LAATUA
EDULLISUUTTA
AMMATTILAISELTA
• Kellohuoltopalvelu
• Käsikaiverrukset
• Konekaiverrukset
• Korukorjaus/
kivi-istutustyöt
• Sormuksien
valmistus
• Ja nyt myös
lasikaiverrus

Kurkijokelaisen, hiitolalaisen ja karjalalaisen hengen vaalija ja ajankohtaisten kysymysten selvittäjä

KAIKKI PAIKAN PÄÄLTÄ
KELLOLIIKE
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55. VUOSIKERTA

KURKIJOKIMUSEON

uuden näyttelyn avajaiset
Kurkijokimuseon uuden
näyttelyn avajaisia kokoontui
viime
lauantaina
juhlimaan yli sata museon
ystävää. Tapahtumaa vietetiin lämpimässä säässä
; museon sisällä hellettä
riitti hieman yli tarpeenkin.
Avajaisten tervetuliaissanat lausui Kari Kiiski
Kurkijoki-Säätiön museotoimikunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Hän
kertasi puheenvuorossaan
museon toiminan alkuvaiheita - haavetta paikasta,
jossa säilyttää säätiölle
uskottuja vanhoja esineitä,
myöhemmin varastotilan
saamista Loimaan kaupungilta ja lopulta nykyisen
museotalon vuokrausta Kojonperältä. Museon esineistön kirjaaminen luetteloihin saatiin käyntiin Esteri Äikään, Elma Mylenin ja
Onni Poskiparran ahkeran
työn tuloksena ja 1990-luvulla alkoi esineistön vienti tietokantaan. Kojonkulman museotalon Kurkijokea käsittelevä perusnäyttely valmistui vuonna 1997
yhdessä samaan rakennukseen sijoitetun koulumuseon kanssa. Lauantaina
auenneen uuden näyttelynosan syntysanat lausuttiin
vuonna 2002, kun Kurkijoki-Säätiö päätti ryhtyä
EU-rahoitteiseen Kurkijoelta nykypäivään -nimen
saaneeseen hankkeeseen.
Hanke käynnistyi seuraavana vuonna ja jatkuu
vuoden 2005 maaliskuulle,
todennäköisesti vielä kesänkin yli.
Varsinais-Suomen Museot ry:n puheenjohtaja
Anne Sjöström toivotti
juhlapuheessaan
onnea
Kurkijokimuseon uudelle

Kurkijokimuseon uudessa näyttelyssä riittää tutkimista.

näyttelylle. Hän totesi
Kurkijokimuseon kaltaisen
erityiseen teemaan keskittyvän museon täydentävän
hyvin maakunnan museoiden joukkoa. Museoalalla
nousee ajoittain ongelmak
si se, että mikä tahansa esinekokoelma voi ottaa museo-nimen
käyttöönsä.
Kurkijokimuseon Sjöström
totesi täyttävän kirkkaasti
museolle esitetyt vaatimukset - kokoelmien järjestelmällisen karttumisen ja
asianmukaisen
hoidon.
Museohankkeen vetäjä
Ulla Clerc kiitti kaikkia
museolla talven mittaan
ahkeroineita talkoolaisia.
Jokainen tehty talkootunti
on paitsi hankkeelle rahan
arvoinen, myös korvaamaton museolle tulevan tiedon
ja työpanoksen kannalta.
Talkoita on tehty niin valokuvien käsittelyssä ja tunnistuksessa, kuin näyttelyrakenteiden teossa. Ahkerimmat talkoolaiset saivat
avajaisissa muistoksi näköispainoksen Kurkijoen
kartasta vuodelta 1847. Sataan talkootuntiin ylsi Valto Inki ja hyvän matkaa yli
puolen sadan kirivät myös

Maija Inki, Pirkko Riikonen ja Tapio Nikkari.
Kaikki puolestaan kiittelivät Ulla Clerciä, joka on
tehnyt todella mittavan
työn hankevetäjänä museon
hyväksi. Samalla toivotettiin onnea uudelle hankevetäjälle, Maria Kauppiselle.
Mukavana yllätyksenä
museo sai lahjoituksena uunituoreen murrekirjan, johon Unto Miikkulainen on
kerännyt yli 4000 kurkijokelaista murresanaa selityksineen. Harva kirja päätyy museon hyllylle jo ennen julkaisemistaan, totesi
kirjan toimittanut ja lahjoittanut Eino Vepsä. Kirjan
julkaisutilaisuushan alkoi
vasta muutaman tunnin kuluttua näyttelyn avajaisista.
Uusi näyttely limittyy
yhteen vuonna 1997 rakennetun perusnäyttelyn kanssa. Näyttely käsittelee Kurkijokea ja kurkijokelaisten
elämää ennen sotia ja
Karjalasta lähdön jälkeen.
Museon kokoelmiin kuuluvat valokuvat johdattavat
vanhempaan aikaan ja nykypäivän Kurkijoelle näyttelyssä kurkistetaan luontokuvien välityksellä. Vaih-

tuvien teemanäyttelyiden
huoneessa Kurkijoen martatyhdistys esittelee yhdistyksen vaiheita ja toimintaa
muun muassa kuvien, käsitöiden ja martta- esineiden
välityksellä.
Kurkijoen
martayhdistys myös huolehti juhlaväestä maittavaa
kahvia ja pullia tarjoamalla.
Kurkijoelta nykypäivään
-hankkeen yhtenä tavoitteena on museon esineistön
saattaminen tietokantaan,
mikä koskettaa museon kokoelmien kaikkia kolmea
osaa: valokuvia, dokumentteja ja varsinaista esineistöä. Esineiden vientiä
tietokantaan jatketaan, esineet kuvataan digikameralla, valokuvien ja paperiarkiston vienti tietokantaan
aloitetaan, valokuvia skannataan. Hanke käynnistyi
keväällä ja kesän mittaan
saatiin suurin osa museoon
edellisen luettelointikerran
jälkeen kertyneistä esineistä kirjattua koneelle sekä
kuvattua. Syksyllä alkoi
museon mittavan valokuvakokoelman arkistointi, joka
työ jatkuu edelleen. Tulevan syksyn haasteisiin kuuluu edellisten lisäksi myös
museon ns. paperiarkiston
ja siellä olevien erilaisten
dokumenttien tarkemman
arkistoinnin aloittaminen.
Tässä kaikessa otetaan
edelleen
kiitollisuudella
vastaan kaikki talkootyö.
Kokoelmien luettelointihan
on koko ajan jatkuvaa työtä, sillä museolle lahjoitetaan esineitä, valokuvia ja
dokumentteja kunnioitettavan usein.
Avajaisten jälkeen äitiyslomalle jääneen Ulla
Clercin jälkeen hankevetäjänä jatkaa Maria Kauppinen. Museo on kesällä 2004
auki 15.8. saakka lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12 16. Muina aikoina museolle pääsyä ja opastusta
voi kysellä Kari Kiiskiltä
puh. 050-3779358.

Uudessa näyttelyssä on tunnelmallisia kokonaisuuksia, Kurkijoen Marttayhdistyskin on tehnyt omansa

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

Irtonumerohinta 1 E

Sisäsivuilla
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Muista Hiitola-juhlat, sivulla .......... 3
Juhlat jatkuvat, sivulla ................... 4
ja edelleen..., sivulla ...................... 5
Sylvi Sainio kirjoittaa, sivulla ......... 6
Viimeien ahos, sivulla ...................... 6
Karjalan kielellä Loimaalla, sivulla7
Ensi viikolla ei tule lehteä!
Seuraavan kerran lehti ilmestyy 20.8.

Museotoimikunnan puheenjohtaja Kari Kiiski toivotti runsaslukuisen yleisön tervetulleeksi.

Kari Kiiski,

tervetuliaissanat Kurkijokimuseolla 24.7.2004
Arvoisat kutsuvieraat,
hyvät Kurkijoella syntyneet, heidän jälkeläisensä,
kurkijokelaisuuden ystävät
ja kaikki mukana olevat
läheltä ja kaukaa!
Kurkijokimuseon perustamisajatuksia on Kurki Säätiön , myöhemmin Kurkijokisäätiön alkuvuosista
lähtien pohdittu ja monissa
yhteyksissä on merkintöjä
muistoaineiston, rakkaan
Kurkijoen jäätyä rajan taakse; esineiden, asiakirjojen
,valokuvien ym. keräämisen ja tallentamisen aloittamisesta. Ensimmäinen maininta säätiön piirissä virinneestä museohankkeesta on
27.11.1966, kun käydyn
neuvottelun jälkeen valittiin kaksijäseninen toimikunta viemään museoasiaa
eteenpäin. Kuitenkin vasta
10.3. 1979, säätiöön perustettiin valtuuskunnan toimesta Museotoimikunta jäseninä Onni Kiiski, Kari
Rahiala ja Armas Paavilai-

nen, joka sai tehtäväkseen
luetteloida vuosien varrella
kerätyt museoesineet.
Samalla oli päätetty etsiä
kokoelmille tilat, jossa esineistöä voisi tutkia ja katsella.
Saman vuoden pitäjäjuhlissa V. O. Hakulinen
puhui museoasiasta todeten, että säätiön asiamiehen
ja Loimaa - Seuran kesken
on neuvotteluissa sovittu
yhden huoneen luovuttamisesta
Kanta-Loimaan
seurakunnan Kirkkolan tiloista museotarkoitukseen.
Huone otettiin käyttöön
25.2.1980 viemällä sinne
lahjoitettuja huonekaluja ja
muita kokoelmiin saatuja
tavaroita. Avajaiset pidettiin toukokuussa Kurki säätiön ja Kurkijoki - Seuran toimesta Kanta-Loimaan
seurakuntatalossa
18.5.1980.
Tilaisuudessa museolle
kertyi runsaasti lahjoituksia
JATKUU SIVULLA 4

2 – 2004 – N:o 31–32

Perjantaina 6. elokuuta

6.8.2004

Merkillinen tyytyväisyys
Ihminen on merkillinen otus. Nyt, kun
sade hetkeksi hellitti, on liian kuuma. Kun
aurinko kohta taas menee pilveen, on liian
kylmä. No, sateesta ei tässä yhteydessä voi
oikein kirjoittaa, koska nyt yksinkertaisesti
vain on satanut liikaa ja osa ihmisistä joutuu
kärsimään todella paljon.
Mutta aiheenani on tänään tyytyväisyys.
Se, kuinka vaikeaa ihmisen on olla tyytyväinen. Silloinkin, kun on kysymys ilmanalasta, johon ei voida ihmisen voimin juurikaan
vaikuttaa.
Harvoin ihminen on tyytyväinen taloudelliseen tilanteeseensa tai edes itseensä. Aina
kaikki voisi olla vielä paremmin.
Niinkö sen pitääkin olla? Sekö ajaa ihmisen yrittämään enemmän vai johtaako se vain
siihen, että nurisemme ja narisemme kaikesta. Eikä mikään sitten ole rumemman näköinen kuin tyytymätön ihminen, jonka suupielet roikkuu lähes rinnuksille.

Tottakai ihmisen pitää työskennellä päämäärätietoisesti ja pyrkiä kasvamaan ihmisenäkin, mutta
asioihin, joihin ei voi vaikuttaa, voisi varmasti suhtautua toisellakin tavalla kuin taivastelemalla ja valittamalla. Eihän ihminen
nurjalla elämänasenteella vaikeuta kuin
omaa elämäänsä – jaa, no onhan se kyllä lähimmillekin rasittavaa. On aika siis katsoa
peiliin ja tarkastella kuvaansa rehellisesti.
Mitä näen? Näenkö yhä, vanhempanakin, itseni elämääni valoisana suhtautuvan vai nurjamielisen ihmisen?
Itsetutkiskelu on aina tärkeää, mutta tehdään sekin oikeassa mittasuhteessa. Hetki
riittää ja sitten voimme paeta ihanaan elokuiseen, kosteaan puutarhaan, katselemaan täysikuuta ja napsimaan herkkuja suoraan marjapensaista…
Maire Soiluva

Muistettavaa

Kuolleita
Rakkaamme

Olga
NOKELAINEN
Os. Vavuli
s. 29.12.1911 Kurkijoki
k. 17.7.2004 Savonlinna
Lämmöllä muistaen ja kaivaten
Lapset perheineen
Lastenlapset perheineen
Lastenlastenlapset perheineen
Veljen lapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät
Vei Herra kotiin jo väsyneen
elon pitkän kulkea antoi.
Otti syliin vanhan ja uupuneen
hänet rauhan rantahan kantoi.
Siunaus toimitettu. Lämmin kiitos osanotosta. Kiitos myös
Pihlajakoti os. 3:n henkilökunnalle äitimme hyvästä hoidosta.
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pe 6. Keimo, Toimi
la 7 Lahja
su 8 Silva, Sylvi,
Sylvia
ma 9 Eira, Erja
ti 10 Lasse, Lassi,
Lauri
ke 11 Sanna, Susanna
to 12 Klaara

– Elisenvaaran Marttakerhon ja
Loimaan Seudun Karjalaseuran
retkiauto Viipuriin la 7.8. lähtee Loimaan seudun Osuuspankin pysäkiltä klo 2.30 ja Forssan Autokeitaalta
2.55. Passi mukaan.
– Hiitolan Pitäjäseuran järj. jokiristeily uudella M/S Charlotta-aluksella Pori- Reposaari- Pori la.
14.elok. lähtö klo 11. Matkalla ohjelmaa. Lisätietoja ja sitova ilmoittautuminen Raijalle puh. 02
6334975 tai 040 5387401 Kaikki
ovat tervetulleita mukaan.
– Iltamat, ”Ovat juuremme Karjalassa” Kullaan Harjulassa 7.8.
klo19. Perinteistä iltamaohjelmaa
lopuksi tanssia. Kaikki ovat tervetulleita. Ilo pintaan vaik’ syvän märkänis järj. Hiitolan Pitäjäseura
– ” Siint’ on jämptisti 60vuotta”
Lähde mukaan muistojen matkalle
Hiitola / Kurkijoki seudulle 1012.syysk. Lisätietoja matkasta Hiitolan Pitäjäseura, Raija Laaksonen,
puh. 040 5387401 ja 02 6334975
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Järj.
Loimaan Seudun Karjalaseura ry
Loimaan Karjalakuoro

Paklaavia
naisia ja
auton viritystä
Nuori nainen herää puolitoista tuntia ennen töihin lähtöä. Hän käy suihkussa, kuivaa vartalonsa ja hiuksensa.
Hän ihailee napakoruaan ja valitsee vaatteensa sävy sävyyn. Hän asettuu kampauspöydän ääreen ja laittaa tukan
kuntoon. Hän levittää kasvoilleen pohjavoiteen, maalaa
huulensa, kulmakarvansa ja silmäripsensä. Aamiaispöydässä hän tarkastaa ruoasta rasvaprosentit ja miettii, kuinka paljon mahtoikaan painaa tänä aamuna ja kuinka paljon vielä eilen. Tätä naista Jeesus Kristus ei tuomitsisi.
Päinvastoin, hän sanoisi: Rukoilkaa joka aamu yhtä hartaasti kuin tämä nainen huoltaa ulkonäköään. Ottakaa
hänestä opiksi.
Nuori mies raaputtaa vanhasta autosta ruosteet pois ja
hitsaa helmoihin ehjää peltiä. Hän ostaa alumiinivanteet
ja vaihtaa nokalle kuutoskoneen. Hän hankki leveiksi läskeiksi kutsutut renkaat, nostaa perää ja rakentaa sinne takaspoilerin. Hän asentaa lisämittareita ja voimakkaat bassot, joiden jyskytys kääntää ohikulkijoiden päät. Eikä häntäkään Kristus tuomitsisi. Sen sijaan hän kehottaisi ottamaan opiksi. Yhtä hartaasti rakentakaa jumalasuhdettanne niin kuin tämä nuori mies ensimmäistä autoaan.
Vanha mummu varoittaa lapsenlapsia, ettei hyllykön
koristekuppeja saa pudottaa lattialle. Eteiseen ei saa tulla
kuraisin jaloin, eikä puhtaan sängynpeitteen päälle saa
istuutua likaisilla housuilla. Valokuviin ei saa koskea rasvaisin sormin eikä tapettiin saa nojata. Tätäkään mummoa Kristus ei moittisi. Hänet hän asettaisi esimerkiksemme. Samalla tavoin pitäkää heikoimmista huolta niin kuin
tämä mummo kupeistaan ja tapeteistaan.
Vanha herra rakastaa postimerkkejään enemmän kuin
mitään muuta. Hän suostuu maksamaan kivitalon hinnan
merkistä, joka puuttuu hänen kokoelmastaan. Hän näkee
unta jonkin painoksen värivirheestä ja hän hankkii niin
kalliin vakuutuksen, että pikkukunnan koululaitos toimisi
sillä rahalla puoli vuotta. Hän asentaa kotiinsa kalliit hälyttimet ja sittenkin hän vie arvokkaimmat merkkinsä
pankkiholviin säilytettäviksi. Eikä Kristus osoittaisi häntäkään sormella. Sen sijaan hän sanoisi: yhtä intohimoisesti
etsikää te Jumalan valtakuntaa.

1. Missä ja milloin pidettiin
ensimmäiset viralliset ravikilpailut Suomessa?
2. Minkä maan johdossa on
toiminut arkkipiispa Makarios
3. Minkä maan mullistuksiin liittyy nimi Alexander
Dubcek?
4. Minä vuonna Israelin parlamentti Knesset piti ensiistuntonsa?
5. Mikä maa on maailman
suurin kullan tuottaja?

Lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia ilmestymättä
jääneistä numeroista ei suoriteta korvausta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enimmillään ilmoituksesta
maksetun hinnan palauttamiseen.

su 15.8.04 klo. 15. 00
Kurkijokipuistossa
(Puutarhurinkadun ja
Ylistaronkadun risteys)

Hartaus sunnuntaiksi 8.8.
10. sunnuntai helluntaista

Kustantaja ja julkaisija: KURKIJOKI-SÄÄTIÖ
Toimitusneuvosto: Kurkijoki-Säätiön hallitus
Toimitus: Päätoimittaja Maire Soiluva
ja kaikki Kurkijokelaisen ystävät
Konttori: Vesikoskenkatu 13 As 21, 32200 Loimaa
Avoinna: Tiistaisin ja perjantaisin klo 9–14
puh. (02) 762 2551
Matkapuh. 050-521 3336

ILMOITUSHINNAT: (Kaikki ilmoitukset)
Etusivu ............ 60 centtiä/mm
Muut sivut ....... 45 centtiä/mm
Säännöllisistä ja jatkuvista ilmoituksista huomattava alennus. Väri-ilmoitukset sopimuksen mukaan. Puhelimitse annettuihin ilmoituksiin sattuneista virheistä lehti ei vastaa. Ilmoitusaineistojen jättöaika: keskiviikko klo 16 mennessä.
Lehti ilmestyy perjantaisin, mutta vuoden aikana on joitakin kaksoisnumeroita juhlapyhien aikoihin.
Painosmäärä 2000 kpl.

6. Minkä viran haltija on
Suomen korkein poliisiviranomainen?
7. Mistä rangaistusmuodosta Suomessa luovuttiin
v. 1848?
8. Missä kunnassa ovat
Urho Kekkosen arkistot?
9. Mikä järjestö on Marttaliitto?
10. Kuka poliitikko on toiminut pisimpään yhtäjaksoisesti Suomen pääministerinä?
TILAUSHINNAT:
vuosi ............... 35 euroa
6 kk ................ 20 euroa
3 kk ................ 12 euroa
Pohjoismaat ..... 39 euroa
Muualle ........... 46 euroa
E-mail:
toimitus@kurkijokelainen.inet.fi
Tilinumero: LSOP 523900-4897
Sivunvalmistus:
Etusivu Frontpage, Loimaa
Paino: Satakunnan
Painotuote Oy, Kokemäki
ISSN 0782-5668
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Karjalan Liiton ja sen
jäsenseurojen tilaisuuksia
vuonna 2004
Tilaisuudet Karjalatalolla
Helsingissä ellei toisin
mainittu. Karjalan Liitto ry,
Käpylänkuja 1, 00610
Helsinki, puh. 09-7288 170
Elokuu
7.-8.8. Hiitolan pitäjäjuhla, Pori
7.-8.8. Impilahti-juhla,
Outokumpu
7.-8.8. Kuolemajärven
pitäjäjuhla, Turku
11.-15.8. Zabelinon karjalaisia tapaamaan –matka (Novgorod, Tihvinä,
Zabelino)
24.-29.8. Tverin karjalaiset, matka
29.8. Viipurin pitäjäseuran
Elojuhla
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57. Hiitolan Pitäjäjuhlat
Porissa 7.– 8. 8.2004
la. 7.8. klo 13 Seurakuntakeskus, Itäpuisto 14
HENGELLINEN ILTAPÄIVÄ, RUNOA JA MUSIIKKIA
Vapaa pääsy, kahvitarjoilu
la. 7.8. klo 19 Kullaan Harjula OHJELMALLISET ILTAMAT
”Ovat juuremme Karjalassa”
Perinteistä iltamaohjelmaa, lopuksi tanssia.
Pääsymaksu 8 e
Su. 8.8. klo 10 Teljän kirkko, Koivistonpuistikko 50
MESSU, saarnaa kirkkoherra Helge Ranta
Kunnianosoitus Keski-Porin kirkon muistomerkeillä
n. klo11.40
Su. 8.8. klo 13 Palmgren-opisto, Rautatienpuistok. 7
PÄÄJUHLA, Juhlapuhe prof. Maunu Häyrynen
Pääsymaksu 10 e sisältää väliaika kahvin.
Toivotamme kaikki lämpimästi Tervetulleiksi
Hiitola-säätiö ja Hiitolan Pitäjäseura ry.

Ken tietää?

Syyskuu
11.9. Koiviston kirkon
100-vuotisjuhla, Porvoon Tuomiokirkko
18.9. Suunnistusmestaruuskilpailut, Lieto
18.9. Terijoki-juhla, Järvenpää
19.9. Jaakkiman pitäjäjuhla, Seinäjoki
19.9. 60 vuotta välirauhan
solmimisesta, Seinäjoki,
järj. Jaakkimalaisten
Seura ry ja Karjalaisseurojen Etelä-Pohjanmaan piiri.
25.-26.9. Viipuri monikansallisena ja kansainvälisenä kaupunkina -symposiumi Viipurissa,
yhdessä Viipuri-keskuksen kanssa
26.9.-2.10. Hiljentymisen
viikko Ylläksellä
syyskuu Rapon sukuseuran sukukokous,
Alavus ks. www.rapo.fi
Lokakuu
2.-4.10. Elävien kuvien
Karjala -risteily
5.10. Taistelukentiltä rauhan töihin -luento
7.10. Pitäjäesittely
12.10. Taistelukentiltä
rauhan töihin -luento
16.10. Sukuseurapäivä
Vantaalla
16.10. Toiminnansuunnittelutilaisuus, Pohjola

Kuva Kurkijokimuseon kokoelma

Muistoja
Olen lapsi mä laulavan Karjalan,
olen lapsonen laidalta Suomen.
Vaikka mennyt on kaunis Karjala,
I tuo laulujen, soittojen kultainen maa.
Kerran koittanee viel’ uus’ huomen.
Jäi Karjalaan kauniit kankahat,
jäi metsät ja marjaisat mannut,
jäi laaksot ja kauniit lahdelmat,
jäi rannat ihanat, rauhaisat,
jäi lehdoissa lintujen laulut.
Aina muistan nuo kauniit lahde!mat,
virrat vierivät, kuohuvat kosket.
Salon mahtavat honkien huminat,
siellä kaikki niin kauniit maisemat,
yhä vielä se sydämeen koskee.

Sydän onnea hersyi ihmisten,
suru valtaa siellä ei saanut.
Ilo silmistä loisti jokaisen,
vaikka päiväkin ois’ ollut pilvinen.
Karjalasta ilo ei laannut
Työn raskaan kestäneet, kärsineet on
esi-isämme Karjalan mailla.
Kotikontunsa korvesta raivanneet
ja taistossa henkensä antaneet,
vaikka nyt oomme Karjalaa vailla.
Jos Karjalaan kauniiseen pääsisin,
vielä kerran se onnea oisi
toisi silmään se ilon kyyneleen.
toisi rintaan rauhan ja sydämeen
kannel kauneimmin helkkyä voisi.
Sinä kaunis, kukkiva Karjalan maa,
sinne sydämeni vieläkin palaa,
vaikka vuodet jo kymmenet vierineet on,
kaikki kauniina muistoina vieläkin on.
kyynel silmän viel’ kastavi salaa.
Tyyne Muurikka

Te juhlakansa, lapset Laatokan
Kurkijokelaisten pitäjäjuhlaan v. 1963
On tulen liekki ihmiselämä.
Se suuren Alkutulen kipinästä
sai syntynsä. Nyt kuva Jumalan
on siellä muinaisaikain hämärästä
kulkenut pitkän tien – ja emme näe
viel‘loppupäätä kaaren huimaavan.
Vaan aina samat ovat elon lait:
parhaasta täytyy maksaa kallis hinta,
ei liekiten saa mitään pysyvää,
ja oikoteitse määrää korkehinta
ken tavoittaa, hän palkinnotta jää.,
Kun ikävän ja kivan lakkapäät
ja vastuksien laineet usein lyövät
sydämen rantaan – vihdoin, lopulta,
se puhdistuu, jos hyrskyt kuonan syövät,
ja elon liekki palaa kirkkaana.
Te juhlakansa, lapset Laatokan!
-Vanhemmat, keskipolvi, joilla vielä
on kotiseudun tähkät lyhteissä:
Liekkinne loistakoot nyt taivastiellä,
jokainen kyynel jalohelmenä.

Te juhlakansa, lapset Laatokan!
Te nuoret, jotka ette nähneet, ette muista,
ja jotka vaellatte kiirehtäin…
-On teille tehty tuskain ristinpuista
ne portaat, jotka vievät ylöspäin.
Avaruusihminen ei, nerokaan,
jumala ole. -Tomu, hauras aivan,
vain rengas sukupolvein ketjussa.
-Hedelmää syö hän menneen polven vaivan
ja uudesta saa itse vastata.
Te juhlakansa! Osa ihmisen
jokaisen sukupolven yhteen liittää,
siks syvään tunkee juuret Karjalan.
-Vaan kukinto on täällä. Täällä kiittää
laps Suomen kansain Herran armostaan.
Ei vihassan Hän lyö kun puhdistaa
Hän täällä liekkejään. Ja rakkain aina
on ollut uhrilammas laumassa…
Siks juhlatiellä, suven sunnuntaina,
suo kiitoksen ja riemun vallita.
Hilja Toivoiainen

MUISTOJA KAIKKI ON VAAN
Rakas kotini lapsuuden, oli paras paikka
tuo, oli hyvä siellä olla juosta isän, äidin
luo. oli siellä ukko,mummo, omat siskot
rakkahat, oli kotituvan lämpö omat
leikkitavarat.

Hääpäivä on vetänyt ilmeet vakaviksi. Takarivistä on tunnistettu Tyyne Kosonen (toinen
vas.), Hilja Laakkonen (neljäs vas.) ja hänen vieressään Ossi Kosonen, mutta keiden häitä
juhlitaan? Tiedot kuvasta pyydetään osoitteeseen Kurkijokimuseo, Kojonperäntie 446,
32260 Kojonperä tai puhelimitse 050-4036050 Maria Kauppinen tai sähköpostilla
kurkijokimuseo@auria.net.

Tuolla pihan navetassa oli lehmät,
lampahat, oli possut karsinassa, monet
pienet vasikat. Oli hepo tallissansa,
kanat, kukko orrellansa, kotikissa
kehräämässä uuninpankon lämpimässä.

Sauna lauantaisin kutsui aina meitä
lämmöllään, sinne. sitten kiirehesti
koko.perhe riennetään.
Sieltä sitten puhtoisina kotipirttiin
kipaistiin, ja tuoreet, uudet piiraat
lihapottiin kastettiin.
Tuota kallista aikaa lapsuuden usein
kaiholla muistelen,
miten monet tapahtumat
palaavatkaan mielehen.
Terttu Ketola
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Leena Virtasen näytelmä Keträpuun sijoille, sai ansaitsemansa ablodit. Yläkuvassa vasemmalta Martti Meskanen,
morsiamen isä, Tyyne, pitokokin apulainen Leena Meskanen, Ida, sulhasen mamma
Kaija Joensuu, sulhanen Antti
Heikki Laine, morsian Liisa
Varpu Ojala ja hääväkeä.
Ida onnittelee morsiusparia,
ja toivoo, että morsiolla on
hyvät käsivoimat pirellä kukkaronnyöriä tiukalla.

Mirjan, morsiamen sisaren lapset Helinä ja Sirkka, Marjukka ja Karoliina Laine, Mirja,
Elina Keloniemi-Hurttila, morsiamen äiti Sirkka Lukka ja sulhasen isä Matti Tapio, morsiamen isä Martti Meskanen ja taustalla Tyynekin hääräämässä häitä valmiiksi.

Pitokokki Liena, Leena Virtanen selitti miten häät oikeasti pitäisi järjestää…. ja kylläpä se
Tyyne häärää!
JATKOA SIVULTA 1

mm. Kurki - Säätiön lahjoittamana suurkokoinen
Suomen lippu, jonka oli
omistanut Kurkijoen kunta
ja joka oli nostettu salkoon
kesäisin Lopotin Linnamäen juhannusjuhlissa. Lippua käytettiin niin kauan
kuin sen kunto salli, pitäjäjuhlissa täällä Loimaalla.
(Linnamäellä käyneet
voivat vielä nähdä lipputangon jalan tukiraudat
siellä ) Onko vielä tallella ?
Kurkijoki - Seura lahjoitti museolle virsikanteleen ja piiskan. Muita lahjoituksia olivat mm. taulut,
valokuvakokoelmat, kirjat,
separaattori, ompelukoneita, taloustavaroita, vaatteita, koriste-esineitä, julisteita, urheilupalkintoja jne.
Lahjoituksia oli edelleen
otettu vastaa erityisesti
Kurkijoki- Seuralta. ( kertoo Säätiön historiikki)
Jo silloin oltiin huolissaan tilan sopimattomuudesta arvokkaiden ja vahingoittumisalttiiden museoesineiden turvalliseen
säilyttämiseen. Ja niinpä
säätiö sai kiitollisuudella
ottaa vastaan Loimaan kau-

pungin tarjouksena kaksi
huonetta ns. Soldanin talosta Satakunnantiellä esineiden säilyttämiseen lämmitetyssä talossa. Näytteillepano- ja esittelymahdollisuutta ei Soldanin taloon
kuitenkaan silloin saatu.
Sen sijaan esineistön luettelointi käynnistyi ripeästi ja tähän työhön saatiin
apua ja asiantuntemusta
myös Turun Maakuntamuseolta. Luettelointi valmistui vuonna 1991 Onni Poskiparran, Esteri Äikään ja
Elma Mylenin suurtyön tuloksena.
Leo Hämäläinen, Eino
Vepsä toimivat myös museotoimikunnassa pitkään
ansioituneesti tämän luetteloinnin kuntoon saattamiseksi. Puheenjohtajina olivat Leo Hämäläinen ja
Onni Poskiparta sekä säätiön asiamiehet Teuvo Ahokas ja Raija Hjelm jäseninä
säätiön edustajina .
Vuonna 1994 allekirjoittanut nimitettiin museotoimikunnan puheenjohtajaksi. Vietin sinä kesänä monia
päiviä Soldanin talossa tutustumassa kokoelmiin tulleita mielenkiintoisia tietoja tutkien.. Luin silloin melkein kaikki Kurkijokelaisen

Morsiamen isä kovasti selitti äidille, miten tytöt pitää naittaa… vaan eipä saanut isä tahtoaan perille!

sinne tallennetut vuosiker- Kojonkulman ja Metsä- (Pankkimuseo ei kuitenrat ja löysin mm. omien se- maan yhteisen EU-hank- kaan milloinkaan aloittanut
Tämän
tieni Kiiskin Jussin, Heikin keen osana sai perustettava toimintaansa.)
ja Valtterin ansiokkaita ja Kurkijokimuseokin noin hankkeen tärkeänä puuhamielenkiintoisia kirjoituk- 40000 mk , kuten Loimaan miehenä on ollut siis Eino
sia monista vuosikerroista. Lehti kertoi kesällä 1997. Vepsä, jonka keräämä kouTavoitteeksi asetin jo sil- Jukka Ristimäki oli tärkeä lumuseon aineisto osaksi
loin, että museolle täytyy yhteyshenkilö tässä EU - ehti kadota Loimaan kunnan ihmisten ajattelemattolöytyä sellainen tila, jossa hankkeessa.
Heinäkuussa 1997 avat- muutta Kuitenkin sitten
esineistöä voivat kaikki
Kurkijoen ystävät käydä tiin tässä talossa Kurkijoki- monien vaiheiden jälkeen
koulu ja pankkimuseot. saimme tänne yhteisen ,
katsomassa ja tutkimassa.
Kurkijokisäätiö oli yrittänyt jo 1990- luvulla hakea
museolleen sopivaa paikkaa Loimaan kaupungista,
kun Soldanin taloon ei voinut alunperinkään laskea
yleisöä katsomaan kokoelmia.
Lakkautettu Mäenpään
koulu olisikin ollut sopiva,
kaunis vanha rakennus sekä
kyläyhteisön että Kurkijokimuseon tarpeisiin. Kaupunki möi sen kuitenkin yksityiselle perheelle. Emme
saaneet toimitiloja vieläkään !
Eino Vepsän johdolla
Kurkijokisäätiö sai aikaiseksi vuokrata Loimaan
Osuuspankin Kojonperän
pankkikiinteistöstä asialliset museotilat.
Suomen
liityttyä
EU:hun, mahdollistui sieltä
avustusten hakeminen, ja Museon avajaisiin riitti väkeä ihan pihan täydeltä!

kiinnostavan kokonaisuuden; vanhanajan kouluelämästä kertovan osan tähän
tilaan ja tuonne johtajan
huoneeseen ja Kurkijoen
elämää ja toimintoja esittelevän näyttelyn Loimaalaisen museoalan opiskelijan,
Heli Vuorisen laatiman
suunnitelman
pohjalta,
tuonne kahteen takanamme
olevaan huoneeseen.
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Morsiamen äidin piti käyttää naisellisiakin keinoja
kääntääkseen miehensä pään.

Lauantaina, ennen Muistojen iltamia, kerääntyi kutsuvierasjoukko
Unto Miikkulaisen Murrekirjan julkistamistilaisuuteen.

Morsiusvalssihan se siitä tarinasta kuitenkin syntyi, häät pidettiin ja morsiuspari näytti onnelliselta!

Sisarukset pohtivat syntyjä syviä, että saako se Liisa Anttinsa vai ei.

Säätiön hallitus ja monet
muut
ystävät,
kuten
mm.Valto Inki oli Helin
Vuorisen ja hänen läheistensä apuna helteisenä kesänä
museon näyttelyitä rakentamassa. Rakentamista kesti
noin pari kuukautta.
Soldanin taloon jäi vielä
paljon tavaroita tässä vaiheessa.
Kurkijoki ja koulumuseo
avattiin Kurkijoen pitäjäjuhlien yhteydessä heinäkuussa 1997. Tilaisuudessa
oli runsaasti Kurkijoki-ystäviä . Vihdoinkin olimme
saaneet hyvät, asialliset tilat
museollemme ja mielenkiinto museoita kohtaan
kasvoi ilahduttavasti. Poson
tytöt tästä naapurista mm.
ovat olleet useana kesänä
museovieraita opastamassa.
Muitakin tämän lähiympäristön nuoria on ollut kesäapuna täällä mm. Suvi Veikkolainen ja Mika Virtanen.
Kävijöitä oli alkuvuosina,
kesäkuukausina useita satoja kävijämäärän hiipuessa
kuitenkin vähitellen ja niinpä oli pohdittava, mitä olisi
tehtävä. Säätiö teki oikean
päätöksen ryhtyä EU hankkeen avulla uudistamaan museotaan.
Koulumuseolle oli luvat-

tu alustavasti omat toimitilat kunnan lakkautettavasta
vanhasta Niinijoen koulusta. Kävi kuitenkin jälleen
niin ,että julkinen yhteisö ei
kulttuurisia arvoja kunnioittanut riittävästi, kun sekin koulu myytiin yksityiselle.
Nyt koulumuseon tavarat ovat taltioituna tiettävästi Korven koululle ja
jonnekin muualle, mutta
toimivaa koulumuseota ei
tällä hetkellä ole -valitettavasti !
Vuonna 2002 Kurkijokisäätiön hallitus sai Jaakko
Taitosen, Jokivarsikumppanien puuhamiehen ehdotuksen
käsiteltäväkseen
Kurkijokimuseon nykyaikaistamiseksi. Kauko Virtanen, säätiön hallituksen silloinen puheenjohtaja, oli tämän EU-hankkeen merkittävä alullepanija. Perusteellisen pohdinnan jälkeen
säätiö sitten päätti lähteä
EU-rahoitteiseen hankkeeseen mukaan .
KURKIJOELTA
NYKYPÄIVÄÄN
1.3..2003 – 1.3. 2005
- EU-hanke
1.1.2003-1.3.2005.
”Digitaalitekniikkaa

Näyttelijä Kaija Kiiski nauratti yleisöä esittämällä minkälaisen kuvan ihminen itsestään nopeasti antaakaan.

Kurkijoen Marttayhdistyksen naiset tekivät jälleen mittavan työn pitäjäjuhlien muonittajina.
Mitäpä se olisikaan juhlat ilman heitä, ja ruokailun järjestäminen tänä vuonna sunnuntaina
sai erityisen paljon kiitoksia.

hyödyntämällä tallennetaan
museon esineistöä samaan
tietokantaan. Markkinointia tehostamalla herätetään
suurempaa
kiinnostusta
Kurkijoen pitäjään ja sen
historiaa kohtaan. Multimediaesityksen avulla viedään
toimintaa lähemmäs potentiaalisia asiakkaita erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien muodossa. Kustannusarvio on 67000 euroa eli
398363 Suomen markkaa.
Tästä hankkeesta on osa
tehty ja toteutettu monien
talkoolaisten arvokkaalla
avulla ja työllä. Valokuvia
on luetteloitu, konservoitu,
tunnistettu ja lopuksi digitalisoitu. Alkuperäiset kuvat on taltioitu museaalisesti niin, että ne säilyvät tulviin aikoihin mahdollisimman hyvin.
Tämä tila on rakennettu
ja muutettu museomme
käyttöön sopivaksi.
Hankevetäjänä on toiminut näihin päiviin asti Ulla
Clerc. Hänen innostunut otteensa on nähtävissä tämänhetkisessä museomme ilmeessä ja sisällöissä. Hän
jää äitiyslomalle juhlien jälkeen ja työtä on valittu jatkamaan Maria KauppinenKiitos Ulla ansiokkaasta,

hyvästä yhteistyöstä ja työpanoksestasi museomme
uudistamishankkeen parissa.
- Onnea ja iloa tulevan
lapsesi kassa! Ja Marialle
menestystä tehtävässäsi !
Lämmin kiitos kaikille
museon uudistamishankkeessa mukana olleille henkilöille, TE- keskukselle ,
Turun Maakuntamuseolle,
Jokivarsi-kumppaneiden
puuhamiehelle Jaakko Taitoselle.
Pirkko Riikonen, Ohjausryhmän puheenjohtaja on
ollut myös tärkeä ”- hankkeen emo!! – Lämmin kiitos erikoisesti jokaiselle
Teille talkoolaiselle, jotka
olette ahkeroineet koko talven ja kesän Ullan opastuksella tämän museoprojektin
kimpussa !
Kun esittelin kesällä
1997 Esteri Äikäälle ja
Elma Mylenille tämän silloin uuden museomme, he
totesivat autossani istuessaan matkalla tänne, että
onpa tämä museo nyt kamalan kaukana. Minä totesin
tähän, että eihän tämä ole
kuin väliaikainen sijoituspaikka rakkaille esineistöillemme. Varsinainen museo
tulee kuitenkin tulevaisuu-

dessa sijaitsemaan Kurkijoella, Lopotissa !!
Toistaiseksi toimimme
täällä ja vielä vuokratiloissa, vaikka talon omistamishankettakin on hiljattain
esitetty mm. Antti Eklundin
ja Eino Vepsän toimesta.
Tässä on nyt laajennettu
kokonaisuus
nähtävillä
Kurkijoen arvokkaasta perinteestä, ja jatkoa seuraa
mitä nykyaikaisemmilla toteutustavoilla tämän EUhankkeen jatkuessa. Toivottavasti saamme TE - keskukselta jatkoaikaa hankkeellemme aina vuoteen
2006.
Mutta ainakin vuoden
2005 puolelle vielä on hanketyötä, jolloin saadaan tuo
ns. johtajan huoneen multimediapohjainen toiminta
toteutettua hyvin mielenkiintoisin museoefektein,
mm. Kurkijoen murre ja
luonnon äänet ovat kuultavissa tulevaisuudessa täällä!!
Maria Kauppinen jatkaa
Ullan jälkeen tätä työtä yhdessä hanketoimikunnan,
säätiön edustajien ja talkoolaisten kanssa.
Työtä ja puuhaa riittää
siis
tulevaisuudessakin
kurkijokelaisen perinteen

säilyttäjille.
Olette lämpimästi tervetulleita, arvoisat kurkijokelaisen perinteen ystävät
Kurkijokimuseon
EUhankkeen mahdollistaneen
uuden osaston avajaisiin.
Kari Kiiski
Kurkijokisäätiön
museotoimikunnan
puheenjohtaja
Lisäksi tämä:
Kurkijokisäätiön hallituksen kokous teki päätöksen 30.3.2004 seuraavista
valinnoista museohankkeen
eteenpäin viemiseksi.
Museohanke, museotyöryhmä
Museohankkeen ohjausryhmään valittiin Maija
Inki, Leena Virtanen,
Pirkko Riikonen, Kari
Kiiski, Kauko Virtanen,
Eeva Mikola, Jaakko
Taitonen ja TE - keskuksen nimeämä edustaja.
Museotyöryhmään kuuluvat Kari Kiiski, Ville
Laakso ja Pirkko Riikonen.
Hankkeen aikana ohjausryhmä hoitaa museotyöryhmänkin tehtävät.
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Kun muisteltiin kirjaksi asti
Vuonna 1998 kirjoittivat
karjalaiset naiset (ja miehetkin) elämänkertoja vanhemmistaan, isovanhemmistaan ja itsestään. Niitä
kertyi 236 kpl. Kalevalan
päivän aattona 1999 jaettiin
arvovaltaisen palkintolautakunnan valitsemat kirjoi-
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Puhe Joensuussa 19.6.2004

RAKKAAT KARJALAISET JA
TOISTENKIN HEIMOJEN EDUSTAJAT,
ARVOISAT LÄSNÄOLIJAT
Ensimmäiseksi kiitän
kunniasta, että maisteri
Minna Kilkki on uskonut
minulle tehtävän edustaa
teitä “SE MINKÄ JAKSAT KANTAA” - kirjan
kirjoittajia, sillä kuka vain
meistä olisi voinut astua
puhujan paikalle.
Ihmisellä on kaikkina aikoina ollut tarve ilmaista itseään ja kirjoittaminen lienee yksi parhaimmista erilaisten tuntojen purkamiskeinoista. Paljon on tarvittu
kuitenkin aikaa, että kansaamme kohdanneesta pahimmasta onnettomuudesta, talvisodasta ja sen jälkiseuraamuksista sekä Kannaksen tulivyörystä vuonna
1944 ja vuoden 1945 Lapin
sodasta on selvitty tähän
päivään.
Äidiltäni, joka menetti jo
Tapaninpäivänä 1939 miehensä ja vanhemman poikansa (siis isäni ja veljeni),
eivät suruja tuska ennättäneet unohtua vuoteen 1972

mennessä; hän vei sydänsurunsa mukanaan ikuisuuteen. Tänään mietin, jottei
vielä minunkaan sukupolveni ole selvinnyt sodan
haavoista, koska jokaisena
kaatuneitten muistopäivänä
yhä vielä tarvitsen nenäliinaa Ja tuntuu kuin juuri äsken olisi kaikki tapahtunut.
En tiedä, mitä te toiset
kirjoittajat olette elämäkertoihinne kirjanneet ja mielenkiinnolla odotankin pääseväni lukemaan “SE MINKÄ JAKSAT KANTAA” kirjaamme. Elisenvaara,
Karjalan alueen suurin risteysasema, ei unohdu minulta kuitenkaan milloinkaan. Talvisodan pommituksia laskettiin 57 ja kesän
1944
kolme,
joista
20.6.1944 (Viipurin menetyspäivä) ja maamme pahin
siviiliväestöön kohdistuva,
oli hirvittävin, uhrien lukumäärää ei edes osata tarkalleen vieläkään sanoa.
Räisäläisten evakkojuna,

Riihessä leijui kuiva rukiinen pöly, mutta siinä tuntui myös viljava rukiinen
tuoksu. Kuivat ruislyhteet
oli pudotettu orsilta lattialle
ja riuskat löivät rytmikkääseen tahtiin kuiviin tähkäpäihin. Syyskuun aamun
aurinko aloitteli juuri nousuaan kullaten taivaanrannan.
Mitään muuta kullalta
kiiltävää ei aamussa ollutkaan. Tiedossa oli, että parin päivän päästä on jätettävä kotitanhuat ja lähdettävä
evakon
oudoille
oville.Tähän oli tiedetty
valmistautua jo kotvan aikaa. Siksi hälyttäväksi oli
tilanne Karjalan kannaksella käynyt.
Kesä 1944 oli Kurkijoella lämmin ja kaunis. Kylvetyt viljapellot kasvoivat
täyteläisiä tähkäpäitä ja pelloilta yritettiin kaikkialla,
jopa epätoivoisesti, pelastaa mitä pelastettavissa oli.

Näin myös meillä kotona.
Mahdollisuudet eivät tosin
olleet kovin hyvät. Isä oli
sodassa, vanhempi veljeni
Aarne IS-joukoissa Kurkijoella ja kotona vain äiti ja
minä, 15-vuotias.
Eiväthän ne viljelykset
kovin suuria olleet, mutta
eipä ollut työkoneita eikä
työväkeäkään. Saimme kuitenkin rukiin leikatuksi, kuhilaille ja ehdimme siis puimaankin pari ahosta riihessä. Saimme seipäille myös
hyvin kasvanutta, täyteläiset tähkäpäät kantavaa kevätvehnää, ohraa sekä kauraakin.
Ne jäivät kuitenkin sinne
seipäille. Näin kävi tietysti
myös monille naapureille.
Jos oikein muistan, niin
ruisahokset puimme äitini
kanssa kahden. Veljeni Aarne käväisi joskus kotona
käymässä niin, että jouluporsaaksi tarkoitetun, vielä
keskenkasvuisen possun

määnsä. Näitä kirjoittajia
kertyi 240. Rahalliset palkinnot olivat hivenen suurempia kuin naisten kilpailussa.
Nyt Karjala-juhlien aikana kesäkuussa julkistettiin
FM Minna Kilkin toimittama kirja ” Se minkä jaksat

si rahallisesti palkittuakin.
Palkinnot jakoi ent. eduskunnan puhemies Riitta
Uosukainen. Karjalatalo oli
tupaten täynnä väkeä.
Vuonna
2001-2002
muistelivat taas puolestaan
miehet ( ja naisetkin) isiensä, isoisiensä tai omaa elä-

tukset palkittaviksi , kolmelle tasavertaiselle annettiin 3000 mk:n rahasumma
ja kolmelle seuraavalle
2000 markkaa. Sijoituksia
ei yksilöity Kymmenen
seuraavaa saivat
Aino
Räty-Hämäläisen
kirjan
Karjalan tyttäret kuten kuu○
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kantaa” – karjalaisten naisten ja miesten elämänkertoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana. Se sisältää 11 vanhempien ja isovanhempien elämäntarinaa ja 18 omaelämänkertaa.
Tilaisuus pidettiin Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus
Carelumnissa. Prof. Seppo
Knuutila avasi tilaisuuden
kertoen
elämänkertojen
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Ruista puitiin kovalla kiireellä, mutta osa jäi kuhilaille
Arkistokuva

teurastimme yhdessä. Aarne ampui haulikolla possua
otsaan ja minä tökkäsin
puukon kurkkuun.

Isäkin pääsi muuttolomalle juuri ennen lähtöämme ja niinpä lähdimme kahden hevoskuorman kanssa

evakkomatkalle 18.9. 1944
Kärryillä oli muutama säkki juuri puitua ruista, puolisen säkkiä Torvisen myllyllä jauhatettua ruisjauhoa
sekä äsken mainitun porsaan lihaa, sekä suolattuna
että paistettuna. Lisäksi oli
eväänä taikinatiinussa ruisleipää ja voita. Näin oli välitön nälänhätä torjuttuna.
Valpas kansanhuolto ei ehtinyt mukaan näihin viimeisiin kuvioihin omine luovutusvaatimuksineen.
Toki kärryissä oli myös
vällyt, pumpulitäkit, viltit
ja vaihtovaatteita.
Isä saatteli meitä lomallaan Savonlinnaan saakka.
Savonlinnassa maantieliikenne kulki rautatiesiltaa
pitkin ja meiltä vääntyi kärryn akseli sillalta pois ajettaessa. Onneksi läheltä löytyi sepän paja ja seppä oikaisi akselin, niin että matkamme pääsi jatkumaan.
Savonlinnan jälkeen jat-

Tervetuloa Evakkolapset ry:n jäseneksi!
Evakkolapset ry perustettiin 2 vuotta sitten Vihdissä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan nostamaan esille niitä sotien seurauksia,
jotka ovat tähän asti jääneet
suurelta osin huomiotta ja
pääosin myös tiedostamatta. Evakkolapset ry:n ta-

voitteena on katsoa sotaa ja
siihen liittyviä asioita lapsen näkökulmasta.
Evakkolapset ry:n tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja myös edistää tutkimusta siitä, miten Suomen viime sodat ja koettu
evakkoaika vaikuttivat sen

kokeneiden ihmisten kehitykseen ja elämään.
Yhdistys edistää yhteistyötä Suomen evakkojen
välillä ja on luomassa verkostoa, jotta evakkolapset
ja heidän jälkeläisensä voivat jakaa kokemuksiaan ja
työstää niitä yhdessä. Tor-

juttuina evakkoajan menetyskokemukset voivat olla
uhka terveydelle. Yhdistys
pyrkii vaikuttamaan myös
kuntoutuksen saamiseksi
evakkolapsille.
Elokuun viimeisenä viikonloppuna
järjestetään
kolmannet evakkolasten

Sylvi Sainio, Tuusula

○

sotilaiden kuljetusjuna ja
Punaisen Ristin tunnuksinen sairasjuna, jopa muitakin -tulivat matkansa päähän. Silloin minulta hävisi
kaula, pelosta! (Nyt sen pituuden voi jo nähdä, mutta
yölliset huutamiset eivät
ole loppuneet).
Nuorempi veljeni antoi
uhrinsa maamme puolesta
Elisenvaaran viimeisessä,
1.7.1944
tapahtuneessa
pommituksessa. Hän oli
juuri täyttänyt 17 vuotta ja
toimi asemalla vaihdemiehenä. Olimme äidin kanssa
kahden eikä meillä ollut
mitään, vain mytyt käsissämme.
Vaikka äitini surukuorma oli mielestäni suunnaton, hän käytti sanaa hyvä
suru. Miten suru voi olla
hyvä, on selvinnyt näiden
sodanjälkeisten vuosikymmenien aikana. Neljän
oman lapseni äitinä ja kymmenen lapsenlapsen mum- Sylvi Sainio kädessään juuri ilmestynyt kirja “Se minkä jakmona tänään tiedän jo, että sat kantaa”.
suru myös voi olla paha.
Ns. Välirauhan aikana emme ole, muttei meiltä si mieheni kuoltua 32 vuotsain uuden talvitakin, turki- mitään puutu”, äiti vastasi. ta sitten.
Tunnen kuitenkin ylpeshatun ja muhvin. Ne olivat Tämäkin asia jäi minulle
epäselväksi
silloin,
mutta
yttä
siitä, että olen saanut
ihanat. Kysyin silloin äidilon
kyllä
tullut
ymmärretyknähdä
tuon ajan ja että paitäni: “Olemmeko me rikkaita?”. “Voi, lapsikulta, si, kun jäin yksinhuoltajak- kat Kuuterselkä, Siiranmä-

Viimeinen ahos
syksyllä 1944

historiasta. Muita puheenvuoroja käyttivät Karjalan
Liiton edustaja ja Minna
Kilkki. Kurkijokelaisten
elämänkertoja kirjassa on
kaksi. Kunnianani oli naisten edustajana pitää puhe,
jonka liitän tähän mukaan.
Miesten
puheenvuoron
käytti Heimo Kiuru.

valtakunnalliset päivät. Ne
järjestetään Turun kristillisellä opistolla.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen
13.8. mennessä
p. 02-412 3612.
Yhdistykseen voit liittyä
postittamalla yhteystietosi

ki, Vuosalmi, Ihantala ja
monet muut taistelutantereet olen voinut yhdistää
jopa kotipaikkani Elisenvaaran tapahtumiin ja pommituspäivien kauhuihin.
Kiitollisuutta tunnen Taivaanisää kohtaan, Hän on
ollut mukana koko Suomen
kansan ja karjalaisten kohtaloa ohjatessaan. Silloin
osattiin rukoilla, ainakin
huoata: Auta hyvä Jumala!
Hyvät kirjoittajat, olemme antaneet oman panoksemme Suomen sota-ajan
historiaan, joka on jopa liian tulisin merkein kirjoitettu monen äidin, isän, siskon, veljen ja läheisen sydämeen. Tänään olemme
saaneet hunajaa haavoillemme, pään silitystä ryssittelyn sijaan ja voimme olla
onnellisia; kesä on edessämme ja maamme vapaa
ja itsenäinen. Karjalaista
syntyperää oleville tämän
päivän nuorille luen lopuksi Veikko-veljeni vuonna
1943 muistokirjaani kirjoittaman värssyn: “ELA SUOMELLE, KASVA KODILLE, KANNA KORTESI
KARJALALLE”. Kiitos
teille kaikille!
Sylvi Sainio

koimme matkaamme äidin
kanssa kahden.
Matkan varrella oli evakoita varten huoltopaikkoja. niistä matkalaiset saivat
keittoa ja leipää sekä hevoset rehua. Muistan Kallilahdessa lähellä huoltopistettä
oli iso ja komea maalaistalo. Äiti kävi kysymässä,
niin kuin moni muukin, yösijaa sekä olisi ostanut omenoita, joita puut olivat väärällään. Kopea emäntä viittasi kintaalla: Menkää muualle, meillä ei ole teille mitään annettavaa. Sen yön
nukuimme
kärryjemme
alla, eikä se ollut ainoa yö ”
omassa majatalossa” niiden
kahden viikon aikana minkä hevoskyyti Pieksämäelle saakka kesti. Vasta siellä
saimme hevoset ja kuormamme rautatievaunuun
määräasemana Ylistaro.
Arvi Heinonen.

yhdistyksen osoitteeseen:
Evakkolapset ry
Riitta Ärilä (pj)
Sarvastonkaari 1 O 60
00840 Helsinki
ja maksamalla 15 euron
jäsenmaksun tilille
529700-249558 (Op)
Kotisivut: http://
personal.inet.fi/yhdistys/
evakkolapset/
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Tutkija Kirsi Niukko
Kurkijoen pitäjäjuhlilla
Turun yliopiston maisemantutkimuksen laitoksella
Porissa käynnistyi vuoden
2004 alussa projekti, jonka
tarkoituksena on tutkia rajamaisemia. Projekti on
kolmivuotinen ja jatkuu v.
2006 loppuun.
Koska raja-alueet ovat
monikulttuurisia, projekti
on kansainvälinen ja suoritetaan kolmen eri yliopiston
kanssa yhteistyössä.. Projektissa ovat mukana Tarton
Yliopiston ja Pietarin yliopiston maantieteen laitokset. Pietarin yliopiston tutkimuskeskus sijaitsee Kaukolassa, Kaarlahdessa, joka
on osa Turun yliopiston tutkimusaluetta. Pietarin yliopisto tutkii tämän hetken
karjalaisia ja heidän suhtautumistaan elinympäristöönsä. Ryhmiä on kolme, paikalliset asukkaat, turistit
sekä loma-asukkaat jotka
yleisesti ottaen tulevat Pietarin seuduilta. Näkyvimmin loma-asukkaat ovat
muuttaneet ympäristöä uudenlaisen huvilakulttuurin
kautta.
Alue on tutkimuskohteena kiintoisa koska jatkosodan jälkeen alueen koko
väestö vaihtui. Maiseman ja
rakennetun
ympäristön
muutokset ovat nähtävissä
nykypäivän Karjalassa. Siitä huolimatta maisemien
pohjalla perusmaisemana
edelleen on säilynyt suomalainen maaseutumainen nykyisin kulttuuriympäristöksi kutsuttu maisema. Mutkittelevat tiet, kapeat ojat ja
kukkivat pientareet, kasvillisuus ja puusto ovat kaikki
meille nuoremmille lapsuuden maaseudun ja Suomifilmin kautta tutuksi tulleita ympäristöjä. Huonosti
hoidettujen teiden ja ränstyneiden rakennusten puolustukseksi voisi sanoa, että
Karjalaa ei myöskään ole
rasitettu laajoilla tiehankkeilla eikä kaavoitettu ja rakennettu raskaasti ostoskeskuksilla tai lähiöillä.
Neuvostoajan sovhoosirakennelmat sekä betonibunkkerit eivät ole tehneet
perusmaisemaan sellaista
tuhoa kuin modernistinen ja
funktionalistinen aate Suomessa paikoin onnistui tekemään.
Turun yliopiston osalta
tarkoitus tulevassa tutkimuksessa on selvittää mm.
Kurkijoen alueella rajamaisemiin liittyviä erityispiirteitä. Rajamaisemia kuten
Karjalaa aikoinaan pidetään
nk. kansallisina periferioina, kulttuurien yhtymäkohtina, reuna-alueina joiden
henkiseen ja fyysiseen ympäristöön ovat vaikuttaneet
monet eri kulttuurit. Rajaalueet ovat aina olleet kansan muilla alueilla eläville
eksoottisia . Ne on myös
koettu epävarmoiksi ja turvattomiksi alueiksi, ja olleet usein hyvin tuntematonta seutua pääosalle asukkaista.

Myös Karjala edusti rajaalueena villiä seutua, joka
siirtyili vuosisatojen ajan
vuoronperään Ruotsilta Venäjälle ja päinvastoin.
1800-luvun alussa Suomen
autonomian aikaan se alettiin yhä selvemmin kokea
osaksi Suomea mm. kielellisin ja kasvitieteellisin perustein. Suomalaisen kansallisuusaatteen syntyaikoina 1800-luvulla Karjalan
eksotiikka herätti aatteen nimeltä karelianismi, joka levisi taiteisiin, tieteisiin ja
poliittiseen ajatteluun. Monista Karjalaisista maisemista tuli osa Suomen kansallismaisemia ja maisemakuvastojen kuvitusta. Mm.
maisemakuvastojen avulla
rakennettiin suomalaisten
kansallisidentiteettiä.
Maisemilla on siis myös
symboliarvoa. Niiden kautta voidaan viestiä monenlaisia kansallisen tason asioita
mutta myös yksilötason.
Muistamamme maisemat ja
paikat merkitsevät jotain ja
kertovat jostain. Sisältävät
merkityksiä. Lapsuusmaisemat ja kotiseutu tuovat
mieleen monia paikkoja
mutta eivät koko maisemaa.
Emme edes lapsuusmaisemissa pidä kaikkia paikkoja
yhtä tärkeinä. Muistin avulla mieleen valikoituvat tietyt paikat. Muistia ohjaa
eräänlainen muistamisen
politiikka.
Virallinen muistin politiikka määrittelee yhteisön
tasolla mitä tapahtumia on
tärkeä ja sopiva muistaa ja
mitä taas ei. Konkreettisella
tavalla tämä tulee esiin
esim. punakaartilaisten kansalaissotamuistoissa, joihin
liittyviä paikkoja, nk. muistin paikkoja mm. kulttuurinja perinteentutkijat ovat viime vuosina tutkineet ahkerasti. Jotkut paikat ovat jäljellä ja tiedossa vain tapahtumat muistavien tai niistä
kuulleiden
henkilöiden
muistoissa ja tarinoissa.
Luonnosta paikat löytyvät
vain kertomuksen ja opastuksen perusteella. Paikan
muisti katoaa kun tarina katoaa. Erityisesti punaisten
tarinoiden kohtaloksi tuli
monin paikoin unohtua. Jokainen paikka kuitenkin
kertoo omaa yksilöllistä tietoaan, joka osaltaan valottaa
tapahtumien kulkua. Tarinoiden kadotessa, paikka
katoaa ellei tietoja ole ehditty tallentaa.
Milloin tapahtumia sitten
sopii muistella julkisesti?
Mitä kipeämmistä ja laajemmin yhteisöä koskettaneista tapahtumista on kysymys sitä kauemmin aikaa
kuluu.
Kun virallinen ja julkinen muistaminen puuttuu
tai on kiellettyä, yksilöiden
ja pienten yhteisöjen muistamiskulttuuri
kuitenkin
elää omaa elämäänsä. Myös
yksilön muistamista ohjaa
oma politiikkansa. Oma elämäntarina linkittyy yhteisön

tarinaan, yksilön maisema
ja paikat sijoittuvat yhteisön maisemaan. Muistellessamme omaa menneisyyttämme muistelemme myös
yhteisön menneisyyttä.
Paikka toimii muistamisen apuna. Omalla kotiseudulla käyminen herättää
monenlaisia muistoja. Luovutetun Karjalan kotipaikat
ovat oma erityinen muistamisen alueensa koska kotipaikat sijaitsevat toisen valtion alueella. Maisemaan ja
paikkoihin liittyvien kokemusten kautta voimme palauttaa mieleen piirteitä jotka maisemasta ovat kadonneet. Hahmontäydennys tapahtuu automaattisesti herättämällä muiston. Ulkopuoliselle pensaiden sisällä
pilkottava kivi ei kerro olevansa osa kivijalkaa eikä
palauta mieliin pihamaata
kenties lukuisine rakennuksineen. Tutussa ympäristössä muistot saattavat myös
konkretisoitua toiminnaksi,
raivaamaan pensaita, hakemaan vettä tutusta lähteestä
tai istuttamaan perunoita
entiseen kotipeltoon.
Maisemantutkimuksessa
maisema ei siis tarkoita pelkästään näkymiä, joita katsastelemme avoimissa tai
korkeissa paikoissa, tai vesien äärellä. Maisemantutkimuksessa ei ole kysymys
romantiikasta eikä muistojen tutkimisessa pelkästä
nostalgiasta joka on oma
muistamisen lajinsa.
Maisema tarkoittaa erilaisia tiloja, alueita ja paikkoja eri aikoina, ennen, nyt
tai jopa tulevaisuudessa.
Kysymys ei myöskään ole
vain kasvillisuuden tai
luonnonolosuhteiden tutkimuksesta. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää yksilön
ja yhteisön suhdetta siinä
sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä jossa
kukin on elänyt tiettynä aikana, tietyn elintason ja
tiettyjen elämäntapojen vallitessa.
Maisemaa tullaan tutkimaan tapana kokea maisema, minun maisemani, minun paikkani ja alueeni ja
suhteeni niihin. Maisema
on luonto ja ympäristö ja
minun tapani nähdä ja
muistaa se. Paikka josta koemme olevamme, jota pidämme kotinamme johon
olemme juurtuneet ja johon
koemme kuuluvamme ja
mikä on arvokasta.
Millaiset muistot ja millainen käsitys minulla on
entisestä kotiseudustani ennen sotaa, ne koti- ja arkimaisemat joissa silloin elettiin. Mitä ja miten ja miksi
niitä muistan. Tutkimuksen
tarkoitus ei ole muistojen
kautta löytää objektiivista
historiallista totuutta vaan
selvittää miksi tiettyjä asioita muistetaan ja mitä niiden muistaminen merkitsee. Millaiseksi muistamamme Karjala-kuva muodostuu.

Kultarannassa
Loimaan Seudun Karjala-seuran kesäretkeläiset
kävivät tutustumassa presidentilliseen kesäasumiseen
Naantaln Kultarannassa.
Kohteena oli tietysti Kultarannan upea puutarha, jossa riittikin katselemista.
Retkeläsiten kierrosta
turvasivat presidentin turvamiehet, joita olikin harvinaisen paljon paikalla, koska samana päivänä oli myös
ulkomaisia, tärkeitä vieraita saapumassa taloon….
Kuvat Esa Kähärä

Talvisovat esiintyy Loimaalla

Karjalan Petroskoissa
asuva Santtu Karhu haluaa
saada karjalan kielen Aunuksen murteen eli Livvin
kielen muotiin. Jääräpäisyyttään hän alkoi laulaa
rokkia talla kielellä “Talvisovat”- yhtyeessään jo 15
vuotta sitten eikä aio linjaltaan poiketa. Niin tehdessään hän on ainutlaatuinen
koko maailmalla.
-Valitettavasti meidän
bändi on ainoa, vaikka kaivattaisiin kyllä lisää, Santtu

eli ristimänimeltään Aleksander sanoo.
Hänestä olisi jo aika saada alueen alkuperäiskielelle se oikeus, mikä sille kuuluu. Neuvostoliiton vallan
aikana suomi oli toinen virallinen kieli vaikka sitä puhuu vain muutama tuhat ihmistä.

Karjalan kieltä on
syrjitty pitkään
- Karjalan kielta on aina
pidetty alakastin kielenä

vaikka se itse asiassa on alkuperäisasukkaiden kieli.
Nain kieli ei ole päässyt kehittymään kuin vasta viimeisen kymmenen vuoden
aikana, Santtu sanoo.
Talvisovat & Santtu Karhu ovat tehneet myös karjalankielisen levyn ja nyt on
ensimmäisen kerran mahdollista kuulla yhtyettä livenä Ateljee Hulmilla lauantaina 14. elkuuta klo 18.
Loivan maan Yössä. Ja ihan
ilman pääsymaksua.
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Lahdenpohjan matkailu boikotissa
Luovutetun
Karjalan
Lahdenpohjan piiriin suuntautuva matkailu asetetaan
boikottiin!
Lumivaaralaiset järjestivät 12.6.2004 luovutetussa
Lumivaarassa,
60-vuotta
Lumivaarasta
lähdöstämuistotilaisuuden. Hyvissä
ajoin ennen juhlaa aloitettiin neuvottelut Lahdenpohjan
paikallisviranomaisten kanssa juhlien järjestelyistä. Tilaisuuden ohjelmasta päästiin hyvissä
ajoin
yksimielisyyteen.
Kunnes n. kuukautta ennen
suunniteltua juhlaa alkoi
Lahdenpohjan viranomaisten aloitteesta huopaaminen ja soutaminen tilaisuuden ohjelman suhteen. Viimeinen neuvottelu käytiin
kaksi vuorokautta ennen
juhlaa jolloin ohjelma sovittiin sillä muutoksella,
että juhla tulee pitää koko-

naisuudessaan Lumivaaran
kirkossa.
Kuitenkin juhlan jo käytännössä alettua 12.6 Lahdenpohjan paikallisviranomaiset ilmoittivat, että
juhlan tulee loppua jo klo
12. Tämä tarkoitti sitä, että
suunnitellusta ja sovitusta
ohjelmasta jäi yli 50%
pitämättä. Lisäksi juhlayleisö laitettiin kävelemään
kirkolle n. 1 km etäisyydeltä vaikka linja-autoilla olisi
päässyt kirkon viereen. Juhlan lyhentämisen vaatimusta valvoi n. 30 miliisin
joukko.
Noin puolet suunnitellusta ohjelmasta jäi pitämättä tai ne pidettiin
lyhennettynä. Syyksi ko.
prosessiin ilmoitettiin Venäjän itsenäisyyspäivä.
Lumivaara-Perinneyhdistys ry. ei voi hyväksyä
Lahdenpohjan viranomais-

niin kauan kunnes saadaan
vakuus siitä, että sopimuksiin Lahdenpohjan piirin
viranomaisten
kanssa
voidaan luottaa ja matkailijoiden turvallisuus on kohentunut Lahdenpohjassa.
Lumivaara-Perinneyhdistys ry. ilmoittaa Internet-sivuillaan ja erillisellä
tiedotteella koska yhdistyksen mielestä matkailu
Lahdenpohjan piirin alueelle voidaan luetettavasti
ja turvallisesti aloittaa uudelleen.
Yhdistyksen Internet-sivut löytyy osoitteesta
http://www.lumivaara.fi/
http://www.lumivaara.fi
mistä on luettavissa tarkempi selostus lahdenpohjalaisviranomaisten
toiminnasta.
LumivaaraPerinneyhdistys ry.
Hallitus

ten toimintaa jossa neuvotellut sopimukset eivät pidä
paikkaansa.
Koska
Lahdenpohjan
piirin viranomaisten kanssa
neuvotellut sopimukset eivät pidä paikkaansa on pelko, että myös muunlaiset
suomalaisiin matkailijoihin
liittyvät sopimukset eivät
pidä paikkaansa Lahdenpohjan piirissä.
Lisäksi Lahdenpohjassa
on suomalaisiin matkailijoihin kohdistunut ryöstöjä
ja niiden yrityksiä sekä suomalaisten matkailijoiden
autoihin on murtauduttu
ja omaisuutta varastettu.
Edellä mainitusta johtuen ehdottaa Lumivaara-Perinneydistys
ry,
että
yksityiset, yhdistykset, yritykset ja matkanjärjestäjät
boikotoisivat.
Lahdenpohjan piirin alueelle tapahtuvaa matkailua

tesi Vanhanen.
- Oli kuudenkymmenen
vuoden takainen sodan lopputulos mikä tahansa, niin
Suomi kuuluu menestyjiin,
arvioi Vanhanen.
Aluepalautus ry
. oli
kelloaan jo heti puheen al- taa Karjalan palauttamista. Heinjoki-juhlilla mukana
Pääministeri ohitti
Kun Suomen poliittinen omalla osastollaan. Päämikupuolella.
Aluepalautus ry:n
Puheen henkilökohtai- johto alkoi aikoinaan rum- nisteri Vanhanen ei poikenesittelyosaston
sessa osuudessa pääminis- muttaa EU:n puolesta, niin nut siellä, vaan sivuutti
Pääministeri MattiVan- teri sanoi juurensa olevan 28 prosenttia kansasta kan- Suomen alueiden palautushanen oli tämän kesän Vuoksenrannasta pitäjässä natti jäseneksi hakeutumis- ta ja Karjalan suomalaistiHeinjoki-juhlien juhlapu- ja esi-isiensä lähteneen ta.
loja palautusprojektia esiEvakko-osan
jälkeen telleen osaston kokonaan.
hujana Vihdissä. Heinjoen Vuoksen toiselta puolelta
pitäjä sijaitsee pakkoluovu- Paakkolan kylästä Äyrä- pääministeri aloitti tavanOsastolla oltiin valmiiomaisen karjalaishymistyk- na myymään pääministeriltetussa Karjalassa, kolme- päästä.
Vanhanen noudatti us- sen, jossa karjalaisten so- le myös Karjala-takaisin tkymmentä kilometriä Viipurista itään. Juhlassa oli kollisesti Suomen ulkopo- peutumista muuhun Suo- paita ja lippis. Tämän mahliittisen johdon ainoaa jäl- meen ja luonteenlaatua ke- dollisuuden Vanhanen jätti
noin 450 hengen yleisö.
Hän kertasi puheensa jellä olevaa asetta Karjalan haistiin yleisöä mairitellen. vielä tällä kerralla käyttäalussa pitkään Suomen tal- palauttamista vastaan. Hän Sen jälkeen hän hypähti mättä, vaikka kyseinen paivi- ja jatkosodan vaiheet vaikeni tyystin asiasta, Kosovoon ja sivusi EU:n ta on kohta oltava jokaisen
evakuoimisineen. Tämän vaikka juuri äskettäin jul- yhtenäisyyttä.
ajan tasalla kulkevan polii- EU:n laajentuminen ja tikon päällä kuin Porin
kertaaminen oli kuulijoille kaistiin mielipidetiedustelu,
turhaa, koska se oli pitkälti jossa 38 prosenttia suoma- Venäjän yhteistyö ovat Jazz -paita.
tuttua ja vanhan kertausta. laisista, eli noin kaksi mil- omiaan vakauttamaan tilanLasse Koskinen
Osa kuulijoista vilkuilikin joonaa kansalaista kannat- netta maanosassamme, toAluepalautus ry.

Pääministeri Vanhanen vaikeni
Karjalan palauttamisesta

Lahjavihje
KURKIJOKI
-kirjat, -viirit ja -vaakunat!
Erikoisliike Karjalasta
ja karjalaisuudesta
kiinnostuneille
Helsingin myymälä,
Kasarmikatu 16
Kauppakatu 41, 53100 Lappeenranta
• Puh. (05) 541 4650, fax (05) 541 4651
• sähköposti: karjaja@myymala. inet.fi
• www.karjala-myymala.fi
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Snellman
Sika-nautajauheliha
400 g (2,48 kg)
us
a/talo

2 rasia

HK Marinoidut
Porsaan kyljykset

Fazer Paahtoleivät
285-335 g
(3,12-2,66 kg)

0

99

Paulig
Juhla Mokka kahvi
500 g (3,98 kg)

rasia

Karhu &
Lapin Kulta III
12-pack (2,20 l)
Sisältö 8,75 + 1,20

5 ploa
0,5 l sis.
pantit
KASSI KAUPANPÄÄLLE
(3,60 l)
Emännän
KUHAFILE
PAREMPI PIHVI

15

Tuoretoriltamme

5

0

89
ps

1 9
99
pkt

95

90
kg

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

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

KukkaBox
Vastapäätä Loimaan
Aluesairaalaa

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

Asianajotoimisto
JARI HEIKMAN OY
Varatuomari Jari Heikman
varatuomari Kaarina Nylamo
oik.yo Tiina Tähtinen
Turuntie 8–14, II krs. Loimaa,
puh. (02) 762 4400, fax 763 1301
jari.heikman@aatsto.inet.fi
www.heikman.com

Erikoishammasteknikko

EHTliiton
jäsen

MARKO ROSENDAHL
Vastaanotto Heimolinnankatu 14 Loimaa

Ajanvaraus puh. (02) 763 1179

Ranskalainen
varhaispäärynä

119

lous

kg

kg

Suomalainen kukkakaali

2 pkt/ta

95

9

90

Asianajajia

Asianajotoimisto
HEIKKI RANTANEN

Puh. 762 2669
Tarjoukset voimassa: perjantai–sunnuntai 6.8.–8.8.2004

Vesikoskenkatu 13 As 21
32200 Loimaa
Avoinna: Ti & Pe klo 9–14
puh. (02) 762 2551
Matkapuh. 050-521 3336

129
kg

kg

12-pack

HAUTAKIVET
Vuodesta 1921
luotettavaa ja yksilöllistä
palvelua

SPAR ETUKORTTI
• Sinulle ilmainen • Bonukset
suoraan pankkitilillesi selvänä
rahana • Bonuskertymää voit
seurata kassakuitista
ELOKUUN
KANTA-ASIAKAS
TARJOUKSENA ESIM.

PAMPERS
VAIPAT

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

PUHELIN (02) 760 511

762 2062

12

90
pkt

Ruokakauppa Sinun makuusi

040-765 7028

LOPKultapiste
762 4432

763 2150

Ainutlaatuiselle
naiselle ja lapselle

762 1413

762 2848

Ritvan
ja Oilin
Eineskeittiö
76368520

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

