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Kuka olet ja mitä sinulle
kuuluu?

Olen Raimo Savolainen,
eläkkeellä oleva osasto-
päällikkö ja Kurkijoki- Sää-
tiön rahastonhoitaja 1.elo-
kuuta alkaen. Synnyin tou-
kotöiden aikaan vuonna
1937 Kurkijoella Särkijär-
ven kylässä ja elossa olevan
97-vuotiaan äitini kertoman
mukaan kotimme savusau-
nassa.

Päähän tietysti pitää
kuulumisten kohdalla ko-
puttaa, mutta olosuhteisiin
peilaten menee ihan hyvin
ja virtaa riittää. Yksilöllisel-
le varhaiseläkkeelle pääsin
maamme vanhimmasta
OP:sta, Niinijoen Osuus-
pankin palveluksesta vuon-
na 1993.

Asumme vaimoni Sirkan
(os. Ojanen Oripäästä)
kanssa Loimaan kaupun-
gissa Vesikoskenkadulla
kerrostalossa.

Ns. kakkosasuntomme
on Säkylän Pyhäjärven ran-
nalla Eurassa. Liitostamme
on kaksi tytärtä, Tarja ( s.
63) , yo-merkonomi, naimi-
sissa ja asuu Ruskolla ja on
virassa Turun Kaarinan
seurakunnan keskusrekiste-
rissä hoitaen kirkon nuori-
soasioita. Hänellä on 2 poi-
kaa, Niko, 16 v, joka aloitti
opiskelun  TSYK:ssa  9,7
keskiarvolla ja nuorempi
Iiro, 13 v, jatkaa yläasteella
myös hyvin arvosanoin.
Nuorempi tyttäristämme,
Kati, s. 69, on kasvatustie-
teiden maisteri ja työsken-
telee erityisluokan opettaja-
na Jäkärlän koulussa Turus-
sa ja pätevöityy par aikaa
Turun yliopistossa erityis-
opettajaksi. Hän on avolii-
tossa ja heillä on 9 kk ikäi-
nen Vilja-tytär.

Minkälaista työtä olet
tehnyt ja missä?

Kansakoulun käytyäni

pääsin töihin osuusliikkeen
Oripään Vilvaisten myymä-
lään 15-vuotiaana vuonna-
52. Opettajani suositteli sil-
loiseen oppikouluun me-
noa. Asia oli hänen kans-
saan alustavasti sovittu ja
valmisteltu, mutta pääsy-
koeaamuna päätin, etten sit-
tenkään lähde sille tielle,
vaan jo silloin kuolleen isä-
ni, ”Heikki pienempi, vem-
peleentekijä”, toivomuksen
mukaan minusta pitää tulla
kauppias. Töihin päästyäni
minulla oli vielä rippikoulu
käymättä. Liikkeen toimi-
tusjohtaja Veikko Mäkinen
sopi silloin rippipappini
kanssa, että sain käydä rip-
pikoulun osittain iltaisin,
koska minua tarvittiin päi-
vällä kauppatiskin takana.
Silloin ei ilmeisesti ollut
työttömyyttä. Siitä alkoi n.
15 vuotta kestänyt ura kau-
pan alalla. Työskentelin
myös keskusvarastolla ja
joskus K-autollakin ns.
hanttimiehenä. Myymälän-

hoitajana olin em. osuus-
liikkeen Vilvaisten, Haa-
roisten, Ordenojan  myy-
mälöissä lomatuuraajana.
Vuonna 1963 olin Lounais-
maan Osuusliikkeen Mart-
tilan myymälän myymä-
länhoitaja ja -65-68 Ylänen
keskusmyymälänhoitajana.
Loppuaikana vastasin myös
silloin juuri rakennetun pi-
kamyymälän ( nykyinen it-
sepalvelumyymälä) toimin-
nasta, joka oli muistaakseni
ensimmäisiä Suomeen
maaseudulle perustettuja
pikamyymälöitä.

Asepalveluksen suoritin
–58-59 talousaliupseeri-
koulussa komennettuna
apukouluttajana. Olin oman
kurssini priimus yhdeksi-
kön keskiarvolla ja viikkoa
ennen siviiliä ylennettiin
kersantiksi. Tässä yhtey-
dessä en voi olla kertomat-
ta, kun kansakoulussa olles-
sani opettajani käski joskus
laulutunneille, kun kuoro-
lauluja laulettiin, minua hil-
jentämään ääntäni. Kerran
koelaulutilanteessa kieltäy-
dyin laulamasta ja todistuk-
seeni laulunumeron koh-
dalle tuli pelkkä viiva. Ar-
meijassa ja nimenomaan
kouluttajana taisi olla päin-
vastoin, kuuluvasta äänestä
oli hyötyä.  Kansakouluto-
distukseni oli mielestäni
hyvä ja tietääkseni luokka-
ni yläpäähän sijoittuva,
mutta lauluääneni ei.

Koko kaupassa tehdyn
uran aikana opiskelin ahke-
rasti Osuuskauppakoulussa
lukuisia alan kursseja suo-

rittaen ne työni ohessa iltai-
sin, omana vapaa-aikanani.
Toki tentit ja joitakin tut-
kintoja sai suorittaa työ-
aikana Osuuskauppakou-
lussa. Helsingin Roihuvuo-
ressa. Noista kursseista ja
tutkinnoista on muistona
myös joitakin stipendejä.
Työhistoriani kaupan alalla
kesti n. 15 vuotta.

Vuonna 1968 maatilata-
louden veronuudistuksen
myötä maaseutuosuuspank-
keihin perustettiin viljeli-
jöiden ja yrittäjien asiakas-
kirjanpitäjien hoitajien toi-
mia. Tulin silloin valituksi
Niinijoen Osuuspankin ko.
toimeen. Alalla vierähtikin
sitten tasan 25 vuotta.

Enimmillään toimeksianta-
jia oli vuodessa runsaat
200. Tuona aikana sain
työnantajani myötävaiku-
tuksella perehtyä ja tehdä
muitakin pankissa esiinty-
viä töitä.. Niinijoella on
paljon karjalaisia ja pääasi-
assa kurkijokelaisia, joiden
kuin myös paikallisen väes-
tönkin keskuudessa oli ilo
työskennellä. Se oli  elämä-
ni työhistorian parasta ai-
kaa. Tuona aikana tyydytin
opiskeluviettiäni vielä suo-
rittamalla mm. Markki-
nointi-instituutissa kauppa-
teknikon ja LKV:n tutkin-
not. Viimeiset viisi työvuot-
ta alueen osuuspankkien
perustettua yhteisen tilitoi-
miston minulle annettiin
mahdollisuus jäädä Niinijo-
elle hoitaen tänä aikana pe-
rusteellisemmin pankkiasi-
oita kuten notariaattiasiat,
markkinointi, johtokunnan
sihteerin tehtävät ynnä mui-
ta toimitusjohtajan kanssa
sovittuja työnjaon mukaisia
töitä.

Luottamustoimet ja
harrastukset?

Kuntatason luottamus-
toimia ovat olleet Loimaan
kunnanvaltuuston yksi kau-

si –89-92, matkailulauta-
kunta, sen sihteerinä 12
vuotta, holhouslautakunnan
puheenjohtajana kaksi neli-
vuotiskautta ja Loimaan
Aluesairaalan liittovaltuus-
ton jäsen neljä vuotta.

Urheiluseura Lo-Ja:ssa
olin johtokunnassa jäsene-
nä, varapuheenjohtajana,
sihteerinä ja joitain vuosia
myös tilintarkastajana. Nii-
nijoen Metsästäjät ry: joh-
tokunnan jäsenenä, sihtee-
riä ja rahastonhoitajana.
Kurkijoki-Säätiön tilintar-
kastajana kahdeksantoista
vuotta ja elokuun alusta nyt
sitten rahastonhoitajana.

Salon maistraatin esittä-
mänä ja Loimaan kihlakun-
nanoikeuden määräämänä
edunvalvojana toimin kol-
me vuotta.

Harrastuksina ovat koti-
tarvekalastus, marjastus ja
aiemmin myös metsästys.
Muuta liikuntaa pyrin har-
joittamaan n. 4-5 kertaa vii-
kossa tunnin kerrallaan:
sauvakävelyä, pyöräilyä ja
talvikausina kuntosalilla
käyntiä.. Viime aikoina
olen myös puuhastellut
metsänhoitotöissä. Vielä

Kurkijoki-Säätiön tuore
rahastonhoitaja:

Vielä virtaa riittää!

Raimo ja Sirkka Savolainen lapsenlapsineen: Niko 16, Iiro 13 ja Vilja 9 kk. Olemme kuvas-
sa omassa metsässämme Niinijoella metsänhoitotöitä tarkistamassa. Viljankivi on tilan nimi
ja tämän taustalla näkyvän, tilalla sijitsevan valtavan kiven nimi, nimetty pienen tyttärentyt-
tären mukaan.

Sisarukset ratsailla, edessä elämän suuret seikkailut.
Isä, Reino, mukin takana Raimo, äiti, Ritva ja vanhin veli Viljo. Isä, Reino ja Ritva ovat jo
siirtyneet ajasta ikuisuuteen.
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Valikoivan
kuulemisen taitoParas yritys

1.  Montako maitohammas-
ta ihmisellä on?

2.  Mikä on maailman poh-
joisin kaupunki?

3.  Kuka oli Turjanlinnan
isäntä?

4.  Kuka suomalainen on
haudattu Kremlin muu-
riin?

5.  Mistä lähtien on Suo-
messa toiminut hellun-
taiherätys-liike?

6.  Missä päin maailmaa
toimii Loistava polku-
niminen järjestö?

7.  Missä kuussa on saame-
laisten kansallispäivä?

8.  Kenen teos on Rauta-
tie?

9.  Mikä maa on useim-
min voittanut eurovii-
sut?

10. Mikä on maanosista
suurin?

Muistettavaa

YleisöltäKuolleita

Rakkaamme

Eino
SIHVONEN
* 16.5.1929 Kurkijoki
t  16.8.2004 Oripää

Kaipauksella muistaen
Kyllikki
Hannu ja Riitta
Pekka ja Riitta
       Tomi ja Raisa
       Jukka, Susanna, Anton ja Kristian
Heino, Lilli, Elias ja Aleksi
Lea, Jouko, Matti, Kati ja Lotta
Eija, Petri ja Eveliina
Leena
Sukulaiset ja ystävät

Hiljeni askel, sydän uupui.
Herramme näki ja luokseen kutsui.

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että siunaus toimitetaan
Oripäässä la 4.9.2004 klo 11.00, minkä jälkeen muistotilaisuus
seurakuntatalolla.

– 19.9. klo 18 Kirvun juhlakuoron
konsertti Mäntsälän kirkossa. 60
vuotta jatkosodan päättymisen rau-
hantekopäivänä. Kalakurkien matka

KURKIJOELLE
24.-26.9. 2004

Ilmoittautumiset 10.9. mennessä
Martille puh. 7631 442.

Sydämelliset kiitokset
ohjelman suorittajille,

emännille ja jokaiselle Hiitolan
pitäjäjuhlassa mukana olleelle.

Hiitola-säätiö  ja Hiitolan
Pitäjäseura ry.

Toivo Järvinen
syntyisin Kurkijoen Haapa-
vaarasta, täyttää Loimaalla

1.9. 2004
80 vuotta

Useimmilla ihmisillä on käytössään niin sanottu valikoivan
kuulemisen menetelmä. Kaikkeen ympäristön tuottamaan ää-
neen ja puheeseen ei voi eikä ole tarpeellistakaan reagoida. Ar-
kikäytäntö opettaa, mitä kannattaa kuulla ja minkä voi rau-
hassa antaa mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.

Valikoivaan kuulemiseen voi olla muitakin syitä kuin halu
säästyä turhalta informaatiolta. On asioita, jotka herättävät
syyllisyyttä, eikä niistä kaivata muistutuksia. Myös monet me-
netykset tuottavat pitkäaikaista mielen ja sielun kipua. Niihin
liittyviltä asioilta sulkee mielellään korvansa.

Joskus korvien avaaminen olisi paikallaan, mutta se ei ole
aina tahdosta kiinni. Ihmisen mieli osaa suojata itseään mo-
nella tavalla.

Uudessa testamentissa kerrotaan, miten Jeesus paransi ihmi-
siä kaikenlaista vaivoista, myös kuuroudesta. Meidän ajassam-
me kuurouden hoito on lääkäreiden vastuulla, mutta hekään
eivät osaa avata ihmisen korvia kuulemaan sellaista, mitä
tämä ei itse halua.

Siihen tarvitaan Jumalan apua, ja myös toinen ihminen,
joka sanoo tarvittavat sanat. Joskus ne voivat tulla eteen myös
median kautta, radiosta, televisiosta kuultuina tai lehdestä lu-
ettuina.

On ihmeellinen kokemus huomata, miten jokin ajatus, lau-
se tai vaikka lauseen osa niin sanotusti kolahtaa. Ihan kuin
korvat olisivat yhtäkkiä avautuneet ja tajunta kirkastunut.

Oivallus tulee: niinhän asia todella on, miksi en ole ennen
tätä ymmärtänyt. Tai tuohan puhuu suoraan minulle tai mi-
nusta. Tässä on vastaus siihen, mitä olen koettanut miettiä tai
oikeammin olla miettimättä.

Silloin Taivaan Isä on kääntänyt valikoivan kuulemisen si-
säistä kanavan valitsijaa. Ja taas pääsemme elämässä askeleen
eteenpäin.

Sirkku Nyström

27.8 pe Rauli
28.8 la Tauno
29.8 su Iina, Iines, Inari
30.8 ma Eemeli, Eemil
31.8 ti Arvi
1.9. ke  Pirkka
2.9 to Sini, Sinikka

Sinikka ja Antero Sikiö
viettävät kultahäitään.
Heidät vihittiin 18.8.1954
Kanta-Loimaan kirkossa.

Juhlapäivää vietetään
läheisten kanssa.

Suomalaiset urheilijat eivät ole menestyneet
yhtä poikkeusta lukuunottamatta Ateenassa.
Moni urheilun ystävä on todella pettynyt. Lehti-
en yleisönosaston täyttyvät vihaisista kannan-
otoista, mietitään urheilujohdon vaihtamista
jne..

Onko meillä oikeus tällaiseen?
Jos suomalaiset urheilijat yrittävät parhaansa,

eikö se riitä. Mitä vielä voi vaatia? On harmillis-
ta, että suoritukset eivät onnistu tai yllä parhaim-
pien tasolle. Mutta se siitä. On turha lietsoa vi-
haa sen takia, että joku ei onnistu urheilukilpai-
luissa.

Jos suomalaiset urheilijat ovat puhtaita, eivät
käytä dopingia, eivätkä sen takia menesty, niin
olkoon sitten niin. Ennemmin puhtaus ja rehelli-
nen kisaus kuin keinotekoiset aineet, jotka pa-
rantavat suorituksia.

Jokainenhan voi asettua mielessään noiden
Ateenassa urheilleiden paikalle: Harjoittelet

vuositolkulla, tähtäimessä Ateena ja sekunneissa
koko tilaisuus on ohi. Keihäs tai kuula ei sillä ker-
taa vain lentänyt pidemmälle, joku ui vielä kovem-
paa, joku juoksi vielä nopeammin. Kuvitelkaa mikä
hirveä turhautuminen. Harvan ihmisen vuosien työ
hurahtaa mitättömäksi sekunneissa. Mutta urheili-
jan on kestettävä sekin. Saati sitten pilkka ja iva ko-
tiinpalatessa, kun ei olekaan plakkarissa mitalia.
Koska kaikilla suomalaisilla, niillä pahimmillakin
sohvaperunoilla, tuntuu olevan oikeus pilkkaami-
seen, kun urheilija epäonnistuu.

Kun Ateenankin kisoista, niiden seuraamisesta
voi nauttia monella tavalla. Vaikka vain sillä, että
näkee eri maiden kansalaisten kirjon, monien lajien
parhaat – ja näkee, että jossain ihmiset pystyvät
kanssakäymiseen rauhanomaisesti rodusta, uskon-
nosta ja ihonväristä huolimatta.

Maire Soiluva
päätoimittaja

Tilaukset:
Kurkijokelaisen toimitus, Vesikoskenkatu 13 As 21
32200 LOIMAA, puh. (02) 762 2551, 050-521 3336

Unto
Miikkulaisen
kokoama
Näin ikkeä
– murre-sana-
kirja sisältää yli
4000 murresanaa.
Eino Vepsä on lisäksi koonnut Kurkijoelta, Hiitolasta,
Lumivaarasta ja Jaakkimasta sekä naapurista
Parikkalasta yli 300 sananpartta, joista hän on osan
myös kuvittanut. Mainio lahjakirja, tärkeä hakuteos!

Hinta 23,- eur

Vesikoskenkatu 13 A21, 32200 LOIMAA
Puh. (02) 762 2551, 050-521 3336
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Karjalan Liiton ja sen
jäsenseurojen tilaisuuk-
sia vuonna 2004
Tilaisuudet Karjalatalolla
Helsingissä ellei toisin
mainittu. Karjalan Liitto
ry, Käpylänkuja 1, 00610
Helsinki, puh. 09-7288
170

Elokuu
29.8. Viipurin pitäjäseuran

Elojuhla

Syyskuu
11.9. Koiviston kirkon

100-vuotisjuhla, Por-
voon Tuomiokirkko

18.9. Suunnistusmesta-
ruuskilpailut, Lieto

18.9. Terijoki-juhla, Jär-
venpää

19.9. Jaakkiman pitäjäjuh-
la, Seinäjoki

19.9. 60 vuotta välirauhan
solmimisesta, Seinäjoki,
järj. Jaakkimalaisten
Seura ry ja Karjalais-
seurojen Etelä-Pohjan-
maan piiri.

25.-26.9. Viipuri monikan-
sallisena ja kansainväli-
senä kaupunkina -sym-
posiumi Viipurissa,
yhdessä Viipuri-keskuk-
sen kanssa

26.9.-2.10. Hiljentymisen
viikko Ylläksellä
syyskuu Rapon suku-
seuran sukukokous,
Alavus ks. www.rapo.fi

Lokakuu
2.-4.10. Elävien kuvien

Karjala -risteily
5.10. Taistelukentiltä rau-

han töihin -luento
7.10. Pitäjäesittely

Tapahtuma-
kalenteri

Ken tietää? Kuva Kurkijokimuseon kokoelma

Valokuva on aikojen saatos-
sa jo hieman kärsinyt, mutta
tytöt ovat säilyneet nuorina
ja hymyilevinä. Keitä liene-
vät neidit ylioppilaat? Tiedot
kuvasta pyydetään osoittee-
seen Kurkijokimuseo, Ko-
jonperäntie 446, 32260 Ko-
jonperä tai puhelimitse 050-
4036050 Maria Kauppinen
tai sähköpostilla
kurkijokimuseo@auria.net.

Esa Kähärän oppitunti
loimaalaisille Viipurin mat-
kaajille oli matkan parasta
antia. Viipurissa syntynyt,
siellä lapsuutensa viettänyt
ja koulunsa aloittanut Esa
kertoi matkalaisille elävästi
Viipurin muistojaan kau-
pungissa ajetun kiertomat-
kan aikana. Tutuiksi tulivat
monet vanhan kaupungin
kadut ja niihin liittyvät tari-
nat.

Jo ennen Viipuriin saa-
pumista Esa Kähärä tiesi
kertoa maantienvarren his-
toriaa eli mitä oli missäkin
jo ennen sotia ja myös so-
dan aikaisista tapahtumista.
Ne valaisivat matkalaisille
aivan uudella tavalla men-
nyttä lähihistoriaa.

Kiertoajelu Viipurin
vanhassa kaupungissa oli
monelle matkalaiselle uut-
ta. Tavallisestihan pyöri-
tään vain torin ympäristös-
sä. Nykypäivän Viipuri on
kuitenkin myös paljon
muuta. Olkoonkin, ettei se
ole enää vanha iloinen Vii-
puri.

Toinen kohokohta mat-
kan aikana oli kanavamat-
ka Viipurista Lappeenran-
taan “vastavirtaan”. Mahta-
vat maisemat ja laivan nou-
su suluissa olivat elämyksiä
joita säestettiin musiikilla,
yhteislauluilla ja soololau-
luilla matkan aikana. Eikä
laivamatkalla tarvinnut olla
nälkäisenä eikä janoisena,
siitä pitivät laivan ravinto-
lat huolen.

Viipurin oppitunti
loimaalaisille

Tori ja kauppahalli
ovat entisellään

Viipurin tori ja kauppa-
halli olivat useimmille mat-
kalaisille tuttuja, mutta oli-
pa matkassa muutama ensi
kertalainenkin matkan jär-
jestäjien Loimaan seudun
Katjalaseuran ja Elisenvaa-
ran Marttakerhon iloksi.

Kokemukset osoittautui-
vat yleensä myönteisiksi,
Kauppaa tehtiin eikä ketään
pahemmin petetty eivätkä
pikkulapsi rinnoillaan kul-
kevat kerjäläiset ja luuta- ja
tulitikkuja kauppaavat
mummotkaan muodostu-
neet varsinaiseksi riesaksi.

Laadukasta pellavatuot-
teita, muuta vaatetavaraa ja
kristallia löytyi monen mat-
kalaisen kasseista niin pal-
jon kuin mitä mukana ole-
vat rahavarat antoivat
“säästämiseen” myöten.

Matkan organisaattorina
ja johtajana toiminut AIli
Kihlanki selvisi tehtäväs-

Retkeläiset
Viipurin Lute-
rilaisen kirkon
portailla.

Laivamatkalla kaikilla oli hauskaa ja nauru raikui.

tään rutiinilla ja hyvin. Sa-
moin palvelualttiit autokus-
kit Markku Äikää ja Vesa
Viitala hoitivat tehtävänsä
laadukkaasti.

Tasan 24 tuntia kestänyt
matka veti tosin loppumat-
kasta matkustajat hiljaisik-
si. Ainoa ääni mitä auton
moottorin hyrinän lisäksi
kuului oli neliääninen kuor-
saus. AH.

Esa Kähärä, Viipurin kierto-
ajelun erinomainen opas.

on selvinnyt seuraavaa. Viikon 29 ku-
vassa oli otettu Kiiskilän aitan portailla,
kuvassa ylhäällä ovat Kiiskin sisarukset.
Ylimpänä seisoo Anna "Anni" Kiiski ja hä-
nen alapuolellaan rappujen oikeassa laidas-
sa Katri "Kaisu" Antintytär Kiiski.

Viikon 30 kuvassa oli Taitosen talo Eli-
senvaarasta asemanseudulta. Vasemmalla
kuvassa on talon omistaja Vilho Taitonen,

seuraavana ehkä Pekko Linnala, kol-
mantena Vilho Moilanen ja oikealla
Eino Moilanen. Oviaukossa äitinsä Lai-
na Taitosen sylissä on Pertti Taitonen.
Kuva on otettu noin 1930-luvun puoli-
välissä.

Kiitos tietoja antaneille! Kaikki tie-
dot ovat edelleen tervetulleita myös ai-
emmin julkaistuista kuvista.

Vanhemmista Ken tietää kuvista

Yksinkö, ei!
Olet valvonut yötä monta
kuunnellut sydäntäsi levotonta.
Tunnet olevasi ruukku rikkinäinen,
yksin ja niin yksinäinen.
Lämpö, lempeys läheisen
voi liimata palaset yhtehen.
Voit iloita elämästä
hyvillä mielin.
Kiitos kaikukoon Korkeimmalle
taas kerran tuhansin kielin.
Mitä menneet vuodet
ovat sinulle antaneet?
Oletko huomannut,
kädet vahvat ovatkin sinua kantaneet.

Ulla K.

       SUURI SYLI
Miten monta kertaa lienen puristanut syliin pienen
pikkaraisen, ihanaisen oman päiväkerholaisen.
Turvaa siitä varmaan haitte aina syliin tulla saitte.
Turvallinen oli syli ikäväkin meni yli.
Asioita pohdittiin tärkeitä ne oli niin,
monet pienet salaisuudet vaikka tukkasoljet uudet.
Kaulaan kiertyi kädet pienet
Hetken viivyit rakkahin, sitten siirryit leikkeihin.
Hiljaiset tai vallattomat, jokainen kuin ikiomat.
Mi elestäin en ketään heitä, rakastinhan paljon teitä.
Kallis aika yhteinen unohda en sitä en.

                  Terttu Ketola
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tykkään mökkeillä ja mat-
kailla  mm. manner- Espan-
jassa, jossa asuinkin yhden
vuoden yksin. Kokemus oli
mielenkiintoinen, haastava
ja yksi elämäni rankimmis-
ta vuosista eikä tietysti vä-
hiten puutteellisesta kieli-
taidosta johtuen. Ajasta oli-
si paljonkin kerrottavaa
kunhan vain saisi toimeksi.
Onneksi tein osittain tarkat-
kin päiväkirjamerkinnät pe-
rikunnan luettavaksi jos se
heitä joskus kiinnostaa.
Penkkiurheilu on myös to-
della lähellä sydäntäni, seu-
raan urheilua paikanpäällä
jos mahdollista ja televisi-
osta aina kun vain voin.

Mitä karjalaisuus sinulle
merkitsee? Miten olet
kokenut oman
karjalaisuutesi?

-Lapsena häpesin itseä-
ni, vanhempiani ja yleisem-
minkin karjalaisia. Tunsin
olevani toisen luokan kan-
salainen , joka ei pysty eikä
osaa elää normaalisti eikä
ehkä ole täysillä varustettu.
Iän myötä ihan kuin luon-
nostaan asia on muuttunut,
päinvastaiseksi. Karjalai-
nen / karjalaiset pärjäävät
kaikilla elämän sektoreilla
siinä kuin mitkä muutkin
Suomen heimot. Esimer-
kiksi täällä Loimaallakin
karjalaiset ovat menesty-
neet elämän eri aloilla erin-
omaisesti, kuten yrittäjinä,
mm. Syvänen, Lankinen,
Sairanen, ovat tehneet us-
komattomat työt liike- ja
teollisuuselämässä. Samoin
karjalainen maanviljelijä
ym. ammatinharjoittajat,
tieteen, taiteen, urheilun,
politiikan jne. saroilta ovat
jopa maailman laajuisesti-
kin tunnettuja. Olen sitten-
kin iloinen juuristani.

Mitä karjalaisperinteitä
edelleen ylläpidät
elämässäsi? Miten olet
siirtänyt perinteitä
jälkipolville?

-Puhun perhepiirissä ja
joskus muutenkin silloin
tällöin asiani myös karja-
lanmurteella. En malta
myös olla sanomatta, että
jos Karjala olisi tänä päivä-
nä Suomen, olisi se maam-
me helmi. Karjalanpiirakat
ja –paisti kuuluvat usein
ruokapöytäämme.
Oletko käynyt
kotiseutumatkalla?

-Kaksi kertaa. Motiivina
tietysti nähdä maisemat ja
maan, jossa olen syntynyt
ja varhaislapsuuteni viettä-
nyt. Maa on järkyttävässä
kunnossa ja ankea. En voi
ymmärtää. että maamme
rajanaapurissa asutaan sel-
laisissa olosuhteissa. En-
simmäisen matkan tein
Vehviläisen serkkujeni
kanssa. Junamatkalla Venä-
jälle, rataväliä en muista,
eräällä asemalla junaan tuli
venäläinen iäkkään puolei-
nen pariskunta, joilla oli
mukana säkissä sianporsas.
Kuinka ollakaan hetki läh-
dön jälkeen porsas pääsi sä-
kistä karkuun ja paineli ym-
päri vaunua sen kuin kerki-
si. Hilpeyttä riitti matka-
laisten keskuudessa. Kyllä
vaunukin oli siivoton, joten
porsas hyvin siihen miljöö-
seen sopi ja kuvasi karmai-
sevasti maan oloja.

Kävin kotini kivijalan
raunioilla. Väkisin silmä-
kulmaan tuli tippa. Koin
myös merkittävän tunteen
kun seisoessani kivijalalla
elämä kulki eri vaiheineen
läpi aivan kuin elokuvassa.
Kokemus oli voimakas kes-
täen ehkä 20 sekuntia.
Muistoksi tuolta matkalta
toin tiilikiven palan siitä

leivinuunista, jonka pan-
kolla olin ensimmäisinä
elinvuosina lämmitellyt ja
nukkunutkin. Kivi on ja py-
syy Pyhäjärven mokkiim-
me takan päällä.

Toisen, myös hyvin
suunnitellun matkan vetäjä-
nä ja 10 hengen pikkubus-
sin jämäkkänä kuljettajana
oli Nenosen Veikko. Kä-
vimme Laatokalla ja tutus-
tuimme matkalla mukana
olleiden kotikonnuille, hau-
tausmaihin jne. Oman koto-
ni kivijaloilla koin samat
tunteet kuin ensimmäisellä-
kin käynnillä. Tunnistimme
jossakin metsässä tuoreet
karhunkin jäljet. Metsästä
lähellä Laatokkaa tapasim-
me muistaakseni venäläis-
parinkunnan lapsiensa
kanssa. Kertoivat viettä-
vänsä kesänsä siinä samas-
sa paikassa teltassa asuen,
läheisessä lammessa uiden,
eläen tiettömien taipaleiden
takana. Muistini mukaan
ainakin toinen puolisoista
oli opettaja. Tapaus jäi mie-
leeni kauniista luonnosta ja
upeista näköaloista Laato-
kalle, mutta toisaalta myös
todella askeettisesta elä-
mänmuodosta.

Kerro muistosi
Karjalasta?

-Oli sunnuntai, kesäinen,
kaunis aamupäivä. Isä oli
viemässä hevosia laitumel-
le muutaman kilometrin
päässä Alhon asemalla päin
olevalle peltolohkolle. Tai-
vaalle ilmestyi kovalla,
kammottavalla jyrinällä ve-
näläisiä, suuria pommiko-
neita aivan kotimme päälle
ja saman aikaisesti toisesta
suunnasta  tuli suomalaisia
hävittäjäkoneita, jotka
aloittivat kovan tulituksen,
minkä seurauksena venä-
läiskoneet joutuivat pudot-

tamaan hätäpommit, mutta
ja onneksi n. 3 kilometrin
etäisyydelle kodistamme.
Me lapset äidin kanssa jäl-
leen kerran pommikonei-
den jylistessä olimme juos-
ta vilistäneet kotimme sau-
nan taakse, . n. 50 metrin
päähän luontoemon aikoi-
naan muokkaamaan pom-
misuojaan, kallioluolaan.

Se oli 7-vuotiaalle pojal-
le eräs järkyttävimmistä so-
tamuistoista Karjalassa.

Toinen muistoni ilmei-
sesti samalta kesältä liittyy
silloin jo päätettyyn lähtöön
evakkolapseksi Ruotsiin.
Meillä veljeksillä oli jo la-
put kaulassa, mutta lähtöaa-
muna isä murtui ja sanoi,
että meidän pojat eivät läh-
de mihinkään. Tuntojani en
kovin muista, mutta kai se
helpotus oli. Tuo oli elämä-
ni useista käännekohdista
yksi merkittävin, sillä jos
isäni ei olisi tuolloin viime
hetkillä mieltänsä pyörtä-
nyt, tuskin tätäkään krjoit-
telisin tässä.
Kerro muistojasi
evakkomatkasta?

Evakkomatkat kuljettiin
silloisissa ns. härkävau-
nuissa. Yksi muisto ylitse
muiden noista matkoista on
naapurin pojan ja edesmen-
neen Pentti Karppisen mi-
nulle pitämä oppitunti. Hän
sanoi, että kuorma-auto on
KUORMA-AUTO eikä
KUORIMA-AUTO, jota
minä itsepintaisesti väitin.

Jälkeenpäin ajatellen oli
järkyttävää ja tietysti myös
askeettista kun evakkotai-
paleemme ensimmäisessä
asuinpaikassamme Seinäjo-
ella asuimme 7-henkinen
perhe pienessä yläkerran
huoneessa, jossa ainoa läm-
mitys- ja ruuanvalmistuk-
sessa käytetty lämpölähde
oli peltikuorinen, pyöreä
pystyuuni. Äidin kertoman
mukaan siinä keitettiin pe-
runat, vellit ja paistettiin
pullat usein aputelineitä
käyttäen. Alumiinikattila
jouduttiin puristamaan lit-
teämmäksi, jotta se mahtui
uuniin.
Onnellinen
lapsuusmuistosi?

Niinijoella, Yli-Marku-
lan tilalla asuessamme lei-
kittiin, urheiltiin ja uitiin
kesäisin Niinijoessa kylän
lasten kanssa. Silloinen ti-
lan omistaja Tauno V. Mäki
oli virkamies, presidentti
Urho Kekkosen opas ja
matkaseuralainen Lapin
matkoilla myöhempinä
vuosina. Tuohon aikaan

hän oli myös Suomen par-
haita ampujia ja olympia-
edustajakin. Hän harjoitteli
tilalla ampuen tauluun pu-
nahirsisen aitan seinään,
aitta on muuten vieläkin
pystyssä. Me lapset saimme
olla hänen ammuntojen
osumien ilmoittajana ja
avustajana muutoinkin. Se
aika on jäänyt herkkinä
muistoina mieleeni elämäni
helminauhaan.

Mitä ajattelet Karjala-
kysymyksestä?

Suomesta ryöstetyt alu-
eet tulisi palauttaa. Se mi-
ten asia hoidetaan on eri
asia ja monimutkainen. En
todellakaan ole mikään
Messias ohjeita antamaan.
Ehkä  esim. EU auttaa asi-
aa. Asiaa ei Suomen, vähi-
ten meidän karjalaisten ja
karjalaisten järjestöjen toi-
mesta saa unohtaa. vaan
asiaa on pidettävä yllä eri
yhteyksissä.

Mitkä ovat tärkeimmät
asiat elämässäsi?

-Terveys, oma ja läheis-
teni. Kuten jo ensimmäises-
sä kysymyksessä totesin ai-
nakin toistaiseksi virtaa on
riittänyt, toivon että tätä
riittää vuosikisi, vuosiksi
eteenpäin. Tietysti näihin
liittyen tasapainoinen ja
mielekäs elämä  ja hyvät
suhteet kanssaihmisiin.

Miten sinun mielestäsi
karjalaisia perinteitä
pitäisi säilyttää ja mitä
mieltä olet
kurkijokelainen –
lehdestä?

-Elämme murroksessa.
Me karjalassa syntyneet vä-
hennymme kiihtyvässä tah-
dissa. Tämä asettaa meille
ikääntyville, Kurkijoki-leh-
delle ja yleensä Karjalasta
kiinnostuneille järjestöille
suuret, vaativat haasteet.

Yksittäisinä karjalaisina
henkilöinä meidän tulee
mielestäni huolehtia Karja-
la-kysymyksen esiintuomi-
sesta aktiivisesti lapsillem-
me ja jälkipolville.

Matkoja Karjalaan jälki-
polville järjestäen, juuris-
tamme tehtyjä julkaisuja
esittelemällä, niitähän on jo
paljon, jne. Ehkä nimen-
omaan karjalaisille nuorille
järjestettävä aivoriihi tai se-
minaari esim. Kurkijoki-
Säätiön hallituksen/ val-
tuuskunnan toimesta voisi
olla paikallaan ja sen il-
moittaminen muissakin
kuin karjalaisissa julkai-
suissa olisi eräs tapa edis-
tettäessä näitä tärkeitä his-
toriamme koskettavia kysy-
myksiä.

Minkälaisia
tulevaisuuden
suunnitelmia sinulla on?

-Pidän haasteista vali-
koiden. Olen luonteeltani
impulsiivinen, vaikka opet-
tajani on kansakoulun pääs-
tötodistukseeni kirjoittanut:
”Luonteenominaisuuksista
ovat selväpiirteisimmin
esillä ahkeruus ja tunnolli-
suus”. Aika näyttää. Juuri
nyt keskityn tähän vaati-
vaan Kurkijoki-Säätiön ra-
hastonhoitajan tehtävään.

Kenelle haluat lähettää
terveisiä?

Kaikille sukulaisilleni.
Sukulaissuhteitten  hoita-
misesta koen huonoa omaa-
tuntoa. Terveiset myös kai-
kille minut tunteville: Ystä-
vät, entiset asiakkaani ja
henkilöt, joiden kanssa eri
yhteyksissä niin  harrastus-
kuin luottamusasioissa olen
tutustunut ja työskennellyt.

Kenet haluat haastaa
seuraavaksi?

-Haastan Martti Revon
Loimaalta.

Aarne-serkku oli kotiseutumatkamme autokuskina, ja täy-
tyy sanoa, että nauroin matkan aikana enemmän kuin
muun elämäni aikana yhteensä, niin mainio jutunkertoja ja
seuramies oli serkkuni.

Vehviläisen serkut kotitilan kivijaloilla: Vasemmalta Aarne, Hannu, vaimonsa Tarja, Eeva,
Aune ja Saimi.

Eetun ollessa noin kol-
mevuotias pysähdyimme
leikkikentälle mennessä
kuuntelemaan linnunlau-
lua. Tuumailin, että mah-
taakohan tuo lintu olla lau-
lurastas vai punakylkirastas
mikä niin kauniisti laulaa.
Kuin asiantuntemuksella
pieni mies totesi: Tietenkin
se on titityy-lintu.  Asia oli
sillä selvä.

Kerran katselimme
mummon nuoruuden aikai-
sia valokuvia. Ei meinannut
pokka pitää kun Eetu tuu-

maili: Kyllä sinä mummo
olet mielestäni ollut nuo-
rempana paljon kauniim-
man näköinen kuin nyt.
Aloin tietysti selittämään
hänelle, että kun vanhenee
tulee ryppyjä, tukka har-
maantuu ja saattaa tulla yli-
painoakin. Siihen Eetu tote-
si: Kyllä sinä vieläkin olet
aika kaunis.

Kerran taas kuin suurena
ihmeenä Eetu kertoi: Minä
olen kasvanut Tiina-äidin
mahassa.

Sitten kysymys: Mum-

Sattuvasti sanottuna lapsen suulla
mo, onko sinun mahassa
kasvanut ketään?

Kun kerroin, että mum-
mon mahassa ovat kasva-
neet  Eetun Tiina-äiti ja hä-
nen Timppa-enonsa, seura-
si hetken hiljaisuus, ihmet-
televä katse ja toteamus:
Uskomatonta! Eiväthän
noin suuret voi kasvaa ke-
nenkään mahassa.  Vauva ja
aikuinen  käsitys ei  vielä
oikein ollut hänelle selvillä.

Talvella ulkoilemassa ol-
lessa vastaamme tuli pikku-
tyttö vanhempiensa kanssa.

Tytöllä oli päällään hieno
valkoinen turkki, jossa oli
mustia pallukoita. Kuin
asiantuntijana Eetu totesi:
Mummo, ihan varmasti
tuon tytön takki on tehty
dalmatian-koiran nahkasta.

Tytön vanhemmat loivat
mummoon suorastaan
murhaavan katseen, mutta
jostain syystä minua hy-
myilytti.

Iloisin kesäterveisin
Eetu ja Ritva-mummo.
Mummon juuret ovat Hii-
tolan Nehvolassa
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Entisen karjalaisen kan-
sanedustajan Kaapro Huit-
tisen tytär, Kaarina Vanha-
la, 77 v.  kruunattiin Kurki-
joen kuningattareksi heinä-
elokuun vaihteessa. Vä-
hemmän juhlallista ja
enemmän hauskaa tapahtu-
maa vietettiin Kaarinan
lapsuuden maisemissa,
Kurkijoen pitäjän Mikrilän
kylässä, Raholanmäessä,
Ukkosen jumalan läsnäol-
lessa. Jottei sisarkateus yl-
lättäisi, pikkuveli Tapani
Huittinen, 73 v. huudatet-
tiin 28 äänellä nollaa vas-
taan suvun Oltermanniksi.
Varmemmaksi vakuudeksi
poksauteltiin koko joukko
kunnon venäläistä sham-
panjaa. Raholanmäki oli
hetken hengissä, kukkaniit-
ty huojui ja tuoksui, nave-
tan raunioiden koivu katsoi
hiljaa hyväksyvästi. Kiitok-
set osanotosta lausuttiin
myös teko-huittisille, jotka
ovat jaksaneet vuosikym-
meniä hymyhuulin kestää
Huittisten suorastaan sietä-
mätöntä aamuäreyttä ja
koko päivän kestävää om-
nipotenssia.

Itkusta iloon
Näinkin voi tänä päivänä

sukukokousta viettää. Nyt
on itkuvirret itketty. Nyt
on tullut aika iloita siitä,
mitä sittenkin jäi. Edes rau-
niot ja kivijalka,
joita tulla rapsuttamaan
sekä tunne, että on jostain
kotoisin. Anna ja Erik Huit-
tisen kymmenen lapsen si-
sarussarja on saatettu maa-
emon syliin. Vanhin Kaapro
jo vuonna 1967, nuorin
Eero vuonna 1993. - Minut
se mokoma viimeiseksi jät-
ti, tokaisi veli Ville Eeron

hautajaisiin saapuessaan.
Villen vuoro tuli sitten pa-
rin vuoden päästä. Me uu-
det sukupolvet käymme sil-
loin tällöin juurillamme.
Tällä kertaa mukaan oli
saatu jo neljännen sukupol-
ven poikia, Tapanin Jukan
Otto,14 v. ja Topias, 16 v..
Ehkä toisetkin lähtevät, kun
sana kiertää, miten muka-
vaa sukuretkellä voi olla.
Kiva käydä Karjalassa ja
kukkua Käkeä Valamon
saaren korkealla kalliolla.
Sitten vielä vaikka leikkiä
oppaan opettama laulu: Oli
kaunis koivu (viuh), oli
kaunis kuusi (viuh) oli kuk-
kiva tuomi (viuh).
Valamoa ja Winteriä Tämä
retki kulki Niiralasta Sorta-
valaan, sieltä päiväksi kan-
tosiipialuksella vanhaan
Valamoon, sitten vielä päi-
väksi Kurkijoelle. Sortava-
lassa majoituimme tulit-
erään lomakylään, Winterin
villoihin. Uutta, puhdasta,
siistiä, hyvää kotimaista ta-
soa. Puutaloissa tilavien
huoneiden lisäksi sauna ja
täysin varustettu keittiö
mikroaaltouunista alkaen.
Ruokakin oli kohtuullista,
keitot ja aamupuurot suo-
rastaan herkullisia. Päära-
kennusta, Eliel Saarisen
suunnittelemaa Winterin
huvilaa vielä entisöidään

Vallankumous Karjalassa
Kurkijoen kuningatar

kruunattiin

ja uimapaikka Laatokkaan
on tekeillä, mutta muuten
aidattu, vartioitu alue oli
istuksia myöten valmis.
Iltanuotiolla voi istua ulko-
na tai kodassa. Paikkaa voi
lämpimästi suositella. Sa-
moin vanhaa Valamoa. Su-
vun ortoboksi-siipi risti sil-
miään suorastaan haltiois-
saan. Kaikkiin muihinkin
luostari teki vaikutuksen
viimeistään Jerusalemin
skiitan (sivuluostarin) kirk-
kokonsertissa. Pieni möhlä-
ys oli se, että emme hengen
ravinnon lisäksi älynneet ti-
lata etukäteen luostarista
lounasta. Rannan pikkuko-
juista sai kyllä juotavaa ja
matkamuistoja sekä savu-
kalaa metsäpolulta. Ne, ket-
kä uskalsivat syödä, kehui-

vat taivaalliseksi. Olivat oi-
keassa, hiilitabletteja ei tar-
vittu, ei silloin eikä koko
matkan aikana. Valamon
luostari on täynnä kontras-
teja. Restaurointia tehdään
sekä munkkien että talkoo-
laisten voimin. Ikonin kul-
lan kimallus ja rapiseva
rappaus vieri vieressä. Työ
etenee kohtuullisesti. Muu-
tama vuosi sitten pääkirkko
oli rakennustelineiden si-
sällä, nyt kirkkoon pääsi jo
sisälle. Kurkijoella ihmetel-
tiin Linnanvuorta, kirkon-
mäkeä, hotellin raunioita,
Lars Sonckin “huvilaa” ja
majoituttiin Raholan enti-
seen kouluun. Siellä oli hie-
man slaavilainen meininki,
vessa ei vetänyt ja suihku ei
toiminut. Mutta baari oli
auki niin kauan, kun janoi-
sia riitti. Putuksen
bussilla Karjalan kierros
tehtiin turvallisesti Putuk-
sen bussilla. Ja bussimat-
koilla meitä viihdytti Veli-
Matti, suvun ainoa profes-
sori, Kaunialan sotavam-
masairaalan eläkkeellä ole-
va ylilääkäri, armoton tari-

nankertoja, vitsinvääntäjä,
mutta myös varsinainen so-
tahistorioitsija. Taisteltiin
Talit ja Ihantalat, pommitet-
tiin Sortavalat ja selvitettiin
hengissä. Erityisesti nuo-
rimmille, Otolle ja Topiak-
selle Veli-Matti muisti
muistuttaa, että se kaikki oli
sittenkin torjuntavoitto.
Muisteltiin myös Anna-
mummoa, suvun kantaäitiä,
jota suurin osa porukasta ei
ole koskaan edes nähnyt.
Mummo oli aikansa rauta-
rouva, joka 10-lapsisen per-
heen yksinhuoltaja-leskiäi-
tinä piti talon pystyssä ja
laittoi koko lapsilauman
myös opintielle. Aina sormi
pystyssä varoittamassa vaa-
roista, isoista ja pienistä.
Sukumatka kesti torstaiaa-
musta sunnuntai-iltaan, jol-
loin väki suunnisti kohti
kotejaan Kajaani-Uusikau-
punki linjan eteläpuolelle.
Aikaa oli sopivasti, ei
liikaa eikä liian vähän. Iha-
na hullu suku Huittisia.
Hulta Huittinen, Eero Huit-
tisen tytär

Sisko ja
sen veli,
Kaarina
ja Tapani

Kolme polvea kotitalon kivillä, Tapani (vas.), poikansa Jukka ja hänen
poikansa Topias ja Otto.

Pieni polku metsän halki vie...

Winterin huvilan puistossa on katumuskuja.

Professori seuraa muotia. Veli-Matin vierellä pikkuveli
Markku .Valamossa riittää restauroitavaa.
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Jaakkiman asemahan on
siinä lähes alkuperäisessä
asussaan, äkkäsin kesäkuun
alussa bussin ikkunasta
reissulla Kurkijoelta Sorta-
valaan. Paluumatkalla Ossi
pysäytti aseman kohdalla,
että pääsin kuvaamaan ja
tarkastelemaan kohdetta.
Viime vuosisadan alussa ra-
kennettu asemarakennus,
joka on alkuperäisessä käy-
tössään, on harvinaisuus
Karjalassa. Vastaavanlai-
seen ilonaiheeseen olen tör-
männyt  vain Käkisalmes-
sa. Suurin osa asemaraken-
nuksista tuhoutui jo talviso-
dan aikana

Karjalan radan
rakennuskanta

Karjalan radan osuus
Antrea-Sortavala (139 km)
valmistui marraskuussa
1893 ja Sortavala-Joensuu
(132 km) lokakuussa 1894.
Karjalan pääradan pituus
Viipurista Joensuuhun oli

sen jälkeen vähän yli 310
km. Radalle rakennettiin 18
asemaa; 6 kpl 3.Iuokan, 4
kpl 4. luokan ja 8 kpl 5.Iuo-
kan-asemia. Lisäksi tuli 10
pysäkkiä, 6 laituria henkilö-
liikennettä varten ja 2 sata-
ma-asemaa. Kaikki asema-
talot rakennettiin puusta.
Myöhemmin asemien luku-
määrä lisääntyi ja vuonna
1910 tilanne oli seuraava: 3
kpl 2.luokan asemia, 5 kpl
3.luokan asemia, 14 kpl
4.luokan ja 10 kpl 5.Iuokan
asemia. Laitureita henkilö-
ja tavaraliikennettä varten
oli 7 kpl, pelkästään henki-
löliikennettä varten 6 kpl.
Satama-asemia oli 4 kpl.
Radan varteen rakennettiin
71 yksinkertaista ratavarti-

jan asuntoa ulkohuonei-
neen, kaivoineen ja vahti-
kojuineen. Jaakkiman ase-
ma kuuluu näihin myöhem-
min rakennettuihin. Jaakki-
man asemalta lähtee 5 km:n
pituinen haararata Lahden-
pohjaan, jossa sielläkin on
jäljellä tosin hieman muun-
neltuna Albert Leikon
suunnittelema, vuonna
1910 rakennettu asemara-
kennus. Se tiettävästi toimii
hotellina.

Jaakkiman
asemarakennus

Jaakkima oli 4.luokan
asemarakennus, Karjalan
radalle rautatiehallituksessa
laaditun tyyppipiirustuksen
mukaan rakennettu, kuten
muutkin vastaavankokoiset
asemat välillä Antrea-Sor-
tavala.  Se näyttäisi olevan
K.Wasastjernan suunnitte-
lema ja suunnitteluvuodek-
si on  merkitty 1909. Näin
ollen rakennus on valmistu-
nut samana vuonna tai
vuotta myöhemmin. Tyylil-
lisesti se oli vielä uusrene-
sanssia, joka oli kääntymäs-
sä kansallisromanttiseen
tyyliin.

Nykyhetken asemara-
kennusta piirustuksiin ja
vanhoihin valokuviin ver-
ratessa vain vesikate on
poimulevytetty ja katon ko-
risteaiheet ovat karisseet,
yhtä radanpuoleista ikku-
naa on kavennettu ja radan-
puoleiset sisäänkäyntien
katokset uusittu. Ja näiden
vähäisten muutosten voi
melkeinpä sanoa tehdyn
pieteetillä. Sisälläkin huo-
nejako, siltä osin kun pää-
see liikkumaan, on entisel-
lään, samoin pintapäällys-
teet seinien alaosien pane-
lointeineen, kattolistoineen

ja pönttöuuneineen. Väri-
maailma sisällä on toki ve-
näläisen synkeää sinistä.
Ulkoa rakennus on hyvässä
maalissa, kuitenkin hieman
vivahtaen räikeyteen. Ku-
vittelisin alkuperäisen ase-
marakennuksen värimaail-
man saattaneen olla  keltai-
nen, koska suurin osa puu-
asemista oli maalattu kel-
taisiksi.

Historian havinaa
August Strindbergin mu-

kaan vanhat rakennukset
vetoavat ihmisen tiedosta-

mattomaan, koska niiden
näkemä elämä on tarttunut
niiden seiniin. Erkki Heino-
la Turusta on kertonut mi-
nulle vanhalta asemamie-
heltä kuulemansa seuraa-
van tarinan Jaakkiman ase-
malta. Joskus 1910-luvun
alussa asemalla liikuskeli
köyhä sotaveteraani huo-
noissa asusteissa. Asema-
päällikkö kutsasi ukon pois,
kun kenraalikuvernöörikin
seurueineen oli juuri saapu-
massa. Jonkin ajan päästä
ukko tallusteli takaisin rin-
nassaan Pyhän Yrjön risti,

jolloin kenraalikuvernöörin
seurue riensi osoittamaan
kunnioitustaan. Asema-
päällikkö oli niin hämmen-
nyksissä, että teki ukolle
kunniaa vetämällä molem-
mat kädet lippaan.

Oheisessa valokuvassa
suomalaiset joukot takai-
sinvaltaavat Jaakkiman
asemaa elokuussa 1941.
Muut valokuvat ovat kesä-
kuiselta käynniltäni ase-
malla. Piirustukset ovat
rautatiehallituksen arkistos-
ta

Hiitolan Pitäjäseuran jär-
jestämä onkikilpailu käy-
tiin21.8.  Suodenniemellä.
Kilpailu tapahtui Nakkilan
soutajien omistamasta ”Se-
lipaatti” nimisestä kirkko-
veneestä.

Kahdesti aikaisemmin
on onkikilpailu käyty me-
rellä, nyt  kokeiltiin miten
Mouhijärvi antaa kilpaili-
joille saalista.

Hieman kitsaalla tuulel-
la tuntui Ahti tällä kertaa
olevan sillä 13 onkijaa sai
kalaa yhteensä vain n. 2,7
kg. Kilpailukaloiksi hyväk-

syttiin kaikki kalat.
Kilpailuajaksi  oli sovit-

tu neljä tuntia mutta rajun
ukkosenilman vuoksi lope-
tettiin onginta jo kolmen
tunnin jälkeen sillä turvalli-
suus ennen kaikkea.

Seppo Kaljunen onki kil-
pailun suurimman saaliin
joka oli 0,560 kg. Seppo sai
vuodeksi haltuunsa  Suo-
denniemen Säästöpankin
kiertopalkinnoksi lahjoitta-
man komean puntarin.

Viisi kertaa koko kilpai-
lun suurimman saaliin voit-
taja saa aikanaan puntarin

omakseen.
Kilpailun suurin  kala

310g painava ahven tarttui
myös Seppo Kaljusen on-
keen.

Tapahtumaan osallistui
yhteensä 21 henkilöä.

Erikoiskiitos Leena ja
Hannu Karvoselle makoi-

sista lettukesteistä ja kirk-
koveneen kuljetuksesta.
Myös kaikki palkinnot oli
saatu lahjoituksina josta
suurkiitos lahjoittajille. Kil-
pailujen jälkeen vietettiin
mukavaa lauantai-iltapäi-
vää saunoen ja grillaten.

Teksti: Reijo Mälkiä

JAAKKIMAN RAUTATIEASEMA

                             Kilpailun tulokset.
 Miehet.    Naiset
1. Seppo Kaljunen 0,560 kg 1. Raija Laaksonen 0,250 kg
2. Launo Salmelainen 0,450 kg 2. Armi Savolainen 0,180 kg
3. Kauko Savolainen 0,380 kg 3. Sirkku Aalto 0,130 kg
4. Viljo Ylönen 0,270 kg 4. Aila Kaljunen 0,070 kg
5. Pekka Valkeapää 0,170 kg 5. Sari Latva –Valkama    -
6. Pauli Salmelainen 0,100 kg
7. Kari Kaijo 0,070 kg
8. Hannu Karvonen 0,040 kg

 Hiitolaiset
onkivat kilpaa
 Hiitolaiset
onkivat kilpaa

Kovan kilpailun jälkeen yllätysvoittajat “liekkumas-
sa”, Seppo Kaljunen ja Raija Laaksonen.

Vähän ennen lähtöä, komea kirkkovene odottamassa
onkijoita.
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Erkki-enoni talo Lehti-
mäen pitäjän Pellosmaassa
oli ensimmäinen pysyväm-
pi asuntomme lähdettyäm-
me toiseen evakkoon syk-
syllä 1944.

Talossa oli viljat saatu
korjattua. Ne kuivattiin rii-
hessä. Sain tutustua van-
haan puintitapaan. Meillä
kotona kun ei enää puitu rii-
hessä. Kuivatut ruislyhteet
lyötiin ensin seinään, jol-
loin suurimmat ja parhaat
jyvät irtosivat. Sen jälkeen
oljet “tapettiin” varstalla,
jolloin loput jyvät irtosivat.
Jyvät puhdistettiin koneel-
la, jota nimitettiin viskurik-
si, minkä jälkeen ne olivat
valmiita jauhettaviksi. Osa
säästettiin tietenkin sieme-
neksi.

Kun puiminen saatiin
tehtyä, siirryttiin naapurita-
loon. Taas tuli uutta koke-
musta. Siellä oli käsikäyt-
töinen puimakone, jota
pyöritettiin kammella mo-
lemmilta puolin. Samana
päivänä täytin 15 vuotta,
todellakin työn merkeissä.
Unohtumaton syntymäpäi-
vä! Pellosmaan teki erikoi-
seksi myös se, että siellä oli
ollut piruja vanhassa nave-
tassa vuosisadan alussa.
Siitä on joskus kirjoitettu
kirjakin.

Äiti ja isäkin tulivat
luoksemme löydettyään
meille asunnon Ylistarosta.
Taas tuntui mukavalta. Erk-
ki-eno, Meeri ja Tauno
muuttivat Lapualle. Asuim-
me Pellosmaassa kevättal-
veen 1945 asti. Isällä oli
metsästysaseet mukana, ja
riistaa oli paljon. Pihapuis-
sa istui metsoja ja teeriä,
joita voi ampua vaikka por-
tailta.

Yhdessä kävimme jänis-
jahdissa. Saimmekin saalis-
ta. Voi arvata, kuka “hauk-
kui”? Viestivälineenä mi-

nulla oli partiopilli. Välillä
kysyin isältä, mistä tiedän
mitkä jäljet tuoreita, kun
niitä on niin paljon? Neuvo
oli: “Koita sormella, mikä
on lämmin ja seuraa niitä!”
Äitikin oli passissa ja löi
rukkasia yhteen. Isän mie-
liharrastus oli aina ollut
metsästys ja täällä siihen oli
oiva mahdollisuus. Karolii-
na-mummo osasi hyödyn-
tää saaliin parhaalla mah-
dollisella tavalla. Kurkijo-
ella ollessamme Heta-koira
avusti isää metsästyksessä.

Evakkoelämää
Ylistarossa

Pakkasten tehtyä tien-
pohjat kantaviksi lähdimme
Ylistaroon. Pieni asuntom-
me oli Rajamäen yläkerras-
sa Pouttulassa. Oli ihme,
että kaikki mahduimme
nukkumaan. Keväällä muu-
timme naapuritaloon, jossa
meillä oli käytössä iso tupa
ja kamari. Siihen ei kuiten-
kaan voinut jäädä talveksi,
koska tupa oli varsin hata-
ra.

Syksyllä 1945 muutim-
me tien toiselle puolelle.
Asunto oli toisessa kerrok-
sessa. Siellä tuli hankaluuk-
sia. Isäntä väitti Pirkon va-
rastaneen tomaatinraakilei-
ta, kävi mummoon käsiksi
tämän tullessa saunasta ja
uhkasi äitiä lypsyjakkaralla
navetassa. Monenmoista
sopeutumista oli evakkojen
ja paikallisten kanssa. Iloi-
set karjalaiset ja körttius-
koiset eivät aina kohdan-
neet sovussa. He sanoivat
meidän olevan toisen luo-
kan mustalaisia. Eihän se
tietenkään ollut mukavaa,
kun meidät oli pakolla mää-
rätty paikkakunnalle. Kai-
kesta sentään selvittiin.
Yleensä paikkakunnan vä-
estä on kuitenkin hyviä
muistoja.

Isä sai ostaa nahkaa
saappaiden tekoa varten.
Ensin hän teki lestit ja nii-
den päälle saappaat. Äidin
saappaat olivat kauniit ja si-
rot, ja minunkin saappaani
olivat sopivat. Äidin saap-
paat tehtiin lammasnahasta
ja minun saappaani vasi-
kannahasta.

Kurkijokelaiset saivat
kokoon tanssiorkesterin,
jossa haitaria soittivat Eero
ja Reino Markkula. He oli-
vat suosittuja soittajia. Siel-
lä opettelin ensi askeleet
tanssin tahtiin. Pääsiäisen
aikaan kurkijokelaiset nuo-
ret järjestivät paikkakunta-
laisille iltamat. Siellä oli
ohjelmassa kansantanhuja,
näytelmä ja kronikka karja-
laisten tulosta Pohjanmaal-
le. Minun osuuteni oli lau-
laa pari laulua. Lopuksi tie-
tenkin tanssittiin.

Elämä vakiintui uudes-
taan näissä olosuhteissa.
Kaikki menetetty oli mie-
lessä, mutta piti tyytyä sii-
hen mitä jäljelle jäi. Nuor-
ten joukosta löytyi uusia
tuttavia, ja joitakin vanhoja
koulutovereitakin siellä
liikkui. Paikkakunnalla har-
rastettiin opintokerhotoi-
mintaa. Siihen ottivat osaa
evakkonuoretkin. Samalla
oli mahdollisuus tutustua
paikallisiin nuoriin.

Syksyllä minun polveni
kipeytyi, ja kunnanlääkäri
totesi siinä olevan nestettä.
Muutaman päivän kuluttua
pääsin Seinäjoelle läänin-
sairaalaan, jossa neste pois-
tettiin. Jalkaan laitettiin las-
ta. Kun pelkäsin polven jää-
vän suoraksi, yritin sitä sa-
laa taivutella. Minulla oli
kauhea pelko, että polvi jää
jäykäksi tällaisella hoidol-
la. Olin jostain kuullut näin
käyneen. Jalka parani kui-
tenkin hyvin.

Kevättalvella 1946 pää-

sin ripille Ilmajoen kirkos-
sa yhdessä Meeri-serkun
kanssa. Hän ei varsinaisesti
ollut evakko, mutta koska
hän oli syntynyt Kurkijoel-
la, hänet hyväksyttiin rippi-
kouluun siellä. Se oli vii-
meinen Kurkijoen seura-
kunnan järjestämä rippi-
koulu. Pirkko aloitti kou-
lunkäynnin Ylistarossa.

Tampereelle
Koska meillä ei tuntunut

olevan elämisen mahdolli-
suutta Ylistarossa, vanhem-
pani päättivät, että isä läh-
tee Tampereelle katsomaan
mahdollisuuksia siellä..
Hän saikin työpaikan vii-
laajana Kone ja Terä -nimi-
sessä konepajassa. Lähdin
isän mukaan, ja minäkin
sain työpaikan Tampellan
kutomosta. Asunnoksi
saimme Ossi-serkun yksi-
ön. Se oli pieni, mutta si-
jainniltaan hyvä.

Saatuamme asiat järjes-
tykseen lähdimme hake-
maan toisia perheenjäseniä
Ylistarosta. Eläimet myy-
tiin samoin maataloustyö-
kalut, jotka olivat jostain
löytyneet. Niin muutimme
taas meille jo tutuksi tul-
leesta ympäristöstä. Isäntä
oli hyvin ystävällinen, oli-
kohan syynä se että pääsi
vihdoin evakoista. Hän kul-
jetti meidät ja tavarat hevo-
sella asemalle sekä antoi
jauhoja ja ryynejä evääksi.
Hyvä niin, jatkuihan kortti-
aika ja ruokatarpeista oli
pula.

Työpaikassani minun
piti tarkkaan selvittää, mik-
si olin ollut luvatta poissa
niin monta päivää. Kerroin
miten vaikeaa oli saada rau-
tatievaunua. Niitä tarvittiin
paljon sotakorvaustavaroit-
ten kuljetuksiin. Isäkin sai
ymmärtämystä asemalla
kertoessaan olevansa työs-

Osa 5

Marjatta Auvinen
muistelee

Isoisäni Viktor Mäkelä Aune-tyttärineen lähdössä Tampe-
reelle.

sä tehtaassa, jossa valmis-
tettiin rauhansopimuksen
mukaan Neuvostoliittoon
vietäviä tuotteita. Aikatau-
lut sotakorvaustoimituksil-
le olivat tiukkoja, ja myö-
hästymisistä joutui maksa-
maan sakkoja. Lopulta
saimme tavarat Tampereel-
le.

Taas oli ahdasta ja tuka-
laa. Äiti aloitti oman asun-
non hakemisen, mutta se ei
ollut helppoa. Tuntui kuin
olisi ollut seinä vastassa.
Hän kävi huoneenvuokra-
lautakunnassa joka päivä
Raimon ja Pirkon kanssa.
Hän yritti saada asiansa
hoidettua oikein väsyttä-
mällä. Hän istui siellä sitke-
ästi ja sanoi: “Mihi mie nää
lapset paan? Ja miul on viel
vanha äiti, mies ja yks tyt-
tö, mihi mie heijät paan?”
Lopulta asunto löytyi: kak-
si huonetta ja osakeittiö. Se
tarkoittaa, että ulkoa tultiin
keittiöön, jossa oli kolme
hellaa. Sieltä pääsi jokai-
seen asuntoon, joissa oli
yksi tai kaksi huonetta.
Asunto oli sentään kodin

tuntuinen ja keskellä kau-
punkia. Torikin oli aivan
vieressä.

Näin alkoi kaupunkilais-
elämä. Nuoremmille kou-
lunkäynti, minulle ja isälle
sopeutuminen tehtaan ko-
linoihin ja työrytmiin.
Mummo piti edelleen huo-
len ruuanlaitosta. Ihme kyl-
lä ruokaa riitti, vaikka kai
sitä välillä vähän hamstrat-
tiinkin. Äidille riitti jono-
tusta. Joskus piti mennä jo-
noon aamuyöstä, kun huhu
kertoi että johonkin liikkee-
seen oli tulossa esim. kan-
gasta.

Tuttavia löytyi täältä pal-
jon, sillä monien Elisenvaa-
ran rautatieläisten työpaikat
olivat siirtyneet Tampereel-
le. Isä ja äiti olisivat saaneet
Loimaalta maata, jos olisi-
vat halunneet jatkaa maan-
viljelystä, mutta siihen ei
enää ollut heillä halua. Näin
meistä tuli kaupunkilaisia.

Tampereella keväällä v.
2000

Marjatta Auvinen
s. Mäkelä

Syksyn istutusviikkojen
tunnuslause “Syksy on pa-
rasta istutusaikaa” pitää eri-
tyisen hyvin paikkansa tänä
vuonna. Vaikka säät eivät
ole lomalaisia hellineet, is-
tutettaville taimille olosuh-
teet ovat poikkeuksellisen
hyvät. Sateisen kesän ja
syksyn ansiosta taimia ei
tarvitse kastella. Kasvit
juurtuvat nopeasti ja kasva-
vat rehevästi.

Syksyn Istutusviikot al-
kavat elokuun viimeisenä
viikonloppuna. Taimia voi
istuttaa aina maan routaan-
tumiseen asti.

Ammattilaiset ja
viisaat laiskurit
istuttavat syksyllä

Puutarha-alan ammatti-
laiset ovat aina osanneet
käyttää syksyn erinomaiset

olosuhteet hyväkseen ja is-
tuttaneet suuren osan tai-
mista silloin. Syksy sopii
hyvin istutukseen, sillä maa
on kosteampaa kuin kevääl-
lä, eivätkä auringon paahde
ja kuivuus rasita kasveja.
Selvitään vähällä työllä.

Vähitellen myös puutar-
haharrastajat ovat oppineet
istuttamaan taimia loppu-
kesällä ja syksyllä. Kotipi-
hoillakin halutaan säästää
työtä. Lisäksi syksyllä istu-
tetut kasvit ovat keväällä
valmiita lähtemään nope-
aan kasvuun. Usein myös
kotipuutarhurin kevät on
niin kiireinen, että osa töis-
tä halutaan siirtää syksyyn.

Runsaasta valikoimas-
ta loistoa loppukesään

Sekä astiataimien että al-
kusyksystä myös paljasjuu-
risten taimien valikoima on
loppukesällä runsaimmil-
laan. Taimitarhojen ”sato”
on silloin valmistunut. Syk-
syllä voi kaupasta taas löy-
tyä niitä kasveja, jotka ke-
vätruuhkassa pääsivät lop-
pumaan.

Oikeilla kasvivalinnoilla
pihaan saa pitkään kestävän
syksyisen väriloiston. Mo-
net perennat ja pensaat kuk-
kivat yhä. Puuvartisten kas-
vien hedelmät koristavat
oksia pitkälle talveen. Ai-
van pian kasvit hehkuvat

myös kaikissa ruskan vä-
reissä.

Jos pihaan haluaa juuri
tietynlaisia ruskan sävyjä,
kannattaa kasvit valita syk-
syllä. Varsinkin puilla ja
pensailla syysväri vaihtelee
jopa yksilöittäin, joten va-
linta on tehtävä silloin, kun
syysvärit näkyvät.

Nyt on oikea aika myös
pihasuunnitelmien teettä-
miseen. Puutarhasuunnitte-
lijoiden työhuippu osuu ke-
vääseen, mutta nyt otetaan
uudet työt vastaan. Sama
pätee viheralueiden raken-
tajiin. Ensi kevään urakoi-
den suunnittelu on alka-
massa.

Istutusviikot alkamassa:

Syksy on parasta istutusaikaa
- erityisesti tänä vuonna
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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

KukkaBox
Puh. 762 2669

Vastapäätä Loimaan
Aluesairaalaa

Asianajajia

Asianajotoimisto
HEIKKI RANTANEN
Julkinen kaupanvahvistaja

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

Asianajotoimisto
JARI HEIKMAN OY
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

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

Varatuomari

HAUTAKIVET
Vuodesta 1921
luotettavaa ja yksilöllistä
palvelua

PUHELIN (02) 760 511

MUSIIKKIVÄEN
PALVELUPAIKKA

Puh. 7622 950,
Oikokatu 3

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

EHT-
liiton
jäsenErikoishammasteknikko

MARKO ROSENDAHL
Vastaanotto Heimolinnankatu 14 Loimaa

Ajanvaraus puh. (02) 763 1179

ONKS TIETOO
VASTAUKSET
1.    20.
2.    Hammerfest.
3.    Ilmari Kianto.
4.    Otto-Ville

   Kuusinen.
5.    1911.
6.    Perussa.
7.    Helmikuussa.
8.    Juhani Ahon.
9.    Irlanti.
10.    Aasia

SAIRASEN PETTER
tiedusteli kevättalvella, jos-
ko kesällä olisi Sorjoon läh-
tijöitä?

Olihan meitä: Petterin
veljet Matti ja Veikko, sis-
kot Kerttu ja Elsa. Petterin
poika Veikko ja Matin pojat
Tapani ja Markku. Kertun
tytär Riikka sekä Riikosen
Harri, Raimo, Pirjo ja Erja.
Ja olihan siellä Eija ja Ismo-
kin.

Loimaalta, ennen kukon
laulua, starttasi osa poru-
kasta.  Hämeenlinnasta,
Lahdesta ja Nastolasta tuli
täydennysjoukot.

Viivähdimme hetken
Viipurissa ja jatkoimme
matkaa Käkisalmen kautta
Kurkijoelle, joka illalla
kauniina avautuikin eteem-
me.

Asetuimme Vätikän ran-
nalle maatilamajoitukseen.
Toisten kömpiessä yöpuul-
le, lähtivät senior Veikko ja
Matti kalaan. Mitä saaliik-
seen saivat? Hyttysten pu-
remia.

SORJOON
POIKSYRJÄNTILALLE

Seuraavana aamuna
matkasimme kohti Sorjoa
ja Poiksyrjän tilaa,  jossa
välirauhan aikana asui
mummoni, ukkini, äitini,
tätini, enoni ja veljeni.

Kävimme Otsanlahden
hautausmaalla laskemassa
kukkia Sairasen sisarusten
isän ja ukkini Matti Saira-
sen muistomerkille. Hartaa-
na lauloimme; On kesän
kirkas huomen.........!

Matka jatkui Elisenvaa-
ran pusutunnelin, ( jossa
Kerttu-tätini mieliin tuli so-
dan aikaiset monet treffit),
kautta kohti Sorjoa.

Siellä Hammarin mäki jo
näkyikin, saappaat jalkaan,
reppu selkään ja matkaan.
Käveltävää matkaa koti-
konnuille oli noin 3 kilo-
metriä.

Siinä heti vasemmalla,
ennen Hammarin mäkeä,
Veikon riiuupaikka. Aino-
han siinä asusteli, aikoi-
naan?

Kurvasimme Hammarin
mäestä oikealle traktorin
mentävää tietä.

Ohitimme paikan, jossa
sota-aikana oli ollut venä-
läisten vankileiri, kummi-
tuskuopat, sammaloituneen
puukotuskiven, paikan, jos-
sa Matti ja Elsa koulureis-
sullaan antoivat naapurin
pojalle "selkää". Poutasen
ja Sairasen tienhaarassa toi-
mi sen aikainen "sähköpos-
ti", kivenkolo, johon jätti-
vät viestejä. Paarmat, joita
koivuvastoin huidoimme,
seurasivat kintereillämme.

Tukkimiehen täi, jota
Pirjo pelkäsi, oli menossa,
en tiedä minne...! Vanha
naavainen kuusi huojui
toista kuusta vasten, olin
kuulevani sen sanovan; Tu-
litha sie sittekii......!

KOTIPIHALLA
Oikaisemme halki met-

sikön ja yht´äkkiää eteen
avautuu kesäkukkien pei-
tossa oleva piha-aukio.

Vieno tuuli heiluttelee

KOULULUOKAT / SEURAT

Ansaitkaa
700 E

Soita ja tilaa esitteemme:
010 - 850 47 90

kukkien hentoja varsia.
Kissankellot katselevat si-
nisillä silmillään ja päivän-
kakkarat, valkoiset lieriha-
tut päässään, keinahtelevat
arvokkaasti, aivan kuin ter-
vehtien tulijaansa.

Tuossa paikalla on ollut
sauna,  jossa  välirauhan ai-
kana, lokakuisena lauantai-
päivänä, olen syntynyt.

Näkyy nurkkatiilet ja
hellanpaikka pirtistä,  jon-
ka lattialankuilla olen ensi
askeleeni ottanut.

Nousen ketomansikoi-
den peittämälle kummulle.
Jostain kuuluu laulua; Mä
seisoin vaaralla paljahin
päin.........!

Kyynel tipahtaa keltai-
sen kukan terälehdelle.
Laskeudun takaisin piha-
maalle, jossa vanhempam-
me ovat toimittaneet aska-
reitaan ja johon kylän lap-
set kokoontuivat pelaa-
maan palloa.

Aikamme paikkoja tut-
kittuamme, palasimme
Sorjon rautatieaseman
kautta autollemme.

Etsimme vielä kansa-
koulua, jossa tätini,  enoni
ja veljeni olivat koulua
käyneet. Löytyihän se, pö-
peliköstä?  Kivijalka nimit-
täin.

VÄTIKKÄÄN
Päivä oli antoisa ja Väti-

kän hiekkarannat odotti
vielä kävijäänsä. Puksu-
timme sinne  kahdella ve-
neellä. Uimme ja yritimme
sukeltaa pohjasta helmiä.
Helmiä ei löytynyt, löytyi
Ismon silmälasit. Kun
muurahaisetkin oli kaivel-
tu vaatteista oli aika jättää
hyvästit rannalle.

Aurinko laskeutui Laa-
tokan Kojonsaaren taakse,
joten suuntasimme veneen
nokat kohti yöpaikkaa.

Aamuöihin valvotun
yön jälkeen hyvästelimme
majapaikan isännät, pysäh-
dyimme etsimään kirkolle

unohtunutta kameraa (joka
sitten kotona löytyi repusta)
ja ajoimme Räisälän ja Ant-
rean kautta Parikkalaan.

Katsastimme vielä Parik-
kalassa Törölammen   (Tö-
römökkiä ei näkynyt, oli kai
tarvittu muualle)  ja niin
kuin kaikki loppuu aika-

naan, niin tämäkin reissum-
me.

Porukalla toivotamme
Sairasen Matille, Metsä-
maan Kurkisuonkulman
Levonmäkeen paljon on-
nea. Matti näet täyttää vuo-
sia huomenna 28.8.04.

RR

KOTISEUTUMATKA
KURKIJOEN SORJOON
HEINÄKUUSSA -04.

Petter, Pir-
jo ja Eija
Kurkijoen
kirkonmä-
ellä.

Kerttu ja Veikko Vätikässä.

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

Ruokakauppa Sinun makuusi

762 2848

LOP-
Kultapiste

763 2150

040-765 7028

Ritvan
ja Oilin
Eines-
keittiö

76368520762 4432

762 2062

762 1413

Ainutlaatuiselle
naiselle ja lapselle

Suomalainen
Ruukku-
salaatti 069

kpl

1290
pkt 199

pktjäätelö 2 l

499
kg

Norjalainen
MERILOHI-
FILE

250 kg:n erä

SPAR
VALKOSIPULI-

tai LOHKO-
PERUNAT

500 G (1,98 KG)

099
pss

Suomalainen
PORSAAN
ULKOFILE

699
kg

Tarjoukset voimassa: perjantai–sunnuntai 27.–29.8.2004

HANKI NYT SPAR
KANTA-ASIAKASKORTTI
• Sinulle ilmainen
• Reilu bonus jopa 5 %
   selvänä rahana suo-
   raan pankkitilillesi
• Kortin ja edut
   saat heti

Elokuun kanta-
asiakastarjouksena
esim.

norm. 13,80

Pampers
vaipat

Spar
Trio

Sisältö 8,70 Pantit

Karjala III-olut 12-pack
12 x 0,33 l (2,20 l)

990
12-pack

Atria
Kevyt Snack nakki

300 g (2,50 kg)

150
2 pkt699

pkt

Valio Oltermanni 17 tai
Oltermanni 900 g-1 kg

 (7,77-6,99 kg)

199
ps

Pehmeä tai Tumma
Mocca kahvi

500 g (3,98 kg)

rasia

Chick
Marinoidut

Broilerin
Rintaleikkeet

n. 800 g
459


