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Kanta-Loimaan kirkko talvimaiseman keskellä.
Eino Vepsän ottama kuva.

Lähes kaikille meille ovat
’Kauneimmat joululaulut’
tulleet tutuiksi ja jopa toivo-
tuiksi tilaisuuksiksi, jonne
kokoontuu vuodesta toiseen
suuret määrät seurakuntalai-
sia laulamaan sydämensä
kyllyydestä noita rakkaita ja
herkkiä jo lapsena opittuja
joululauluja. Se on hyvä
asia. Mutta missä viipyvät
’Kauneimmat joulurunot’?

Meidän mieliimme on
myös painunut monia jou-
luisia runoja, jotka niin hie-
nolla tavalla tuovat joulun
sanoman sisimpäämme. Ru-
noilijat ovat herkästi aistivi-
na tunneihmisinä kirjoitta-
neet runoja, jotka ovat myös
tulleet meille tärkeiksi. Ja
siihen on ratkaisevasti vai-
kuttanut sanoman sisältö ja
sijoitus aikaan, siihen ympä-
ristöön, joka koskettaa ja
joka on meille tullut rak-
kaaksi ja kiehtovaksi ja kai-
puuta herättäväksi. Mieles-
täni joulun aikaan sopisivat
myös sellaiset yhdistetyt ti-

Kauneimmat joulurunot
laisuudet, joissa olisi mo-
lempia, sekä lauluja että ru-
noja.

Minua koskettavista jou-
lurunoista voisin mainita
esimerkiksi Yrjö Jylhän
Pyhä yö ja Kaarlo Sarkian
Lapsuuden joulu. Jylhän
runo vie meidät sodan aikai-
seen jouluun rintamalle soti-
laiden pariin. Miehet ovat
kaukana kodeistaan viholli-
sen tulituksen keskellä. Siel-
läkin heille tulee mieleen
kodin joulut, joista heillä ei
ole kuin muistot mukanaan
siellä vartiopaikoillaan, jos-
sa

”Monta paimenta parrakasta

lumessa seisoi ja vartioi,
vartioi sitä pientä lasta
petojen saaliiksi
joutumasta…”

Runon lopussa joulun
tähti vie nämä parrakkaat
soturit sinne kotiin, oman
perheen luo, jossa vaimo ja

lapset kaipaavat isää yhtä
paljon:
”…ja meidät kaikki se kotiin
johti,
se tähti suurempi muita.”

Meille karjalaisille lapsil-
lekin tuo joulun tähti viitoit-
ti tien omaan kultaiseen ko-
tiin, joka oli pitänyt jättää
”petojen saaliiksi”. Sarkian
jouluruno johdattaa meidät
rakkaisiin ja mieliimme pai-
nuneisiin lapsuutemme jou-
luihin ja kodin lämpöön.

Runoilija luo melkein kä-
sin kosketeltavan tunnelman
niistä jo kaukaisista, mutta
silti erittäin läheisistä jou-
luista, jolloin äiti ”valkoista
puuroa keittää”. Sarkia
myös puhuu joulun katoa-
mattomista haltijoista, isästä
ja äidistä, sekä lopettaa ru-
nonsa pyyntöön:

”…Tule, äiti, lietesi luo,
tule penkilles, taatto.”

Eino Vepsä

Joulumaassa
Itsekkyyden hallitessa
arkipäiväin maailmassa

Sydämeni ajankuvassa
kotoisessa joulumaassa

Tässä nyt seniori-iässä
muistellen elontaivalta

Lapsuusajan rikkauden
perinteestä matkaevästä

Johdannasta tutkain teiltä
uskollisuuteen vähässä

Kiittäen jouluista jokaisesta
kirkastuvain päiväin valosta

Työstä leivän riittämästä
hyvän kunnon kestämästä

Jaakko Louhi

Kulkee jouluna aina ajatukset
tuonne lapsuuden Karjalaan.
Sieltä parhaimmat joulumuistot
saimme mukaan me aikanaan.
Lumi valkea allensa peittää
kotirauniot rakkaimmat,
Kirkkaat tähtöset valoa heittää
kullaten pihat, maisemat.

Kuka linnuille laittaisi lyhteen,
joka joulun tois tullessaan,
tulen sytyttäis kynttilään yhteen
säteet pimeään loistamaan?
Joulurauha on kuitenkin siellä,
vaikkei näy yhtään kulkijaa.
Jalanjälkiä ei kotitiellä,
pihan peittää vain lumi, jää.

Terttu Ketola

Tyhjä piha
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14.12.2007

Ääni huutaa
tavaratalossa

Hartaus sunnuntaiksi 16.12.
3. adventtisunnuntai

Joulukiireestä joulurauhaan
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tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enimmillään ilmoituk-
sesta maksetun hinnan palauttamiseen.
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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

Haapasen Hautaustoimisto
TÄYDELLINEN HAUTAUSPALVELU

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

Matkap. 0500 531 814, 050 561 0547

Opiskeluaikoinani, joskus 1970 -luvun lopulla, hermostuin
täydellisesti, kun yritin Helsingissä hieman ennen joulua men-
nä erääseen tavarataloon ostamaan tiettyä tarviketta. Mieleeni
on jäänyt muisto todella epämiellyttävästä tungoksesta. Päätin
silloin, että jos minulla ei ole ehdotonta pakkoa, vältän tavara-
taloja joulukuussa viimeiseen asti. Näihin päiviin olen yrittä-
nyt pitää kiinni tästä periaatteesta siitä itsekkäästä syystä, että
olen halunnut säilyttää mielenrauhani myös joulun odotukses-
sa.

Joulun kaupallisuudesta ja joulun sanoman hukkumisesta
sen alle on varoiteltu niin kauan kuin muistan. Siksi kaupalli-
nen joulu onkin loppuun kaluttu aihe, mutta kirjoitan siitä
kuitenkin, koska eräs henkilö pyysi minua niin tekemään. Hän
oli nimeltään Johannes Kastaja, jolla “oli yllään kamelinkarva-
vaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat
heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja”. (Matt.3:4)

Opiskeluaikojeni jälkeen on joulun kaupallisuus taatusti
moninkertaistunut. Jos tuo mainittu Johannes tänään ilmaan-
tuisi keskellemme, hän räväyttäisi ilmoille viestinsä - Heittäkää
helvettiin kaikki joululahjatavaranne. “Ääni huutaa au-
tiomaassa: Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!”
(Matt.3:3) - Joulu on tulossa, kuulkaa joulun syntymäpäivä-
sankarin sanomaa!

Jeesuksen sanoma oli, että taivasten valtakunta on murtau-
tumassa esiin, mutta jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen
itselleen. (Matt.11:12)

Kaupallisuus on jo temmannut itselleen joulun ja imaissut
sisuksiinsa taivasten valtakunnan. Markkinatalous edustaa ku-
lutuksen ja talouden kasvun ideologiaa, joka tuhoaa Jumalan
luomakuntaa ja elämää siinä. Tavarantuotanto kuluttaa luon-
non energialähteitä ja saastuttaa ilmakehää. Maksimoidun no-
pean voiton tavoittelu vie leivän työntekijältä ja hänen perheel-
tään, kun tuotantolaitokset siirretään halvan työvoiman mai-
hin. Pitkät tavaroiden kuljetusmatkat saastuttavat maata, mer-
ta ja ilmaa. Maapallo muuttuu vähä vähältä elinkelvottomak-
si. Esiin ei olekaan murtautumassa taivaallista hyvinvointia!
Ilmakehään purkautuu sen sijaan kitkeriä raskasmetalleja ja
tuhoisa määrä hiilidioksidia. Maailma ei olekaan etenemässä
kohti taivaallista olotilaa, jossa ihmisillä ja eläimillä ja kaikel-
la elollisella on rauha ja hyvinvointi.

Jotkut sanovat, että kirkko ei julista enää syntiä synniksi,
vaan pyrkii miellyttämään kaikkia: “Maan päällä rauha ihmi-
sillä, joita Jumala rakastaa.” (Luuk.2:14). Tätähän minäkin
kaikille toivon!

Mutta jos Johannes olisi ollut tätä kirjoittamassa, hän olisi
saattanut lisäksi kirjoittaa jotain aiemmin tässä tekstissä sanot-
tua. Ja jos jotain siitä uskottaisiin, maa ei kenties vieläkään oli-
si niin kaunis (virsi 30), mutta ehkä vähän kauniimpi.

Ilkka Hjerppe

Kirjoittaja on Tampereen seurakuntayhtymän
yhteiskunnallisen työn pastori.
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Sirkka Maria
UIMONEN

* 4.8.1925 Kurkijoella
t 22.11.2007 Pöytyällä

Ikävöiden ja kaivaten
Seija, Reima

Anu, Ilkka
Jenna, Roosa

Outi, Tomi
Aimo, Eila

Tuomas, Teemu, Timo
sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten läsnä ollessa. Kiitämme lämpimästi osan-
otosta. Kiitämme myös Pöytyän terveyskeskuksen vuodeosaston
henkilökuntaa äitimme hyvästä ja ystävällisestä huolenpidosta.

o.s. Torikka

Käy enkeli vieressäs’ taivaan rantaan,
on kulkusi kevyttä, jalkasi kantaa.
Et suruja tunne taivaan tiellä,
on monet rakkaat vastassa siellä.
Sinä elät myöskin keskellämme,
koska säilyt aina sydämissämme.

Osanottokiitoksia

Kiitämme lämpimästi
Teitä kaikkia, jotka kunnioititte äitimme

Anni Riikosen
muistoa ja otitte osaa suruumme.

   Martta, Pekka ja Leena perheineen

Kiitoksia

1. Kuka Suomen presiden-
teistä ei ollut ylioppi-
las?

2. Aiemmin suomen itära-
jalla oli Kuolajärven
kunta. Minkä niminen
kunta on nykyään?

3. Montako karhua Suo-
messa metsästettiin
syksyn 2006 jahtikau-
della?

4. Milloin islantilaiset
kääntyivät kristinus-
koon?

5. Missä kaupungissa on
Himoksen hiihtokeskus?

6. Minkä niminen on aurin-
goton sydäntalven aika
Lapissa?

7. Mitkä vesialueet Syväri
yhdistää toisiinsa?

8. Missä meressä Gotlanti
sijaitsee?

9. Mitkä ovat sementin
pääraaka-aineet?

10. Minkä viran haltija on
Suomen korkein poliisi-
viranomainen?

Armi Haatanen joulun tunnelmis-
sa: Sydämeeni joulun teen su
16.12. klo 15 Metsämaan kirkossa.
Mukana myös Leena Salonen ja
jouluisia tarinoita.

Kynttilät syttyvät su 23.12. klo 16
Keski-Porin kirkkopuistossa, Karja-
laan jääneiden vainajien muisto-
merkillä. Tule sytyttämään kynttilä-
si menneitä sukupolvia muistaen.
Kaikki ovat tervetulleita. Hiitolan Pi-
täjäseura ry.

Muistettavaa

Kiitän
muistamisista
juhlavuotenani

ja toivotan
Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta
Vuotta

Marja Toivonen

”Tuiki, tuiki, tähtönen,
iltaisin sua katselen.
Korkealla loistat vaan,
katsot alas maailmaan.
Tuiki, tuiki, tähtönen,
iltaisin sua katselen.”

Elämme jälleen jännittäviä aikoja. Olenkohan ol-
lut tänä vuonna tarpeeksi kiltti? Ehtiiköhän joulupuk-
ki tänä vuonna meille sisälle? Saanko lahjoja, joita
olen toivonut ja joista pukille kirjoitin? Kannattaa
yrittää olla kiltti ja tehdä, niin kuin äiti käskee…

Toivottavasti kaikesta yllä olevasta lapsi ei saa
stressiä, sillä vähemmästäkin jännittämisestä voisi
väsyä. Miten me aikuiset saisimme joulumielen ja vä-
hän lapsen uskoa joulutouhuun, silti
kaikesta tohinasta stressaantumatta?
Minkä haluaa joulussaan säilyttää,
mikä perinteissä miellyttää? Entä
mikä tuntuu turhalta ja voisi jo jättää
unholaan? Siinäpä sitä on miettimistä
– vuodesta toiseen.

Minua on kiehtonut jo vuosia ja
miellyttää edelleen Marttaliiton järkevä toteamus:
”Jouluksi ei tarvitse siivota komeroita, ellei aio viet-
tää niissä jouluaan.” Mikä stressin vähentäjä tuokin
lause oli, kun sen ensimmäisen kerran kuulin. Olin-
han minäkin kotona oppinut, että kaikki paikat piti
juuri jouluksi siivota. Kun siivottavaa (ainakin työssä
käyvälle naiselle) kertyy ihan tarpeeksi ilman kome-
rosiivoustakin, niin todella mukavalta tuntui, kun sai
oikein ”luvan perästä” jättää sen osan työlistalta pois.

Lähes jokaisen joulun alla teen oikein listan kaikes-
ta siitä, mitä olen ajatellut tehdä. Ja joka kerran arvioin
ehtimiseni ja jaksamiseni väärin. Aina tulee joko kau-
hea kiire tai sitten joudun jättämään sovinnolla osan
suunnittelemistani töistä pois. Silti joka vuosi joulu tu-
lee, ja joka vuosi saapuu myös joulutunnelma. Tunnel-
man tuovat läheiset ihmiset, tuoksut, tutut koristeet eli
”lavastaminen”. Ei niitä kaikkia pölyhiukkasia ym.

huomaakaan, kun paikoilleen saa kynttilät,
kukat ja tontut. Minulle joulu tulee kulkus-
koristeen myötä. Sitä voi ohi mennessään
vähän koskettaa, ja se helähtää ihan joului-
sesti.

Joulua ei aina pysty itse valmistelemaan.
Avun pyytäminen voi olla vaikeaa, mutta
apua voi olla myös vaikea tarjota, jos ei tie-

dä, miten vastapuoli suhtautuu. Ymmärrän myös yksi-
näisen ihmisen kaipuun karttaa joulua. Joulu on juuri
se aika vuodesta, jonka kaikkein vähiten haluaisi viet-
tää yksin. Olisiko Sinun joulupöydässäsi ja kodissasi
tilaa jollekin yksinäiselle lähimmäiselle?

Oikein leppoisaa joulunaikaa kaikille Kurkijokelai-
sen lukijoille!

Raija Hjelm
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  Sanan
Voimaa
14.12. Vähän aikaa vielä,

vain vähän aikaa, niin
tulee se, jonka on määrä
tulla, eikä hän viivyttele.
Kun vanhurskas palveli-
jani uskoo, hän saa elää,
mutta jos hän luopuu, en
häntä hyväksy. Hepr.
10:37-38

15.12. Anna meidän elää,
me huudamme sinun
nimeäsi. Jumala, Herra
Sebaot, auta meidät en-
nallemme, anna meidän
nähdä kasvojesi valo,
niin me pelastumme. Ps.
80:19-20

16.12. Jeesus sanoi: “Toti-
sesti: yksikään naisesta
syntynyt ei ole ollut Jo-
hannes Kastajaa suurem-
pi, mutta kaikkein vähäi-
sin, joka on taivasten
valtakunnassa, on suu-
rempi kuin hän.” Matt.
11:11

17.12. ”Kaikki profeetat ja
laki ovat Johannekseen
asti olleet ennustusta, ja
uskokaa tai älkää, juuri
hän on Elia, jonka oli
määrä tulla. Jolla on
korvat, se kuulkoon!”
Matt. 11:13-15

18.12. Jeesus kulki siitä ohi,
ja osoittaen häntä Johan-
nes sanoi: “Katsokaa:
Jumalan Karitsa!” Kun
opetuslapset kuulivat
hänen sanansa, he lähti-
vät seuraamaan Jeesusta.
Joh. 1:36-37

19.12. Kuulkaa! Ennen kuin
tulee Herran päivä, suuri
ja pelottava, minä lähe-
tän teille profeetta Elian.
Hän kääntää isien sydä-
met lasten puoleen ja
lasten sydämet isien puo-
leen. Mal. 3:23-24

20.12. Ja hyvin teette tekin,
jos kiinnitätte katseenne

siihen kuin pimeässä
loistavaan lamppuun,
kunnes päivä sarastaa ja
kointähti syttyy teidän
sydämessänne. 2. Piet.
1:19-

21.12. Yksikään profeetalli-
nen sana ei ole tullut
julki ihmisten tahdosta,
vaan ihmiset ovat puhu-
neet Pyhän Hengen joh-
tamina sen, minkä ovat
Jumalalta saaneet. 2.
Piet. 1:21

22.12. Minä kuuntelen, mitä
Herra Jumala puhuu.
Hän lupaa rauhan kan-
salleen, omilleen - älkööt
he enää eksykö mielettö-
myyteen! Ps. 85:9

23.12. Maria, Jeesuksen äiti,
oli kihlattu Joosefille.
Ennen kuin heidän liit-
tonsa oli vahvistettu, kävi
ilmi, että Maria, Pyhän
Hengen vaikutuksesta, oli
raskaana. Matt. 1:18

24.12. Kun enkelit olivat
menneet takaisin taivaa-
seen, paimenet sanoivat
toisilleen: “Nyt Betlehe-
miin! Siellä me näemme
sen, mitä on tapahtunut,
sen, minkä Herra meille
ilmoitti.” Luuk. 2:15

25.12. Sana tuli lihaksi ja
asui meidän keskelläm-
me. Me saimme katsella
hänen kirkkauttaan, kirk-
kautta, jonka Isä ainoalle
Pojalle antaa. Hän oli
täynnä armoa ja totuutta.
Joh. 1:14

26.12. Jeesus sanoi opetus-
lapsilleen: “Minä sanon
teille: Joka tunnustautuu
minun omakseni ihmisten
edessä, sen on Ihmisen
Poika tunnustava omak-
seen Jumalan enkelien
edessä. Luuk. 12:8

27.12. Mutta väkijoukko
liittoutui häntä vastaan,
ja kuninkaan käskystä
hänet kivitettiin kuoliaak-
si Herran temppelin esipi-
halla. 2. Aik. 24:21
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23.12.2007
Rakkaat syntymä-
päiväonnittelut
12-vuotiaalle Karoliinalle
Mikkeliin Leena-mummolta
ja Otsolta (= isoisä Jukka)
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SUDOKU
Sudoku-tehtävässä lisä-

tään numeroita 9x9-kokoi-
seen ruudukkoon seuraavi-
en sääntöjen mukaan. Osa
numeroista on annettu val-
miiksi. Käytettävät nume-
rot ovat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ja 9. Kukin numero saa
esiintyä vain kerran kulla-
kin pystyrivillä, kullakin
vaakarivillä sekä kussakin
3x3-ruudukossa. Sudokus-
sa ei suoriteta minkäälaisia
laskutoimituksia: numeroi-
den tilalla voisi käyttää
mitä tahansa merkkejä
(vaikkapa kirjaimia).

Tehtävä ratkeaa päättele-
mällä, mikä numero ainoa-
na sopii tai ei missään tapa-
uksessa sovi ruutuun. Tällä

Elina Töyli  on valmistu-
nut filosofian maisteriksi
Vaasan yliopistosta. Hän on
Jari ja Saija Töylin tytär
Mustasaaresta. Jarin edes-
mennyt äiti oli Kerttu Töyli
s. Kylliäinen, jonka entinen
koti oli Elisenvaarassa.

Johannes Töyli Musta-
saaresta on kirjoittanut yli-
oppilaaksi Vaasan lyseon
lukiossa. Hän on Kerttu
Töylin pojanpoika.

Sini Mikkola  Loimaan
Niinijoelta on kirjoittanut
ylioppilaaksi Kosken (TL)
lukiosta. Sinin isoäiti on
Vieno Mikkola s. Kainulai-
nen, jonka entinen koti oli
Elisenvaarassa.

Valmistuneita

Vastaan 23.11. Kurkijo-
kelaisessa julkaistuun mi-
nulle osoittamaanne “tar-
kennukseen” Elisenvaaran
koulun 80-vuotisjuhlassa
esittämäni tervehdyksen
johdosta. Koska olemme
lukeneet samaa historian
kirjaa - Elisenvaaran koulu
1927-1944 - kyseiset asiat
ovat selvinneet minulle jo
kirjan ilmestyttyä vuonna
1982. Siksi ehdotinkin seni-
orirahaston perustamista,
koska siihen teokseen kou-
lun entisen rahaston varat
hupenivat.

En todellakaan ole mai-
ninnut puheessani edes en-
simmäisen koulurakennuk-
sen ja tilan nimeä, saatikka
Relanderien tonttilahjoitus-
ta ym. Mikäli ne ovat Teille
tärkeitä, voitte niistä toki
Kurkijokelaisessa kirjoit-
taa.

Juhlatervehdyksessä
koulutalon kaupoista ja
omistajanvaihdoksista tus-
kin kukaan olisi ollut kiin-
nostunut. Siksi toin esiin
vain perustamishetken
1.7.1927 sekä sen erikoi-
suuden, että koulu todella
aloitettiin istuvan presiden-
tin kodissa, mikä saamani
palautteen perusteella to-
della kiinnosti ihmisiä ja on
Suomen kouluhistoriassa
ainutkertaista.

Pertti Hartikka
Kurkijoki-Säätiön

valtuuskunnan
puheenjohtaja

Hyvä
Anneli
Kiiski,

Mielipiteitä

Entiset naapurukset
Anni Riikonen (s. Veijalai-
nen) ja Anni Sovijärvi (s.
Hartikka) Kurkijoen Ot-
sanlahdelta ovat viimeisen
matkansa tehneet. Heidät
siunattiin muutaman vii-
kon välein. Ikäeroa heillä
oli yli 11 vuotta, vaikka
Anni Sovijärvi olisi seuraa-
vaksi täyttänyt jo 89 vuot-
ta, sillä Anni Riikonen oli
kuollessaan peräti 100-
vuotias.

Anni Riikonen haudat-
tiin Karinaisten hautaus-
maahan, Anni Sovijärven
tuhka laskettiin Turun hau-
tausmaahan. Riikoset oli-
vat maanviljelijöitä ja So-

Entiset otsanlahtelaiset naiset
vijärvet palvelivat puolus-
tusvoimissa. Riikoset kas-
vattivat kolme lasta ja So-
vijärvet kaksi.

Molemmat Annit muis-
tetaan iloisina ja eläväisinä
karjalaisina naisina. He jou-
tuivat väkivalloin lähte-
mään kodeistaan. Anni Rii-
kosella oli perhe mukanaan.
Anni Sovijärvi sen sijaan
tapasi miehensä vasta soti-
en jälkeen. Kummankin
Annin miehen nimi oli Pek-
ka.

Me jälkeen jääneet kii-
tämme, että nämä naiset
jaksoivat jatkaa elämäänsä
uusissa oloissa ja kasvattaa
Suomelle erinomaisia kan-
salaisia. Kiitos, että saimme
tuntea teidät molemmat.

R. H.

tehtävällä on vain yksi oi-
kea ratkaisu. Se julkaistaan
seuraavassa Kurkijokelai-

sen numerossa, joka ilmes-
tyy 28.12. Onnea tehtävän
ratkaisemiseen.

”Sua kiitän mä, Luojani
armollinen,
kun annoit sa kodin hyvän,
sain äidin niin hellän ja
herttaisen
ja taaton niin tarmoa syvän.
Kun annoit sa myös pari
ystävää,
ja ne hyvää, en pyydä ma
enempää,
ja annoit sa armahan
isäinmaan,
jota kyntää ja rakastaa.”

Eino Leino

Anni Sovijärven viimeinen asuinsija täällä maan päällä oli erikoisen kaunis, pellavalla pääl-
lystetty arkku.

Anni Riikosen muistotilaisuudessa vainajan kuva oli sijoitettu kihlasilkin päälle.

Otathan huomioon, että

Kurkijokelaisten
62. pitäjäjuhlaa

vietetään elokuun toisena viikonloppuna eli
9.-10.8.2008 Loimaan yhteiskoulun tiloissa.

Huom. myös lauantain Muistojen iltamat
ovat yhteiskoululla.

Juhlamessu on Loimaan kaupunginkirkossa.
Toiveissa on, että Kurkijoen kirkon alttaritau-

lu näyttäytyisi silloin uudessa loistossaan
konservoinnin jälkeen.
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Mellilän Karjalaiset ar-
vostavat perinteistä joulun
juhlintaa. Niinpä seuran
pikkujoulujuhlassa perjan-
taina marraskuun viimeise-
nä päivänä kaikuivatkin tu-
tut  joululaulut muun jou-
luisen ohjelman lomassa.

Perinteestä kertoivat
myös joulupuurot sekahe-
delmäsopan kera. Tarjolla
oli sekä ohrasta että riisistä
valmistettua joulupuuroa.
Vertailevassa tutkimukses-
sa en saanut selkoa siitä,
kumpi on parempaa. Tarjoi-
lun kruunasi kahvi ja täyte-
kakku. Pöydän oli laittanut
koreaksi tunnetulla taidol-
laan Leena Meskanen.

Mellilän Karjalaisten joulujuhlaan kokoontuneet ikuisti jälkipolville Kaarina Sikiö, joka siis puuttuu kuvasta.

Joululaulut
kaikuivat
Mellilän
Meskasella

Martti Meskanen avasi
tilaisuuden tervehdyssa-
noillaan ja veti seuran pu-
heenjohtajan ominaisuu-
dessa illan ohjelman. Sen
lomaan mahtui mukavasti
myös vapaata seurustelua ja
kuulumisten kertoilemista.
Eli, kokonaisuudessaan
erittäin onnistunut ja kodi-
kas ilta.

Seuran ”monitoimimies”
Tuomas Lankinen säesti
yhteisesti lauletut monet tu-
tut joululaulut. Martti luki
myös mieliä liikuttavan
muistelman eräästä Karja-
lan kotiseutumatkasta. Ru-
noja esittivät Sirkka Lukka
sekä ”vieraasta kinkeripii-

ristä” saapunut Arvi Heino-
nen. Lisäksi kuultiin nau-
halta Veikko Kohon laula-
ma ”Laps’ olen köyhän
kauniin Karjalan”. Se her-
kisti mielet ilman säestystä-
kin laulettuna.

Ohjelman lomassa van-
hoja kortteja ja muitakin
esineitä keräilevä Martti
näytti eräitä kokoelmiinsa
kertyneitä vanhoja kortteja
ja valokuvia. Korteista  esi-
merkiksi Kurkijoen posti-

leimalla vuonna 1898 va-
rustettu kortti kirjoituksi-
neen herätti uteliaisuutta ja
erilaisia arveluja kirjoitetun
tekstin merkityksestä.

Kaiken kaikkiaan ilta oli
osoitus siitä, että pienikin

voi olla kaunista ja muka-
vaa. Kodikas tunnelma voi
ajaa yli suurien ja loistavien
puitteiden. Illasta nautti-
neena

Arvi Heinonen

Olin kuullut kertomuk-
sia Elisenvaarasta, Vätikäs-
tä, Lopotista ym. Erityisesti
siitä, minkälaista siellä oli
elää ennen sotia, kuinka
sieltä jouduttiin kaksi ker-
taa lähtemään sodan alta
pakoon sekä miten toisen
kerran evakoiksi muuttu-
neet karjalaiset joutuivat
jäämään uuden rajan tälle
puolelle.

Itse olen toisen polven
karjalaisia (isäni puolelta).
Tänä kesänä sain viimein-
kin tilaisuuden lähteä näille
suvun yhteisille matkoille
Karjalaan. 26 matkalle läh-
tijää kokoontui Riitta-serk-
kuni luokse. Matkan varrel-
ta poimimme vielä mukaan
kaksi matkustajaa eli Pauk-
kuset Loviisasta.

Vaalimaan raja-asemalla
jouduimme jonottamaan ra-
jan ylitystä pitkään. Tulli-
muodollisuuksien jälkeen
matkamme jatkui Säkkijär-
velle, jossa pysähdyimme
tankkauksen ajaksi ja sa-
malla hieman jaloittele-
maan pitkän ajamisen jäl-
keen. Maisemat olivat rajan
toisella puolen ihan saman-
laisia kuin Suomessakin,
suurempaa eroa ei voinut
huomata.

Jaloittelun jälkeen jat-
koimme matkaa kohti Kä-
kisalmea, pysähtyen mat-
kalla Muolaassa, jossa pää-
simme ostelemaan karttoja
ja kaikkea muuta, mitä oli
myytävänä. Lisäksi poikke-
simme Viipurissa Sorolan
kylässä vaihtamassa va-
luuttaa.

Lopulta pääsimme kui-
tenkin jatkamaan matkaa
kohti ensimmäisen päivän
päämääräämme eli Käki-
salmea. Kivijärvellä pysäh-
dyimme ihailemaan Vuok-
sen kuohuja. Illan suussa

Matkaseurue Kylliäisen lahdella.

Minun matkani Karjalaan 3.-6.7.2006

saavuimme Käkisalmelle ja
Laadoka-hotelliin, joka oli
metsäisellä, hienolla Laato-
kan rannalla. Pitkän ja ko-
kemusrikkaan matkan jäl-
keen oli meille vielä suun-
niteltu ohjelmaa iltasella
mm. mölkyn muodossa.
Uskaliaimmat pääsivät
myös kastamaan itsensä
Laatokan viileään veteen.

Ensi kertaa
Kurkijoella

Seuraavana aamuna
matka jatkui Kurkijoen kir-
konkylän kautta Elisenvaa-
raan. Ensin kävimme Kur-
kijoen Lopotissa museossa,
jonka isäntinä toimivat Ma-
rina ja Igor Petrova. Osa
matkalaisista käytti myös
hyväkseen mahdollisuuden
käydä vierailemassa paikal-
lisessa vanhainkodissa.
Yksi ryhmämme jäsen pää-
si tutkimaan tässä kohtaa
oman sukunsa vaiheita ja
historiaa.

Matkan jatkuessa ohi-
timme Kurki-hotellin rau-
niot. Hotelli on palanut

muutama vuosi sitten maan
tasalle. Ajoimme myös
Kurkijoen kirkon paikan
ohitse. Kirkko kesti ansiok-
kaasti kaikkien sotien läpi
vaurioitta. Mutta sitten se
paloi 1990-luvun alussa.

Seuraava etappimme oli
Kainulaisen mäki, johon
mentiin pellon piennarta
pitkin. Osa matkalaisista jäi
sinne pidemmäksikin aikaa
tutustumaan. Kainulaisen
mäen jälkeen saavuimme
paikkaan, joka oli erityises-
ti itselleni oikein mielen-
kiintoinen. Se oli isäni ja
tätieni kotipaikka. Vanhois-
ta ajoista oli edelleen muis-
tuttamassa kaivo ja portaat.

Tutk imusmatkamme
Kurkijoella jatkui edelleen.
Seuraavalta pysähdyspai-
kalta oli mahdollisuus kä-
vellä Kurkijoen ala- ja ylä-
kouluille. Itse kävelin paik-
kaan, jossa alakoulu oli si-
jainnut, osa porukastamme
jatkoi edelleen yläkoululle
asti. Kurkijoen jälkeen oli
vuorossa Elisenvaara, jossa
pääsimme myös tutkimaan

paikkoja.
Silloin kun me muut läh-

dimme hakemaan Petäjäjo-
kia ja Holloja Kainulaisten
mäestä, isäni lähti Paukkus-
ten kanssa käymään Lopo-
tissa. Hiukan myöhemmin
kävimme sitten hakemassa
isäni ja Paukkuset takaisin
seurueeseen. He olivat il-
meisesti tehneet matkansa
vauhdilla, sillä matkaa Lo-
pottiin on kaksi kilometriä
suunta, eikä maasto tehnyt
matkan teosta ainakaan hel-
pompaa. He eivät myös-
kään löytäneet kaikkia ha-
luamiaan kivijalkoja tuuhe-
asta ja korkeasta heinikosta
johtuen. Seuraavaksi auton
nokka suunnattiin jälleen
Käkisalmelle.

Tutustuminen
Vätikkään

Yön nukuttuamme läh-
dimme kohti Kylliäisen
kalliota, josta olin kuullut
kerrottavan paljon. Nyt
pääsin vihdoinkin itse nä-
kemään kyseisen paikan.
Ensimmäinen etappimme

oli Vätikän ranta, jossa oli
Kylliäisen lahti. Kovan hel-
teen takia en jaksanut aivan
rantaan asti kävellä, mutta
pääsin kuitenkin ihaile-
maan kortinkaunista maise-
maa kauempaa.

Matkamme jatkui Vätik-
kään, jossa tapasimme suo-
malaisia, joilla oli kesä-
asunnot Laatokan rannassa.
Osa matkalaisistamme kä-
veli myös sillan yli aina
hiekkarannoille asti. Mat-
kan lopuksi kävimme vielä
vanhalla hautausmaalla
sekä ajoimme Hiitolan kir-
kon raunioiden ohitse.

Kävimme myös Hiitolan
vanhalla hautausmaalla,
joka oli kirkon raunioiden
vieressä. Tämän jälkeen
bussinkeula osoittikin jäl-
leen kohti Käkisalmea.
Poikkesimme torilla ennen
hotelliin menoa. Saman-
laista torielämä näytti ole-
van kuin Suomessakin,
myös hintataso oli melkein
sama.

Palasimme hotelliin, jos-
sa vähän aikaa levähdettyä-
ni olikin ruokailu. Tämän
jälkeen jäin hotellin eteen
istumaan ja miettimään
matkan monipuolisuutta ja
sitä, kuinka paljon ehdim-
me nähdä näin lyhyessä
ajassa.

Kotia
kohti

Seuraavana aamuna oli-
kin sitten lähtö takaisin
Koti-Suomeen. Pakkasim-
me tavarat mukaamme ja
suuntasimme kohti Vaali-
maata. Pidimme pienen le-
potauon Äyräpäässä, josta
jatkoimme matkaa Valkjär-
ven ja Heinijoen kautta Ta-
lin Ihantalaan, jossa on
Neuvostoliiton kaatuneiden
muistomerkki sekä Talin

Ihantalan suomalaisten
kaatuneiden muistomerkki.

Matka jatkui kohti Vii-
puria, jonne saavuttiinkin
hetkessä. Saimme jonkin
aikaa viettää Viipurin toril-
la, mutta itse en ehtinyt juu-
ri ensimmäisiä kojuja pi-
demmälle, ennen kuin piti
suunnistaa takaisin bussille.
Myös bussin vierellä saim-
me seuraa kaupustelijoista.

Ennen Vaalimaalle saa-
pumistamme pysähdyimme
vielä Tax Free -kauppaan.
Tämän jälkeen saavuimme-
kin jo Vaalimaan tulliin.
Tällä kertaa pääsimme tul-
limuodollisuuksien läpi yl-
lättävän pikaisesti. Tullin
jälkeen oli jälleen mahdol-
lisuus tutustua Tax Free -
kaupan valikoimiin.

Suomen puolelle saavut-
tuamme ruokailimme, en-
nen kuin jatkoimme matkaa
Helsinkiin. Loviisassa jä-
timme Paukkuset pois kyy-
distä. Lopulta olimme klo
19.10 Riitta-serkun talolla.
Sieltä osa matkalaisista jat-
koi matkaa bussilla eteen-
päin. Itse lähdin isäni ja
Nikkarisen kanssa kotei-
himme Tampereelle ja Ylö-
järvelle.

Tämä oli erittäin mielen-
kiintoinen ja ennen kaikkea
opettava matka Karjalaan.
Se antoi kasvot kaikille niil-
le tarinoille, joita olen Kar-
jalasta kuullut. Matkan vai-
heita muisteli

Pirjo Ahlgrén
(o.s. Kylliäinen)

Toivotan kaikille sukulai-
silleni rauhallista joulua
ja onnellista tulevaa vuot-
ta 2008.
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Elisenvaaran yhteiskou-
lun 80-vuotisjuhlat vietet-
tiin 17.11.2007. Juhla kesti
koko päivän ja jakaantui

Mia Frantilla
kurkijokelaiset juuret

Meillä oli kansallinen yl-
peys viettää viime viikolla
itsenäisyyspäivää, jolloin
Suomi täytti kunnioitettavat
90 vuotta. Itsenäisyysvuo-
sien varrella on Suomi ko-
kenut monia hetkiä kuten
esimerkiksi itsenäisyyden
riemun, sotien vaikeat ajat
ja monia muita niin hyviä
kuin huonojakin hetkiä.

Ympäri Suomen maata
järjestettiin lukuisia juhlal-
lisia tapahtumia: ilotulitus-
tapahtuma 90-vuotiaan
Suomen kunniaksi 5.12.
Helsingissä, radio lähetti
5.12. kello 12 ”Iloinen vart-
ti itsenäiselle Suomelle” -

ohjelman, johon osallistut-
tiin eri puolilla Suomea,
”Kauan eläköön Suomi” -
konsertti Espoossa 4.12.,
itsenäisyyspäivän puolus-
tusvoimien juhlaparaati
Hämeenlinnassa ja perintei-
set linnanjuhlat presidentin-
linnassa, joita lukuisat suo-
malaiset seurasivat televisi-
osta.

Kyllä ainakin tätä 90-
vuotista itsenäisyyspäivää
osattiin juhlia koko maassa
ja niin pitääkin, onhan tässä
pitkä taival takana, mutta
vielä pidempi edessä!

Joonatan Juhajoki

päiväjuhlaan ja  iltamiin.
Puhujia juhlissa oli useita
kuten taiteilijaprofessori
Heljä Liukko-Sundström,

lukion rehtori Heikki Vai-
nio ja monia muita henki-
löitä.

Myös koulun oppilailla
oli juhlissa omat tehtävän-
sä. Oppilaat olivat muun
muassa tarjoilemassa niin
päiväjuhlassa kuin iltamis-
sakin, liikenteenohjaajina
ja jotkut oppilaat esiintyivät
näytelmissä. Muun muassa
päiväjuhlassa esitetty ”A-
sonaatti kahteen ääneen…”
oli pääosin koulun oppilait-
ten käsialaa. Musiikki oli
olennainen osa juhlia: juh-
lissa kuultiin muun muassa
kanteleen soittoa ja paljon
laulua. Elisenvaaran koulu-
keskuksen juhlamarssin
soitti yhtye Ytybrass.

Iltamassa esiintyi myös
nuori lahjakkuus 14-vuoti-
as Mia Frantti. Hän soitti ja
lauloi omassa esityksessään
itse säveltämänsä ja sanoit-
tamansa kappaleen ”Haa-
veista pitää pitää kii”. Pää-
timme haastatella nuorta
musiikinalan lahjakkuutta.

Mia kertoo, että hänen
suvustaan on osa karjalaisia
ja sieltä hänen musiikkivai-
kutteensa voivatkin olla pe-
räisin.

- Isoäitini Hilkka Hämä-
läisen suku on Karjalasta,
mutta nykyään isoäiti asuu

Loimaalla, jatkaa Mia. -Tu-
levaisuuden haaveisiini
kuuluu opettajaksi koulut-
tautuminen ja tietysti olisi
kiva myös tulevaisuudessa
esiintyä, laulaa ja tanssia,
selvittää Mia mietiskellen
runsaita tulevaisuuden
suunnitelmiaan.

Kysyimme lopuksi vielä
Mialta, miten nuoret saatai-
siin kiinnostumaan Kurki-
joesta ja koulumme histori-
asta.

- No, monet nuoret pitä-
vät niin eri asioista, että on
vaikea sanoa, mutta jos
vaikka tehtäisiin elokuva
koulumme ja Kurkijoen
menneisyydestä ja yritettäi-
siin sitä kautta saada nuoret
kiinnostumaan asiasta.

Elisenvaaran yhteiskou-
lun 80-vuotisjuhlilla oli
runsaasti osanottajia, ja hei-
tä tulikin ympäri Suomen
maata. Koko juhla oli hyvin
onnistunut, vieraatkin oli-
vat sitä mieltä. Koko kou-
lun väeltä, niin opettajilta
kuin erityisesti oppilailta ja
muulta koulun henkilökun-
nalta, vaadittiin suuri pa-
nostus yhteisiin juhliin.
Eikä se panos mennyt huk-
kaan, sillä saimme kokea
hienon koulumme loisteli-
aat 80-vuotisjuhlat.

Suomi 90 vuotta

Joonatan Juhajoki
16 v., Elisenvaaran lukion 1. lk
joonatanjuhajoki@gmail.fi

Ilmari Kumpunen
17 v., Elisenvaaran lukion 2. lk
ilmari.kumpunen@gmail.fi

Koulun päiväjuhlan ohjelmalehtisen kannen on piirtänyt Il-
mari Kumpunen.

Koulun juhla oppilaan vinkkelistä

8-luokkalainen Mia Frantti esiintyi Elisenvaaran koulun 80-vuotisjuhlassa yhdessä Kaisa
Kosken ja Tytti Nuolemon kanssa.

Kuvassa 1960-luvun musiikintuntikohtaus näytelmästä ”A-sonaatti kahteen ääneen”.

Väinö Kurki Tämän sivun toimittivat
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Kurkijoki-Seuran pikku-
joulua vietettiin Karjalata-
lolla viime sunnuntaina
9.12. Pikkujouluväkeä oli
tupa täynnä ja iloista mieltä
riitti.

Seuran puheenjohtaja
Sakari Karsila toivotti mei-
dät tervetulleeksi, ja sitten
laulettiin yhdessä Johanna
Lokkilan (o.s Vepsäläinen)
johdolla. Johannalla on
myös karjalaiset sukujuu-
ret, vaikkei aivan kurkijo-
kelaiset olekaan.

Eeva Härö lausui kau-
niisti ja koskettavasti. Jo-
hanna lauloi yksin, ja saim-
me kuulla myös musiikin-
opiskelijoiden Oscar Silvan
ja Anu Luukelan soittavan
meille.

Seuraavaksi tuli puuro-
laulu, ja kas kummaa, sa-
maan aikaan ilmestyi joulu-
puuro tarjolle! Tämä on jo-
kavuotista pikkujoulutai-
kaa. Että joka vuosi vapaa-
ehtoiset emännät jaksavat
taikoa tarjolle puuron väs-

Karjalan
nuoret esit-
tivät tanhu-
ja. Jokaisel-
la oli muka-
na joku tut-
tu aikuinen.
Kari Raitio
otti kuvan.

Kurkijokelaisten
joulujuhla

Juhlapuheen piti Karjalan
Liiton hallituksen varapu-
heenjohtaja Risto Kuisma
(keskellä). Hänen kanssaan
keskustelemassa Kurkijoki-
Seuran puheenjohtaja Saka-
ri Karsila (oikealla) ja ka-
marineuvos Kari Rahiala
(vasemmalla). Taka-alalla
kaupitellaan ja ostetaan ar-
poja. Kuva Kari Raitio.

Tuttujen tapaaminen ja
seurustelu oli mukavaa
herkkujen nauttimisen aika-
na. Oven takana käytävällä
eivät rapistelleet tontut,
vaan Karjalan Nuorten
joukko odottamassa esiin-
tymisvuoroaan. Ihmeen
kärsivällisesti he jaksoivat-
kin odottaa, ottaen huomi-
oon, että Karjalan nuoret
ovat tosi nuoria. Se kahdes-
ta ryhmästä koottu joukko
aivan pieniä esiintyjiä.

Pienoiset saivat vielä
odotella vuoroaan, koska
ohjelman mukaan tuli ensin
yhteislaulua, lausuntaa sekä
juhlapuhuja kansanedustaja
Risto Kuisman puhe. Hän
kertoi meille juuristaan,
lapsuudestaan evakkona,
heräämisestään karjalaisuu-
teen. Totesi niin kuin moni
muukin toisen polven kar-
jalainen, että jos olisi lapse-
na ymmärtänyt erilaisen
taustansa, niin olisi ehkä ol-
lut helpompaa.

Karjalan Liiton varapu-
heenjohtajan ominaisuu-
dessa  Kuisma sivusi pu-
heessaan myös Veikko Ven-
namon patsashanketta sekä
kertoi lyhyesti Karjalan Lii-
tosta. Tämän jälkeen saa-
puivat pienet esiintyjät, Te-
navat (1,5-3 v.) ja Mukelot
(3-6 v.) estradille vanhem-

pansa ja/tai isovanhempan-
sa kanssa. Voi sitä kansal-
lispukuisten pikkuesiintyji-
en suloisuutta!

Kaikki hyvä päättyy ai-
kanaan, niin tämäkin pikku-
joulu. Oli kuitenkin vielä
Kari Rahialan spontaani
puhe, jossa hän kertoi Häk-
listä ja muista kurkijokelai-
sista vaikuttajista. Ja aivan
kuin meidän pikkujoulujen
kunniaksi Helsingin San-
omatkin oli julkaissut sa-
man päivän lehdessä Kenen
kadulla asut -sarjan artikke-
lin tukkukauppias ja valtio-
päivämies Jaakko Häklistä.
Häklinkuja sijaitsee Helsin-
gin Vartiokylässä.

“Taas on vietetty juhla-
hetki ja eri suuntiin käy
meillä retki” -  siis ensi vuo-
den pikkujouluun asti.

Liisa Koistinen

kynäsoppineen, joulutort-
tua, karjalanpiirakkaa,
herkkua monenlaista.

Elisenvaaran koulun 80-
vuotisjuhlan iltamien yhte-
ydessä juontaja kyseli, kei-
tä jo Kurkijoella Elisenvaa-
ran yhteiskoulua käyneitä
oli osallistujien joukossa.
Hellikki Mattlar oli ainoa,
joka oli jaksanut jäädä juh-
laillalliselle. Sen sijaan hän
kirjoitti toimitukseen tar-

Hellikki Mattlar o.s. Hukkanen eli koulun ensimmäisen
johtajaopettajan tytär on aloittanut oppikoulun käymisen jo
Elisenvaarassa. Hän oli yksi vanhimmista juhlaan osallistu-
neista koulun entisistä oppilaista, ei kylläkään vanhin.

Vanhimpia juhlaan
osallistuneita

kennuksen, ettei hän toki
ollut ainoa juhlille osallis-
tunut, jos päiväjuhlakin ote-
taan lukuun.

Koulun päiväjuhlaan
osallistui Hellikki Mattlarin
lisäksi Eino Hartikka Ot-
sanlahdelta. He kävivät Eli-
senvaaran yhteiskoulua
1930-luvulla. 1942-44 eli

maitokauppavaiheen aika-
na koulua kävivät kurkijo-
kelainen Erkki Puputti ja
elisenvaaralainen Kyösti
Vanhanen, jotka myös oli-
vat päiväjuhlassa. Myös
Suolahden aikaisia eli
1940-luvun loppupuolis-
kolla Elisenvaaran yhteis-
koulua käyneitä oppilaita
oli paikalla kaksi eli Eero
Kainulainen (Kurkijoki) ja
Airi Aapola s. Naskali
(Sakkola).

Hellikki Mattlar kertoi
lisäksi, että hän oli jutellut
juhlassa kaikkien edellä lu-
ettelemiensa entisten oppi-
laiden kanssa. Vain Airi Aa-
pola oli joutunut hänelle
kertomaan, kuka oli, sillä
Airia Hellikki ei ollut heti
tunnistanut. Mutta ei ihme-
kään, sillä heidän edellises-
tä tapaamisestaan oli kulu-
nut kuutisenkymmentä
vuotta.

Myös iäkkäitä koulun
entisiä opettajia oli saapu-
nut koulun juhlaan. Tunnis-
tin ainakin Helena ja Harry
Höijärven, rehtori Pekka
Rantalan, Kaleva Ilvessa-
lon, Lea Alasoinin, Irma
Savon, Raili Nybergin, Sil-
ja Leppäsen sekä Valto In-
kin. Muita entisiä opettajia
olivat ainakin Mirja Laalo
ja Marjatta Sävelkoski.

Raija Hjelm

Elisen-
vaaran
koulun
sukupuu
Sukupuu, josta rehtori Heik-
ki Vainio 80-vuotisjuhlan il-
tamien tervehdyssanoissa
mainitsi. Puun on maalan-
nut koulun aulan seinään
kuvaamataidon opettaja Sei-
ja Lehto. Siihen on kirjattu
koulun tärkeimmät histori-
alliset tapahtumapaikat:
Kurkijoki Elisenvaara, Suo-
lahti, Karinainen Kyrö ja
Pöytyä Kyrö.

Elisenvaaran
koulun ja luki-
on puolesta
80-vuotisonnit-
teluja ottivat
vastaan ylä-
koulun rehtori
Mika Virtanen
(vas.), sivistys-
lautakunnan
puheenjohtaja
Juha Lehtinen
(kesk.) ja luki-
on rehtori,
Pöytyän kun-
nan sivistys-
johtaja Heikki
Vainio (oik.).
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Vampulan Karjalaiset
järjesti matkan Kurkijoelle
18.-21.2007. Tämä oli mie-
heni ja minun ensimmäinen
Karjala-matka. Meidän mo-
lempien äidit ovat kotoisin
Kurkijoelta, omani Kainu-
laisia ja Hannun Immosia.
Varsinaisena puuhanaisena
toimi Tuulikki Sipolainen.

Matkamme alkoi var-
hain maanantaiaamuna.
Tullimuodollisuudet Vaali-
maalla sujuivat joutuisaan,
ja matka jatkui Viipurin
kautta Pyhäjärvelle, jossa
pysähdyttiin kahville ko-
meaan hirsitaloon ja ihaile-
maan Pyhäjärveä. Tiet oli-
vat välillä päällystettyjä,
välillä hiekkasoraisia, ja
Kurkijoella vallan nimis-
miehenkiharaisia, mutka ja
mäki samassa kaarteessa.
Kurkijoen kirkko, Tervun

Juhannuksen alla Kurkijoella

meijeri, venäläisten raken-
tama iso raunioitunut na-
vetta, tie Soskuaan, Tuone-
lan joki –nimiä jne. kuului
autossa matkalla Kurkijoel-
le.

Illan suussa olimme ma-
japaikassamme Kurkijoen
Vätikässä. Matkaa olimme
tehneet 16 tuntia. Paikka oli
hienossa kohdassa Laato-
kan rannalla. Tila oli ennen
kuulunut Kylliäisille, ja
viereisen majapaikan omis-
taa nykyäänkin Kylliäinen.
Iltapalan jälkeen ei nukku-
mattia kauan odoteltu.

Juuriamme
etsimään

Aamiaisen jälkeen läh-
dimme varsinaiselle juurien
etsintämatkalle. Sipolaisen
Veikko, Hännisen Arvo ja
Nenosen Eero kertoilivat

paikoista, joissa olivat kul-
keneet.

Ensimmäinen kohteem-
me oli Hännisen paikka.
Arvo kertoili vanhan nave-
tan tarinaa. Siinä oli vielä-
kin komeat kiviseinät jäljel-
lä, jotain rakennustouhua
siinä oli nyt vireillä. Hänni-
sillä oli muutama kilometri
Laatokan rantaa, todella
kaunista paikkaa.

Tervun hovin alueella
kävimme kaupassa, siellä
oli oikeastaan kolme kaup-
paa, kaksi toimivaa ja yksi
oli vain kulissit. Ihmiset
kulkivat verkalleen raittia
pitkin, olo oli kuin jostain
näytelmästä.

Tervun koulu oli seuraa-
va kohteemme. Komea oli
koulu ollut. Kolmikerroksi-
nen tiilirakennusraunio sei-
soi vielä pystyssä isolla mä-
ellä, ulkorakennuksesta oli-
vat vain kivijalat jäljellä.
Ailakit ja erilaiset maksa-
ruohot olivat kukassa tällä
korkealla kalliolla.

Seuraavana oli vuorossa
Immosten paikat. Ylä-Im-
moselta Paavo löysi ehkä
oman pienen saapasraasun-
sa. Hannu jatkoi matkaa
hieman ja tuli Ala-Immosen
raunioille. Ison muurin
jäänteet olivat keskellä ki-
vijalkaa, ja ympärillä kas-
voi vielä villiintynyttä ruu-
sua, vaan kyllä se vielä ri-
vissä oli. Valkoinen sireeni-
kin oli vielä elossa. Paikka
on todella kaunis; mäeltä
näkyy vielä Helmelän lah-
tea, ja maisema on aaltoile-
vaa. Edessäpäin olisi ollut
Varjuksen paikka, ja joku
tiesi jonkun nimen lahden
toiselta puoleltakin.

Matka jatkui rattoisasti.
Käytiin Lasosen myllyn-
raunioilla, raunioituneessa
Neuvostoliiton aikaisessa
kolhoosinavetassa. Pidet-
tiin kahvitauko ja paistettiin
makkaroita Sipolaisen pai-
kalla. Sipolaisella ihmetel-

tiin isoa männynkantoa,
jossa oli ainakin 102 vuosi-
rengasta ja joka oli toista
metriä halkaisijaltaan.

Mylénin kaupan rauniot
olivat seuraavina ihmeteltä-
vinä. Kauppa oli sijainnut
mäellä, ja nyt sen raunioi-
den ympäriltä oli santa kai-
vettu parempiin tarkoituk-
siin. Komea kivijalka oli
kuitenkin jäänyt muistoksi
menneiltä ajoilta.

Laukkasen paikkaa kat-
seltiin ja maisemia ihailtiin,
ja toinen matkapäivä alkoi
olla lopuillaan. Iltaan kuu-
lui ruokailua, saunomista ja
makkaranpaistoa.

Lahdenpohja,
Elisenvaara jne.

Seuraavana aamuna
ajoimme Lahdenpohjan
kauppalaan, se tosiaan
muistutti vanhoine raken-
nuksineen 1950-luvun
kauppalaa Suomessa. Siel-
lä oli toimiva tori ja paljon
paikallisia asukkaita. Sieltä

mekin teimme edullisia to-
riostoksia, lähinnä vaattei-
ta.

Matka jatkui, ja seuraa-
vaksi Putuksen kuljettaja
halusi poiketa väylältä ja
näyttää meille erikoisen ky-
län. Hän ajoi meidät Mikri-
lään. Se oli järkyttävä pie-
nine kanikoppeineen, yksi
kerrostalo oli kaiken kes-
kellä.

Lapset juoksivat auton
perässä, ja vaikka kaikki
tiesivät, että kerjätä ei saa,
niin edes karkkia pienim-
mille annettiin. Palattiin ta-
kaisin päätielle ja jatkettiin
Elisenvaaran asemalle.
Nähtiin pusutunneli, joka
oli rautatien alikulkutunne-
li, ensimmäisiä Suomessa
betonista tehtyjä.

Pysähdyimme Elisen-
vaaran ilmapommitusten
muistomerkille, siinä oli
kaksi muistomerkkiä, toi-
nen karjalaisten laittama ja
toinen venäläisten laittama.
Nykyinen Elisenvaaran
asemarakennus on tuotu Al-
hon kylältä ja rakennettu
uudestaan paikalle ja maa-
lattu vaaleansiniseksi. Puu-
tavarajunat siinä kulkivat.

Tietysti kävimme Eli-
senvaaran kaupassa. Ja taas
matka jatkui, tällä kertaa
kohti Alakylää. Ohitimme
Elisenvaaran yhteiskoulun
rauniot, jotka olivat korke-
alla mäellä. Matka jatkui
kiharaista maantietä pitkin,
ja pysähdyimme Kainulai-
sen talon paikkeille. Otet-
tiin muutama kuva ja jatket-
tiin matkaa. Nenoselle me-
nevään tienpäähän pysäh-
dyttiin myös ja ihailtiin
maisemia.

Saavuimme Kurkijoen
kirkonkylään ja tutustuim-
me Kurkijoen museoon,
josta jatkoimme matkaa
Kurkijoen kirkon raunioil-
le. Sankarihaudan muisto-
merkki löytyi edelleen.
Hetki oli herkkä, kun Han-
nu näki enonsa nimen ki-
vessä. Joskus on parempi
olla vaan.

Menimme Kurkijoen
vanhalle hautausmaalle,
joka on nykyään pelkkää
pusikkoa. Paikalla oli kur-
kijokelaisten laittama risti.
Jälkeenpäin äitini kertoi,
että isoäitini on haudattu lä-
helle tätä puista ristiä. No
nyt senkin tiedän…

”Sua, lähde
kaunis, katselen…”

Seuraavaksi saavuimme
jälleen Sipolaisen paikalle,
jossa keitettiin kahvit ja in-
nostuttiin lähteenetsintään.
Matkaan lähtivät Veikko,
Jaana, Raija, Hannu ja Topi.
Ja he löysivät kuin löysivät-
kin lähteen. Tervun meijeri
oli ottanut lähteestä veden.
Maito oli viety meijeriin ja
kirnuttu voiksi.

Vesi oli ollut tärkeä, kos-
ka sillä pestiin astiat. Kyl-
mä lähdevesi oli muutenkin
tärkeä. Paikalla oli vielä
lähteen ympäri kiertävät
betonireunukset.

Palattuamme majapaik-
kaamme meillä oli vielä
mahdollisuus päästä moot-
torivenematkalle Vätikän
hiekoille. Ne olivat upeat,
valkoiset ja puhtaat hiekka-
rannat, joita riitti kilometri-
kaupalla. Joku meni ui-
maan, joku kasteli varpaan-
sa, mutta suurin osa vain
ihaili näkymää.

Majapaikassa odotti ilta-
pala, jonka jälkeen saunot-
tiin ja vietettiin yhteistä ai-
kaa. Aamulla oli sitten hy-
västelyjen aika. Majapai-
kan pitäjän Tamaran voi
ehkä joku tavata täällä Suo-
messakin. Hän on nimittäin
opiskellut lähihoitajaksi ja
saanut työpaikan Ruusu-
korttelista, johon hän taas
elokuussa saapuu.

Aamulla alkoi kotimat-
ka, jolla poikettiin Raholan
koululla, ihailtiin Vuoksea
ja nähtiinkin suuri joukko
väkeä, joka oli katsomassa
melontakilpailua. Viipurin
kauppahallissa käytiin pel-
lavaostoksilla. Tullimuo-
dollisuudet kestivät tunnin
verran, sitten oltiinkin jäl-
leen Suomessa.

Matkalta meille jäi halu
tietää enemmän. Nyt myös
ymmärtää paremmin van-
hempien kertomuksia, kun
on edes häivähdyksen näh-
nyt Karjalan kauneudesta.
Loppuun laitan otteen äitini
muistovihosta 16.9.1941.
”Sain kotini kauaksi jättää,
pois täytyi mun lähteä vaan.
pian aamun sarastus
koittaa,
pääsen Karjalan kunnaille
taas.”

Kaarina Leppämäki

Herkkiä hetkiä,
häikäiseviä maisemia

Veikko Sipolainen ja 102-vuotiaan kotikuusen kanto.

Merinätkelmä Vätikän hiekoilla
Laatokan rannalla.

Kirjoittaja Kaarina ja miehensä Hannu Leppämäki Ala-Im-
mosen raunioilla.
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Toivotamme kaikille sukulaisille, ystäville ja tuttaville

[çäùù }t etâ{tÄÄ|áàt ]ÉâÄât
áx~ù bÇÇxÄÄ|áàt hâààt iâÉààt ECCK
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áx~ù bÇÇxÄÄ|áàt hâààt iâÉààt ECCK

Kurkijoki
Eino Ahokas, suvun vanhin,

Mikrilä, Hynnisenmäki nro
1 – Loimaa

* * *
Teuvo ja Aili Ahokas, Mikrilä

ja Johannes – Loimaa
* * *

Anna (s. Merta) ja Eino
Anttila, Marianvaara ja
Loimaa – Lavia

* * *
Helena Aro, Helmi-äiti s.

Hämäläinen Titosta ja
Arvi-isä Elisenvaaran
Sopen ryhmästä – Turku

* * *
Unto Aulasuo, Haapavaara

– Loimaa
* * *

Hilkka ja Ilmari Hamunen,
Oripää ja Lapinlahti
– Raisio

* * *
Carita ja Pertti Hartikka,

Otsanlahti - Mäntsälä
* * *

Riitta Hartikka ja Annika
Virtanen, isä ja ukki
Otsanlahdelta
– Pöytyä, Kyrö

* * *
Risto ja Sirkka Hartikka,

Otsanlahti ja Karinainen
– Pöytyä, Kyrö

* * *
Airi (s. Ristolainen) ja Arvi

Heinonen, Alho ja Savoja –
Loimaa

* * *
Mikko Mikonpoika Heinonen

perheineen, Räihävaara –
Kostamonjärvi, Ylivieska

* * *
Raija Hjelm (s. Hartikka), isä

Otsanlahdelta
– Pöytyä, Kyrö

* * *
Erkki ja Saimi (s.

Hämäläinen) Häyhä,
Aromäki – Loimaa

* * *
Maija (s. Häyhä) ja Valto Inki,

Savi ja Aura – Turku
* * *

Kalakurjet
* * *

Aini Karppinen (s. Kopsa),
Marianvaara – Punkaharju

* * *

Juha Karppinen, Sääminki
– Pöytyä, Kyrö

* * *
Alli Kihlanki, Elisenvaara

– Loimaa
* * *

Eeva Kohopää (s. Kojo)
perheineen, Lapinlahti
– Valkeala

* * *
Aaro ja Terttu Kojo, Tervu ja

Juupajoki – Juupajoki
* * *

Aili Kojo (s. Hämäläinen),
Aromäki – Loimaa

* * *
Pentti Kojo perheineen,

Lapinlahti – Jaala
* * *

Urpo Kojo perheineen,
Lapinlahti ja Hiitola
– Loimaa

* * *
Kerttu Kopsa, Marianvaara

– Alastaro
* * *

Elsa (s. Kemppinen) ja Väinö
Koskinen, Aromäki ja
Loimaa – Loimaa

* * *
Hanna ja Eero Kosonen,

Loimaa ja Elisenvaara
– Loimaa

* * *
Helli Kulmala (s. Vehviläi-

nen), Mikrilä – Loimaa
* * *

Tyyne (s. Ronkainen) ja
Johannes Kähkönen, Pohjii
ja Aromäki – Loimaa

* * *
Aili (s. Silvennoinen) ja Martti

Laine, Luhovaara ja
Loimaa – Loimaa

* * *
Lauri ja Tuula (s. Suikkanen)

Laukkanen, Laurin isä
Ihojärveltä ja äiti Titosta,
Alastaro ja Joutseno
– Raisio

* * *
Veijo ja Linnea Laukkanen,

Elisenvaara ja Kotka
– Helsinki

* * *
Loimaan Karjalakuoro

* * *
Aili (s. Pajari) ja Jaakko

Louhi, Mikrilä ja Heinävesi
– Vaasa

* * *
Martti ja Leena (s.

Karjalainen) Meskanen,
Korpisaari ja Leenan vanh.
Sakkolasta – Mellilä

* * *
Elvi Miikkulainen, Elisenvaara

– Loimaa
* * *

Aili Nevanperä (s. Turunen),
Lopotti – Ilmajoki

* * *

Anna-Maija Nurminen-
Lempinen (s. Mielonen)
perheineen, isä Aromäeltä
– Espoo

* * *
Marjatta (s. Hannus) ja Eino

Orpana, Ikaalinen ja
Soskua – Espoo

Anna Poskiparta,
Marianvaara – Loimaa

* * *
Marjatta Poskiparta ja Pentti

Kemppinen, Marianvaara
ja Savoja – Loimaa

* * *
Onni ja Maila (s. Rouhiainen)

Poskiparta, Rummunsuo ja
Räisälä – Loimaa

* * *
Hellä Rantala, Haapavaara

– Turku
* * *

Leena Rantala (s. Kojo)
perheineen, Lapinlahti ja
Hiitola – Tampere

* * *
Saini ja Martti Repo, Loimaa

ja Elisenvaara – Loimaa
* * *

Pirkko (s. Tirri) ja Pekka
Riikonen, molemmat
Otsanlahdelta – Pöytyä

* * *
Aili Ronkainen, Pohjii

– Pöytyä
* * *

Timo ja Hannele Rouhiainen
perheineen, Timon isä
Raholasta – Oripää

* * *
Riitta Sainio (s. Suveri)

perheineen, isä
Elisenvaaran Sikiönmäeltä
– Helsinki

* * *
Leena (s. Poutanen) ja Aarno

Salonen, Leenan juuret
Tervussa, Vampula ja Lahti
– Alastaro, Virttaa

* * *
Sikiön sukuseura ry

* * *
Eeva ja Arvi Silvennoinen,

Pielisjärvi ja Luhovaara –
Loimaa

* * *
Pauli ja Lilja (s. Laakso)

Sinkkonen, Aromäki ja
Ilmajoki – Loimaa

* * *
Irmeli (s. Laukkanen) ja Onni

Suvanto, Irmelin isä
Ihojärveltä – Turku

* * *
Jaakko Taitonen, isä

Kurkijoelta – Loimaa
* * *

Tauno ja Liisa (s. Pölkki)
Tukia, Haapavaara ja Alho
– Piikkiö

* * *
Aino Vehviläinen (s. Lukka),

Haapavaara – Imatra
* * *

Jaakko ja Sirpa Veikkolainen,
Luhovaara ja Laitila
– Alastaro

* * *
Jukka ja Anna-Maija

Veikkolainen, Jukan juuret
Kurkijoella ja Anna-Maijan
Raudussa – Loimaan
Kojonkulma

* * *
Eino ja Rauha Vepsä,

Haapavaara ja Juuka –
Loimaa

* * *
Leena (s. Möltsi) ja Jukka

Virtanen, Rahola ja
Halikko – Loimaa

* * *
Eila (s. Kalttonen) ja Yrjö

Väisänen, Alho ja Aromäki
– Loimaa

* * *
Esteri Äikää (s. Nielikäinen),

Alhonsalo – Loimaa
* * *

Kari ja Tuire Äikää sekä
nuoret, Karin vanhemmat
Kurkijoelta ja Tuire Salosta
– Loimaa

* * *

Hiitola
Matti ja Helena Ahokas,

Mustola Sope ja Kiukainen
– Pori

* * *
Ilmari ja Vellamo Eerikäinen,

Kilpolansaari – Pori
* * *

Hiitolan Pitäjäseura ry:n
hallitus ja jäsenet kautta
koko Suomen – Pori

* * *
Jouko ja Arja Hämäläinen,

Joukon juuret
Kilpolansaaresta ja
Hiitolankylästä
– Noormarkku

* * *
Rauni (s. Tutti ) Kaija,

Mustola – Ulvila
* * *

Anja (s. Tattari ) Karlsson,
Nehvola – Pori

* * *
Martti Karonen, Uusikirkko

– Ulvila
* * *

Terttu (s. Tattari) ja Kauko
Ketola, Nehvola ja Pori
– Noormarkku

* * *
Kalevi ja Toini Kokko,

Lumivaara, Oinaanvaara,
Hiitolankylä – Ulvila

* * *
Aino (s. Ijäs) ja Arvo Koppi,

Pukinniemi ja Imatra
– Noormarkku

* * *
Raija (s. Tattari) Laaksonen ja

Viljo Ylönen, Nehvola ja
Parikkalan Lamminsalo
– Pori

* * *
Mauri ja Tuija Lankinen,

Kavonsalmi ja Ulvila
– Kullaa

* * *
Kalevi Manninen, Kuoksjärvi

– Ulvila
* * *

Leena (s. Ahokas ) ja Tarmo
Peltomaa, Mustola Sope ja
Luvia – Pori

* * *
Milja (s. Hänninen) ja Heimo

Peltomaa, Ulaskanniemi ja
Kullaa – Pori

* * *
Sinikka (s. Piippu) ja Mikko

Rajainmäki, Tujula ja
Kullaa – Pori

* * *
Pauli Salmelainen, Kuoksjärvi

– Tampere
* * *

Ritva Sirkesalo, Sääksmäki,
Valkeakoski – Tampere

* * *
Ritva (s. Tattari) Tillqvist,

Nehvola – Lahti
* * *

Kauko Veijalainen, Tiurala
– Mikkeli

* * *
Airi (s. Tattari) ja Pertti

Vihavainen, Nehvola ja
Haapalahti – Kullaa

* * *
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Meillä on arvokkaan nä-
köinen sinivalkoinen Suo-
men lippumme, joka juhlis-
taa juhlapäivämme, ei aino-
astaan virallisina liputus-
päivinä, vaan meillä on
myös lupa ja oikeus nostaa
lippumme korkeuksiin joko
ilon tai surun täyttämin rin-
noin, kun on juhlaa perhe-
piirissä.

Suomen lipulla on puh-
taat värit. Sininen heijastaa
taivaansineä ja valkoinen
puhdasta luontoa lumihan-
kineen. Jokaisen suomalai-
sen rinnan täyttää suuri ilo
lipun noustessa korkeuk-
siin.

Taas olemme eläneet tätä
vuotta niin pitkälle, että
saimme kohottaa lipun sal-
koon merkiksi itsenäisestä

valtiosta. Näinhän ei aiko-
jen saatossa ole aina ollut,
milloin on  määrännyt lipun
värin itä, milloin länsi.
Mutta nyt me saamme päät-
tää, milloin lippumme hul-
muaa meidän juhliemme
kunniaksi.

Virallisia liputuspäi-
viämme ovat Kalevalan
päivä eli suomalaisen kult-
tuurin päivä helmikuun 28.
päivänä, Vappu eli suoma-
laisen työn päivä touko-
kuun 1. päivänä, äitienpäi-
vä toukokuun toisena sun-
nuntaina, Puolustusvoi-
main lippujuhlan päivä ke-
säkuun 4. päivänä, juhan-
nus eli Suomen lipun päivä
kesäkuun 20. päivän ja 26.
päivän välisenä lauantaina,
itsenäisyyspäivä joulukuun

Suomen lippu
6. päivänä sekä päivät, jol-
loin eduskuntavaalit toimi-
tetaan ja tasavallan presi-
dentti astuu toimeensa. Li-
säksi liputetaan joinakin
muinakin vaali- tai kansan-
äänestyspäivinä. Ahvenan-
maalla on edellisten lisäksi
vielä kolme omaa virallista
liputuspäivää.

Yleisiä liputuspäiviä
ovat 5.2. J. L. Runebergin,
19.3. Minna Canthin, 9.4.
Mikael Agricolan päivät,
27.4. Kansallinen veteraa-
nipäivä, 12.5. J. V. Snellma-
nin, 6.7. Eino Leinon,
10.10. Aleksis Kiven,
24.10. YK:n sekä 6.11.
Ruotsalaisuuden päivät.
Kaatuneitten muistopäivä-
nä eli toukokuun kolmante-
na sunnuntaina liputetaan

niin ikään. Ennen tuona
muistopäivänä laskettiin
päivällä neljäksi tunniksi
lippu puolitankoon, mutta
nyttemmin tavasta on luo-
vuttu.

Edellisiin kun vielä li-
säämme omat perhejuhlam-
me, on lipulla todella käyt-
töä, mutta aina se on yhtä
arvokkaan ja uljaan näköi-
nen. Itse ilahdun, kun hiih-
täjät ym. kilpailijat, jotka
pääsevät korkeimmalle ko-
rokkeelle, vilkuttelevat si-
niristilippuamme Maam-
me-laulun kaikuessa. Itse-
näisen Suomen puolesta li-
puttaen

Aino Koppi
Noormarkusta

Hiitolan Pitäjäseuran
syyskokous pidettiin mar-
raskuun 6. päivänä. Ko-
kousiltana ilma oli syksyi-
sen sateinen, se ei ollut kui-
tenkaan pelottanut jäsenis-
töä, vaan mukaan oli uskal-
tautunut 45 osallistujaa.
Seuran puheenjohtaja Jou-
ko Hämäläinen avasi koko-
uksen ilmaisten tyytyväi-
syytensä kulumassa olevan
40-vuotisjuhlavuoden vilk-
kaasta ja aktiivisesta toi-
minnasta.

Kokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Kari Kaijo,
ja pöytäkirjan pitäjäksi kut-
suttiin seuran sihteeri Raija
Laaksonen. Seuraavan vuo-
den jäsenmaksu päätettiin
säilyttää entisellään, eli var-
sinainen jäsen maksaa 10 +
ja kannattava jäsen vähin-
tään 20 +.

Seuran toimintasuunni-
telma sisälsi pitkälti jo pe-
rinteisiksi muodostuneita
tapahtumia  kuten tarinail-
lat, kotiseutumatkat, äitien-
päiväjuhla, pilkki- ja onki-
kilpailut, kesäretki, jokin
nuorille suunnattu tapahtu-
ma ja tietysti vuoden koho-
kohtana Hiitolan pitäjäjuh-
lien järjestäminen yhdessä
Hiitola-säätiön kanssa.

Rahastonhoitajan laati-
ma tulo- ja menoarvio oli
laadittu taitavasti periaat-
teella ”kaik mikä tulluu,
pannaa mänemää”. Ainakin
se paperilla näytti sellaisel-
ta, koska lopputuloksena oli
+- 0. Kokousväki hyväksyi
tulo- ja menoarvion muki-
sematta.

Hiitolan Pitäjäseuran pu-
heenjohtajaksi valittiin
edelleen Jouko Hämäläi-
nen. Syytä muutokseen oli-
si tuskin ollutkaan, olihan
seura menestynyt hienosti
niin piiritasolla kuin valta-
kunnallisestikin. Siitä mei-
tä olivat kokouspöydällä

muistuttamassa upeat po-
kaalit ykkössijoituksista.

Hallituksesta
äänestettiin

Hallituksesta erovuoros-
sa ollut Sinikka Rajainmäki
oli ilmoittanut, ettei ole
enää käytettävissä. Hän oli
hoitanut hallituksessa kii-
tettävästi paikkansa 10 vuo-
den ajan. Tänä aikana oli
pidetty 74 hallituksen ko-
kousta, Sinikalla ainoastaan
seitsemän poissaoloa koko
ajalta. Tässä oiva esimerkki
muillekin hallituksessa
työskenteleville.

Uuden hallituksen ko-
koonpano saatiin ratkais-
tuksi vasta äänestyksellä.
Ääntenlaskun ajaksi kes-
keytetty kokous oli iloises-
ta puheensorinasta päätel-
len osallistujille mieluinen
hengähdystauko.

Tulevana 41. toiminta-
vuotena on Hiitolan Pitäjä-
seura ry:n hallitus seuraa-
vanlainen.

Puheenjohtaja Jouko
Hämäläinen, muut yhdek-
sän hallituksen jäsentä Väi-
nö Bragge, Seppo Kalju-
nen, Raija Laaksonen, Rei-
no Leppänen, Juhani Lukka
(uusi), Aila Niemi, Leena
Peltomaa, Milja Peltomaa,
Tiina Reed sekä kolme va-
rajäsentä, jotka ovat Virpi
Nikkonen, Simo Riikonen
ja Reijo Tuomala.

Tilintarkastajiksi valit-
tiin edelleen Kaija Kokko ja
Aira Järvenpää, varalla jat-
kavat Ilmari Eerikäinen ja
Kyösti Kekki. Tiedotus seu-
ran asioista tapahtuu ilmoit-
tamalla Satakunnan Kan-
sassa, Karjalassa ja Kurki-
jokelaisessa, lisäksi tammi-
kuussa postitetaan jäsenkir-
je. Myös netistä
www.hiitola.fi -sivuilta löy-
tyy tietoa Hiitolan Pitäjä-
seura ry:stä ja sen järjestä-

mistä kotiseutumatkoista ja
muista tapahtumista.

Kokouksen jälkeen ilta
jatkui laulun ja soiton mer-
keissä. Tarmo ja Evakot
laulattivat Terttu Ketolan
sanoittamia Karjalan kai-
hosta kertovia lauluja. Tert-
tu Ketolan syksyllä ilmes-
tyneestä runokirjasta löytyy
näiden laulujen sanat ja
runsaasti muita toinen tois-
taan upeampia runoja.

Hallitus
järjestäytyi

Uusi hallitus kokoontui
järjestäytymiskokoukseen-
sa 29.11. Kokouksessa oli
milteipä koko hallitus pai-
kalla. Hallituksen jäseniä
on yhdeksästä eri Hiitolan
kylästä:  Kilpolasta, Musto-
lasta, Veijalasta, Kopsalas-
ta, Nehvolasta, Ulaskannie-
mestä, Hiitolankylästä, Un-

kolasta ja Marjakoskelta.
Tai ehä meist kukkaa sielt’
oo, mut juuret on kaikil tiu-
kast’ kotkylä mullass’,  ja
näihä se pittää ollakki.

Kokouksessa tehtiin seu-
raavat henkilövalinnat. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin
Reino Leppänen, sihteerik-
si Raija Laaksonen, rahas-
tonhoitajaksi Milja Pelto-
maa. Jäsenasiat hoitaa Rai-
ja Laaksonen. Hiitolan Pitä-
jäseuran järjestämien koti-
seutumatkojen vetäjinä toi-
mivat Milja Peltomaa ja
Raija Laaksonen, ja kalas-
tusasiat hoitaa Seppo Kal-
junen.

Hiitola-säätiön ja pitäjä-
seuran tuotemyynnin hoitaa
Raija Laaksonen. Naistoi-
mikunnan vetäjänä toimii
Leena Peltomaa. Seuraa
edustavat kokous- yms. ti-

Tämän kuvan kokous pidettiin viime kesäkuussa Hiitolaan tehdyllä kotiseutumatkalla. Tu-
run yliopiston Porin yksikön tutkija fil.maist. Kirsi Niukko ja  muut matkalaiset tutkivat
karttaa ja kotikyläpiirrosta Nehvolasta.

Hiitolan Pitäjäseura ry:n syyskokous Porissa

Juhani Lukasta uusi hallituksen jäsen

laisuuksissa puheenjohtajat
ja sihteeri.

Vielä yksi seuramme jär-
jestämä tapahtuma on tä-
män loppuvuoden aikana
jäljellä. 23.12. eli neljänte-
nä adventtina klo 16 ko-
koonnumme Keski-Porin
kirkkopuistoon Karjalaan
jääneiden vainajien muisto-
merkille. Siellä on kaikkien
karjalaisten yhteinen kynt-
tilätervehdys menneitä su-
kupolvia muistaen. Tule
siekii mukkaa.

Vuoden lähestyessä lop-
puaan on aika toivottaa teil-
le kaikille Rauhallista Jou-
lua ja entistä parempaa uut-
ta vuotta.
”Jo hiljenee vuoden askareet
ja aherrus syksyn työn,
talleta mielees’ hetket
hiljaiset
ja rauha jouluyön.”

Raija Laaksonen

Jo joutuu joulu
Jo joutuu joulun aika,
rullaportailla taivaaseen,
sinne tavarataivaaseen.
Siellä joululaulut soi,
valot vilkkuu, kellot kilkkaa.

Naapurin vävy pääsi
taivaaseen
töihin, sinne
mainostoimistotaivaaseen.
On muuttunut sanojen
mieli,
sellainen ainakin kieli.
Mikä tarkoitus lie?

Hyvää joulua kaikille
iloisesti toivotin lähtiessäin.
Katseet tuimat sain.
Muistin: ”Hehän ei joulua
vietä,
ovat sellaisessa uskossa.”
Jos on suotu terveyttä,
silloin voimme viettää
mieleisimmän joulujuhlan
muistaen parasta lahjaa:
pientä joulun lasta.

Anna

Joulun pitäisi olla iloinen,
vaan mistä löydämme ilon
sen.
Monen perheestä puoliso
lähti,
ei taida syttyä joulun tähti.
Ei löytynyt joulun lapselle
majaa,
nykylapset kokevat samaa.
On kaksi kotia päällä maan,
turvaa anna ei kumpikaan.
Mummot katsovat
kauhuissansa,
mihin menet Suomen kansa.
Nuo mummot itsessään
voimattomat
vain rukouksessa vahvat ovat.
Pyytää moni harmaahapsi:
- Kuule meitä, joulun lapsi.
Suojaa lapsia, suojaa meitä,
anna turvaksi enkeleitä.

S. A.-V.

Ajatuksia
joulun alla
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Ilmi Kärävä:

Räsäset Kurkijoella
osa 4

Malttamaton
Aino

Muistelujeni lopuksi yri-
tän kuvata, millainen kukin
Räsäsen lapsista oli luon-
teeltaan. Vanhin sisareni
Aino oli meistä se, jolla oli
vilkkain mielikuvitus, vä-
hän liiankin vilkas koko
elämän ajan. Sen takia hä-
nestä kai tulikin nuorisokir-
jailija. Hän oli aina levoton
ja malttamaton. Kesken töi-
denkin hänen piti juosta
Karttusille parinsadan met-
rin päähän saamaan uusia
elämyksiä.

Yhtenä kesänä Ainon
päähän pälkähti, että hän
menee yöksi nukkumaan
leikkimökkiimme, jonka
isä oli meille rakentanut,
kun olimme olleet pieniä.
Se oli punainen, ikkunan- ja
ovenpielet olivat valkeat.
Mökki oli meillä ahkeraan
käytössä. Aino oli kantanut
mökkiin kevyen huvilasän-
gyn.

Tuli ilta, ja menimme
kaikki nukkumaan. Äiti,
isä, Topi ja Sirkka nukkui-
vat makuuhuoneessa. Sir-
kan sänky oli ikkunan koh-
dalla. Elsa, Laina ja minä
nukuimme vintillä. Oli mu-
kavaa, kun oli tilaa vaihdel-
la nukkumapaikkoja.

Minä nukuin sikeästi.
Keskiyöllä kuulin unen läpi
jotain epätavallista hälinää.
Alhaalta kuului isän ääni:
“Onko nyt sota vai tulipa-
lo?” Elsa ja Laina juoksivat
alakertaan, mutta Ilmi vain
nukkui.

Aino oli leikkimökissä
herännyt johonkin ääneen
ja nähnyt unta, että karvai-
nen käsi oli työntynyt ikku-
nasta sisään. Kauhuissaan
Aino oli ottanut mökistä ti-
nakannun käteensä ja ryn-
nännyt ulos juosten pihan
poikki talon toiselle puolel-
le. Hän oli hypännyt ma-
kuuhuoneen ikkunan koh-
dalla kivijalan reunalle. Sa-
malla hän oli lyönyt ti-
nakannulla ikkunan rikki.
Sirkka oli saanut lasinsirpa-

leet päälleen sänkyynsä.
Aino oli huutanut, että

kellarissa oli varkaita. Hän
oli nimittäin kellarin ohi
juostessaan nähnyt, että
kellarin ovi oli auki.

Jos kellarissa todella oli-
si ollut joku, tämä joku oli-
si varmasti Ainon nähdes-
sään paennut; mahtoi olla
aikamoinen näky, kun Aino
valkoisen- ja oranssinkirja-
vassa pyjamassaan, pitkä
tukka hajallaan liehuen oli
pinkonut pihan poikki tina-
kannu uhkaavasti kädes-
sään.

Äiti torui Elsaa ja Lai-
naa, kun nämä olivat jättä-
neet minut nukkumaan vin-
tille, olisi voinut olla vaik-
ka tulipalo. Sirkka ei ollut
saanut naarmuakaan sirpa-
leista. Herättyäni tulin alas,

otin Sirkan sängystä lasin-
palan ja vein sen salaa kel-
larin rappusille.

Aino löysi lasinpalan,
mikä oli ollut tarkoitukseni-
kin. “Tällä se rosvo raapi
ruokasalin ikkunaa, jossa
oli kärpäsverkko ja yritti
päästä sisälle, tämän äänen
minä kuulin”, selitti Aino.
Minä en koskaan kertonut,
että minä olin ottanut tuon
lasinpalan Sirkan sängystä.
– Mökin veivät ryssät Mos-
kovan rauhan jälkeen Lo-
pottiin kioskiksi.

Keskikoulusta päästyään
Aino meni Säämingin
emäntäkouluun oppimaan
keittotaitoa. Sieltä hän sai
uusia ruokareseptejä. Jos-
kus hän auttoi äitiä keittiö-
töissä. Myöhemmin hän
matkusteli paljon ja kirjoit-
teli lehtiin matkakuvauksia.

Realistinen
Elsa

Varsinkin Ainoon verrat-
tuna Elsalla oli jalat tuke-

vasti maassa. Hän oli koti-
ihminen, joka ei kesken
työnteon lähtenyt juoksen-
telemaan, vaan teki aloitta-
mansa asian tunnollisesti
valmiiksi. Jo koulussa hän
oli hyvä käsitöissä. Hänen
neuleensa olivat tasaisia ja
kauniita. Kuulustellessaan
minulta läksyjä, eritoten
matematiikkaa, Elsa oli
kärsivällinen opettaja.

Keittiössä hän osasi lei-
poa hyviä kakkuja. Elsan
valmistama erikoisherkku
oli ”sillikaviaari”, jonka
hän teki hienoksi hakatusta
sillistä, korppujauhoista ja
kermasta. Taisi siinä olla si-
puliakin. Aina hänen sitä
Kurkijoella valmistaessaan
odotimme innokkaina, mil-
loin pääsisimme levittä-
mään sitä hapanleivän pääl-
le.

Koko elämänsä ajan Elsa
rakasti yli kaiken kukkia.
Myös perhosia hän ihaili.
Hän opetti minulle, miten
saisin pyydystetyksi ohitse
pörrääviä turilaita: ne piti
kopauttaa kädellä maahan.

Koulun jälkeen Elsa
aloitti maatalousopinnot
yliopistossa. Opintoihinsa
liittyvänä toisena harjoitte-
lukesänä hän tuli Sortava-
lan Karmalassa sijaitsevan
Variksenmäen kartanoon,
jonka isäntänä oli Jaakko
Joeli Väisälä. Jaakko oli ol-
lut isämme Veli Räsäsen
oppilaana Kurkijoen maa-
miesopistossa.  Elsan ja
Jaakon häät vietettiin meil-
lä kotona, itse vihkiminen
oli Kurkijoen kirkossa kuu-
dentena tammikuuta 1938.

Värikäs
Laina

Laina rakasti jo lapsena
rahoja. Isällä oli vanhojen
venäjänaikaisten kolikoi-
den kokoelma, joka oli Lai-
nan leikkien välineenä pik-
kutyttöiässä. Mummo arve-
likin, että Lainasta tulisi
pankkineiti. Ei tullut pank-
kineitiä, vaan rahakas ap-
teekkari. Hän oli kaikissa
asioissa meitä muita parem-

pi, jopa rahan hankinnassa.
Lainan taitoihin kuului

myös kasvitiede, jota hän
oppi käydessään isän mu-
kana paljon luonnossa sekä
Kurkijoella että Simossa.
Laina matkusteli myöhem-
min laajalti ja nimenomaan
tropiikin kukkia katso-
maan: Etelä-Afrikkaan,
Etelä- ja Keski-Amerik-
kaan, Kiinaan ja Kaakkois-
Aasiaan. Pohjois-Ameri-
kassa ja Etelämerelläkin
hän kävi. Hänestä tuli tro-
piikin kasvien erikoistunti-
ja.

Laina oli luonteeltaan
iloinen, hyvä tarinoija, joka
osasi kertoa hyvin hauskas-
ti ja värikkäästi erilaisista
sattumuksista ja matkois-
taan. Kerran Kurkijoella
hän tuli nauraen kotiin kir-
kosta ja kertoi, mitä sillä
kertaa oli tapahtunut: Villa-
Petri -nimisen erakkosaa-
ren asukas Matti Nokelai-
nen oli juuri vihitty avioliit-
toon. Kun pappi oli kysynyt
Matilta, tahtoiko tämä ottaa
vaimokseen vieressään sei-
soneen naisen jne., Matti oli
vastannut: ”Juu.”

Samalla sormus oli pu-
donnut Matin kädestä ja
vierinyt pitkin kirkon latti-
aa. Morsian oli lähtenyt
juoksemaan sormuksen pe-
rästä, kontannut penkin alle
ja lopulta palauttanut sor-
muksen sulhaselle, joka sit-
ten oli pannut sormuksen
morsiamen sormeen asi-
aankuuluvin menoin.

Käkisalmen yhteiskou-
lussa Lainaa jostakin syys-
tä ruvettiin kutsumaan Kus-
tuksi. Tätä nimeä hänestä
käytettiin usein myöhem-
minkin.

Vauhdikas
Sirkka

Sirkka oli vilkas ja vauh-
dikas jo lapsuudessaan.
Aina piti juosta kilpaa tai
hypätä pituutta taikka kor-
keutta. Kouluaikana Liisa
Karttunen kirjoitti Sirkasta:
”Sirkall’ on monta harras-
tusta, hän renkaissa pyörii
ja runoja rustaa. Vaan kun
saapuu ilta musta, eniten
hän pitää luistelusta.”

Mummo ennusti: ”Tuo
tyttö elättää vielä itsensä
juoksemalla.” Sirkasta tuli
voimistelunopettaja. Sirkka
oli aina toista mieltä kuin
me muut. Mummon kanssa
hän riiteli usein. Paratiisi-
maisella Kurkijoellakin oli
käärmeitä, paljon kyitäkin.
Me muut pelkäsimme ja in-
hosimme niitä. Ainoastaan
Sirkan mielestä ne olivat
kauniita ja ihania.

Jossain vaiheessa Sirkka
oli ihastunut maamiesopis-
ton oppilaaseen Veikko Tol-
vaseen. Syyslomalla 1939
tultuamme Käkisalmesta
Kurkijoelle Sirkalla oli sa-
lainen tapaaminen Veikon
kanssa Etu-Paratsussa.
Minä olin esiliinana Paato-
sen apulaisen Maija-Liisan
kanssa.

Ihastus oli molemmin-
puolista. Se kesti sodat ja
rauhan. Kun Sirkka valmis-
tui, Sirkan ja Veikon häitä
vietettiin Kuopiossa
21.5.1945.

Satutäti
Ilmi

Minä puolestani rakastin
käärmeitä lukuun ottamatta
kaikkia eläimiä: lintuja,
oravia, kärppiä ja hyöntei-

siäkin. Kurkijoella olikin
paljon hyönteisiä, kuten
heinäsirkkoja, kultakuoriai-
sia, turilaita, sittiäisiä, su-
keltajia, mutta ennen kaik-
kea perhosia. Kaikkien
meidän mielestä perhosista
kaunein oli isoapollo, jol-
laista en Kurkijoelta lähdön
jälkeen ole enää koskaan
nähnyt.

Iltaisin lentelevät kiitäjä-
perhoset, kuten horsma- ja
matarakiitäjä olivat kaunii-
ta samoin kuin sinisilmäkii-
täjä, jolla oli takasiivissä
isot siniset silmäkuviot. Ke-
sätehtävänä lukiota varten
oli hyönteisten kerääminen.
Minulla oli syyskuun 1939
alkuun mennessä laaja ja
kaunis hyönteiskokoelma.

Jostain syystä niitä ei kou-
lun alettua pyydettykään
koululle, oliko syynä ehkä
sodan pelko?

Toinen rakkauteni olivat
sadut. Niitä, sekä kirjoista
lukemiani että itse keksi-
miäni, kerroin naapurien
lapsille ja lopulta, paljon
myöhemmin, sisarteni lap-
sille ja lastenlapsillekin.

Luonnonystävä
Topi

Topi oli todellinen luon-
nonystävä. Hän kulki isän
mukana Laatokalla vieläkin
enemmän kuin me muut.

Topi sai paljon
ystäviä ja harrasti
kaikenlaista, muun
muassa soutua, ja
osallistui jopa Helsin-
gin olympiakisojen
soutukilpailuun kevye-
nä mutta kovaäänisenä
perämiehenä.

Tällä se rosvo raapi
ruokasalin ikkunaa,
jossa oli kärpäsverkko,
ja yritti päästä sisälle.
Tämän äänen minä
kuulin”, selitti Aino.

Heinäkuista kesää vietettiin rentoutuen ja leikkien Vätikässä 1930-luvulla.

Tämä maisema tuli Räsäsillekin tutuksi ja rakkaaksi Kurkijoen vuosina. Kuvassa Kurkijoen maa-
miesopiston rakennuksia, taustalla Kurkijoen kirkko.

Räsästen äiti ja lapset. Vasemmalta Elsa, Laina, äiti, Topi, Sirkka, Ilmi ja Aino.
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1.

hunni

Me tytöt teimme enemmän
”hupimatkoja”. Veneret-
ket kovassakaan tuulessa
eivät Topia pelottaneet,
mutta Kurkijoen ja Käkisal-
men välisessä linja-autossa
Topi voi aina pahoin.

Tie oli mahdottoman
mutkikas, kuoppainen ja
mäkinen varsinkin Kurkijo-
en päässä.

Isän kanssa Topi teki ka-
lastusretkiä, joilla he tutus-
tuivat myös lintusaariin.
Linnuista tulikin Topin tär-
kein harrastus musiikin ja
telinevoimistelun lisäksi.
Voimistelutaidon hän oppi
Käkisalmen yhteiskoulun
voimistelutunneilla.

Topi hakeutui Turkuun
opiskelemaan luonnontie-
teitä. Hän tahtoi selvästi it-
senäistyä sisarten valvon-
nasta ja hoivailusta. Me
muuthan opiskelimme Hel-
singissä. Luonteeltaan Topi
oli avoin ja ystävällinen,
mutta myös kiivas ja kiuk-
kuinen.

Topi sai paljon ystäviä ja
harrasti kaikenlaista, muun
muassa soutua, ja osallistui
jopa Helsingin olympiaki-
sojen soutukilpailuun kevy-
enä mutta kovaäänisenä pe-
rämiehenä. Topin opinnot
kestivät pitempään kuin
meillä Helsingissä opiskel-
leilla.

Muistojen
Kurkijoki

Kurkijoesta on lukemat-
tomia muistoja ja muistiku-
via, olen edellä esittänyt ne,
jotka parhaiten ovat jääneet
mieleeni. Tarkoituksenani
on ollut saada annetuksi jäl-
kipolvillemme kuva Räsäs-
ten Kurkijoesta 1920- ja
1930-luvuilla.

Olen vuosien mittaan
miettinyt, minkälaisia ihmi-
siä me Räsäset oikeastaan
olimme ja olemme. Vaikka

sukujuuria on Suomen eri
puolilla, olemme käsityk-
seni mukaan mieleltämme
kovin karjalaisia.

Mutta perusolemuksel-
tamme me olemme kyllä
sekarotuisia: savolais-perä-
pohjalaisia. Ainoastaan
Topi ja minä olimme alun
alkujaankin karjalaisia. Me
kaksi synnyimme Kurkijo-
ella, meidät kastettiin Laa-
tokan vedellä, kasvuympä-
ristömme oli Kurkijoki, ja
sanoimme ”mie” ja ”sie”

sekä ”myö” ja ”työ”.
Millaisiakohan meistä

kaikista olisi tullut, jos per-
heemme olisi jäänyt Lapu-
alle ja minä ja Topikin oli-
simme ihanan Kurkijoen
lapsuutemme sijasta varttu-
neet Pohjanmaalla? Vastaus
tähän kysymykseen jäänee
saamatta, ellei edellä esittä-
mistäni muisteluista ole jo-
tain pääteltävissä. – En tie-
dä, olisiko sillä edes merki-
tystä.

Entä jos olisimme voi-

neet jäädä Kurkijoelle? Itäi-
nen naapurimme esti meitä
saamasta koskaan vastaus-
ta tähän: otti meiltä Karja-
lan. Sitten se jätti sen oman
onnensa nojaan, poltti tai
raunioitti talot ja kirkot
sekä jätti aikaisemmin hy-
vin hoidetut pellot kasva-
maan vain ohdaketta. Tämä
ei ole lähtenyt mielistäm-
me.

Helsingissä 28.8.2007

Ilmi Kärävä

Kaikki kuusi lasta: vasemmalta nuorimmasta alkaen Topi,
Ilmi, Sirkka, Laina, Elsa ja Aino Räsänen.

Ratkaisu julkaistaan seuraavassa Kurkijokelaisen numerossa, joka ilmestyy 28.12.JOULURISTIKKO
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ERLUND-talo 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

ERLUND-talo

KukkaBox
Puh. 762 2669

Vastapäätä Loimaan
Aluesairaalaa

EHT-
liiton
jäsenErikoishammasteknikko

MARKO ROSENDAHL
Vastaanotto Heimolinnankatu 14 Loimaa

Ajanvaraus puh. (02) 763 1179

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

T I L A A

Kurkijokelainen,
Koulukuja 7, 32200 LOIMAA

puh. (02) 762 2551
tai 050-521 3336

toimitus@kurkijokelainen.inet.fi

Hyvää Joulua ja

Rauhallista Uutta Vuotta

t. Hiitola-säätiö

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä
ja toivotamme Rauhallista Joulua

sekä Onnellista Vuotta 2008!
          Kurkijoki-Seura ry

Hiitolaiset ry:n hallitus toivottaa

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Vuotta 2008

ONKS
TIETOO
VASTAUKSET
1. Kyösti Kallio
2. Salla
3. 73 kappaletta
4. noin 1000 vuotta sit-

ten
5. Jämsässä
6. kaamos
7. Laatokan ja Äänisen

(Äänisjärven)
8. Itämeressä
9. kalkkikivi ja savi (ja

kipsiä muutama pro-
sentti)

10. sisäministeri

Hyvää ja
lämmintä
Joulua

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Alastaro, Loimaan Seutu, Mellilän Seutu, Metsämaa, Niinijoki

Loimaan alueen
Osuuspankit

MUSIIKKIVÄEN
PALVELUPAIKKA

Puh. 7622 950,
Oikokatu 3

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

Hyvää Joulua ja
Onnea Vuodelle 2008!

Sydämelliset kiitokset muistamisesta ja
osallistumisesta 80-vuotisjuhlaamme!

Rauhaisaa joulunodotusta!
Elisenvaaran koulu ja lukio

Uunipaisti, lohipiirakka
ja mustikkarättänä
Karjalan Liiton naistoi-
mikunta on valinnut
vuoden 2008 karjalai-
siksi ruuiksi ruskeala-
laisen uunipaistin sekä
laajemminkin tunnetut
lohipiirakan ja mustik-
karättänän. Nämä
valinnat sopivat niin
kotikeittiöön kuin
suuren joukon tarjoi-
luiksi. Vuoden ruuat
ovat perustaltaan
tuttuja eri puolilla
Karjalaa.

Karjalan Liiton naistoi-
mikunta päätyi tällä kertaa
valinnoissaan ruokiin, jotka
sopivat erityisen hyvin
joukkoruokailuun ja jotka
ovat monien pitäjien perin-
neruokalistalla. Valitut ruu-
at myös sopivat tarjottavak-
si arkisesta ateriasta juhla-
ruokiin.

- Eri paikkakuntien pe-
rinneruuat ovat suuri rikka-
us. Ne ovat kulttuuriperin-
töä, joka herättää monia
muistoja ja jota voi hyödyn-
tää monessa eri tilaisuudes-
sa, toteaa Karjalan Liiton

naistoimikunnan puheen-
johtaja, kotiseutuneuvos
Aira Viitaniemi.

Uunipaisti (karjalanpais-
ti) on lähes yhtä tunnettu
kuin karjalanpiirakka. Vuo-
den ruuan ohje on Ruskea-
lasta Laatokan Karjalasta.
Paistin lisukkeena tarjotaan
keitinperunat, salaattia,
puolukkaa tai suolakurk-
kua.

Lohipiirakka kuten
muutkin Karjalasta tunne-
tut kalapiirakat on kätevä
ison joukon pikkulämmin.
Lohipiirakka sopii myös
kahvin kanssa tarjoiltavak-
si.

Jälkiruuaksi tarjottava
mustikkarättänä tuo mie-
leen kesäpäivät ja tuoreet
mustikat. - Lapsuudessani
rättänä, mustikat taikina-
kuoressa, oli suurta herk-
kua. Sitä suositellaan tehtä-
väksi tänäkin päivänä, sillä
se on edullinen ja - ah niin -
maistuvainen jälkiruoka
vaikkapa jäätelön tai ker-
man kanssa, kuvailee Aira
Viitaniemi.

Näin valmistat herkulli-
set karjalaiset perinneher-
kut:

Uunipaisti
Ruskealasta

350 g sianlihaa
350 g naudanlihaa
350 g lampaanlihaa
2 sipulia
1 pieni lanttu
3-4 porkkanaa
Mausteeksi pippuria,

suolaa ja vettä.

Pilko lihat kananmunan
kokoisiksi paloiksi. Pane li-
hat uunivuokaan, lisää pil-
kotut kasvikset ja mausta.
Laita osa sianlihasta pääl-
limmäiseksi. Lisää vettä
niin paljon, että ainekset
melkein peittyvät. Kypsen-
nä 180 °C:ssa noin 2,5-3
tuntia.

Lohipiirakka
4 dl kypsää puuroriisiä
4 keitettyä kananmunaa

murskattuna
300 g graavilohta
valkopippuria

Taikina:
2,5 dl maitoa
25 g hiivaa
1,5 dl vehnäjauhoja
0,5 tl suolaa
50-100 g voisulaa

2 dl vehnäjauhoja
Murenna hiiva lämpi-

mään maitoon ja alusta. Li-
sää 1,5 dl jauhoja hyvin se-
koittaen. Anna taikinan
kuplia 3-5 tuntia. Lisää suo-
la, voisula ja loput jauhot.

Alusta notkea taikina
(taikinasta tulee kaksi pii-
rakkaa). Kaulitse taikina le-
vyksi ja nosta levy uunipel-
lille niin, että puolet jää
kanneksi. Lisää pellille rii-
sit, munamurska ja mausta
pippurilla. Levitä lohiviipa-
leet täytteen päälle. Nosta
reunoja täytteen päälle ja
voitele ne vedellä. Käännä
taikina kanneksi ja yhdistä
reunat. Koristele piirakka
taikinanuhoin ja pistele
kuorimaveitsen kärjellä
suomukuvioita pintaan.

Paista piirakka 200
ºC:ssa noin 30 minuuttia.

Mustikkarättänä
2 l mustikoita
1 dl sokeria
1 tl perunajauhoa
Sekoita ainekset ja pane

uunivuokaan.

Taikina:
250 g voita sulatettuna
0,5 dl sokeria
4-5 dl ruisjauhoa
1 tl leivinjauhoa
Sekoita taikina pöperö-

mäiseksi ja peitä marjat.
Paista uunissa 160 ºC:ssa
noin 1 tunti.

Karjalan Liitto

Koulun historian ja juh-
lavuoden kunniaksi Elisen-
vaaran yläkoulu oli päättä-
nyt tänä syksynä lahjoittaa
osan taksvärkkituotosta
Kurkijoki-Säätiölle. Tuotto
luovutettiin juhlallisesti
päiväjuhlassa. 2 000 euron
shekin vastaanotti Säätiön
valtuuskunnan puheenjoh-
taja Pertti Hartikka.

Kurkijoki-Säätiön halli-
tus miettii saamilleen ra-
hoille hyvän käyttötarkoi-
tuksen ja kertoo siitä pää-
töksen tehtyään. Kurkijoki-
Säätiön luottamushenkilöt
olivat hyvin yllättyneitä ja

Taksvärkkituotto
iloisia nimenomaan ”omal-
ta” koululta saamastaan
merkittävästä lahjoitukses-
ta.

Taksvärkkiliike täytti
tänä syksynä jo 40 vuotta,
sillä ensimmäisen kerran
koululaiset keräsivät päi-
vätyöllä rahaa kehitysmai-
den nuorille vuonna 1967.
Keräyksiä on suoritettu jo
kahden sukupolven ajan.
Ensimmäinen kohde oli Pe-
russa. Tänä vuonna taksvär-
killä kerättiin rahaa Kenian
katulasten ammattikoulut-
tautumiseen ja työllistämi-
seen.

Iloinen vartti

Suomi vietti yhteistä iloista varttia itsenäisyytemme 90-vuo-
tispäivän kunniaksi keskiviikkona 5.12. klo 12. Kyrön torille
”Sinistä ja valkoista” laulamaan olivat saapuneet mm. Paula
Tuhkonen (vas.), Reino Tuhkonen, Eevi Nevala ja Sirkka
Hartikka, jotka kaikki kuuluvat Kyrön Seudun Karjalaisiin.


