mutta tehtävä, jonka
hän sellainen väsyneen tun- olimme saaneet, oli tullut
tuinen olo minulla kuiten- tehdyksi, vaikka se hiuskarvan varassa olikin.
kin oli.
Niin oli saatu tärkeimPappa tuumaili: ”Kylläpä pojalla oli hengen meno mät kesätyöt tehtyä. Jäljellähellä. Siltä se näytti, että lä oli ainoastaan kyntämijäät sen pyörän alle, mutta nen, joka jäi sitten minun
et sittenkään. Olipa sinulla tehtäväkseni. Vuokraehtoihin kuului, että viljalla olehyvä tuuri.”
Hetken ihmeteltyäm- vat alueet oli syksyllä kynme menimme sillan toises- nettävä.
Isä, Aune ja Martta-täti
sa päässä seisoneiden hevosten luokse. Solmin oh- olivat luvanneet lähteä valjasvarren, joka siinä sillalla latulle alueelle järjestelekatkesi, ja niin olimme taas mään asioita siviilien palaavalmiit lähtemään eteen- mista varten. Aune ja täti
päin. Pappa pyysi päästä toimivat siivousryhmissä ja
ajamaan hevosia vähän isä viljelyspäällikkönä tai
matkaa, niin saisin istua mikä hänen tittelinsä lienee
ollut.
kärryillä.
Yritin vetäytyä niin lähelle hirttä, että se hellittäisi kiristämästä ja niin pudottautuisin jokeen, mutta
turha toivo. Koetin pidättää
hengitystä mahdollisimman
pitkään, mutta turhaan, puristus vain kiristyi vyötärön
ja sitten rinnan kohdalta.
Sitten syttyi kuin kirkas
valo silmiini, ja minulle tuli
oikein hyvä olo. Ponnistellessa olin jo aiemmin sulkenut silmäni.

Tuttu tie
Nii monet, monet kerrat
tuota tuttuu tietä myöte
paljai jalo kesäl kuljettii.
Toisinaa männä marnittii,
toisinaa taas juosta kipitettii.
Mihi lie olt kiire?
Kesäl uimaa kunnalliskoi rantaa,
tai sit ortodoksisel hautuumaal.
Tahe Suokantaa kyllää.
Aina sitä ol mänemistä
millo mihikii.

Terttu Ketola
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Enteet ja kummitukset
Eräskin emäntä väitti, että
jos musta lintu lensi päin
ikkunaruutua, se tiesi aina
läheisen kuolemaa. Samoin jos hammas lähti
suusta, oli sekin kuolemanenne. Joillakin oli
”aavistus”, että jotain ikävää oli tulossa. Sitten on
olemassa telepatia, johon
itsekin olen taipuvainen
uskomaan. Siinä kaksi ihmistä ajattelee samaa asiaa ja tuntee samoin, siis
asia on läheinen molemmille.

Halvaantunut
mies seisoi
Entäs sitten enteet! Nekin olen kokenut isäni
kuoleman kautta. Olin
isääni hoitamassa hänen
kotonaan muutaman päivän ennen hänen kuolemaansa. Viimeisenä iltana
hän pyysi hakemaan naapurinsa Havut luokseen.
Kun he olivat tulleet (Anita elää ja muistaa vielä tapahtuman), nousi isäni
seisomaan ja lausui testamenttinsa todistajien läsnä
ollessa.
Kuinka
halvaantunut

Loordi

neen rehun hakuun varhain aamulla, kunnes
muistimme hänellä olleen
kumipyöräiset rattaat. Ja
olihan talviaika, ettei kolina kuulunut senkään puolesta. Myös äitini lähti
vanhimman sisareni kanssa aamuaskareilleen. Me
Veikon kanssa jäimme
isän luo.
En mielestäni nukkunut, vaan istuimme hiljaa
Veikon kanssa isän lähellä. Hiljaisuus oli tosi raukaisevaa, mutta tahdoimme täyttää isän toiveen
valvomalla.
Sitten näin, kun ovesta
tuli harmaisiin vaatteisiin
pukeutunut
naapurin
emäntä, joka oli kuollut
joitakin viikkoja aikaisemmin. Minulle ja Veikolle hän kumarsi tervehdyksensä ja käveli suoraan isän sängyn viereen,
otti tätä kädestä kiinni, ja
sitten he poistuivat yhtä
hiljaisesti kuin emäntä oli
tullutkin.
Katsahdin
nukkuvaa
isääni, joka puhalsi juuri
muutaman uloshengityksen. Juoksin navettaan

Mielipide

Loordi meni ja voitti, hulluuden aika koitti.
Oopperan mörkö uusi, ihmiset innosta huusi.
Loordi elää nyt kuvissa, toreilla, saleilla ja
tuvissa.
Kaikki kiittävät kilpaa, ei pelätä näköä inhaa.
Mikään ei hyvää tai pahaa, mitä vielä,
revitään rahaa.
Loordistako pelastus tuli,
katsotaan, kun ensi lumi suli.
Anna

Uusi
ihmeellinen
alku
Tänään taas haltioiduin
krookuksen takia. Sitä näkyy kolme senttiä. Sininen
krookus. Keltaisia leskenlehtiä tienpielessä ja reviiriään laulava mustarastas. Se
on kevättä!
Lastenlapset ajavat polkupyörällä kouluun, kun tie
on jo kuiva. Minulla oli eilen ensimäistä kertaa pyykki ulkona kuivamassa, talven jälkeen. Siis kaikkea
niin tavallista ja arkista, ja
kuitenkin askeleissa on uusi
hilpeys. Mielessä läikähtää
kummallisesti, ja silmät
vettyvät väkisinkin, kun
ajattelee kevättä ja kesää.
Kuinka luonto ja minä ponnahdammekaan uuteen kukoistukseen. Olemme vapaita ja iloisia.
Tottakai kesälläkin voi
olla tuskaa ja sairautta. Asiat
huonosti. Mutta kevään ensimmäisinä iltoina, kun katsoo hitaasti tummuvaa mai-

mies pystyi seisomaan
sänkynsä vieressä tuon
ajan ja todistamaan, että
oli täysissä sielun ja ruumiin voimissa? Sitten hän
vielä pyysi meitä laulamaan virsiä, minkä teimmekin. Me valvoimme hänen toivomansa mukaan,
ja naapurit poistuivat vasta aamuaskareilleen.
Isällä oli aina liivit päivällä ja ”kirjan kokoinen”
lompakko liivin sisätaskussa sydämen puolella.
Yöllä liivien paikkana oli
seinään sängyn päädyn
kohdalle lyöty naula. Tasku sisälsi kaikki hänen arvopaperinsa.
Noustuaan seisomaan
hän kehotti ainutta veljeäni Veikkoa ottamaan liivit
haltuunsa sanoen: ”Minua
ei saa mikään sitoa tänne
maan päälle. Eikä kukaan
saa pelätä: en jää kummittelemaan
kenellekään!”
Me kaikki muistamme
nuo sanat kunnioittaen.
Me sisareni kanssa
kuulimme ikään kuin hevonen olisi ajanut kovapyöräisillä rattailla. Päättelimme Huhtalan lähte-

semaa, on kuin se lupaisi...
jotakin. Hipaisun taivasta.
Sankaruutta talven taisteluista tai ikuisen elämän
maassa, jossa talvea ei ole.
Tämä on elämän vaihe,
jossa en enää himoitse ja
halua oikein mitään, en
edes keväältä. On hienoa,
jos aurinko paistaa ja voin
viedä aamukahvini ulos ja
juoda sitä siellä. Mutta jos
sataa, voin istua sisällä ja
katsoa, kuinka vesi putoaa
maahan, kasvattaa lammikoita ja purosia. Enkä minä
vie villatakkiani tai sukkia
kovin kauas kesälläkään,
että kun on koleaa, lämmikkeet löytyvät vikkelästi.
Kaikki suomalaiset tuntevat sanan kevät. Kaikille
se tuo mieleen uuden vaiheen, alun johonkin. Elämän kevät, rakkauden kevät. Kasvamista, luopumista vanhasta. Keväilkää!
Vieno Hovatta

Laimea esitys
Olen odotellut, mitä
mieltä ollaan Elisenvaaran
pommituksista kertovasta
TV-dokumentista Vaiennut
murhenäytelmä. Hyvä kun
siitäkin viimein julkisesti
puhuttiin, ainakin heille,
jotka ovat sen katkerasti
kokeneet.
Ohjelma oli hyvä, mutta
kovin laimea. Kait sitä on
teeveestä totuttu kamaliin
räiskeisiin. Jotenkin en pitänyt siitä, kun niitä pommittajia esiteltiin siinä ohjelmassa. Ei pitäisi olla si-

Eskon puumerkki

Vielä lapsuudessani olivat erilaiset ennusteet ja
kummitusjutut muodissa.
Ennen kuin päästiin televisioaikaan, tarinat suusta
suuhun kerrottuina saattoivat vähän muuttaa
muotoaankin, mutta aina
ne olivat yhtä jännittäviä
kuulla.
Vanhan ajan kansa osasi lukea luontoa kunnioittavasti, sillä hyödylliset
sääennusteetkin
olivat
kansantiedettä parhaimmillaan. Joskus ennusteet
olivat vähän ristiriitaiset.
Esimerkiksi, jos taivaanranta punoitti auringonlaskun aikaan. voitiin sanoa:
”Iltarusko, päivä paska tai
iltarusko lämpimiks.”
Muurahaisten käyttäytymisestäkin ennustettiin.
Käenkukunta ilmaisi elämänvuodet jne. Sammakkoennuste lienee enemmän nykyaikaa. Jos ennuste ei aina täsmääkään,
ei sovi moittia ennusteentekijää, sillä säätilahan
saattaa nopeastikin muuttua.
Ennen oli olemassa toisenlaisiakin
ennusteita.

nisilmäinen. Tehdään sitä
rauhankin aikana kaikenlaisia kamaluuksia, jotka painetaan villaisella.
Otimme nauhalle sen
pommitusohjelman ja esitimme vieraillemme. Ei se
näyttänyt tekevän heihin
vaikutusta: ”Siitä on pitkä
aika. Sellaista se sota on.
Jne.”
Vasta silloin reagoitiin,
kun kerroin, mitä isäni oli
tapahtumista puhunut. Yksi
mies nousi ruokapöydässä
seisomaan ja punaisena ja

kertomaan äidille ja siskolle, että isän elämänkaari oli päättymässä. Kun tulimme sisälle, oli hänen
evakkotiensä loppuun kuljettu.
Mielestäni en ollut
unessa, mutta en väitä, etteikö tietoisuus pieneksi
sekunniksi olisi kadonnut.
Mutta miten selittää tuon
hyvän, pois nukkuneen
naapurin vierailu? Sille en
ole saanut selvitystä näiden kuluneiden vuosikymmentenkään aikana. Tässä
tapauksessa on pakko uskoa enneuniin!

Kukkapurkit
hajosivat
Toisena
esimerkkinä
olen saanut luvan kertoa
mieheni serkun vaimon
kuolemasta.
Pariskunta
asui kerrostalossa kahdestaan. Mies oli rautateillä
töissä. Vaimo oli jonkin
tuotteen edustaja, jotenka
he eivät aina tienneet,
missä toinen oli. Matkapuhelimetkaan eivät silloin olleet vielä kovin
yleisiä. Mies kotiutui tuona kyseisenä iltana aiemvihaisena alkoi sättiä: ”Uteliaita ihmisiä, mennään
kauhistelemaan toisten surkeutta ja ympäriinsä kerrotaan kauhutarinoita.” Niin,
että sellaista myötätuntoa
hänen taholtaan. Toinen
vieraamme alkoi kertoa,
miten kamalaa hänellä oli
lapsena, kun piti laittaa peitot ikkunoihin: ”Kyllä silloin pelotti.” Kerrottakoon,
että hän asui Sisä-Suomessa, paikassa, josta oli 30 kilometriä kirkolle ja naapuriinkin kilometri, eikä heillä ollut edes sähköä.
Kun lapsena muutimme,
niin eräällä paikkakunnalla
koulussa puhuttiin, kuka oli
lahtareiden pentu. Se oli
outoa. Kait se katkeruus
säilyi ja periytyi, kun kohde oli lähellä.

min, mutta ei ollut vaimostaan huolissaan, koska
hänen työtehtävänsä saattoi olla kauempana.
Yhtäkkiä ilman mitään
maanjäristystä, ampumista
tai muuta ulkoista syytä
kaikki kukat putoilivat ikkunalaudalta ja menivät
rikki. Vaimo oli taitava
kukkien kasvattaja, ja
mieskin piti niistä. Ne
kaikki sinkoilivat lattialle
ja hajosivat pieniksi pirstaleiksi. Mies kokosi särkyneet kukat roskikseen ja
odotteli vaimoaan kotiin
pieni outo tunne rinnassa.
Yöllä soitettiin sairaalasta ja kerrottiin, että vaimo oli kuollut aivoverenvuodon vuoksi. Kuolinaika täsmäsi kukkien pirstoutumisen kanssa. Oliko
pääkipu ollut yhtä rajua
kuin kukkapurkkien särkyminen? Niin ainakin
mies tulkitsee asian.
Uskon monilla muillakin olevan samanlaisia
”enteitä”, mutta he eivät
välttämättä uskalla puhua
peläten joutuvansa naurunalaiseksi. Minulle saa
nauraa vapaasti, en siitä
pahastu.
Aino Koppi

Kaikilla evakoilla on
vamma sielussaan, sodassa
olleista puhumattakaan. En
usko, että evakkojen lapset
ovat saaneet kantaakseen
evakon vammaa. Monet
tunnetut henkilötkin ovat
kertomansa mukaan syntymäpaikkakuntalaisia, vaikka molemmat vanhemmat
ja suvut olisivat selviä
evakkoja. Ja se on hyvä se.
Aika on parantaja. Minäkin itkin ennen, kun kuulin
Karjalan kunnailla jne. Olin
hiljattain kuuntelemassa
isoa poliisikuoroa, enkä
kyyneltäkään
heruttanut
edes Laatokalle, vaikka oikein oopperalaulaja esitti
soolon.
Anna
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Perjantaina 2. kesäkuuta
LAATUA
EDULLISUUTTA
AMMATTILAISELTA
• Kellohuoltopalvelu
• Käsikaiverrukset
• Konekaiverrukset
• Korukorjaus/
kivi-istutustyöt
• Sormuksien
valmistus
• Ja nyt myös
lasikaiverrus

ONKS
TIETOO
VASTAUKSET
1. Apu (v. 1933,
Seura v. 1934)
2. tomaatti
3. Eero Huovinen
4. Joensuussa
5. keliakia
6. Mikkeli
7. alkoholiliikkeet avasivat ovensa kieltolain
päättymisen jälkeen
8. ylähuulessa
9. ankka
10. Nuorgam

KukkaBox
Puh. 762 2669
Vastapäätä Loimaan
Aluesairaalaa

KAIKKI PAIKAN PÄÄLTÄ
KELLOLIIKE

Juhani Lankinen Ky
Kauppalankatu 2, Loimaa
Puh. (02) 763 2760
(Kaupungintaloa vastapäätä)

MUSIIKKIVÄEN
PALVELUPAIKKA

Puh. 7622 950,
Oikokatu 3
Avoinna: ma-pe 10-17.30 la 10-14.00

LOIMAAN VIIALAN
KONDITORIA-KAHVIO
Kauppalankatu 2, puh. 763 2001
Avoinna: Ma – pe 8.30–17

Erikoishammasteknikko

Vaalimaalta Pietariin
Tänä keväänä kuljin halki Karjalan.
Kuljin Vaalimaalta Säkkijärven kautta
Viipuriin.
Näin Mannerheimin linjan,
kuljin Kyyrölästä Kivennavalle,
ohi Lintulan luostarin Terijoen kautta
vanhaan Pietariin.
Kuljin sen silloin kun omenapuut
kukkivat.
Näin niin monen kodin rauniot.
Näin kyliä, joissa ei ollut yhtään asujaa.
Oli vain talojen kivijalkoja
ja omenapuut, jotka joka kevät
puhkeavat kukkaan,
ovat yksin puhjenneet jo vuosikymmeniä,
ja juhannusruusut ja akileijat,
jotka yhä koristavat porraspieltä,
joka kauan sitten raa’asti runneltiin.
Aina keväisin ne kukkivat odottaen:

EHTliiton
jäsen

Asianajajia

MARKO ROSENDAHL
Vastaanotto Heimolinnankatu 14 Loimaa

Vielä kansamme tulee kerran
ja juuremme ravitaan.
Ja pihojen ruohokentät, joista yhä näkee,
että ne ovat olleet ihmisten asuinsijoina.
Ja multavat maat, jotka keväisin
odottavat siemenen kylväjää.
Ja metsät, joissa kesäilloin käki kukkuu
varroten kuulijaa.

Ajanvaraus puh. (02) 763 1179

ASIANAJAJA
on asianajajaluetteloon hyväksytty lakimies, jolla on
säädetty kokemus ja taito.
Asianajajan toimintaa valvovat Asianajajaliitto ja oikeuskansleri. Asianajotoimistot
hoitavat myös maksuttomia
oikeudenkäyntejä ja oikeusturva-asioita.

Haapasen Hautaustoimisto
TÄYDELLINEN HAUTAUSPALVELU
Puh. 762 2700 ja 762 2857

Vaikka omat juureni ovat tiukasti
Varsinais-Suomen mullassa,
en enää koskaan mene Karjalaan
omenapuiden kukkimisen aikaan.
Villiintyneiden omenapuiden kukat
saavat tuskan rintaani.

Heimolinnankatu 16, 32200 Loimaa

Asianajotoimisto
HEIKKI RANTANEN

Liikeajan jälkeen Reunanen puh. 762 2700
Matkap. 0500 531 814, 050 561 0547

ERLUND-talo

Ymmärrän Karjalan kansan kaipauksen
kun se salaa rinnassaan kaipaa
esi-isiensä Karjalaa.

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

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

Asianajotoimisto
JARI HEIKMAN OY

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

Asianajaja, varat. Jari Heikman
varatuomari Kaarina Nylamo
varatuomari Katri Nieminen
varatuomari Anne Röppänen
Turuntie 8–14, II krs. Loimaa,
puh. (02) 762 4400, fax 763 1301
jari.heikman@aatsto.inet.fi
www.heikman.com

MELLILÄN HIRSITYÖ

Anja Aaltonen
Yläne

Ysitie 345, 32300 MELLILÄ
Kotimaan myynti:
Juhani Eklund p. 0400-530 979
e-mail: myynti@erlund-house.com
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HK Marinoitu porsaan
ulkofileepihvi n. 1,3 kg

KULTA KATRIINA
KAHVI 500 g (3,78 kg)

7,95

1

89

kg

Saarioinen Iso Vaalea
Karjalanpiirakka

1/tal.

Tuoretta & raikasta

HK Kabanossit

Hartwall Jaffa
tai Jaffa light 2-pack

400-500 g (6,23-4,98 kg)

2 x 1,5 l (0,73 l)
Sisältö 2,19 Pantit 0,80

630 g (3,00 kg)

1 2 2
99
95
99
4 1 5
89

49

99

ps

pkt

pkt

Frödinge Kakut

400-565 g (12,38-8,76 kg)

Miehet keittiössä
Taitaa Teräväisen Irjalla olla edessään kissanpäivät keittiötöistä. Ainakin pääsiäinen näytti, ettei naisia tarvita keittiössä, kun miehiltä sujui kaikki lampaanviulun leikkaamiseen asti. Pojanpoika Juha leikkauspuuhassa poika Ilkka
apulaisena.

Creme Bonjour
Tuorejuustot 200 g (9,95 kg)

kpl

SPAR LOIMAA
Kauppias Sami Toivonen
puh. (02) 763 6850
ma - pe 7-21, la 7-18, su 12-21

pkt

Suomalainen

kirsikkatomaatti

1

250 g (7,96 kg)

99

Hollannin
rasia paprikat

3

60
kg

Eldorado kuoritut
katkaravut 500 g (11,98 kg)
762 2062

LOPKultapiste

rasia

Ruokakauppa
Sinun makuusi

040-765 7028

762 4432

763 2150

Ainutlaatuiselle
naiselle ja lapselle

762 1413

762 2848

Ritvan
ja Oilin
Eineskeittiö
76368520

