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”Taas toivotus hyvän joulun, taas toivotus hyvän joulun
joulumielen näin tuo....”

Toivotamme kaikille lukijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme

Hyvää ja RauhallistaHyvää ja Rauhallista
Joulua!Joulua!

- Mitali tekee nöyräk-
si. En ymmärtänyt, 
että puuseppä voi 
saada sen, siksi kait 
olen saanut erityi-
sen paljon huomiota, 
Kari Virtanen kertoi-
lee tuntemuksiaan. 
Puuseppien ammatti-
kunta on ollut asiasta 
todella innostunut. 
Eräskin yhdistys oli 
viestittänyt ”Paljon 
onnea, helppohan si-
tä meidän muiden on 
perässä tulla, kun joku 
raivaa tietä edellä”.

Tienraivaaja Virta-
nen on ollut useasti. 
Kun jurvalaisen ko-

Pro Finlandia 
mitali Kari 
Virtaselle

Iloinen puheensorina täytti 
toimituksen tilat viime per-
jantaina. Tuolit täyttyivät 
useaan kertaan, kun liki 50 
henkilöä pistäytyi tai viih-
tyi pitempäänkin toimituk-
sen joulukahveilla. 

Neulakintaan teko on tark-
kaa puuhaa. Myös siihen 
sai opastusta päivän aika-
na.

Toimituksen 
joulukahveilla 

kuului 
”Kurkien kutsu”

Keskustelu polveili tie-
tysti lehteen ja Kurkijo-
keen liittyvissä asioissa, 
mutta kyllä jutuissa myös 
marjastettiin, metsästettiin 
ja suunniteltiin tulevaa jou-
lua.

Kahvipöydän ääressä Vilho Heinonen, Arvi ja Airi Heinonen.

Päivän aikana saattoi 
perehtyä neulakintaan te-
kemisen ikivanhaan tek-
niikkaan Elvi Miikkulai-
sen opastuksella. Harvassa 

ovat tänä päivänä kyseisen 
taidon osaajat.

Puolen päivän aikaan 
AMK:n opiskelijat tulivat 
esittelemään  Kurkijo-
ki DVD:tä, jotka tulevat 
myyntiin keväällä. Kaksi 
esittelypätkää jätti halun 
nähdä enemmän. Toisen 
DVD:n nimi on ”Kurkien 
kutsu”, se kertoo nuorten 
miehen matkasta Kurkijo-
elle. Kummassakin on käy-
tetty osin vanhaa kuvama-
teriaalia sekä viime kesänä 
tuotettua uutta materiaalia 
ja haastatteluja.

Esitys oli niin innostava, 
että sitä olisi haluttu ostaa 
jo heti.

HS Kari Virtanen on toiminut 50 vuotta 
puuseppänä, nyt alkavat puhaltaa 
uudet tuulet. Nautiskeluverstas ja 
yrityspönöttäminen, miehen omien 
sanojen mukaan, antavat iloa ja 
haasteita tulevaisuuteen.
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Joulukortit hyvän joulun toivotuksineen ja nimikirjoituk-
sineen tuovat taas lämmintä joulumieltä, kun joku on meitä 
henkilökohtaisesti muistanut. Nimikirjoituksemme on joskus 
erityisen tärkeä ja sitova kuten esimerkiksi avioliiton vihkimisil-
moituksessa, joskus taas muuten kohtalokas. 

Isoisäni oli viime vuosisadan alkupuolella taannut nimikir-
joituksellaan Hiitolassa paikallista kauppiasta kaupan laajen-
nuksessa. Kauppa oli kuitenkin joutunut konkurssiin, jolloin 
isoisäni takaajana oli menettänyt talonsa. Perhe oli joutunut 
kotitilalta muuttamaan Elisenvaaraan uusiin oloihin ja uusien 
töiden etsintään. En tiedä, oliko tuo tapahtuma heidän myö-
hempiä elämän vaiheita ajatellen hyvä vai huono asia, mutta 
varmaan se tuntui silloin kaikista aika raskaalta.

Kanadan suomalainen ystäväni Veikko toimi torontolaisen 
jäähallin vahtimestarina ja myös siirtolaisseurakuntamme 
Agricola-kirkon aktiivina jäsenenä. Pastori oli pyytänyt häntä 
kokoamaan lahjoituksia bussin hankintaan pyhäkoululaisia 
varten. Miljoonakaupungissa suomalainen kirkko oli monille 
pitkän ja vaivalloisen matkan takana. 

Veikko oli ottanut haasteen vastaan ja saanutkin loppusyk-
syn aikana kokoon muutamia tuhansia dollareita. Eihän niillä 
rahoilla uutta linjuria olisi voitu ostaa, mutta onneksi hän 
oli löytänyt myytävänä olleen käytetyn keltaisen koulubussin, 
jonka hintaan nuo rahat juuri ja juuri riittivät. Se oli lasten 
kuljetukseen kyllä sopiva, mutta tarkempi tutustuminen autoon 
toi lisähuolen: moottori ei suostunut käynnistymään millään 
keinolla.

Veikko hankki automekaanikon tutkimaan vikaa, joka pian 
löytyi. Mies kertoi saavansa moottorin kyllä toimimaan, mutta 
korjaaminen maksoi 300 dollaria. Siinäpä taas uusi pulma: 
Mistä ihmeestä tuo lisäraha löytyisi, kun kaikki mahdolliset 
auttajat olivat jo lahjansa antaneet? Veikko tiesi kuitenkin 
avun lähteen vaikeuksissa, jota harvat ymmärtävät käyttää: ru-
kouksen. Niinpä hän kertoi Taivaalliselle Isälle koko tilanteen 
ja avun tarpeen. Ja Jumala vastasi heti. Veikon tajuntaan tuli-
vat sanat, ei ehkä kuultavina, mutta selvinä kuitenkin: ”Mutta 
eihän tässä muuta tarvita, kuin että panet nimen paperiin.”

Siinä se oli, Jumalan neuvo. Kaiken hankalan vaivannäön 
jälkeen hänen siis olisi pitänyt omalla rahallaan maksaa vielä 
bussin moottorin korjaaminenkin. Tällaistahan tämä palvelu-
alttius aina on, harmitteli Veikko, jolla juuri näin joulun alla 
olisi ollut monta rahan tarvetta tiedossa muutenkin.

Tietäen, että Jumalalta saatua neuvoa on aina paras totella, 
Veikko kuitenkin etsi shekkivihkonsa , kirjoitti 300 dollarin 
maksun allekirjoituksineen ja maksoi remontin. Bussi tuli 
kuntoon ja alkoi toisen vapaaehtoisen toimin koota lapsia py-
häkouluun.

Muutaman päivän kuluttua Veikko oli jouluostoksilla ruo-
kakaupassa kotinsa lähellä. Tullessaan kassalle maksamaan 
ostoksia, kassaneiti kertoi hänelle, että heillä oli kaupassa juuri 
sillä viikolla jouluarpajaiset, ja pyysi, että Veikkokin ystävälli-
sesti kirjoittaisi nimensä ja puhelinnumeronsa arpajaislistaan. 
Kun Veikko tuumaili, että se taitaa olla turhaa, kun hän ei 
ollut koskaan voittanut mitään arpajaisissa, kassaneiti vasta-
si: ”Mutta eihän tässä muuta tarvita, kuin että panet nimen 
paperiin.” Nuo sanat tuntuivat jotenkin kovin tutuilta, mutta 
Veikon mieleen ei millään muistunut, missä hän oli ne kuullut. 
Nimensä ja puhelinnumeronsa hän kuitenkin kirjoitti.

Kun joulunviettoon alettiin sitten jo hiljentyä, soi Veikon 
kotona puhelin. Ruokakauppias siellä onnitteli Veikkoa ja 
kertoi hänen voittaneen juuri kaupan jouluarpajaisten pääpal-
kinnon, moottorikelkan ja trailerin, arvoltaan 3000 dollaria. 
Niiden hankintaa Veikko oli jo kauan toivonut, kun mökillä 
talvikalamatkoilla moottorikelkkaa olisi jo monesti tarvittu. 

Meitäkin joulu kutsuu ihmeen kokemiseen. Jumalan aineel-
lisia lahjoja paljon tärkeäpää on omistaa Hänen iankaikkinen 
lahjansa: ”Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. 
Se, mitä maailma tarjoaa sen rinnalla kalpenee.” 

(A-M.Kaskinen)
Kaikille rakkaille heimoveljille ja siskoille sekä erityisesti 

vapaaehtoispalveluissa uupuneille uurastajille lämmintä joulu-
mieltä ja joulurauhaa . 

Jouko Paukkunen, 
eläkerovasti Lapinjärveltä

18.12.2009
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Kuolleita

Muistettavaa

Jouluisia 
nimi-
kirjoituksia 

       

Joulukuuu
18 Pe  Aapo, Rami, 

Aappo
19 La  Iiro Iisakki, Iikka, 

Isko
20 Su 4. Adventti   sunnun-

tai Benjamin, 
Kerkko

21 Ma  Talvipäivän-
seisaus Tuomas, 
Tomi, Tommi, 
Tuomo

22 Ti  Raafael
23 Ke  Senni
24 To  Jouluaatto. 

Aatami, Eeva, 
Eevi, Eveliina

25 Pe  Joulupäivä
26 La  Tapaninpäivä 

Tapani. Teppo, 
Tahvo

27 Su  Apostoli 
Johanneksen 
päivä Hannu, 
Hannes

28 Ma  Viattomien lasten 
päivä, Piia

29 Ti  Rauha
30 Ke  Taavetti, Taavi, 

Daavid
31 To  Sylvester, Silvo
Tammikuu
1 Pe  Uuden vuoden-

päivä 
2 La  Aapeli
3 Su  Elmeri, Elmo, 

Elmer
4  Ma  Ruut
5 Ti  Lea, Leea
6 Ke  Loppiainen
7 To  Aku, Aukusti, 

August

Rakas veljemme,
maanviljelijä

Esa Jukka Kalevi
Kiiski
s. 2.3.1947 Loimaa
k. 6.11.2009 Ypäjä

Veljeä, enoa ja setää
rakkaudella muistaen 
ja kaivaten
Jouko ja Pirjo
Anneli ja Seppo
Päivi ja Antti
Sisarusten lapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät
Metsän polku umpeutuu,
puut itkevät salaa.
Luonto on hiljaa, on marraskuu,
hän lähti, ei enää palaa.
Kiitos ja siunaus matkalle myötä,
sinne missä ei tuskaa, ei yötä.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Uurna laskettu kaksosveljen viereen Kanta-
Loimaan hautausmaalle.
Lämmin kiitos osanotosta suruumme.
Kiitos myös kaikille Esaa hoitaneille sekä teille, jot-
ka olette olleet ilona ja valona veljemme elämässä.

Merkkipäiviä
Kyllikki Pihjala o.s. 
Tyrni täytti 90-vuotta 
12.12.2009 Loimaalla.
Entinen koti Kurkijoen Al-
hon kylässä.

Kynttilät syttyvät su.20.12. klo 16 Kar-
jalaan jääneiden vainajien muistomerkillä 
Keski-Porin kirkkopuistossa. Tule sytyt-
tämään kynttiläsi menneitä sukupolvia 
muistaen sekä muistaen Joulua 70v. sitten. 
Muistosanat pastori Jarkko Willman. Kaikki 
ovat Tervetulleita. Järj. Hiitolan Pitäjäseura 
ry.  

Karjalan Liitto ry:n alkuvuoden 
tapahtumia
16. - 17.1. Itkuvirsiä aloittelijoille
23.1. Karjalainen ruoka -kurssi
23.1. Karjalan kirkot ja hengellinen
  elämä -seminaari
30. - 31.1. Karjalainen käspaikkakurssi
30. - 31.1. Karjalan käki -vuolukurssi
2.2. Studia Generalia -luento -
  Karjala muistin ja utopioiden
  paikkana
6.2. Piirakkakurssi
6. - 7.2. Itkuvirsilaulun jatkokurssi
9.2. Studia Generalia -luento -
  Karjalainen nainen ja 
 sankaruus
13. - 14.2. Karjalan kielen alkeiskurssi
6. - 7.3. Karjalan kielen jatkokurssi
 Studia Generalia -luento -
  Evakkous kehollisena 
 kokemuksena
Lisätietoja: Karjalan Liitto ry
Puh. 09 - 7288 170, 
toimisto@karjalanliitto.fi , www.karjalan-
liitto.fi 

Sain sähköpostimainoksen: Nauti joulusta HP:n kans-
sa! Siinä mainostettiin uusinta HP:n tulostinta. En aio 
nauttia joulustani jonkun teknisen härvelin avulla. 
Minähän vain kiukuttelen silloin, kun tekniikka ei 
toimi haluamallani tavalla - ja yleensä se ei toimi.

Radiossa keskusteltiin samaan aikaan joulun ku-
lutushysteriasta ja mistä löytyisi vaihtoehtoja sille. 
Lahjaröykkiöiden sijaan on parempi ostaa lahjaksi 
palveluita tai antaa niitä itse. – Siinä on ideaa! Miten 
monelle hartiahieronta tai jalkahoito olisi paljon pa-
rempi joululahja kuin sähköllä toimiva hierontalaite  
tai kotikäyttöinen ”jalkahoitaja”, joka parin vuoden 
päästä on jossakin kaapin nurkassa käyttämättömä-
nä.

Miten hienoa olisikaan saada joululahjaksi jou-
luleivonnaisia ja –laatikoita tai vaikkapa keväinen 
ikkunapesu tai talven lumityöt tai..... näitähän löytyy 
vaikka kuinka paljon. Tai antaa lapsiperheen van-
hemmille vapaa viikonloppu, ystäville hillopurkki 
tai lupaus viedä heidät syksyiselle marja- tai sieni-
retkelle jne...

Tyttäreni saapui viime viikonloppuna joululo-
malle viimeisten tenttien jälkeen. Hän kertoi, että 
joulumme on erittäin perinteinen. Siihen tulokseen 
he olivat joukolla tulleet, kun olivat opiskelija-
piireissä vertailleet eri perheiden joulunviettota-
poja.

Naureskelin sisäänpäin. Tämä nuorimmaiseni 
on juuri se, jonka mielestä jouluna ja pääsiäisenä 
pitää tehdä, kuten aina ennenkin. Samat ruoat, sa-
mat leivonnaiset, samat runsaat koristelut – tosin 
vuosi vuodelta lisääntyen ja koko suku – tai ainakin 
puolet ympärillä.

Ne luovat joulun tunnelman!
Mistä löytyy joulun tunnelma, on meille kulle-

kin yksilöllistä. 

Siksi toivotankin sinulle, hyvä lukija 
Tunnelmallista Joulua!

Helena Sulavuori
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  Sanan
Voimaa

1. Mitä speltti on?
2. Milloin jäätelöä alettiin 

myydä ensimmäisen ker-
ran tötteröissä?

3. Mikä oli Ruotsin suosi-
tuin pojan nimi viime 
vuonna?

4. Mitä petoeläimiä Turun 
pohjoisosissa on nähty 
usein?

5. Kuka katolisen kirkon py-
himyksistä on Ranskan 
kansallissankari?

6. Minkä valtion aluetta on 
Vähä-Aasia?

7. Mikä oli pitkään maail-
man myydyin automal-
li?

8. Mikä suomalaisvanki-
la päätettiin lakkauttaa 
25.1.2009?

9. Mikä on Martti Ahtisaa-
ren siviiliammatti?

10. Mikä on ensimmäinen 
maa, jossa äänestetään 
kännykällä?

18.12. Ps. 85:9 Minä kuun-
telen, mitä Herra Jumala 
puhuu. Hän lupaa rauhan 
kansalleen, omilleen - äl-
kööt he enää eksykö mie-
lettömyyteen!

19.12. Ps. 85:14 Herran 
edellä kulkee oikeus, se 
valmistaa Herralle tien.

20.12. 4. adventtisunnuntai 
Matt. 1:20-21,24 Joose-
fi lle ilmestyi yöllä unessa 
Herran enkeli, joka sanoi: 
”Joosef, Daavidin poika, 
älä pelkää ottaa Mariaa 
vaimoksesi. Se, mikä hä-
nessä on siinnyt, on läh-
töisin Pyhästä Hengestä. 
Hän synnyttää pojan, ja 
sinun tulee antaa pojalle 
nimeksi Jeesus, sillä hän 
pelastaa kansansa sen 
synneistä.” - Unesta he-
rättyään Joosef teki niin 
kuin Herran enkeli oli 
käskenyt ja otti Marian 
vaimokseen.

21.12. Ps. 42:6 Odota Ju-
malaa! Vielä saan kiittää 
häntä,
Jumalaani, auttajaani.

22.12. Fil. 4:6-7 Älkää olko 
mistään huolissanne, 
vaan saattakaa aina se, 
mitä tarvitsette, rukoillen, 
anoen ja kiittäen Jumalan 
tietoon. Silloin Jumalan 
rauha, joka ylittää kaiken 
ymmärryksen, varjelee 
teidän sydämenne ja aja-
tuksenne, niin että pysytte 
Kristuksessa Jeesuksessa.

23.12. 1 Sam. 2:8 Hän ylen-
tää tomusta mitättömän ja 
korottaa tuhkasta köyhän, 
sijoittaa heidät ylhäisten 
joukkoon ja antaa heille 
kunniasijan.

24.12. Jouluaatto Jes. 9:1 
Kansa, joka pimeydessä 
vaeltaa, näkee suuren 
valon. Niille, jotka asuvat 
kuoleman varjon maassa, 
loistaa kirkkaus.
Virsi 23:1
On ruusu Iisain juuren 
nyt kukkaan puhjennut. 
On pyhä kirja suuren sen 
ihmeen kertonut. Tuo 
kukka suloinen valaisee 
talviyötä keskellä pakka-
sen.

25.12. Joulupäivä Luuk. 
2:15-20 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.” He lähtivät kii-
reesti ja löysivät Marian 
ja Joosefi n ja lapsen, joka 
makasi seimessä. Tämän 
nähdessään he kertoivat, 
mitä heille oli lapsesta 
sanottu. Kaikki, jotka 
kuulivat paimenten sanat, 
olivat ihmeissään. Mutta 
Maria kätki sydämeensä 
kaiken, mitä oli tapahtu-
nut, ja tutkisteli sitä.
Paimenet palasivat kiit-
täen ja ylistäen Jumalaa 
siitä, mitä olivat kuulleet 
ja nähneet. Kaikki oli 
juuri niin kuin heille oli 
sanottu.
Virsi 21:3
Jo riennä, katso, sieluni, 
ken seimessä nyt makaa-
pi: hän on sun Herras, 
Kristukses, Jumalan Poi-
ka, Jeesukses.

26.12. Tapaninpäivä Apost. 
7:59-60 Kun he kivittivät 
Stefanosta, tämä rukoili 
Herraa ja sanoi: ”Herra 

Jeesus, ota vastaan minun 
henkeni.” Hän vaipui 
polvilleen ja huusi kovalla 
äänellä: ”Herra, älä vaadi 
heitä tilille tästä synnis-
tä!” Sen sanottuaan hän 
nukkui pois.

27.12. Apostoli Johanneksen 
päivä 1 Joh. 3:1 Katsokaa, 
kuinka suurta rakkautta 
Isä on meille osoittanut: 
me olemme saaneet Ju-
malan lapsen nimen, ja 
hänen lapsiaan me myös 
olemme. Tästä syystä 
maailma ei meitä tunne, 
eihän se tunne häntä-
kään.

28.12. Viattomien lasten 
päivä Valit. 2:19 Vuodata 
sydämesi tuska Herran 
kasvojen eteen. Kohota 
kätesi häntä kohti lastesi 
elämän puolesta.

29.12. Kol. 2:6-7 Kun kerran 
olette ottaneet omaksen-
ne Herran Kristuksen 
Jeesuksen, eläkää hänen 
yhteydessään. Juurtukaa 
häneen, rakentakaa elä-
männe hänen varaansa 
ja vahvistukaa uskossa 
sen mukaan kuin teille on 
opetettu. Kaikukoon kii-
toksenne runsaana.

30.12. Gal. 4:6-7 Koska tekin 
olette Jumalan lapsia, 
hän on lähettänyt meidän 
kaikkien sydämiin Poi-
kansa Hengen, joka huu-
taa: ”Abba! Isä!” Sinä 
et siis enää ole orja vaan 
lapsi. Ja jos kerran olet 
lapsi, olet myös perillinen, 
Jumalan tahdosta.

31.12. Uudenvuodenaatto 
Saarn. 3:1-8 Kaikella on 
määrähetkensä, aikansa 
joka asialla taivaan alla. 
Aika on syntyä ja aika 
kuolla, aika on istuttaa ja 
aika repiä maasta, aika 
surmata ja aika parantaa, 
aika on purkaa ja aika 
rakentaa, aika itkeä ja 
aika nauraa, aika on va-
littaa ja aika tanssia, aika 
heitellä kiviä ja aika ne 
kerätä, aika on syleillä ja 
aika olla erossa, aika etsiä 
ja aika kadottaa, aika on 
säilyttää ja aika viskata 
menemään, aika repäistä 
rikki ja aika ommella yh-
teen, aika olla vaiti ja aika 
puhua, aika rakastaa ja 
aika vihata, aika on sodal-
la ja aikansa rauhalla.

1.1.2010 Uudenvuodenpäivä 
Fil. 2:10-11 Jeesuksen 
nimeä kunnioittaen on 
kaikkien polvistuttava, 
kaikkien niin taivaassa 
kuin maan päällä ja maan 
alla, ja jokaisen kielen on 
tunnustettava Isän Juma-

lan kunniaksi: ”Jeesus 
Kristus on Herra.”
Virsi 40:1
Oi nimi kaikkein suloi-
sin, mainittu ihmiskielin, 
kiitetty kielin tuhansin ja 
palavaisin mielin. Oi Jee-
sus Kristus, kuinka me nyt 
edessäsi voisimme kylliksi 
kumartua!

02.01. Gal. 4:3-7 Niin kauan 
kuin olimme alaikäisiä, 
olimme maailman alku-
voimien orjia. Mutta kun 
aika oli täyttynyt, Jumala 
lähetti tänne Poikansa. 
Naisesta hän syntyi ja tuli 
lain alaiseksi lunastaak-
seen lain alaisina elävät 
vapaiksi, että me pääsi-
simme lapsen asemaan. 
Ja koska tekin olette 
Jumalan lapsia, hän on 
lähettänyt meidän kaik-
kien sydämiin Poikansa 
Hengen, joka huutaa: 
”Abba! Isä!” Sinä et siis 
enää ole orja vaan lapsi. 
Ja jos kerran olet lapsi, 
olet myös perillinen, Ju-
malan tahdosta.

3.1. 2. sunnuntai joulusta 
Ps. 100:4 Tulkaa hänen 
porteilleen kiittäen, hä-
nen esipihoilleen ylistystä 
laulaen. Kiittäkää häntä, 
ylistäkää hänen nimeään.

4.1. Ps. 27:4 Yhtä minä pyy-
dän Herralta, yhtä ainoaa 
minä toivon: että saisin 
asua Herran temppelissä 
kaikki elämäni päivät!

5.1. 1 Kun. 8:28-29 Salomo 
sanoi: ”Herra, minun Ju-
malani! Pidä päivin ja öin 
silmissäsi tämä temppeli, 
paikka, jossa olet sanonut 
nimesi asuvan. Kuule, 
mitä palvelijasi tähän 
paikkaan päin kääntynee-
nä rukoilee.”

6.1. Loppiainen Matt. 2:9-11 
Kuninkaan sanat kuultu-
aan tietäjät lähtivät mat-
kaan, ja tähti, jonka he 
olivat nähneet nousevan 
taivaalle, kulki heidän 
edellään. Kun tähti tuli 
sen paikan yläpuolelle, 
missä lapsi oli, se pysähtyi 
siihen. Miehet näkivät 
tähden, ja heidät valtasi 
suuri ilo. He menivät 
taloon ja näkivät lapsen 
ja hänen äitinsä Mari-
an. Silloin he maahan 
heittäytyen kumarsivat 
lasta, avasivat arkkunsa 
ja antoivat hänelle kalliita 
lahjoja: kultaa, suitsuket-
ta ja mirhaa.

7.1. Ps. 117:1 Kiittäkää Her-
raa, kaikki kansat! Ylistä-
kää häntä, kansakunnat! 
Halleluja! 

Jouluinen 
pähkinä
Tässä on anagrammeja, jot-
ka ovat esiintyneet Kurkijo-
kelaisen sivuilla päätoimit-
tajina, avustajina sekä Kala-
kurkien kilpailuissa Osa on 
jo edesmenneitä.
Vastaukset takasivulla.

1. TUO NIIN JOUHEVA
2. VIHAINEN NERO
3. SUJUVA RUNO
4. KONTAKTIEN AJOA
5. ROUVA LEIMASI
6. TELTAN KUNDI
7. MATKANNE MISTER
8. ERI POJUNA
9. A OI UKON VIRVELI
10. A PIEN SIRO
11. SIEVÄN OPE
12. POTRA METRI
13. KUNNAN KELPO ISI
14. VOOKAS HAUET
15. UNET ON POSKEA

Rouva Katri Salminen kuo-
li Tampereella 25.11.2009.  
Hän oli syntynyt Kurki-
joella ja olisi maaliskuus-
sa täyttänyt 90 vuotta. Jo 
12-vuotiaana Katri aloitti 
harjoittelijana rouva Bertha 
Kjäldströmin emännöimäs-
sä Elisenvaaran asemaravin-
tolassa ja teki sittemmin elä-
mäntyönsä ravintola-alalla. 
Hänen elämäntarinansa jul-
kaistiin Kurkijokelaisessa 
muutama vuosi sitten.

Katri Salminen oli Tam-
pereen Karjala-seuran ak-
tiivinen jäsen ja osallistui 
myös Tampereen Seudun 
Kurkijokelaisten kokouk-
siin. Karjalaseuralaiset op-
pivat tuntemaan Katrin mo-
nitaitoisena ja tarmokkaana 
ihmisenä, josta pidettiin ja 
jonka vanhanajan arvokasta 
henkevyyttä arvostettiin.

Katrin kodin upeat käsi-
työt kertovat monipuolisista 
taidoista ja uutteruudesta. 
Monet olivat myös ne pii-
rakat, vatruskat, helminau-
hat ja korvakorut, joita hän 
teki karjalaisten myyjäisiin 
ja ystävien iloksi. Tuttua oli 
myös kaurakiisselin teko.

Katri muisti ja säilytti tie-
toa Karjalasta sekä tallenta-
jana että esiintyjänä. Vielä 
viime vuoden joulujuhlaan 
hän osallistui ohjelmansuo-
rittajana ja oli ilmoittautunut 
tämänkin vuoden juhlaan.

Sotaveteraanien kultai-

Katri Salminen on poissa

sella ansiomerkillä palkittu 
Katri Salminen oli karja-
laisuuden vaalija elämänsä 
loppuun asti. Tampereen 
karjalaiset jäävät kaipaa-
maan Kaisaa kiitollisena.

Elvi Pöysti ja 
Tapio Nikkari

Elvi Pöysti lausui Tampe-
reen Karjala-seuran joulu-
juhlassa 5.12. muistosanat 
Katrista sekä runon, jonka 
Katri oli aikonut juhlassa 
esittää. Runo on aikoinaan 
julkaistu Kurkijokelaises-
sa.

Lisätietoa 
Lottakuvaan 
Kurkijokelainen 22 
20.11.2009 sivu 3.

numero 9 on Anni Häyhä, ei 
Aili Häyhä
numero 10 on Olga Kirves

Kiitos Hannulle 
60-vuotiskahvituksesta toimituksessa.

Lauri ja Pirkko R
Joulun ihme
Saapui Beetlehemiin
Joosef, Maria.
saivat majapaikan
tallin oljilla.

Jeesus, joulunlapsi
syntyi maailmaan.
Loisti tähti kirkas
yössä valoaan.

Kiitosta, ylistystä
rauhaa maailmaan,
lauloi enkelkuoro
koko voimallaan.

Tiedon syntymästä
saivat paimenet,
katsomaan he lasta
riensi, partaiset.

Tallin hämärästä
lapsen löysivät,
seimen halvan luokse
kilvaten riensivät.

Ylistäen, kiittäin
suurinta ihmettä,
jonka ihmisille
antoi Jumala.

Terttu Ketola
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60 vuoden takaa. Kurkijokelaisen ensimmäisissä nume-
roissa oli niukasti kuvia. Numerossa 1 marraskuussa 1949 
oli kaksi kuvaa Kurkijoen kirkosta, numerossa 2 ei yhtään 
kuvaa ja joulunumerossa 3 kaksi kuvaa. Toinen oli oheinen 
kuva Kurkijoen kirkosta ja sankarihaudoista juhlavalaistuk-
sessa. Valok. Pekka Kyytinen. 

Vanhoja kuvia Kurkijoelta

60 vuoden takaa. Kurkijoen kunnan lopettajaistilaisuus 9.1.1949 Loimaan Heimolinnassa. Kuvassa kunnan luottamus-
henkilöitä eri vuosilta. Istumassa vas. Kaapro Huittinen Mikrilä, Adolf Marttila Elisenvaara, Heikki Kiiski Savoja, Juho 
Mylén Tervu, Pekka Kiiski Elisenvaara, Helmi Hartikka Aromäki, Jaakko Hämäläinen Aromäki. Keskellä seisomassa vas. 
Heikki Kiiski Haavikko, Onni Mielonen Aromäki, Onni Salminen Luhovaara, Heikki Hartikka Otsanlahti, Pekka Kiiski 
Oksentiinmäki, Otto Soikkeli Huutomäki, Mikko Kuokkanen Lapinlahti, Pekka Siira Savii, Jaakko Heinonen Otsanlahti, 
Väinö Kilpinen Kirkonkylä, Juho Heikinmaa Saares, Eerik Kauppinen Elisenvaara, Matti Kiiski Pohjii, Paavo Äikää Iho-
järvi, Juho Tukia Rahola, Martti Koho Ihojärvi. Takana seisomassa vas. Anton Hartikka Otsanlahti, Väinö Kirves Titto, 
Johannes Kojo Vätikkä, Matti Heinonen Lapinlahti, Jaakko Pantzar Kirkonkylä, Juho Ojalainen Titto, Martti Lukka 
Rummunsuo, Juho Laukkanen Tervu, Klaes Hämäläinen Elisenvaara, Heikki Koho Soskua ja Matti Tukia Haapavaara. 
Valok. Pekka Kyytinen. Lauri Kohon kokoelmat.
Kurkijoen kunnan hoitokunnan työ päättyi 31.12.1948. Kurkijoen seurakunta lakkautettiin vuoden 1949 lopussa yhdessä 
68 luovutetun alueen muun seurakunnan kanssa. Sen lopettajaistilaisuus oli 8.1.1950.

Valokuvaaja, maisteri Pekka Kyytisen sisar Kerttu Kyytinen 
ja Särkijärven kylän ensimmäinen radio, jonka ääreen kylän 
väki usein kokoontui kuuntelemaan syksyn 1939 synkkiä 
uutisia. Valok. Pekka Kyytinen. Sirkka Poutasen kokoamas-
ta Kerttu Kyytisen albumista. 

70 vuoden takaa. Kuva 
on otettu kevättalvella 

1939 Elisenvaaran 
poliisivartiokonttorin 

edessä. Vasemmalla 
”lapsenlikka” Aune Re-

lander Hirvensalmelta 
kelkassaan Urpo Nikka-

ri. Kelkkojensa takana 
keskellä naapurin tyttö 

Ritva Romppanen ja 
oikealla Tapio Nikkari. 

Takana vasemmalla nä-
kyy asemarakennuksen 
pääty ja oikealla ratapi-
haa tavaravaunuineen. 
Aunen pään takana on 

pesularakennus (pai-
kalla on vieläkin raken-

nus). Pellolla oikealla 
on pyykkinarutelineitä. 

Valok. Urho Nikkari. 
Tapio Nikkarin koko-

elmat.

Lotat ilmavalvontakurssilla vuonna 1937 
kirkonkylän kansakoululla. Sortavalan 

Suojeluskuntapiirin III alueen päällikkö 
Martti Kekäläinen opettaa. Kurkijoki-

museon kokoelmat. Kuvatekstissä ei ole 
nimiä. Tunnistavatko lukijat?
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Karjalaisten 
kokemuksia 
ensimmäiseltä 
evakkomatkalta

Mitä tapahtuu, kun ihminen 
joutuu hyvästelemään kotin-
sa ja jättämään kotiseutunsa, 
kun arki muuttuu matkalla 
oloksi ja kaikki ympärillä on 
uutta ja outoa? Entä millais-
ta on palata takaisin kerran 
menetettyyn kotiin? 
 Tämä kirja kertoo kar-
jalaisista evakoista, heidän 
ensimmäisestä evakkomat-
kastaan ja sen aiheuttamista 
tunteista, kokemuksista ja 
muistoista. Liisa Ahokkaan 
ansiokkaaseen tutkimuk-
seen perustuvassa teoksessa 
tarkastellaan evakkomatkaa 
hyvin laajana kokonaisuute-
na lähdön aavistelusta mat-
kalla olon kautta aina kotiin 
paluuseen saakka.   

Liisa Ahokas

Evakkomatkalla
 Keskiössä ovat aiemmas-
sa tutkimuksessa sivurooliin 
jääneet tavalliset karjalaiset 
ja heidän kokemuksensa 
sodan keskellä. Mukana 
kulkevat myös laajemmat 
tapahtumat: sodan vaiheet, 
viranomaisten toimet sekä 
evakuoinnin käytännön jär-
jestelyt. Kirja tuo evakko-
matkan lähelle lukijaa ja an-
taa selkeän yleiskäsityksen 
karjalaisten ensimmäisestä, 
talvisodan aiheuttamasta, 
evakkomatkasta. 
nid. 150 sivua
Suomen historian julkaisu-
ja 1
ISBN 978-951-29-4139-1
ISSN  1798-6079
Kustantaja:  Suomen histo-
ria, Turun yliopisto
http://www.hum.utu.fi /oppi-
aineet/suomenhistoria/
Kirjan hinta 15 € (sis. alv) 
+ postikulut

Joulun alla 1939 jouduttiin 
kutsumaan asepalvelukseen 
40-vuotiaatkin. Kaduille ja 
teiden varsille kiinnitetyn 
julisteen teksti kuuluu ko-
konaisuudessaan:

KÄSKY

Nostoväen I luokan vuoden 
1899 ikäluokan sotapalve-
lukseen astumisesta.

Tasavallan presidentin 
määrättyä liikekannalle-
panon toimeenpantavaksi 
Puolustusministeri asevel-
vollisuuslain 10 §:n nojalla 
määrää liikekannallepanon 
koskemaan nostoväen I luo-
kan vuoden 1899 ikäluokka 
sekä käskee:

Kaikkien niiden vuonna 
1899 syntyneiden alipääl-
lystöön ja miehistöön kuu-
luvien asevelvollisten, jotka 
ovat suorittaneet palveluk-
sensa vakinaisessa väessä, 
on nyt, tässä käskyssä mai-
nittavin poikkeuksin, astut-
tava sotapalvelukseen.

Kaikkein yllämainittujen 
VIIPURIN SUOJELUS-
KUNTAPIIRISSÄ, ent. 
Kannaksen sotilaspiirissä, 
vakinaisesti asuvien ja tila-
päisesti oleskelevien ase-
velvollisten on saavuttava 

Kova paikka
VIIPURIIN, jossa heidän on 
ilmoittauduttava joulukuun 
23 päivänä 1939 Kutsun-
tatoimistossa.

Kaikkein, joiden tämän 
käskyn mukaan on astutta-
va sotapalvelukseen, on so-
taväen rikoslaissa säädetyn 
ankaran rangaistuksen uhal-
la noudatettava tätä käskyä 
ja heille sotilaspassissa an-
nettuja määräyksiä

Sotapalvelukseen astuvi-
en on otettava mukaansa:

– sotilaspassi,
– muonaa kolmeksi päi-

väksi, sekä
– seuraavat varusteet, 

joista valtio suorittaa kor-
vauksen:

kunnolliset saappaat, 
pieksut tai muut ulkona 
oleskeluun sopivat jalki-
neet, kaksi alusvaatekertaa, 
kaksi paria sukkia, villa-
paita, selkäreppu, pyyhelii-
na, sotilasmallinen tai muu 
ulkona oleskeluun sopiva 
puku, päällystakki, puuk-
ko, neula ja lankaa, pelti-
nen ruoka- ja juoma-astia, 
sukset sauvoineen, sekä 
sotilaskivääri, pistooli tai 
revolveri patruunoineen, 
kiikari ja kompassi.

Varusesineiden puuttu-
minen ei kuitenkaan saa olla 

esteenä saapumiseen.
Suojeluskuntaa kuulu-

vien on saavuttava täysissä 
varusteissa.

------------------------
Tämä käsky ei koske nii-

tä sodankäynnille välttämät-
tömissä laitoksissa työsken-
televiä, joiden paikoilleen 

jääminen on välttämätöntä 
laitoksen käynnissä pitämi-
seksi ja joille laitoksen johto 
on ilmoittanut, että heidät 
on vapautettu astumasta 
sotapalvelukseen.

PUOLUSTUS-
MINISTERI

Suomen ystävät Lopotissa 
sytyttivät Leo Nenosen (ko-
toisin Kurkijoen Lapinlah-
delta) pyynnöstä kynttilän 
Kurkijoen sankaripatsaalle 
Suomen itsenäisyyspäivä-
nä joulukuun kuudentena. 
Kurkijoella asuvat aviopa-
rit Gennadi ja Vera Nikitin 
sekä Igor ja Marina Petrov 
tekivät kunniakäynnin san-
karipatsaalle.
 Leo Nenonen ja Tau-
no Tukia (Haapavaarasta) 
löysivät patsaan 90-luvun 
alussa joen rannalta. Se oli 
joutunut sinne neuvostoval-
lan aikana, jolloin kaikki 
suomalaiset muistomerkit ja 
sankarihaudat hajotettiin.
 Leo Nenosen ja Tauno 
Tukian mieleen tuli ajatus 
kuljettaa muistomerkki ta-
kaisin paikalleen. He sopi-
vat Lasasen kylässä asuvan 
(nyttemmin poisnukkuneen) 
Vladimir Antonovin kanssa 

Sankaripatsaalla 6.12.2009 vas. Vera Nikitina, Marina Pet-
rova ja Gennadi Nikitin. Kuva Igor Petrov.

Sankari-
patsaan 
nosto 
joesta 
10.11. 
1991. 
Kuva 
Tauno 
Tukia.

Kynttilä paloi Kurkijoen sankaripatsaalla 6.12.
hankkeen toteuttamisesta 
maksua vastaan. Painavan 
paaden alle pantiin metalli-
levy, siihen kiinnitettiin vai-
jeri ja se vedettiin traktorilla 
ylös. Patsas sijoitettiin takai-
sin paikalleen 10.10.1991.

 Myöhemmin Kurkijoki-
Säätiö ja paikallinen Kur-
kijoen kylän hallinto huo-
lehtivat yhdessä patsaan 
jalustan rakentamisesta 
ja alueen kunnostuksesta. 
Nyt, 18 vuoden kuluttua, 

Leo Nenonen antoi luvan 
tämän tarinan kertomiseen. 
Hankkeen tulkkina olin mi-
nä, Marina Petrova (silloin 
Melnikova)

Marina Petrova

Karjalan mummon kesä on 
mennyt, enkä oikein ole ol-
lut kirjoitusvireessä. Aiheet 
ovat olleet kadoksissa. Elän 
hiljaiseloa täällä luonnon 
keskellä.

On pienet askareet, leivon 
piirakoita, ohraryyni- ja pe-
runapiiraita. Lauantai on jää-
nyt jo lapsuudesta leipomis-
päiväksi ja siinä leivinuunin 
jälkilämmössä saa ilta- ja py-
häruuat. Marjasoppa kuuluu 
minulla piirakoiden kanssa 
syötäväksi ja munavoi. Sil-
loin lapsena, kun leivottiin 
äitin kanssa, minä kaulin 
kuoret ja äiti ummisti pii-

raat. Äiti ei jaksanut seisoa, 
mutta piiraita ummistaessa 
voi istua.

Teen nykyisinkin paljon 
karjalaisia ruokia, uunissa 
lanttukuutioita, lanttukuk-
koa, perunalaatikkoa, uu-
nipuuroja, karjalaista mar-
jamämmiä, leipärieskaa. 
On lapsetkin oppineet niitä 
syömään. Vesirinkelit on oi-
kein herkkua! Kun pulla oli 
niin yleistä, äiti sanoi joskus 
– tieppäs tyttö taikina ja teh-
hää rinkilöitä.

Mie ko tykkään leipomi-
sesta vieläkii. Vaikka myö 
asutaan pojan kanssa kahes-

taa, ei myö valmista osteta 
paljo mittää. Puilla lämmi-
tettää tupa ja sauna. Mie kyl-
ven vastalla joka lauantai ja 
vielä viikollakkii miulle on 
sauna elämisen ehto. Isä oli 
ahkera saunoja. Kesällä pit 
melkein joka ilta lämmittää. 
Äit komens meitä muoskia 
– mänkää hakemaan metän 
reunasta oksii ja kassaral-
la pölkyn pääl poikki. Niil 
lämpiää sukkelaa.

Asuttii siel metsän keskel-
lä sillo mukuloina. Nuorena 
se oli oma koti, mihin tultiin 
niistä kiertolaisen matkoista. 
Nyt se on tyhjillään. Kaikki 

on pois. Vanhemmat on kuol-
leet, veljekset on pois, minä 
muuttanut miehen kotiin. 
Siellä asun varmaan loppuun 
asti, muutan joskus kirkko-
maalle mieheni viereen.

Kyllä tässä on monenlais-
ta kerinnyt tapahtua. Tulee 
pian 50 vuotta, kun olen tätä 
kotia asunut ja täällä on niin 
hyvä olla. En kaipaa mitään, 
kun olis vain terveyttä, että 
jaksan näinkin jatkaa. Kyllä 
kun muistaa Luojaa kiittää 
kaikista päivistä, niin kyllä 
se voimaa antaa.

Terveisin
Karjalan mummo

Karjalan mummon kuulumisia

Muistathan tehdä muuttaessasi 
osoitteenmuutoksen Kurkijokelaiselle? 

Lehti ei saa uusia osoitteita tietoonsa automaattisesti. 
Postista saa ”Osoite muuttuu” -kortteja, jotka kulkevat 
ilmaiseksi.

Kurkijokelainen, Koulukuja 7, 32200 LOIMAA
puh. (02) 762 2551 tai 050-521 3336
toimitus@kurkijokelainen.inet.fi 
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Varjuksen Kerttu ja 
Vilho Nakkilan kirkon 
vaiheilta toivottavat 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 
kaikille sukulaisille ja tutuille.

Kurkijoen Marttayhdistys ry toivottaa
Siunauksellista Jouluaikaa ja
kaikkea hyvää vuodelle 2010!

Toivotamme kaikille sukulaisille, 
ystäville ja tuttaville

Ääretönnä hohteleva
tähditetty hiljaisuus

Heittyy kyliin
uneksuviin metsiin

Juhlamielen ihmiselle

Maisemille talviyönä
Ikkunalle jouluyönä
huurreliljat hopeoivat

Liekit kynttiläisten
jäisiin lehviin

  Jaakko Louhi

HHyvää ja yvää ja 

RRauhallista auhallista JJouluaoulua

sekä sekä OOnnellista nnellista 

UUutta utta VVuotta 2010uotta 2010
Maija (s. Häyhä) ja Valto 

Inki, Savii ja Aura – 
Turku 

     * * *
Kalakurjet
     * * *
Pirkko Kaartinen, äiti 

Kurkijoelta, isä Jaak-
kimasta ja Reijo Mäl-
kiä, äiti Orimattilasta 
ja isä Kirvusta lähet-
tävät jouluterveiset 
kaikille sukulaisille, 
ystäville, naapureille, 
martoille ja Kalakur-
jille.

     * * *
Maija(s.Raittila) ja 

Pertti Kalin, Maijan 
juuret Mikrilän 
Hongellissa, Pertti 
Huutomäeltä -  
Jyväskylä

     * * *
Maija-Liisa (s. Lehtinen) 

ja Raimo Kalttonen, 
Punkalaidun ja Alho – 
Loimaa

     * * *
Aini Karppinen, 

Marianvaara – 
Punkaharju

     * * *
Eevi Kemppinen ja pojat, 

Kurkijoki - Loimaa
     * * *
Hannu Kemppinen 

vanhemmat 
Kurkijoelta, Koski TL

     * * *
Alli (s. Äikää) Kihlanki, 

Elisenvaaran 
Amerikka – Loimaa 

     * * *
Eeva Kohopää (s.Kojo), 

Lapinlahti – Valkeala
     * * *
Aaro ja Terttu Kojo, 

Tervu - Juupajoki
     * * *
Pentti Kojo perheineen, 

Lapinlahti - Jaala
     * * *
Urpo Kojo perheineen, 

Lapinlahti ja Hiitola – 
Loimaa

     * * *
Kerttu (s. Lätti) Kopsa, 

Marianvaara – 
Alastaro, Ilola-koti

     * * *
Aili (s. Järvinen) Kullaa, 

Sorjo - Forssa
     * * *

Helli (s.Vehviläinen) 
Kulmala, Mikrilä - 
Loimaa

     * * *
Tyyne (s. Ronkainen) ja 

Johannes Kähkönen, 
Pohjii – Loimaa

     * * *
Hyvää ja Rauhallista 

Joulua ja Uutta Vuotta 
toivottavat Marjaliisa 
(s. Kiiski) ja Pentti 
Laine, Elisenvaara 
(Marjaliisa) – Helsinki

     * * *
Anja Lammela, Koski TL
     * * *
Lauri ja Tuula 

(s. Suikkanen) 
Laukkanen, Laurin 
isä Ihojärveltä ja äiti 
Titosta, Alastaro ja 
Joutseno - Raisio

     * * *
Veijo ja Linnea Laukka-

nen, Elisenvaara ja 
Kotka - Helsinki

     * * *
Loimaan Seudun 

Karjalaseura ry
     * * *
Louhi Aili (Pajari, 

Mikrilä) ja Jaakko 
(Heinävesi) – Vaasa

     * * *
Hilkka (s. Vaittinen) 

ja Keijo Matikainen, 
Mikrilä ja Viipuri 
Pitkäranta - Helsinki

     * * *
Leena (s. Karjalainen) 

ja Martti Meskanen, 
Sakkola ja Korpisaari 
– Mellilä

     * * *
Elvi Miikkulainen, 

Elisenvaara – Loimaa
     * * *
Anna-Maija Nurminen-

Lempinen (s. 
Mielonen) perheineen, 
isä Aromäeltä - Espoo

     * * *
Marjatta (s. Hannus) ja 

Eino Orpana, Ikaali-
nen ja Soskua - Espoo

     * * *
Pirjo Piik, Lappeenranta
     * * *
Paula Penttilä, 

Lappeenranta
     * * *
Aili Ronkainen, Pohjii - 

Loimaa
     * * *

Anna Poskiparta, 
Marianvaara – Loimaa

     * * *
Onni ja Maila (s. Rou-

hiainen) Poskiparta, 
Rummunsuo ja Räisä-
lä - Loimaa

     * * *
Marjatta Poskiparta, 

Marianvaara ja Pentti 
Kemppinen, Savoja – 
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

     * * *
Rauni Kaarina (s. Lah-

tinen) ja Leo Ristolai-
nen, Loppi ja Metsikko 
- Loppi

     * * *
Timo ja Hannele Rou-

hiainen perheineen, 
Timon isä Raholasta 
- Oripää

     * * *
Raija (s. Vaittinen) ja 

Jaakko Sainio, Mikrilä 
– Lempäälä

     * * *
Riitta Sainio (s.Suveri) 

perheineen, isä Elisen-
vaaran Sikiönmäeltä 
- Helsinki

     * * *
Eeva Silvennoinen, 

Pielisjärvi ja Arvi 
Silvennoinen, 
Luhovaara – Loimaa

     * * *
Helena Sulavuori 

perheineen, -Loimaa
     * * *
Juho Supponen, Tervu - 

Vampula
     * * *
Laila (s. Syrjänen) Suu-

tarinen, Marianvaara 
– Vantaa. Mieheni 
Kalle oli syntynyt Kur-
kijoen  Metsikossa.

     * * *

Annikki (s. Häyhä) 
Tattari, Savii -Kokkola

     * * *
Lyyli (s. Hartikka) Tirri, 

Otsanlahti – Kyrö
     * * *
Helvi (s. Vehviläinen) ja 

Pauli Toivanen, Savii 
ja Sorjo – Vantaa

     * * *
Anja (s. Savolainen ) 

Valoaho, Ihojärvi - 
Naantali

     * * *
Aino (s. Lukka) 

Vehviläinen, 
Haapavaara – Imatra

     * * *
Jaakko ja Sirpa Veikko-

lainen, Luhovaara ja 
Laitila – Alastaro

     * * *
Eino ja Rauha Vepsä, 

Haapavaara ja Juuka 
– Loimaa

     * * *
Esteri Äikää (s. 

Nielikäinen), 
Alhionsalo – Loimaa

     * * *
Kari ja Tuire Äikää 

sekä nuoret, 
Karin vanhemmat 
Kurkijoelta, Tuire 
Salosta - Loimaa

     * * *

Hiitola
Ilmari ja Vellamo 

Eerikäinen, 
Kilpolansaari ja 
Alastaro - Pori

     * * *
Hiitolan Pitäjäseura ry 
Hiitola, Hallitus Pori – 

Jäsenet kautta Suomen
     * * *

Jouko ja Arja Hämäläi-
nen, Kilpolansaari / 
Hiitolankylä – Noor-
markku

     * * *
Rauni (s. Tutti) Kaija, 

Mustola – Ulvila
     * * *
Terttu (s. Tattari) 

Ketola, Nehvola - Pori
     * * *
Arvo Koppi, Imatra - 

Noormarkku
     * * *
Raija (s. Tattari) 

Laaksonen ja Viljo 
Ylönen, Nehvola ja 
Parikkala Lamminsalo 
– Pori

     * * *
Mauri ja Tuija 

Lankinen, Kavonsalmi 
– Ulvila

     * * *
Mirjam ja Toivo 

Lankinen, Turku 
ja Hiitola, Itula - 
Nummela

     * * *
Lauri ja Anja Nolvi, 

Hiitola Peräkylä – Pori
     * * *
Milja (s. Hänninen) 

ja Heimo Peltomaa, 
Ulaskanniemi ja 
Kullaa - Pori

     * * *
Pauli Salmelainen, 

Kuoksjärvi – Tampere
     * * *
Ritva Sirkesalo, 

Sääksmäki – Tampere
     * * *
Airi (s. Tattari) ja Pertti 

Vihavainen, Nehvola 
ja Haapalahti – Ulvila

    * * *

Kurkijoki
Teuvo ja Aili Ahokas, 

Mikrilä ja Johannes - 
Loimaa

     * * *
Anna (s. Merta) ja Eino 

Anttila, Marianvaara 
ja Loimaa – Lavia

     * * *
Helena Aro, Turku, 

äiti Helmi s. 
Hämäläinen, Titto, 
isä Arvi, Elisenvaara, 
Sopenryhmä

     * * *
Elsa (s. Siitonen) Simpele 

ja Esa Asikainen Alho
     * * *
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

     * * *
Reijo Hartikka, 

tilapeittaaja, isä 
Otsanlahdelta – Turku

     * * *
Airi (s. Ristolainen) ja 

Arvi Heinonen, Alho 
ja Savoja – Loimaa

     * * *
Anja A. (s.Tuppurainen) 

ja Mikko O. Heino-
nen, Kuopio ja Räi-
hänvaara – Ylivieska

     * * *
Vilho ja Aino  (s. Pöllä-

nen) Heinonen, 
Vätikkä ja Räihävaara 
- Alastaro

     * * *
Raija Hjelm (s. Hartik-

ka), isä Otsanlahdelta 
- Pöytyä, Kyrö

     * * *
Tauno Hurskainen, 

Otsanlahti - Turenki
     * * *
Saimi (s. Hämäläinen) ja 

Erkki Häyhä, Aromäki 
– Loimaa

     * * *
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runoja lukivat sekä Marja-
Leena Sätilä että Ritva Kät-
kä. Ritvan tytär Virve ilah-
dutti meitä pianonsoitolla 
mm. Sibeliuksen ”En etsi 
valtaa, loistoa” esityksellä. 
Virve luki myös vaikuttavan 
kahdeksanvuotiaan Lailan 
(Laila Hirvisaaren) joulu-
muistoja ajalta, jolloin sota 
oli jo häneltä vienyt isän.

Kappalainen Aimo Ri-
kalan tervehdys juhlassam-
me sivusi myös marttatyön 
tärkeää merkitystä kotien 
arjessa. Tulevana vuonna 

UUSI ERÄ!

Kurkijoki-
isännänviiri

Kurkijokelainen
Koulukuja 7, LOIMAA
puh. (02) 762 2551

ja 050-521 3336

95  + postitus
Pituus 4 m, yläosan

leveys 45 cm.

”Nyt loistaa kolmas 
kynttilä, niin kirkas 
kutsuva.
Oi, kohta meille kuningas 
jo syntyy tallissa.”
Kurkijoen Marttayhdis-
tys ry:n jäsenet toivottavat 
kaikille Kurkijokelaisen 
lukijoille jouluista mieltä 
kertomalla joulunalustapah-
tumistamme.

Huipennus on yhteinen 
joulujuhlamme, josta tänä 
vuonna kantoivat vastuun 
Pöytyän ja Rummunsuon 
toimintaryhmät.

Kokoonnuimme Loi-
maan kaupunginkirkkoon 
jumalanpalvelukseen, jossa 
oli kolmannen adventtisun-
nuntain kynttilä sytytettä-
vänä.

Liturgina kappalainen 
Ari Pääkkönen toi meille 
hartautta arkisen jouluhäli-
nän keskelle niin kuin hänen 
saarnassaan Johannes Kasta-
ja edelläkävijänä oli julista-
nut ilosanomaa Jeesuksesta 
Vapahtajana. Tekstin lukija-
na jumalanpalveluksessa oli 
Airi Pullinen Rummunsuon 
martoista.

Varsinainen juhla alkoi 
jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkon yläsalissa Kurkijoen 
kirkon alttaritaulun äärellä. 
Tervetulotoivotukset lausui 
Airi Pullinen, joka myös 
kertoi tietoja kauniisti en-
tisöidystä alttaritaulusta. 
Yhteislaulun jälkeen siir-
ryimme nauttimaan puuro-
tarjoilusta.

Yhdessäoloon liittyvät 
tietysti kauniit, rakkaat jou-
lulaulumme mm. ”Heinillä 
härkien kaukalon”. Jouluisia 

Runsaan myyntipöydän ääressä vas. Pirkko Laine, Tuula Lehtinen ja Marita Ventto.

Kappalainen Aimo RiK l i Ai Ri

  Siellä joulukirkon 
kynttilöiden loisto 
oli lapsesta tuntunut 
taivaan loistolta.”

Kurkijoen martat viettivät joulujuhlaa

martat ovat mukana yh-
teisvastuukeräyksessä ja 
varoja kohdennetaan sitten 
lapsiperheiden arjen pyöri-
tykseen.

Juhlamme tunnelman 
hartautta lisäsi se, että use-
at runot ja tekstit veivät aja-
tukset sotaa edeltävään tai 
sen jälkeiseen aikaan. Tämä 
viritti jopa Eevi Kemppisen 
muistelemaan lapsuuskirk-
koa Kurkijoella: ”Siellä jou-
lukirkon kynttilöiden loisto 
oli lapsesta tuntunut taivaan 
loistolta.”

Kahvit ja tortut maistui-
vat, kiitos keittiön väelle. 
Marja-Leena luki lopuksi 
meille vanhasta Marttaleh-
destä loppurukouksen toi-

vottaen samalla turvallista 
kotimatkaa ja siunausta 
joulunaikaan.

Taas kerran tuli hyvä olo, 
että saamme kuulu toimi-
vaan marttaryhmään.

Jouluiset toimemme 
eivät ole ainoastaan 
juhlaa.

Kauhanojan toimintaryhmä 
oli mukana myyjäisissä, 
jotka kyläyhdistyksemme 
organisoi Pvy-talolla jou-
lukuun vaihteessa. Myimme 
siellä moninaisia käsitöitä, 
leivonnaisia ja marttakirjo-
ja. Tärkeänä pidimme ennen 
kaikkea sitä, että kaikki kol-
me osa-aluetta: kädentaidot, 
ruokahuolto ja uuden oppi-
minen saavat olla esillä. 
Ei niinkään taloudellinen 
voitto.

Monet marttaystäväm-

me ovat siirtyneet vanhuu-
den päiviksi hoitokoteihin, 
joihin olemme tehneet 
ja teemme edelleen näin 
joulun lähestyessä terveh-
dyskäyntejä. Tottakai py-
rimme niissä vierailemaan 
mahdollisuuksien mukaan 
muulloinkin.

Joulu, mitä se on mar-
talle?

”Martta, martta moni-
naisesta sinä huolehdit.” 
Nyt kun saapuu varsinai-
nen joulu, toivon, että kukin 
”Martta” ottaa marian osan 
ja on kuuntelijanan Jeesuk-
sen seimen äärellä ja antaa 
itselleen luvan hiljentyä.

”Nyt syttyy neljäs kynt-
tilä, jo joulu sarastaa.
Me odotamme Jeesusta, hän 
kaikki pelastaa.”

Kurkijoen Marttojen 
puolesta

Marita Ventto, pj

Salaperäistä on ulkona
pikkujälkiäkin hangella.
Vilahtavan punaista mä näin
juoksi tuonne naapurihin päin.

Kuka toivelista sieppasi
ihan selvään jokin kilisi.

Salaisuus
Oliko se tontun kulkunen
kuului tassutusta askelten.

Miten tietää joulupukki tuo
tulla aina kilttein lasten luo?
Kuka ihme tietäisikään sen
onko satu, joulu tuo 
salaperäinen.

   Terttu Ketola

Juhla vietettiin yläsalissa, jossa taustalla Kurkijoen kirkon 
alttaritaulu.

Pöytyän ja Rummunsuon toimintaryhmät vastasivat herkullisista tarjoiluista.
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Tänä vuonna politiikassa 
Suomessa on tapahtunut 
paljon epäedullista, mie-
lenkiintoista. Epäedullista 
puoluetukea, epäedullisia 
leikkauksia, epäedullisia 
päätöksiä.

Vai ovatko päätökset 
olleet epäedullisia? Niistä 
seuraa julkisuus, epäedul-
linen julkisuus.

Entinen pääministeri, 
SDP:n entinen puheenjoh-
taja Paavo Lipponen vaatii 
Suomen historiaa kirjoi-
tettavaksi uudelleen Urho 
Kaleva Kekkosen ajalta 
(Radiouutiset 2.20.2009)

Radio Suomi kertoo fak-
taa, epäedullista ja edullista 

faktaa, julkisuutta politiikan 
ym. toimijoista. Onko epä-
edullinen julkisuus pahaa? 
Vastaan ei ole. Siitä seuraa 
ymmärrys, hyvä toimijat, 
määrääjät, lailliset, kan-
sanvaltaiset ymmärrettä-
vät päätökset, jotka eivät 
ole epäedullisia.

Rauhan aikana, milloin 
on tehty epäedullisia pää-
töksiä kansamme puolesta? 
Urho Kekkosen aikana? 
Nyt? Milloin? Suomen 
historiassa? Itsenäisyyden 
aikana?

Historia uusiksi?

Ymmärryksellä
      Ilkka

Näkökulmia

- Olen pulassa, kirjoitti Irja 
Vehmanen Turusta. – Ohes-
sa on äitini ja isäni vihkiäis-
kuva, mutta en tunne kuin 
jonkun harvan ihmisen.

Maria ja Johannes Osmo-
salo on vihitty Kurkijoella 
29.6.1932, keitä oli muka-
na?
p.s. Äidin sormuksessa on 
päivä 26.6.1932, olisiko-
han Pietarin päivä jälleen 
muutettu. Sormus ei ole 
sana kuin silloin, koska en-
simmäinen on kai annettu 
keräykseen.

Tunnistukset voi ilmoit-
taa toimitukseen.

Tunnistetut: 5. Karoliina Te-
rentjeff, 8. Mikko Osmosalo, 
11. Jussi Kärhä, 12. Martta 
Kokkinen (Terilä), 14. Elissa 
Kärhä (Terilä), 15. Maikki 
Osmosalo (Terilä), 16 Anni 
Tirri (Terilä), 17. Juho Tirri, 
18. Jussi Osmosalo, 28. Ida 
Mutikainen, 29. Jaakko Te-
räntö, 30. Elsa Teräntö,

Kuvia tunnistamassa

Joulun odotus täytti kansa-
koulun neljäsluokkalaisen 
mielen syksyn lopulla vuon-
na 1938. Yläkouluksihan sitä 
silloin sanottiin. Seuraavan 
vuoden keväällä saataisiin 
päätökseen kuusivuotinen 
oppivelvollisuusurakka. 
Samalla eroaisi myös kou-
lua ansiokkaasti johtanut 
opettaja Viljo Pipatti. Hän 
oli ollut Lapinlahden ran-
takylän keskeinen henkilö 
vuosikymmenen ajan.

Koulun kuusijuhlan oh-
jelmaa oli alettu harjoitella 
hyvissä ajoin jo marraskuun 
puolella. Ihan oikea näytös-
kappale aiottiin esittää koko 
kylän yhteisessä juhlassa. Ja 
se myös esitettiin, vaikka se 

monta harjoituskertaa vaa-
tikin koulutuntien jälkeen. 
Parikilometrinen koulutie 
kuljettiin aamu- ja iltahä-
märissä, jalkaisin tietenkin. 
En muista enää näytelmän 
nimeä, mutta jouluun sen 
sisältö kaiketi liittyi, joulun-
aluspäiviin maalaistalossa. 
Näytelmässä esiintyneiden 
yläkoululaisten nimistäkin 
en itseni lisäksi muista kuin 
kaksi. 

Olin maalaistalon isäntä, 
Martta Heinonen Vätikän 
kylästä oli emännän roo-
lissa ja talon renkimiehenä 
lapinlahtelainen Kalervo 
Ristolainen. Minulla oli 
päässäni koivistolaiseksi 
sanottu karvareuhka. 

Siinä näytelmän kuvai-
lemassa talossa olivat asiat 
huonossa jamassa. Oli torai-
lua ja kanssakäyminen han-
kalaa. Joulu lähestyi, mutta 
joulumieli oli talonväeltä 
tipotiessään. Yksi ainoa rep-
liikki tilannetta kuvaamaan 
on jäänyt pysyvästi mielee-
ni. Kalervo, se renkipoika, 
tuli navetalta tuohtuneena 
tupaan ja huusi: ”Tässä ta-
lossa on niin huonoja heiniä, 
ettei niitä syö pässikään!” 
Opettajamme, näytelmän 
ohjaaja, neuvoi Kalervoa 
äyskäisemään ”pässikään” 
sanan mahdollisimman pai-
nokkaasti. Kalervo onnistui 
repliikissään loistavasti. 
Siinä ilmaisussa oli koko 

pahan olon ydin.
Mutta näytelmässä pit-

källe vallinnut ilottomuus 
ja sen henkilöiden paha 
olo ja mieli alkoi jotenkin 
muuttua ja kaikki kääntyi 
lopulta hyväksi. Tapahtui 
Joulun Ihme. Varmaankin 
sen sai aikaan Joulun Hyvä 
Haltia, sydänten kovuuden 
pehmittäjä.

Jouluaattona kaikki tuos-
sa maalaistalossa oli toisin. 
Loukkaukset annettiin an-
teeksi puolin ja toisin. 

Ja ehkäpä sille nirsolle 
pässillekin alkoivat rengin 
kantamat heinät maistua.

Erkki Puputti

Joulunäytelmämuisto
yli 70 vuoden takaa

Vanha valokuva Vanha valokuva

Kuvan historia: äitini Hulda Kurri (s. Kemppinen) kertoi aikoinaan olleensa auttamassa 
jossain talossa (varmaankin Alholla) jatkosodan evakkoon lähdettäessä. Hän oli viimeiseksi 
huomannut tämän taulun seinällä, rikkonut lasin ja leikannut saksilla pelkän valokuvan 
mukaan. Kuva on jäänyt toimittamatta ao. talonväelle. Keitäkähän kuva esittää? 
Tiedot voi toimittaa lehden toimitukseen.

                  Terveisin Ahti Kurri

Suomen Kuvalehti 3.5.1930. Kuvateksti 
kertoo: Ihmisvoimaa hevosvoimien lisäksi 
tarvitaan ennen kuin kuraisen tie kuraisin 
kohta on sivuutettu. Kuvamme on Pitkäran-
nan ja Sortavlan väliltä.

Siis aika on pysähtynyt Karjalassa. Moni 
on syksyn aikana matkaillut rajan takan, 

älkää moittiko aina teitten kuntoa, kun ne 
on olleet ennenkin huonossa kunnossa. Apu 
on sentään nyt parempi, kun työntäjille on 
”maantiemarketeista” vodka ja piva- poltto-
ainetta vaikeittein kohtien ylitykseen.

T.A.

Hymyä
huuleen

Mitä eroja huomaatte ku lu-
tustottumuksissa, kun ver-
rataan tämän päivän tapo-

ja viidenkymmenen vuoden 
takaisiin tottumuksiin, 
kysyi kauppaoppilaitoksen 
opettaja oppilailtaan. Vas-
taus tuli välittömästi.
Viisikymmentä vuotta sit-
ten tosiaan luultiin, että 
tuhlaaminen loppuu silloin 
kun rahat loppuvat.



Perjantaina 18. joulukuuta 2009 2009 – Nro 24 – 9

Historianurkkaus kertoo monin 
tavoin suvun menneisyydestä.

Kummi-tädin Singer
Olipa kiva tarina kauniista 
Husqvarna koneesta Kur-
kijokelaisessa 6.11.2009. 
Nähtävästi Kurkijoen naiset 
ovat olleet erittäin tarkkoja 
ompelukoneittensa suhteen, 
koska kummi-tätini Anni 
Tirrin kone on myös priima-
kunnossa kahdesta evakko-
reissusta huolimatta.

Singer tuli minulle tädin 
jäämistön mukana. Laati-
koissa on jos jonkinlaista 
lisävarustetta. Jopa tahraton 
ja selkeä ohje/huoltokirja, 
jossa on selvät käyttöohjeet 
esim. ”käyttäkää langanpu-
jotinta, niin säästyy aikaa ja 
hermoja”. Saatatkos sen sel-
vemmin sanoa ja mistä ny-
kyajan vempeleestä löytyy 
näin selväsanaista ohjetta?

Kone on mökillämme ja 
käytössä aina kun on jotain 
ommeltavaa. Mieluummin 
sillä ”raksutteleekin” kuin 
kotona sähkökoneella.

Äidillä oli käsinveivatta-
va kone, merkkiä en muista. 
Mieleeni on jäänyt vain, että 
viimeisessä evakkokodissa 
Pöytyän Vauranojalla nu-
kenvaatteita ommellessani 
neula meni myös sormen 
läpi. Siihen jäi ainakin sillä 
kertaa vaatturin hommat.

Kone on jossain vaihees-
sa vaihdettu poljettavaan 
koneeseen, jolla äiti aika 
paljon ompeli.

Singer seisoo mökillä 
”historianurkkauksessa”, 

sen päällä on äidin virkkaa-
ma liina ja liinan päällä An-
ni-tädin puinen rasia, jonka 
kannessa teksti: ”Muisto 
Valamosta 1923”. Tuolit 
ovat mieheni isän kotoaan 
saamat ja ryijy on anopin 
peruja. 

Ryijyn vasemmalla puo-
lella on mieheni vanhempien 
valokuva, ylhäällä kummini 
Anni jha Juho Tirri, sekä oi-
kealla puolella vanhempieni 
kihlajaiskuva 1932. Lattial-
la näkyy vähän Anni-tädin 

kutoman maton päätä.
Toivottavasti jälkipolvet 

ymmärtävät säilyttää vanhat 
tavarat ja esineet muistoina 
entisistä ajoista. Omille 
lapsilleni olen sanonut, että 
mitä ei kukaan halua säi-
lyttää, kysykää Kurkijoki-
museolta, jospa sinne jotain 
kelpaili.

Toivotan lopuksi kaikille 
hyvää ja rauhaisaa Joulun 
odotusta.

Irja Vehmanen

Jatkoa sivulta 1

ristepuusepän opin saanut 
hienopuuseppä on siirty-
nyt yksinkertaisen muoto-
kielen puolestapuhujaksi, 
on kuljettu pitkä tie. – Pe-
rustin ensimmäisen yrityk-
seni 19-vuotiaana ja luulin 
osaavani paljon. Matkan 
varrella olen huomannut, 
että opittavaa on aina lisää 
ja niin olen hiljaisesti koko 
ajan tehnytkin, hän kertoi-
lee ja toteaa, että vaikka 
jurvalainen tyyli ei hänen 
töissään enää näykään, hän 
on sitä kautta saanut käsi-
työtaidon. 

Nuoren miehen työn jäl-
ki kiinnitti aikoinaan Alvar 
Aallon ja Kaj Franckin huo-
mion, siitä alkoi yhteistyö 
ja yhteistyötä hän tekee 
vieläkin mielellään muiden 
muotoilijoiden ja arkkiteh-
tien kanssa.

Kari Virtasen työt ovat 
tunnettuja pelkistetystä, 
rauhallisesta muotokielestä, 

Nautiskeluverstas 
odottaa
- Olen tehnyt 50 vuotta 
puusepän töitä, Virtanen 
kertoo ja sanoo jäävänsä 
nyt vähemmistöosakkaaksi 
Fiskarsissa toimivassa yri-
tyksessä. Tulevina vuosina 
hän on luvannut toimia sii-
nä tuotekehityksen parissa 
nuorten yrittäjien sparraa-
jana.

- Siirryn puusepän työs-
sä nautiskelupuolelle, sik-
si nimitänkin verstastani 
”nautiskeluverstaaksi”. 
Aion paneutua uniikkitöi-
den suunnitteluun ja teke-
miseen. Lisäksi tehtäviini 
kuuluu ”yrityspönöttämi-
nen”, sitä kautta voi luo-
da paljon kontakteja, Kari 
Virtanen toteaa ja nauraa 
etsivänsä sopivan rentoa 
”pönötysasentoa”, missä 
shamppanjalasi pysyy kau-
niisti kädessä.

Helena Sulavuori

- Tämä on perustuoli, suo-
malaista kansanperinnettä, 
jonka suunnittelu on läh-
tenyt käytännön tarpeesta. 
Tämä on hiljainen tuoli, 
joka ei huuda olemassaolo-
aan, esittelee Kari Virtanen 
työnsä.

jossa on huomioitu esineen 
käyttötarkoitus ja puun 
ominaisuudet. – En kulje 
metsässä käpyjä potkien 
ja haaveillen, vaan töiden 
suunnittelu lähtee käytän-
nön tarpeesta. Perinteen 
lämmittäminen on mieles-
täni henkistä köyhyyttä, 
jokaisen aikakauden tulee 
luoda oma tyylinsä. En näe 
henkisenä kehityksenä sitä, 
että palataan vanhaan, mies 
toteaa ja kritisoi näin mm. 
tämän hetkistä rakennus-
kulttuuria, jossa ”uusvan-
hat” talot ovat suosittuja.

Pohjalaisena 
kasvanut, 
juuret 
Kurkijoella

Virtanen on syntynyt v. 
1948 Pohjanmaalla, hänen 
äitinsä juuret ovat Kurki-
joella. 

– Minulla on pohjalainen 
mentaliteetti, mutta posi-
tiivisuus ja ilo tulee äidin 
puolelta. Äitini Anna-Liisa 

(os. Toiviainen) ei koskaan 
moittinut, vaan kysyi aina 
iloisesti ”Onks siul kaikki 
hyvin?” Äitini kuului Eu-
ropaeuksen sukuun. Olen 
ollut mukana molempien 
sukujen sukukokouksissa.

- Kävin Kurkijoella äi-
tini kanssa heti, kun se oli 
mahdollista 1990-luvun 
alkupuolella. Se oli tärkeä 
tapahtuma. Kun sen kai-
ken näki, silloin paikallisti 
oman identiteettinsä. Se oli 
toisaalta surullinen matka, 
käytiin tutkimassa äidin ko-
din kivijalat. Toisaalta se oli 
myös hauska ja mieleenpai-
nuva matka, jouduinpa itse-
kin linja-autonkuljettajaksi, 
kun varsinainen kuljettaja 
ei kyennyt hoitamaan teh-
täväänsä, Kari Virtanen 
muistelee naureskellen.

- Olen kaksikielinen, 
mies virnistelee puhelimes-
sa ja kertoo, että kun isän 
sukua oli paikalla puhut-
tiin pohjalaista ja äidin su-
vun kanssa kurkijokelaista 
murretta.
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Kurkijokelaisen nume-
rossa 19 oli Eero Toiviai-
sen kertomus Elisenvaa-
ran Nuorisoseuralaisten 
vierailusta Suonenjoella 
vuonna 1951 ja valokuva 
retkeläisistä.

Jatkamme tarinaa 
vielä vähän

Eero Toiviainen on haastatel-
lut Martti Repoa, joka oli ol-
lut 30 vuoden ajan Loimaalla 
Elisenvaaran Nuorisoseuran 
johtaja 1990-luvun alkupuo-
lelle saakka. Martti Repo 
kertoi, että oli sovittu niin, 
että hänen seuraajansa Kari 
Äikää ottaa hoitaakseen seu-
ran lopettamiseen liittyvät 

Pekka Kiiskin 
kokoelmassa on 
pari valokuvaa, 
joihin on kir-
joitettu taakse 
”Säätiön Ns.-
kurssit päät-
tyvät vuonna 
1961”. Oheises-
sa kuvassa on 
keskellä Juho 
Toiviainen daa-
meineen tans-
sin pyörteissä 
ja hänen ta-
kanaan Pekka 
Kiiski samoin. 
He olivat var-
maan silloisen 
Kurki-Säätiön 
edustajina täs-
sä tilaisuudes-
sa. Ikinuoret 
herrat näyttä-
vät viihtyneen 
hyvin.

Elisenvaaran Nuorisoseuran retki
toimet. Toiminta lopetettiin-
kin sopimuksen mukaisesti 
1990 luvun puoleen väliin 
mennessä.

Sitä ennen Seuran vai-
heista oli koottu kaksi kan-
siota, jotka sisälsivät kuvia 
ja tekstejä. Toinen kansio 
kertoo toiminnasta Elisen-
vaarassa ja toinen ajasta 
sodan jälkeen Loimaal-
la. Nämä kansiot ovat nyt 
Kurkijoki-museossa.

Kansioiden kokoaminen 
oli aloitettu Juho Toiviaisen, 
entisen puheenjohtajan, vielä 
eläessä ja hän oli ollut tässä 
työssä mukana. Toiviainen 
kuoli vuonna 1982.

Kurkijoen Historian IV 
sivuilla 255 – 258 kerrotaan 

Elisenvaaran Nuorisoseuran 
toiminnasta ennen sotia, var-
sinkin erityisen voimaperäi-
sestä näytelmätoiminnasta ja 
musiikin harrastamisesta. 
Pommituksessa Kalevalan 
päivänä 1940 seuran omai-
suus oli tuhoutunut. Silloin 
oli hävinnyt vuonna 1902 
perustetun seuran oman 
lehden yli 100 numeroa ja 
niiden mukana paljon seuran 
historiaa.

Pekka Kiiskin jäämistös-
sä on tallessa esitelmä, jossa 
sanotaan, että se on pidetty 
11.2.1917 Kiiskilässä Nuo-
risoseuran perheiltamassa. 
Se kertoo suonraivauksesta 
Elisenvaarassa 1800 – luvun 
loppupuolella.

Palataan nyt vuoteen 
1951 ja Suonenjoelle

Pekka ja Eeva Kiiskin vie-
raskirjasta löytyy Juho Toi-
viaisen kohteliaat kiitokset 
talonväelle ja retkeläisten 
nimikirjoitukset.

Juho Toiviainen kirjoittaa 
muun muassa - ”Olemme 
näinä poiskiitävinä hetki-
nä onnistuneet siirtämään 
palan kotiseutumme kuvaa 
tänne semmoisena kun sen 
aina toivoisi mielissämme 
säilyvän.”

Sitten on retkeläisten nimi-
kirjoitukset. 

1. Juho Toiviainen, Loi-
maa kpla

Eino Pajari, Loimaa kpla, 
Kauhanoja

19. Heikki Piironen, Mel-
lilä

Jussi Asikainen , Loimaa, 
Sieppala

Niina Asikainen, Loimaa, 
Sieppala

2. Onni Kiiski, Loimaa, 
Hattula

Saima Kiiski, Loimaa, 
Hattula

17. Sulo Äikää, Loimaa 
kpla

18. Esteri Äikää, Loimaa 
kpla

10. Raili Bragge, Mellilä

12. Terttu Lattu, Mellilä, 
Vähäperä

29. Saara Raikaa, Mellilä, 
Isoperä

25. Kerttu Jakonen, Melli-
lä, Isoperä

8. Hellä Helinä Rantala, 
Mellilä, Katke

Viljo Torikka, Mellilä, 
Huovintie

14. Matti Torikka, Mellilä, 
Huovintie

16. Oiva Rouhiainen, Mel-
lilä, Isoperä

Erkki Häyhä, Loimaa, 
Piltola

Aini Martikainen, Loimaa, 
Kauhanoja

Aarne Martikainen, Loi-
maa, Kauhanoja

Anja Äikää, Loimaa, Sa-
viseutu

Olavi Repo, Loimaa, Hat-
tula

Hilkka Koho, Loimaa, 
Vesikoski

Kaarina Äikää, Loimaa, 
Hattula

Arvi Silvennoinen, Loi-
maa kk

Vilho Parikka, Turku, Hä-
meenk 66

13. Aarne Toiviainen, Loi-
maa

Erkki Reijonen, Loimaa, 
Kauhanoja

23. Eero Toiviainen, Loi-
maa

----
Vieraskirjasta puuttuivat 
seuraavien kuvassa olevien 
henkilöiden nimet:
4. Vilho Raikaa
20. Pekka Kiiski
21. Eeva Kiiski
31. Riitta Kiiski
32. Tuula Kiiski
35. Markku Kiiski

Numerot nimen edessä viit-
taavat kuvan numeroihin. 
Mellilässä asuva Kerttu 
Lahtinen os. Jakonen tunnis-
ti kuvasta lisää henkilöitä ja 
kertoi, että retkelle osallistui 
myös Alhon nuorisoseuran 
jäseniä.

Nyt meillä on nimiä ja 
valokuva. Jos tunnistat ku-
vasta lisää henkilöitä, voit il-
moittaa niistä toimitukseen. 
Martti Repo oli arvellut, että 
tämäkin kuva ja ehkä myös 
nimet voi olla kansiossa 
Kurkijoki-museossa.

Juho Toiviainen ja Pekka 
Kiiski olivat nuoruudestaan 
saakka aktiivisesti mukana 
Elisenvaaran Nuorisoseuran 
toiminnassa ja muutaman 
valokuvan perusteella myös 
Etelä-Karjalan Nuorisoseu-
rojen Liitossa.

Tiedot kokosi MLaine

Tuli jo viime vuonna suun-
niteltua, että  kesällä teki-
simme reissun Kurkijoelle. 
Sisarusten kanssa tuli vielä 
keväällä katsottua isämme 
sotaveteraanikansiota ja 
kirjeitä, joissa oli kiinnos-
tavaa luettavaa. Halu oli jo 
jokaisella päästä matkaan 
ja sehän myös tehtiin hei-
näkuussa.

Lähdimme liikkelle pik-
kubussilla, jonka omistavat 
siskomme Jaana Suveri ja 
Jouko Lintula. Meitä oli yh-
deksän lähtijää ja hyvinhän 
sitä sovittiin autoon. Ensi 
kertaa oli mukana myös 
veljemme Jaakko Suveri 
sekä hänen lapsensa Niko 
ja Lotte.

Kun ylitimme rajan ja 

Tässä olemme vielä Lappeenrannassa, josta on toistakymmentä kilometriä rajalle.
Kuvassa oik. Jaakko Suveri, Jouko Lintula, Jaana Suveri, Niko ja Lotte Suveri, Heljä Suve-
ri, Riitta Sainio, Lea Björkqvist ja Hanna Hämäläinen.

Matti Suverin 
jälkeläiset Karjalassa

saavuimme entiseen Kar-
jalaan, alkoivat maisemat 
muuttua toisenlaisiksi. Kai-
killa riitti katseltavaa joka 
suuntaan. Kurkijoella oli 
majoituspaikkamme, jossa 
olimme pari yötä.

Ajelimme kylästä kylään 
ja melkein kaikki kävivät 
myös uimassa Laatokassa. 
Vettäkin satoi aikalailla. 
mutta kun saavuimme Eli-
senvaaraan, niin sadekin 
loppui sopivasti.

Saavuimme Matti Su-
verin kotipaikalle. Siellä 
oli kaikenlaista tutkittavaa. 
Lopulta Jaakko kaivaoi 
sammalten, ruohojen sekä 
maan peittämää kivijalkaa 
esiin. Se sijaitsi oikealla 
puolella pihalta katsottuna. 

Kaikenlaistahan siinä tuli 
myös mitattua ja selvisi, 
mikä oli talon oikea koko 
ja paljonko siitä oli matkaa 
maantielle. Ruohoa siellä 
kasvoi aikalailla, joten muu 
ympäristön tutkinta jäi vä-
hiin. Seuraava reissu täytyy 
tehdä jo alkukeväästä, jotta 
näkisi, millainen piha ja ym-
päristö oikein ovat. Lopuksi 
kohotimme vielä maljan sen 
kunniaksi, että olimme Mat-
ti Suverin synnyinseudulla.

Kävimme myös Matti 
Suverin äidin, Tilda Suverin 
o.s. Raikaa kotipaikalla.

Mukava reissu tuli tehtyä 
ja kaikki jäi mieleen, mil-
laista siellä oli.

Hanna Hämäläinen
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Myytävät tuotteet:
Kirjat:                               €

Muistojemme Kurkijoki TARJOUS 30
Kurkijoen historia IV 21
Kurkijoki kuvat kertovat TARJOUS 5
Kurkijoki sodasta evakkoon TARJOUS 5
Näin ikkeä – murresanakirja (Miikkulainen) 15
Vaiettu Elisenvaaran pommitus (Rahkola, Geust) 35
Minä, Adolf ja Josip (Raimo O. Kojo) 30
Paluu juurilleni (Sairanen) 30
Kärkitaistelija (Hartikka)  20
Kurjenmiekka (Poskiparta)  10
Se on sata (Kurkijoen martat)  20
Loimaan Seudun Karjalaseura 60 v  20
Elisenvaarassa ja evakossa  15
Kurkijoki-Säätiö 60-vuotishistoriikki 8
Vanhat 10-vuotishistoriikit 2
Parhaat jutut 5

Viirit:
Kurkijoki-isännänviiri (4 m) 95
Kurkijoki-pöytästandaari (2 mallia) 35

Postikortit:
Postikortit Pekka Kyytisen kuvista 1
Muut postikortit 0,50

Muut:
Kurkijoki-mitali 28
Kurkijoelta Nykypäivään -museomultimedia CD-Rom 20
Lehden vuosikerta – CDR 20
Kimallus-Kurkijoen valssi CD 12
Karjalan kutsu CD 12
Puinen Kurkijoen vaakuna (seinä- tai pöytämalli) 20
Puinen kurki 20
T-paita 15
Adressit 8
Kurkijoen kartta v. 1847 10
Kurkijokelainen irtonumero 2

toimitukseemme monipuolisiin tuotteisiimme. 
Toimitamme kaikkia artikkeleita myös postitse. 
Silloin lisäämme postimaksun myyntihinnan päälle. 
Hinnat sisältävät alv:n
Tilaukset tiistaisin ja perjantaisin klo 9-14.00, 
puh. 02-7622551 tai 050-5213336 
tai toimitus@kurkijokelainen.inet.fi 

Tule tutustumaanTule tutustumaan

Joulu-Joulu-
lahjatlahjat
KurkijokelaisestaKurkijokelaisesta

Pitkärannan, Sortavalan ja 
Lahdenpohjan hallintopiiri-
en alueille perustetaan 1200 
neliökilometrin kokoinen 
kansallispuisto. Puisto kat-
taa mannerta, Laatokan ran-
toja ja saaria. Alueella asuu 
lähes 45 000 ihmistä.

Prosessin toteutuminen 
voi tosin vielä viedä aikaa, 
koska neuvottelut maan-
omistuksista ovat vielä kes-
ken.  Helsingin Sanomiin 
haastateltu metsäosaston 
päällikkö Olga Ilina  ker-
too, että maanomistajia ja 
–vuokraajia on yli 2000. 

Maanomistusolojen rat-
kaisuun on varattu 4-4,5 
miljoonaan ruplaa.

Puiston perustaminen 
jakaa väestöä kahtia, toiset 
puoltavat ja toiset pelkää-
vät puiston mukanaan tuo-
mia rajoitteita, myös alueen 
malmivarat kiinnostavat yh-
tiöitä.

HS

Kansallispuistoon tulisi kuulumaan myös Kurkijoen ranta-alueita. Kuva Marina Petrova.

Laatokan kansallispuisto 
perusteilla

Eräässä pienessä seu-
rakunnassa tuli sotien 
jälkeen helteisenä heinä-
kuun sunnuntaina kirkkoon 
vain yksi sanankuulija, 
eräs evakkomies. Todettu-
aan tilanteen rovasti meni 
ainoan sanankuulijan luo 
ja totesi, että - koska on 
näin vähän kuulijoita niin 
voitaisiinko sopia, että 
jätetään nyt jumalanpalve-
lus pitämättä ja palataan 
asiaan ensi sunnuntaina?

Tähän vastasi evakko-
mies; - vaikka miulla ei 
ole ko yks lehmä, kyl mie 
sillekin joka päivä heinää 
annan. Rovasti ymmärsi 
"yskän" ja jumalanpalve-
lus pidettiin. Rovasti piti 
kuitenkin huomattavasti 
tavanomaista pitemmän 
saarnan. Jumalanpalve-
luksen päätyttyä rovasti 
meni kättelemään ainoaa 

Hymyä
huuleen

kuulijaansa ja kysäisi; 
-mitä tykkäsitte saarnasta? 
Tähän vastasi mies; - ko 
miul ei ole muuta ko yks 
lehmä, ni en mie sille koko 
häkillistä heinää yhel ker-
taa anna.

 ***
Eräässä seurakunnassa 

paloi pappila kaikkine 
irtaimistoineen. Tulipalon 
jälkeen rovasti harmitteli 
paikalle kokoontuneelle 
väelle, että - harmittaa kun 
muun irtaimiston mukana 
paloivat kaikki kolmen 
kirkkovuoden sunnuntai-
den saarnat. Tähän tuu-
masi eräs kuulija; - no, en 
mie ennää ihmettele jotta 
niin hyvin paloi, kuivia 
olivat sytykkeetkin.

***
Jos esimieheni ei heti pe-
ru puheitaan, niin minä 
en kyllä enää työskentele 
pitkään tässä fi rmassa.
Mitä esimiehesi sitten 
sanoi?
Hän sanoi minut irti.

***
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kurkijoki.fi kurkijoki.fi     on oikea  tietopankki

Tilaa nyt Kurkijokelainen, kaksi kertaa 
kuukaudessa ilmestyvä pitäjälehti!

Vuosikerta vain 35 eur. Tilattuna alle 1,50 eur/kpl.

Tilaan Kurkijokelaisen

Palauta kuponki kirjekuoressa osoitteella:
  Kurkijokelainen, Koulukuja 7, 32200 LOIMAA
tai tee tilaus sähköpostiosoitteessamme:
  toimitus@kurkijokelainen.inet.fi 

Nimi:

Lähiosoite:

Postinro ja -toimip.:

Lehden saaja

Nimi:

Lähiosoite:

Postinro ja -toimip.:

Lahjatilauksen maksaja:

Itselleni Lahjaksi

✂

Kurkijokelaisen, Kurkijokelaisen, 
hiitolaisen ja karjalaisen hiitolaisen ja karjalaisen 

hengen vaalija.hengen vaalija.

Pvm.

Allekirjoitus:

EHT-
liiton
jäsenErikoishammasteknikko

MARKO ROSENDAHL
Vastaanotto Heimolinnankatu 14 Loimaa

Ajanvaraus puh. (02) 763 1179

MUSIIKKIVÄEN
PALVELUPAIKKA

Puh. (02)7622 950
Oikokatu 3, Loimaa
Avoinna:
ma suljettu,ti-pe 12-17, la 10-14

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-
v ksytty lakimies, jolla on
s detty kokemus ja taito.
Asianajajan toimintaa valvo-
vat Asianajajaliitto ja oikeus-
kansleri. Asianajotoimistot
hoitavat my s maksuttomia
oikeudenk yntej  ja oikeus-
turva-asioita.

Varatuomari

Erkki Rahkola & 
Carl-Fredrik Geust:   

Vaiettu 
Elisenvaaran 
pommitus
     
Evakkohelvetti 
20. kesäkuuta 1944
Ajatus Kirjat
     

Kovat kannet, 17 liitettä, valokuvia, 
288 sivua, ovh 38 €
     
Nouda tai tilaa
Kurkijokelaisen toimistosta   35 €
Koulukuja 7, 32200  LOIMAA
Puh. (02) 762 2551, 050-521 3336
toimitus@kurkijokelainen.inet.fi 
     

TAAS SAATAVISSA

Nouda tai tilaa
Kurkijokelaisen toimistosta   30 €
Koulukuja 7, 32200  LOIMAA
Puh. (02) 762 2551, 050-521 3336
toimitus@kurkijokelainen.inet.fi 

Raimo O. Kojo

MINÄ, 
ADOLF 
JA JOSIF
Veijariromaani 
talvisodan ajoilta
Miten Kurkijoen, Elisen-
vaaran, Jaakkiman, Hiito-
lan ja muiden lähiseutujen 
ihmiset kokivat talvisodan 
puhkeamisen ja evakkoon 
lähdön?

Minerva Kustannus Oy.  Kovakantinen, sivuja 355.
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Minerva KKustannus Oy Kovak

KIRJAUUTUUSKIRJAUUTUUS

ONKS
TIETOO
VASTAUKSET
1. Alkuvehnä, noin 9000 

vuotta vanha viljalaji
2. Vuonna 1902 Yhdys-

valloissa
3. Lukas
4. susia
5. Orleansin neitsyt
6. Turkin
7. Ford T-malli
8. Konnunsuon
9. Opettaja
10. Viro

MYYTÄVÄNÄ

RÄISÄLÄN 
KANSALLISPUKU

koko 40
puh. 040-5651525

Jouluinen pähkinä
Vastaukset
1. JUHO TOIVIAINEN
2. ARVI HEINONEN
3. UUNO VARJUS
4. JAAKKO TAITONEN
5. MAIRE SOILUVA
6. ANTTI EKLUND
7. MARTTI MESKANEN

Tällaiselta näytti tsasounamme ilman ristiä Itsenäisyyspäi-
vän aamuna 2009. Connecticutissa USA

Hyvää Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta.
Urpo ja Arja Heinonen

� � � � � � � � � 	

Kärkitaistelija Syvärillä, 
Kannaksella ja Lapissa. 20 €

Uutta tietoa

Hannu Nenonen Lahdes-
ta pysähtyi viime kesänä 
Kurkijoen ja Elisenvaaran 
välille Kaupinmäelle kivi-
louhoksen kohdalle.
Paikalliset työmiehet antoi-
vat hänelle siellä oheisen 
metallisen laatan.
Laatassa lukee 
N o 2
SUOMEN MAITOKAUP-
PA
PIETARI
Kyltin korkeus on 5 ja le-
veys 11,5 cm, näyttää siltä, 
että se on ollut kiinnitettynä 
johonkin.

Hyvät lukijat!
kertokaapa, 
- mitä teksti teille kertoo?

- mitä tiedätte Suomen mai-
tokaupasta, onko sellainen 
toiminut Kurkijoella vai 
onko pietarilaisen kaupan 
kyltti kulkeutunut Kaupin-
mäelle?
- mitä tiedätte Eerika Kaup-
pisesta, joka teki monenlais-
ta kauppaa Venäjälle?
- miksi kyltissä lukee Pie-

tari?
Nämä kaikki selventävät 
tiedot voitte soittaa tai kir-
joittaa toimitukseen joko 
sähköpostilla tai kirjeitse. 

Toimitus seikkaili netissä ja 
löysi seuraavia tietoja:
- Viipuri puhelinluettelossa 
Elisenvaarassa sijaitsevan 

Suomen Maitokauppa Oy:n 
puhelinnumero oli 89.
- Osakekirjojen myynti-
sivustolla on myynnissä 
Suomen Maitokauppa Oy:n 
(Elisenvaaran Maitokauppa 
Oy:n) osake. Se on kuulunut 
maanviljelijä Antti Kiiskil-
le ja osakekirja on päivätty 
5.5.1914.

8. REINO PAJU
9. NIKOLAI VIREVUO
10. SAINI REPO
11. EINO VEPSÄ
12. MARTTI REPO
13. PAULI SINKKONEN
14. TEUVO AHOKAS
15. ESKO POUTANEN


