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Rummunsuon marttakerho

Rummunsuon marttakerhon
60-vuotiskronikka
Syntyi kerhomme talvella, tammikuun
paukkupakkasilla.
Oli vuosi silloin yksi, yhdeksän, neljä ja neljä,
ja asia sillä selvä.
Päivä oli kymmenes tammikuuta,
kun päätettiin ilman muuta –
marttakerho perustaa
ja sille nimeksi Rummunsuon marttakerho
antaa.
Oli paikalla Veikkolaisella 16 marttaa:
oli Helmiä, Helenaa, Miinaa ja Marttaa,
myös Tyyne, Katri sekä Sauniston Elli,
joka järjestötyöstä kertoili.

Niin alkoi toiminta vilkkaana,
tavattiin joka toisena keskiviikkona.
Päätettiin myös kursseja, juhlia järjestää
ja kerholle vähän omaisuutta kerryttää.
Oli kerholla jäseniä melkein neljäkymmentä,
sitä ei ”nyky-martta” oikein ymmärrä.

Oli juhlissa puheita, runoja, lauluja,
myös marttakerhot alettiin aina laululla.
Tätä perinnettä voisimme mekin soveltaa
ja nostaa vanhat arvot kunniaan.

Ihan kaikkea eivät perustajamarttamme ehtineet
toteuttamaan,
vaan joutuivat syksyllä evakkoon pakenemaan.
Niin päättivät he toiminnan toistaiseksi
lakkauttaa
ja sitä myöhemmin uusin voimin jatkaa.
Niinpä toimintaa evakossa jatkettiin,
silloin kerhoa Kurkijoen-Kurikan
siirtomarttakerhoksi kutsuttiin.
Kun sitten Loimaalle kotiuduttiin,
nimellä Kojonkulman siirtomarttakerho
kokoonnuttiin.

Oli toiminta alussa hankalaa,
kun vieraiden nurkissa piti asustaa.
Mutta martathan ovat tunnetusti sitkeää rotua,
eivät kauan he jaksaneet vääntää porua,
vaan alkoivat innolla uudella toimia
ja uuteen mattoon jo kääriä loimia.
Olivat ehtineet he uudet kangaspuut hankkia,
kudontaa ja ruoanlaittoa kursseilla oppia.

Oli kutomakursseilla päättäjäiset komeat,
ja näytteillä liinat, täkänät soreat.
Oli mattoja, verhoja, pyyhkeitä paukutettu,
ja Anna Raitasen ohjeita noudatettu.
Kävi töitä katsomassa yli kaksisataa vierasta
16. huhtikuuta Eklundilla.

Oli vuosi viisikymmentäyksi hiljaiseloa,
oli martoilla varmaan silloin muuta menoa.
Vuonna viisikymmentäkolme retkeiltiin,
maatalousnäyttelyssä Kyrössä käytiin.
Retki jatkui kohti Turkua,
oli kuljettajana Aleksi Paavola.
Käytiin linnassa, Tuomiokirkossa
ja sitten huristettiin kohti Naantalin
emäntäkoulua.
Oli vastaanotto siellä ystävällistä,
eiköhän se monen martan mieltä pitkään
lämmitä.
Näin Aino Huipero retkestä sanaili,
hän silloin sihteerin tehtävää hoiteli.

Myös kulttuuria martat innokkaasti harrastaa,
käyty on teatterissa katsomassa Myrskyluodon
Maijaa.
On oopperat, operetit, konsertit kuultu,
taidenäyttelyissä taidetta tutkittu.

Ulkoiltu on Kojonkulman Korkeusvuorella,
sieniä, marjoja poimittu huolella.
Kierretty on myös yhdessä pururataa,
tosin toiset vain paistaneet makkaraa.

Rummunsuon marttakerholaiset kokoontuivat 18.4.2004 Loimaalla Ravintola Henriikkaan viettämään kerhonsa 60-vuotisjuhlaa.

Rummunsuon martta-
kerholaisia Alastaron

Hintsalan Kuntsilla
1950-luvulla.

1905-2005

Kurkijoen
Marttayhdistys ry

Rummunsuon martta-
kerho juhli 60-vuotista tai-
valtaan vuonna 2004. En-
nen oman kerhon perusta-
mista kävivät Rummun-
suon kylän emännät ja tyt-
täret kolmen kylän (Ihojär-
vi, Rummunsuo, Tervu) yh-
teisen marttakerhon ompe-
luseuroissa. Loimaalle ko-
tiuduttuamme toimintam-
me keskittyi aluksi Kojon-
kulmalle. Nykyisin ker-
homme 20 jäsentä asuvat
eri puolilla Loimaan kau-
punkia ja kaksi naapurikun-
nan puolella.

Puheenjohtajan nuijaa
kerhossamme heiluttelee
Airi Pullinen, Ritva Kätkän
hoitaessa sihteerin tehtäviä.
Rahakirstun vakaana varti-
jana toimii Marja Tirri, ja
tilejä tarkastelevat Maire
Paju ja Heli Tirri. Hallituk-
sen jäseniä ovat Ritva Kät-
kä, Riitta Mikkola, Sari
Mäkilä, Airi Pullinen, Hel-
vi Säteri, Marja Tirri ja Eila
Tuominen.

Ompeluseuroja pyrimme
pitämään ainakin kerran
kuussa. Niiden teemat vaih-
televat historiasta nykypäi-
vään ja runoista ruokaan,
joten saamme ravintoa niin
sieluillemme kuin ruumiil-
lemmekin.

Yhteisiä kokoontumisia
olemme järjestäneet Kojon-
kulman marttojen ja Hump-
pilan Karjalaisen Marttayh-
distyksen kanssa. Syys-
kuussa kävimme tutustu-
massa uuteen maatalous-
museo Sarkaan.

Seuraavassa historian
siipien havinaa ja toimin-
tamme kuvausta kronikan
muodossa, joka esitettiin
Rummunsuon marttaker-
hon 60-vuotisjuhlassa.

Martat
Kurkijokelaisessa:

25.2. Aromäen-Piltolan
mko

1.4. Elisenvaaran mko
27.5. Kirkonseudun

mko
1.7. Metsämaan mko
2.9. Raholan mko
23.9. Rummunsuon

mko
4.11. Yhdistyksen
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Kurkijokelaisen ilmestymispäivät 2005
7.10.,  21.10.,  4.11.,  18.11.,

2.12.,  16.12.,  30.12.
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Kuolleita

Koko kristillisen elämäntaidon ja kaikki käskyt voi tiivistää ns.
rakkauden kaksoiskäskyyn: “Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi,
koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Ja rakasta lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi.”

Käskyt eivät ole vain kieltoja, älä, et saa, sinun ei pidä jne.
vaan käskyt auttavat ja suojelevat elämää. Sen sijaan että mei-
dän pitäisi olla huolissamme siitä, mitä kaikkea ei saa tehdä,
meidän pitäisikin suunnata ajatukset ja voimamme kaikkeen sii-
hen, mitä me voimme tehdä osoittaaksemme rakkautta Jumalaan
ja toisiin ihmisiin.

Siellä missä Jumalan käskyt saavat vaikuttaa ihmisten elä-
mässä, toteutuu aina myös jotakin siitä, mitä Jeesus opetti Juma-
lan valtakunnasta. Mutta siellä missä ihmiset haluavat elää
oman itsekkään mielensä mukaan välittämättä Jumalan käskyis-
tä, seuraukset eivät ole hyviä. Jo kauan ovat uutislähetykset kerto-
neet, millainen elämästämme on tullut ilman Jumalan käskyjen
kunnioittamista. Seurauksena on ahneutta, kateutta, vihaa, kos-
toa, väkivaltaa ja tappamista.

Jumala antoi tämän maan ihmisen haltuun, että tämä pitäisi
siitä huolta. Ja Jumala antoi ihmiselle toisen ihmisen, jotta ihmi-
nen löytäisi hänessä kumppanin ja lähimmäisen. Synti on kui-
tenkin vääristänyt ihmisen mielen niin, että hän on rakastanut
enemmän itseään kuin lähimmäistään ja on kadottanut myös
rakkauden lähteen Jumalan.

Jumala lähetti kuitenkin rakkaudessaan oman Poikansa maa-
ilmaan, jotta ihminen löytäisi tien takaisin rakkauden lähteelle,
Jumalan luo, sekä saisi voimaa rakastaa toista ihmistä lähimmäi-
senään. Käskyt ovat kuin peili, jonka Jumala on asettanut eteem-
me. On syytä pysähtyä tämän peilin edessä ja kysyä itseltään,
miten oman elämäni olen elänyt.

Jaakobin kirjeessä kehotetaan näin: “Toteuttakaa sana tekoi-
na, älkää pelkästään kuunnelko sitä - älkää pettäkö itseänne. Se,
joka kuulee sanan, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka
kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tar-
kastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien,
millainen on”. (Jaakob 1:22-24)

Me kyllä sisimmässämme aika pitkälle tiedämme, miten tulisi
elää. Ongelmana vain on se, että emme toteuta tätä sisimpääm-
me kirjoitettua rakkauden lakia. Ulkoiset pakotteet ohjaavat mei-
tä ainakin jollakin tasolla elämään käskyjen mukaan, mutta Jee-
sus haluaisi meidän elävän niin, että Jumalan rakkaus saisi hoi-
taa sisimpäämme ja ohjata elämäämme. Siksi voimmekin pyy-
tää, että Jumalan rakkaus saisi koskettaa sisintämme ja antaisi
meille voimaa rakastaa.

Kirjassa Setä Jumala, täällä Anna, kirjan päähenkilö - pieni
tyttö - toteaa, että ihmiset voivat kyllä antaa suukkoja ulkoapäin,
mutta Jumala antaa suukkoja sisälle. Tätä Jumalan parantavan
rakkauden kosketusta jokainen ihminen kaipaa.

Tapani Erämaja
Kirjoittaja on Pyhärannan

Rakkaamme
puoliso, isä, ukki

Eero Johannes
MÄKIKOSKI
* 4.7.1927 Kurkijoella
t  31.8.2005 Tampereella

Rakkaamme on siunattu läheisten ja ystävien läsnä ollessa.
               Lämmin kiitos osanotosta ja myötäelämisestä.

Rakkaudella kaivaten
Irma
Päivi ja Reima
Erkki ja Anna-Liisa
Tiina
Henna, Heikki, Ville ja

Aino-Maija perheineen     
Sisaret ja veli perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Hän lähti.
Ovenkahvaan ja kynnyspuulle
jäi kaipaus kukkimaan.
Se kuiskaa kysyvän suulle:
Ei erhettä milloinkaan
tee elämän antaja meille,
vaikka tänään tuntuukin niin.

pe 23.9. Mielikki
la 24.9. Alvar, Auno
su 25.9. Kullervo
ma 26.9. Kuisma
ti 27.9. Vesa
ke 28.9. Arja
to 29.9. Mikko, Mika,

Mikael,
Mikaela, Miika,
Miikka, Miko,
Miska

pe 30.9. Sirja, Sorja
la 1.10. Rauno, Rainer,

Raine, Raino
su 2.10. Valio
ma 3.10. Raimo
ti 4.10. Saija, Saila
ke 5.10. Inkeri, Inka
to 6.10. Pinja, Minttu

Lämpimät syntymäpäiväon-
nittelut 91-vuotiaalle Alina
Taskiselle Honkajoelle!

Sanan Voimaa

23.9. Te ette ole saaneet orjuu-
den henkeä, joka saattaisi
teidät jälleen pelon valtaan.
Olette saaneet hengen, joka
antaa meille lapsen oikeu-
den, ja niin me huudamme:
”Abba! Isä!” Room. 8:15

24.9. Ihmisen henki on Herran
lamppu, se valaisee sydämen
perimmät sopet. Sananl.
20:27

25.9. Niin kuin lintujen parvi
peittää taivaan, niin Herra
Sebaot peittää kilpenä Jeru-
salemin. Hän suojelee sitä ja
pelastaa sen, hän varjelee

sitä ja suo sille turvan. Jes.
31:5

26.9. Mutta asuisiko Jumala
maan päällä? Taivasten
taivaatkaan eivät ole sinulle
kyllin avarat – miten sitten
tämä temppeli, jonka olen
rakentanut! 1 Kun. 8:27

27.9. Mutta hän on vastannut
minulle. ”Minun armoni
riittää sinulle. Voima tulee
täydelliseksi heikkoudessa.”
2 Kor. 12:9

28.9. ”Nyt on pelastus tullut,
meidänkin Jumalallamme on
kuninkuus ja mahti ja hänen

Voidellullaan valta. Nyt on
Syyttäjä syösty alas, tuo, joka
meidän Jumalamme edessä
syytti veljiämme päivin ja
öin.” Ilm. 12:10

29.9. Hän on lähellä sitä, joka
huutaa häntä avuksi, sitä,
joka vilpittömästi kääntyy
hänen puoleensa. Ps. 145:18

30.9. Ylistys hänelle, joka pystyy
voimallaan vahvistamaan
teitä, niin kuin ilmoittaa
evankeliumi, jota minä julis-
ta, sanoma Jeesuksesta Kris-
tuksesta, se paljastettu salai-
suus, joka on ikiajoista saak-
ka ollut kätkettynä! Room.
16:25

1.10. Vaikka kuritus ei sitä
vastaan otettaessa koskaan
tunnu iloiselta vaan ikävältä
asialta, se lopulta antaa näin
valmennetuille hedelmänsä:
rauhan ja vanhurskauden.
Hepr. 12:11

2.10. Hän antoi itsensä lun-
naiksi kaikkien puolesta,
todistukseksi Jumalan tarkoi-
tuksesta, kun oikea aika oli
tullut. 1 Tim. 2:6

3.10. Älkää juosko rahan peräs-
sä, vaan tyytykää siihen, mitä
teillä on. Jumala on itse
sanonut: ”Minä en sinua
jätä, en koskaan hylkää.”
Hepr. 13:5

Merkkipäiviä

******************
Kurkijokelaisen entinen pää-
toimittaja ja Kurkijoki-Säätiön
pitkäaikainen puheenjohtaja

Eino Vepsä
täytti 70 vuotta 22.9.
Loimaalla. Hänen entinen
kotinsa oli Kurkijoen Haapa-
vaarassa. Lämpimät onnittelut
kaikilta lukijoilta!

Käytyäni viikonloppuna kolmen vuoden tauon jäl-
keen Venäjän Karjalassa ja Kurkijoella jäin mietti-
mään pakkoluovuttamamme alueen tulevaa kohtaloa.
Leikkimielisesti pohdin Uitonsalmella aikaani kulut-
taessani, kun toiset Kalakurjet kalastivat, mitä minä
tekisin, jos saisimme Karjalan takaisin.

Minä olen jo aiemmin sanonut, että jos Karjala saa-
taisiin takaisin, muuttaisin välittömästi Kurkijoelle ja
panisin – Kurkijoki-Säätiön avus-
tuksella ja luvalla tietenkin – Paikal-
lislehti Kurkijokelaisen pystyyn siel-
lä, missä sen olisi koko ajan pitänyt
ilmestyä. Mutta sen ohella, että toi-
mittaisin Uutta Kurkijokelaista ja kertoisin sekä pai-
kan päälle muuttaville että tänne nykysijoille jääville
kaikista tapahtumista ja muuton edistymisestä Kurki-
joella, osallistuisin yhteisten asioiden ja tehtävien hoi-
toon.

Ensimmäisiä tehtäviä olisivat vedenpuhdistamon ja
kaatopaikan rakentamiset. Vettä tietenkin saisimme
aluksi rahdattua pulloissa täältäkin, mutta pidemmän
päälle tarvittaisiin puhdasta vettä hanoistakin. Siivot-
tavaa ja jätteiden pois keräämistä riittäisi meille kai-
kille sinne muuttaville vuosiksi eteenpäin. Tuntuu us-
komattomalta, kuinka niinkin pieni väestö, kuin Kur-

kijoella tällä hetkellä asuu, on saanut roskastettua joka
ikisen niemen ja notkon. Uitonsalmellakin kauniit ran-
nat ovat täynnä pulloja, ruokakääreitä, auton renkaita,
rautaesineitä, jopa kaljakoreja, kenkiä jne.

Kasvavien honkien tyvistä on kirveellä veistelty
lastuja, joilla on sitten nuotiot sytytetty. Ei ole miten-
kään välitetty, vaikka puu sen ansiosta joskus kuolisi
tai rungon ohennuttua myrskyllä kaatuisi. Katselin

touhua aika tyrmistyneenä.
Toisaalla näkee, että raharikkaat ve-

näläiset ovat alkaneet rakentaa myös
Karjalan alueelle. Voi olla vaikeaa
enää tästä syystä saada aluetta takaisin.

Venäläisiähän ei ole syytä suomalaisiksi muuttaa, jo-
ten uudisrakentajat joutuisivat jättämään ehtoisat ko-
tinsa ja muuttamaan uusille asuinsijoille rakentamaan
jälleen uusia rakennuksia, kuten suomalaiset evakot
aikoinaan joutuivat tekemään.

Monenlaisia ajatuksia ja monenmoisia vaihtoehto-
ja mielissämme liikkuu. Siitä kuitenkin pitää olla tyy-
tyväinen, että me karjalaisjuurisetkin olemme päässeet
isiemme maihin tutustumaan. Vielä alle 20 vuotta sit-
ten sekin tuntui utopistiselta ajatukselta.

Raija Hjelm

”… silloin riemun
suuri soitto Karjalasta

kajahtaa.”
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1. Minä vuonna Bodominjär-
ven kolmoismurha tapah-
tui?

2. Minkä maan ex-presidentti
on Lech Walesa?

3. Paljonko maanteitse tulee
matkaa Kilpisjärveltä
Helsinkiin?

4. Mikä on katafalkki?
5. Millä nimellä kutsuttiin

Neuvostoliitossa 1980-
luvulla Mihail Gorbatsho-
vin valtakaudella alkanut-
ta uudistuspolitiikkaa?

6. Minä vuonna Turku
paloi?

7. Mikä merenselkä erot-
taa Turun saariston
Ahvenanmaan saaris-
tosta?

8. Mihin eduskunta pake-
ni pommituksia talvi-
sodan aikana?

9. Mikä on Puolan va-
luutta?

10. Paljonko televisio-
maksun maksajia oli
huhtikuussa 2004?

Meidät kastettiin samal-
la vedellä Forsbackalla,
Nyholm toimitti kasteet.
Tämä oli alkua sille pitkäl-
le kaveruudelle, jonka vas-
ta poismenosi katkaisi.

Varsinainen yhdessäolo
alkoi kansakoululla ja kou-
lun ulkopuolella. Pulpetissa
istuimme rinnakkain, kou-
lukuvissa rinnakkain, mo-
net olivat ne harmittomat
”vinkeet”, joita keksimme
vielä rippikouluikäisinäkin.

Asemalla käynti oli jän-
nittävä matka. Kun Eero
tuli hakemaan, ei isä voinut
kieltääkään, vaan kysyi:
”Paljonko Oskari antoi ra-
haa?” Tietysti minä sain sa-
man verran! Olimme Eeron
pyörällä liikkeellä, meillä ei
vielä silloin sellaista ollut.
Kuuppalankorven ylämäes-
sä pyörä ei ”vetänyt”, rutisi
vain. Eerolla oli konsti:
”Lasketaan molemmat ve-
det takarattaan juureen.”
Ensin vilkuiltiin, ettei ku-
kaan näkisi. Se temppu aut-
toi, tielle vain jäi märkä
läikkä!

Koulun kuusijuhlassa
olimme vaihtolahjoinem-
me. Kun en kotona muista-

nut, miten Eeron sukunimi
kirjoitetaan, niin isä jukersi
sen karamellipussin päälle.

Niin meni kouluaika, tuli

talvisota, oltiin evakossa –
ja palattiin takaisin. Ei juuri
sellaista päivää ollut, ettei
olisi tavattu. Nukkumisaika

tuppasi jäämään vähiin.
Kujeet vetivät joskus

puoleensa. Päätimme yhte-
nä syksyiltana lähteä ome-
navarkaisiin. Otettiin pieni
säkki mukaan, eihän tas-
kuissa paljon kulje. Niin
mentiin Martikaiseen ja
täytettiin säkki.. Vasta tielle
tullessa maisteltiin. Siinä
tuli ajatus, miltähän Hon-
gellin omenat maistuisivat.
Maistelu osoitti ne parem-
miksi, joten Martikaisen
omenat kaadettiin puun
juureen. Säkki täytettiin uu-
delleen. Mahtoivat myö-
hemmin ihmetellä Hongel-
lissa, mistä erilaiset omenat
olivat peräisin.

Elisenvaarassa oli erään
palaneen talon kellarikerros
ehjä. Tontilla oli keppejä,
joissa oli varoituslappu:
”Alue miinoitettu!” Sekös
meitä kiinnosti. Olimme
nähneet, miten pioneerit
raivasivat miinoituksia.
Teimme samoin, ei yhtään
penaalia. Sitten kellarin ik-
kunasta sisään. Siellä oli
joku iivanan pioneerivaras-
to ym. sotatarviketta.

Suojelusenkeli varjeli
Kävimme siellä usein,

toimme polkumiinan isku-
reita ja kiväärin patruunoi-
ta, jotka oli pakattu puulaa-
tikoihin, joissa oli kantolen-
kit. Kerran meillä oli sellai-
set pyöriemme takana.
Ajattelimme poiketa juo-

Eero Mäkikoski 1927-2005
massa limonadit. Oltiin
hörppimässä, kun huomat-
tiin poliisi Nikkarin katse-
levan ojassa kumollaan ole-
via pyöriämme. Ihme, ettei
hän kajonnut laatikoihin.
Hän ajatteli kai, etteivät ne
mitenkään voineet olla täy-
sinäisiä.

Meidän aikamme ei kui-
tenkaan kokonaan kulunut
noissa ”omatekoisissa” hu-
vituksissa, vaan päivät teh-
tiin oikeaa työtä, sitä mitä
aikuisetkin. Olin Eeron ko-
tonakin heinä- ja puintiai-
kaan aika-ajoin töissä. Mut-
ta ans’ olla, kun ilta koitti,
silloin alkoivat meidän hu-
vitukset. Kesäaikaan nukut-
tiin monesti päivän päät-
teeksi heidän aitassaan.

Sotaromu kiinnosti mei-
tä. Jälkeen päin olemme
päivitelleet, että meillä on
ollut pitkämielinen suojelu-
senkeli, koska me kan-
noimme kuolemaa sylis-
sämme.

Oli viimeisiä iltoja Mi-
krilässä. Päätimme tehdä
kunnon lähtöpaukun, sellai-
sen, että se kuuluisi. Koko-
simme loput trotylit, niistä
”saippuoista” tuli 20 litran
meijeriastia lähes täyteen.
Sen me kannoimme meidän
hakaan noin kaksi metriä
korkean, laakean kiven
päälle. Sytyttimenä toimi
käsikranaatti erikoisella ta-
valla, että ehdimme kar-
kuun. Olimme noin puolen

kilometrin etäisyydellä,
kun repesi.

Kuulimme jälkeen päin
huhuna, että vt. ratavahti oli
heittänyt kapsäkit resinaan
ja veivannut Elisenvaaraan
ja ilmoittanut siellä: ”Ryssä
on tulossa!”

Samana iltana, jolloin oli
jo myöhäistä, ihmettelim-
me, mitä Kantasella tehtiin,
kun oli täysvalaistus ja ovet
auki. Menimme eteiseen, ja
virrenveisuu tulvi vastaam-
me. Virsi oli rippikoulussa
opittu, niin me yhdyttiin sii-
hen voimallisesti. Heillä oli
lähtöhartaushetki ja lähtö-
virsi. Meitä ylistettiin, Onni
piti vielä puheen ja veisat-
tiin.

Aika kuljetti, vei meidät
Ferrarialle töihin, meissä
kun ei ollut sitä ”isännänai-
nesta”. Viimeiset vuodet
ovat olleet puhelimen va-
rassa – pitkiä muisteluksia
Mikrilästä kertaillessa. Yh-
dessäolomme kaikki tapah-
tumat ovat muistoissani
niin elävinä kuin käsin kos-
keteltavissa.

Olimme Iekku ja Eku.
Nyt sinut on kutsuttu odot-
tamaan ylösnousemusta. Se
ei kestä kauan, sillä Her-
ramme sanoo: ”Päivä mi-
nun asunnoissani on tuhat
muualla.”

Mennyttä yhdessäolo-
amme lämmöllä muistaen,

E A-s

Eeroa muistellen

Taitoja testattu on taitoavaimilla,
niiden suorittaminen mielessä jokaisella.
Myös opintokerhoja ahkerasti on pidetty,
niillä historiaan ja ruoanlaittoon perehdytty.

Marttoja muistettu on ansiomerkein,
myös monet kummut ovat peittyneet seppelein.

Rummunsuon marttakerholaisia retkellä 1960-luvun alussa.

Rummunsuon marttakerho-
laiset rotinoilla 6.2.2001

Kojonkulmalla Airi-
mummon luona.

Rotinat vietiin Saana-vau-
valle ja nuorelle äidille Tai-

na Lehdolle. Takana vasem-
malta Marja Tirri, Vieno

Lerkki, Raili Virtanen, Tyy-
ne Lehtonen, Sinikka Sikiö,
Maija-Liisa Veikkolainen ja

Riitta Mikkola. Edessä va-
semmalta Ritva Kätkä,

mummo Airi Pullinen, jon-
ka sylissä tyttärentytär Saa-

na Lehto, ja Helvi Säteri.

Onnitteluja saaneet on jäsenet, ystäväseurat,
tapana  leipoa on myös rotinat.
On vuosia vierinyt jo kuusikymmentä,
nyt muistetaan perustajia lämmöllä.
Ovat kaikki martat kiitoksen ansainneet,
jotka toiminnallaan ovat
kortensa kekoon kantaneet.

Riitta Mikkola

JATKOA SIVULTA 1

Lukan sukuseura kokoontuu lauantaina 15.10.2005
klo 13 alkaen Juhlatalo Marimbaan (Akselintie 3, Nakkila).
Ohjelmassa mm. Hiitola-aiheinen esitelmä, musiikkiesityksiä ja
vuosikokous.
Osallistumismaksu, joka sisältää ruoan ja kahvin, on 25 E aikuisil-
ta, lapset 4-12 v. puoleen hintaan ja sitä nuoremmat ilmaiseksi.
Maksu suoritetaan juhlapaikalla.
Ilmoittautumiset keskiviikkoon 5.10. mennessä

Jari Lukka, puh. (02) 647 9106, jari.lukka@dnainternet.net
Heli Lukka, puh. 040-731 0058, heli.lukka@satshp.fi

TERVETULOA!

Tapahtumia

Turun Karjalainen Näyttämö esittää
A. Aallaksen komediallisen pienoisnäytelmän

RIEMUAVIOLIITTO
ohjaus: Maili Suutari
su 2.10. klo 18, ti 11.10. klo 19 ja su 16.10. klo 15 ja 18.
Karjalatalolla, Itäpellontie 2, Turku.
Tied. Helena Aro, puh. 040-703 3120 (ei virka-aikaan)

Muistettavaa
Lappeenrannan Kurkijokelai-
set. Aloitamme syksyn kokoontu-
miset su 2.10. klo 13 Siiri Hortta-
naisella, Koulukatu 34 A 26, Lap-
peenranta. Tervetuloa.

Loimaan Seudun Karjalaseura
ry järjestää Karjalaiset iltamat
pe 7.10. klo 19 Loimaan Heimo-
linnassa. Ohjelmaa ja lopuksi
tanssit.

Turun Karjalainen Näyttämö
esittää pienoisnäytelmän Rie-
muavioliitto su 2.10. klo 18 Tu-
run Karjalatalolla, Itäpellontie 2.
Tied. Helena Aro, puh. 040703
3120 (ei virka-aikaan).
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ta olen huolissani siitä, ke-
hittyvätkö lapset liian nope-
asti kokeilemaan aikuisuut-
ta, kun eivät kuitenkaan ole
siihen vielä kypsiä.

Jätän tuon itseäni vii-
saampien huoleksi, sillä
kaikkihan on muuttunut, ei-
vätkä vanhukset pysy kyy-
dissä mukana ja monet ei-
vät sen kummemmin halu-
akaan. Taidan itsekin kuu-
lua näihin viimeksi mainit-
semiini, sillä olen tullut sa-
nanmukaisesti ”lapsenmie-
liseksi”. Eräänä päivänä
pikku Elias pyysi mummil-
taan mansikoita. Mummin
vastaus, että mansikka-aika
oli mennyt jo ohi, ei miel-
lyttänyt poikaa. Pikku taa-
pero mietti ja katseli varpai-
taan tokaisten: ”Mansikat
ovat menneet jo tästä ohi”,

ja näytti vielä kädellään
tiensuuntaan.

Laitoin liivejäni päälle
Petrastiinan seuratessa vie-
relläni, jolloin hän kysäise-
mään, miksi vaatekappalet-
ta kutsutaan. Kuullessaan
nimen rintaliivit, kysyi tyt-
tö: ”Kuinka monen päivän
päästä minä saan käyttää
rintaliivejä?” Selitin, että
hänellä tavallaan on jo rin-
taliivit, kun hänellä oli kak-
siosainen uimapuku. Ei tai-
tanut tyttö olla vastauksee-
ni tyytyväinen, kun tokaisi:
”Se on uikkareiden yläosa,
ja kun äiti osti sen, sai sa-
manlaiset housutkin. Sait-
kos mummo sinäkin hou-
sut, kun ostit rintaliivit?”

Siru-tyttö taas pienenä
halusi lentää ja kyseli mi-
nulta mahdollisuuksiaan
katsella yläilmoista, mitä
täällä maan päällä tehtiin.
En kysymykseen muuta-
kaan ehtinyt vastaukseksi

keksiä kuin enkelit. Pienen
miettimisajan jälkeen tuli
kysymys, milloinka tulisi
hänen vuoronsa muuttua
enkeliksi. Koetin huonon
ymmärrykseni kera keksiä
kysymykseen vastausta ja
kun en parempaakaan kek-
sinyt, sanoin, että kuoleman
jälkeen.

Kun tyttö kävi sohvalle
pitkäkseen ja pidätteli hen-
gitystään, pelästyin. Kyse-
lin, onko hänellä hengitys-
vaikeuksia, johon tyttö sa-
noi vain kokeilevansa
”kuolemaa ja oloa vähän ai-
kaa enkelinä”. Kun vähän
vihaisena kielsin sellaiset
kokeilut, tuumaili tyttö: ”Ei
noihin aikuisiin voi luottaa.
Ne käskee ja kieltää.”

Lopulta selvitin Sirulle
perusteellisesti niin enkelit
kuin kuolemankin ja ettei
enkelinä oloa voi kokeilla.
Tuntui siltä, ettei hän ym-
märtänyt, mitä kerroin,

mutta en osannut parem-
paakaan selvitystä antaa.
Lopuksi päädyimme siihen,
että hän katselisi sitä Suo-
jelusenkeli-tauluaan, jossa
enkeli pitää lapsen kädestä
ja he kulkevat yhdessä huo-
non sillan yli.

Joskus nuo pienet suloi-
set jälkeläisemme osaavat
esittää niin kimurantteja
kysymyksiä aikuisille, että
täytyy ihmetellä heidän ai-
votoimintaansa, että mitä
kaikkea he ajattelevatkaan.
Kunpa osaisimme olla heil-
le se suojelusenkeli kautta
elämän, mutta kukaan ei
selviä ilman kolhuja elä-
mäntaipaleeltaan, nekin
kun kuuluvat elämäämme.
Koitetaan kuunnella lasten
mielipiteitä ja vastata hei-
dän kysymyksiinsä ymmär-
ryksemme puitteissa.

Aino Koppi

Lapsensuusta
On vanha sanonta, että

”Lapsen suusta kuulee to-
tuuden”. Varmasti sanonta
pätee vieläkin, nyt kun on
aikaa oikein istua ja ihme-

tellä lasten kehittymistä ja
aikuistumista, mikä ei tosin
aina tapahdu kuin minun
nuoruudessani. En haluaisi
olla kehityksen tiellä, mut-

Piha-aitassa Riitta Veijalainen poseeraa kivennapalaisen
Riitta Veijalaisen patsasnavetan piirrosten vieressä.

Pieni mutta tasokas retki-
ryhmämme Äijälän pää-
oven portaikolla.

Äijälä vietti 25-vuotisjuh-
laansa elokuussa 2005. Vit-
riinien edessä vasemmalla
Hiitolaiset ryn puheenjohta-
ja Margit Räsänen, keskellä
oppaamme Kaarina Lannet-
ta vierellään karjalaisuuten-
sa löytänyt kuskimme Jari ja
äärimmäisenä oikealla vara-
puheenjohtajamme Sylvi
Merta-Junkkari.

Äijälän retki
Hiitolaiset ry teki sun-

nuntaina 4.10.2005 retken
Äijälään. Kohteena Äijälä-
talo on todella mielenkiin-
toinen. Saavuimme perille
hiukan ennen sovittua ruo-
kailua. Odotellessamme
nautimme kauniista ympä-
ristöstä. Meitä oli vastaan-
ottamassa Kangasalan Kar-
jalaisten puheenjohtaja
Kaarina Lannetta. Pääsim-
me tutustumaan piha-aitas-
sa olevaan näyttelyyn, jo-
hon oli kerätty Kivennavan
pylväsnavetoiden piirros-
malleja sekä pienoismalli
Kivennavan yhdestä talosta
pihapiireineen. Piha-aitan
näyttelyt ovat vaihtuvia.

Pihapiiriin tutustumisen
jälkeen pääsimme tutustu-

maan ja maistelemaan pito-
pöydän antimia. Ruokailun
aikana Kaarina Lannetta
kertoili meille ensinnäkin
Äijälän syntyhistoriasta,
siitä miten Kangasalan Kar-
jalaiset talkootyöllä olivat
kunnostaneet talon nykyi-
seen kuntoonsa ja miten ta-
loon vähitellen syntyi siir-
tokarjalaisten evakkomat-
koilla tuoduista esineistös-
tä näyttely kertomaan me-
netystä Karjalasta.

Äijälässä esineet, kudon-
naiset, kirjat, valokuvat ja
muu materiaali on taltioitu
museotarkoitusta varten.
Aineistoa laitetaan mahdol-
lisuuksien mukaan esille
yleisöä varten. Tätä tehtä-
vää hoidetaan yhteistyössä
yliopistojen kanssa.

Kaarina Lannetta toimii
myös Kangasalan kunnan
oppaana, joten ruokailun
yhteydessä saimme kuulla
mielenkiintoisia asioita vie-
railukunnastamme.

Ruokailun jälkeen Kaa-
rina opasti meitä näyttelys-
sä. Hänen kertomuksensa
olivat todella mielenkiin-
toista kuultavaa. Ryhmäm-
me oli niin pieni, että pää-
simme tutustumaan tämän
hetkisen tutkijan tiloihin ja
niissä oleviin museotava-
roihin. Näkemämme teks-
tiilit herättivät kyllä mie-

lenkiintoa; olihan siellä
upeita käsitöitä ja ihan ta-
vallisia käyttövaatteita.

Meillä oli mukavasti ai-
kaa tutustua asioihin, ja asi-
antunteva opas Kaarina
vastaili kysymyksiimme.

Onnistuneen päivän yh-
tenä mittana voitaneen pi-
tää sitä, että nuori kuskim-
me jo ruokailun aikana to-
tesi, että hänelläkin taitaa
olla ainakin toisen isovan-
hemman puolelta juuret
Karjalasta. Asia, josta hä-
nen perheessään oli vain
kuiskittu, mutta päivän ai-
kaan puhelinkeskusteluin
selvisi, että mummo taisi
olla Antreasta. Meidän mui-
den ”veteraanien” lisäksi
hänkin taisi saada Karjala-
pureman.

Äijälä oli niin mukava
kokemus, että suosittelen
sitä teille kaikille. Kun mat-
kailette Kangasalalle, niin
käykää Äijälässä. Nykytie-
don mukaan näyttely on
avoinna sunnuntaisin klo
13-17. Kuitenkin tapaamis-
tilat ovat todella varattuja,
eli ruokailu ilman etukä-
teissopimusta on lähes
mahdoton tilanne. Kuulem-
ma hääjuhlavarauksia on jo
jopa vuodelle 2007. Lisätie-
toa saa netistä osoitteesta
www.kangasalankarjalaiset.fi.

MT
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Jokasyksyiseen tapaan-
sa Kalakurjet levitti siipen-
sä ja lensi Kurkijoelle ka-
lastamaan. Matka tehtiin
linja-autolla, joka olikin lä-
hes viimeistä paikkaa myö-
ten täynnä.

Matkustaminen ei Kala-
kurkien porukassa käy pit-
käksi, sillä joukossa on toi-
nen toistaan hauskempia
matkalaisia. Korttipeli on
myös käynnissä koko mat-
kan, joten silläkin tavalla
voi aikaansa kuluttaa. Mat-
kalla myös poiketaan välil-
lä ”tankkaamaan” tai ”pois
heittämään”. Välillä tanka-
taan autoa ja välillä matka-
laisia. Auto tosin kannattaa
tankata vain ja ainoastaan
Venäjän puolella, sillä vii-
me viikonloppunakin Vii-
purissa bensan hinta huiteli
noin 50 sentissä litralta.

En ole kolmeen vuoteen
Venäjällä ja Kurkijoella
käynyt, joten huomasin eri-
tyisesti, että uusia raken-
nuksia oli matkan varrelle.
Hienon näköisiä taloja, joi-
ta poikkeuksetta ympäröi
korkea ja massiivinen aita-
us. Pihoihin ei pääse katse-
lemaan, vaikka ajaisi bus-
silla ohi.

Myös Kurkijoelle oli ra-
kennettu ainakin yksi uusi
talo. Nimittäin sahan ja
Lars Sonckin suunnittele-
man talon väliin oli raken-
nettu aidoin ympäröity
talo, jota vuokrataan turis-
teille. Talossa ja saunara-
kennuksessa on yhteensä
18 vuodepaikkaa. Talo oli
siististi rakennettu. Siinä
oli yhteisen ruokailutilan,
makuuhuoneiden, keittiön
ja WC-tilojen lisäksi ma-
kuuhuoneet ja muun muas-
sa pieni uima-allas.

Sauna oli kookas suih-
kuineen ja pukuhuonei-
neen. Kiuasta lämmitetään
pukuhuoneen puolelta, niin
ettei polttopuita tarvitse
kantaa saunaan eikä läm-
mittäjän tarvitse mennä
kuumaan huoneeseen.

Kalakurjet Uitonsalmella

Kilpailu
Kalastuskilpailu, jota

varten matkaan oli lähdetty,
järjestettiin lauantaiaamuna
Uitonsalmella. Korpsaareen
vievää tietä oli vähän yritet-
ty parannella, mutta linja-
autolla sinne ei olisi ollut
mitään asiaa, joten saimme
paikallisilta kaksi pakettiau-
toa, joihin lastauduimme
kaikkine kalastusvehkei-
nemme.

En ole muistaakseni kos-
kaan ollut yhtä mielenkiin-
toisessa kyydissä. Kan-
noimme Raholan koululta,
jossa majoituimme, puu-
penkit autojen lavoille. Niil-
lä istuimme enemmän tai
vähemmän turvallisesti
puolelta toiselle heittelehti-
en. Toinen autoista oli taval-
linen pakettiauto. Toinen oli
pressulla katettu avolava-
auto, joka tulomatkalla al-
koi keittää. Kyydissä olleet
kävelivät loppumatkan.

Tavallista saalisuhoa ei
ennen kilpailua ollut aiem-
paan tapaan havaittavissa.
Jotenkin porukka oli lyötyä
jo ennen kisaa. Voi, kun se
Ahti joskus antaisi Laato-
kan rannallakin Pietarin ka-
lansaaliin tai edes osan sii-
tä, niin porukka innostuisi
taas puhkumaan. Nimittäin
osa matkan viehätyksestä
on ainakin ennen ollut se

mahdoton itsevarmuus, jol-
la matkaan on lähdetty. Nyt
siitä ei ollut kyllä tietoa-
kaan.

Kun kello tuli kymme-
nen paikallista aikaa, aina-
kin 20 innokasta kalastajaa
levisi pitkin rantoja. Heillä
oli kolme tuntia aikaa saa-
da muovikassinsa täyteen
kalaa. Osaa kalastajista al-
koi vähän ajan päästä palel-
taa, jolloin joku sytytti nuo-
tion.

Kaksi paikallista miestä
saapui soutaen paikalle.
Seurasin heidän tekemisi-
ään. He tulivat sorkkarauto-
jen kanssa paikalle, hajotti-
vat siihen elokuvaa varten
kesällä rakennettua lavas-
tetta. Sitten he kantoivat
pattingit veneeseensä ja
soutivat pois. Luulenpa,
että kun he ovat saaneet tar-
vikkeet käytettyä tai poltet-
tua, he saapuvat uudestaan
ja tekevät saman tempun.

Kun kalastusaikaa oli
kulunut vähän yli puoli tun-
tia, kuului kova huuto: Vei-
jalaisen Terttu oli saanut en-
simmäisen kalansa ja koko
kilpailun ensimmäisen ka-
lan. Silloin tuntui hienolta
olla nainen. Naiset ja mie-
het kilpailivat samassa sar-
jassa.

Saamattomuus
yleisintä

Yksi ja toinenkin kalas-
taja oli Viipurin Vihtorista
ostanut samppanjapullon
siinä tarkoituksessa, että
saisi tarjota voittajan mal-
jan kanssakilpailijoilleen.
Kun noin 2,5 tuntia oli kil-
pailtu ja kalasteltu, alkoi
yksi ja toinen avata pullo-
jaan ja tarjota niistä ”saa-
mattomanmaljoja” kohtalo-
tovereilleen.

Kun kello tuli 13, olivat
kaikki kalastajat paikalla, ja
alkoi selvitä, keillä kaikilla
oli saalista kasseissaan. Au-
tot tulivat meitä hakemaan,
ja pääsimme taas nautti-
maan ”hauskasta” kyydistä.

Raholan pihamaalla ka-
lansaaliit punnittiin, ja pal-
kinnot jaettiin sekä arvot-
tiin saamattomien palkin-
not. Kun palkinnot oli jaet-
tu ja asianmukaiset kuvat
otettu, grillattiin makkaraa
ja juotiin nuotiokahvit. Ja
kaikki maistuivat niin hy-

viltä. Meitä ei tarvinnut
kahta kertaa kehottaa otta-
maan. Kiitoksia emännille
ja isännille.

Raholan koulun henkilö-
kunta oli kovin totista.
Meille ei vain selvinnyt,
mistä kiikasti. Pilkkiretkeä
ei vielä varattu, mutta jos se
tehdään, niin luultavasti se
tehdään maaliskuun viimei-
senä viikonvaihteena.

Raija Hjelm

Tulokset
Onkikilpailun tulokset ja

upean pokaalirivistön saajat
ovat seuraavat.
1. Pentti

Kemppinen 304 g
2. Aaro Kojo 169 g
3. Terttu Veijalainen 141 g
4. Marja-Liisa Rae 67 g

Suurimman kalan na-
panneen kiertopalkinnon
voitti Pentti Kemppinen 96
gramman painoisella ahve-
nellaan. Suurimman saaliin
kiertopalkinnon pokkasi
tietenkin niin ikään Pentti
Kemppinen.

Ensimmäisen kalan nar-
rasi Terttu Veijalainen, jo-
ten hän sai Eka kalan kier-
topalkinnon. Kelloliike Ju-
hani Lankisen lahjoittaman
suurimman kalan pokaalin

voitti Pentti Kemppinen.
Saaliin painoa arvattiin

menomatkalla ennen kil-
pailua. Marja-Liisa Rae ar-
vasi vain gramman päähän
oikeasta painosta. Toinen
sija jakautui kolmen yhtä
lähelle arvanneen kesken.
1. Marja-Liisa Rae (- 1 g)
2. Mika Holm,

Rauno Piiparinen ja
Aaro Kojo (- 4 g)

Matkalla käytiin myös
tietokilpailu ”murresanois-
ta”, jotka kaikki oli poimit-
tu Unto Miikkulaisen Näin
ikkeä –kirjasta. Kisan voitti
Martti Meskanen, jolla oli
seitsemän kymmenestä oi-
kein.
1. Martti Meskanen 7 pist.
2. Jaakko

Veikkolainen 5 pist.
3. Pekka Riikonen  5- pist.

Saamattomia oli suurin
osa kalastajista, joten hei-
dän keskensä piti palkinnot
arpoa.
1. Kari Yläjärvi
2. Raija Laaksonen
3. Lauri Veijalainen
4. Jaakko Veikkolainen

Aaro Kojo kiitti palkin-
nonsaajien puolesta kilpai-
lun järjestäjiä ja palkintojen
lahjoittajia.

Palkintojen saajien oli helppo hymyillä auringon kanssa kilpaa.  Vasemmalta Marja-Liisa
Rae, Raija Laaksonen, Kari Yläjärvi, Pentti Kemppinen, Jaakko Veikkolainen, Lauri Veija-
lainen, Aaro Kojo ja Terttu Veijalainen poseeraavat palkintojensa kanssa.

Linja-autoamme ohjasi turvallisesti paikasta toiseen Mark-
ku Äikää, jolla itselläänkin on kurkijokelaiset (elisenvaara-
laiset) sukujuuret. Matkalaiset lahjoivat kuljettajansa kalas-
tushärvelillä (virvelillä?) toivoen saavansa Markun seuraa-
valla kerralla myös kalastamaan.

Sää suosi kalastajia. Reino Paju onkimassa Uitonsalmella.

Pokaalirivistö oli komea. Kaikkia palkintoja ei tosin saatu
jaettua, kun vain neljällä kalastajalla oli saalista punnitus-
paikalla. Moni suuri kala oli tosin käväissyt nykäisemässä,
mutta ei ollut tarttunut tarpeeksi tiukasti kiinni, jotta sen oli-
si saanut rannalle asti nostettua.

Kalakurjet Uitonsalmella
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Mauri Rastas ja Teuvo
Ahokas muistelivat Kurki-
jokelaisen viime numerois-
sa Elisenvaaran pommitus-
ta 20.6.1944. Rastas mietti,
mistä päin neuvostokoneet
suuntasivat Elisenvaaraan
ja Ahokas ihmetteli, että
hälytyksestä huolimatta
syntyi suuria tuhoja. Kat-
soin, mitä asiasta on kirjoi-
tettu aikaisemmissa Kurki-
jokelaisen numeroissa ja
Kurkijoki-kirjoissa (ks. lu-
etteloa lopussa).

Elisenvaarassa pommi-
tuksen alle lapsena joutunut
Esko Ahola oli vuonna
1994 käynyt Sota-arkistos-
sa tutustumassa 42. ilma-
valvontakomppanian (se si-
jaitsi tietääkseni Lahden-
pohjassa) sotapäiväkirjaan,
jonka mukaan ensimmäi-
nen radioviesti lähestyvistä
lentokoneista oli saatu
20.6.1944 klo 12.26. Hiito-
lan ilmavalvonta-asema oli
viestittänyt klo 12.28 ja
12.29 itäpuoleltaan Elisen-
vaaran suuntaan kaartavis-
ta koneista.

Ilmavalvontakomppani-
asta annettiin hälytys rauta-
tien puhelinlinjoja pitkin
etelään päin klo 12.31. Eli-
senvaara ei ehtinyt saada
viestiä, ennen kuin koneet
olivat jo päällä ja pommitus
alkanut klo 12.32. Sen si-
jaan Jaakkima, Ihala ja Ak-
kaharju olivat vastaanotta-
neet tiedon. Yleistä hälytys-
tä ei siis ehditty antaa Eli-
senvaarassa. Jää ihmettele-
mään, miksei hälytystä lä-
hetetty jo ensimmäisen
viestin saavuttua klo 12.26.

Myös toiseen pommitus-
aaltoon klo 12.38 osallistu-
neet koneet lensivät sota-
päiväkirjan mukaan eteläs-
tä Hiitolan itäpuolitse Eli-
senvaaraan ja poistuivat
Tervun ja Heinäsenmaan
kautta Laatokalle. Kolman-
nen pommituksen suoritta-
nut laivue sen sijaan kulki
Hiitolan eteläpuolelta ran-
nikkoa pitkin Lahdenpoh-
jan korkeudelle, mistä se
kaartoi etelään, pommitti
Elisenvaaraa klo 12.47 ja
poistui Hiitolan kautta ete-
lään.

Koneet tulivat
lännestä

Matti Rapo kertoo saa-
puneensa Elisenvaaraan
evakkojunan junamiehenä
Myllypellosta ja ehtineensä
istua hetken asemaraken-
nuksessa, kun junanlähettä-
jä oli huutanut vihollisko-
neita olevan tulossa Simpe-
leen suunnalta – siis suo-
raan lännestä. Rapon mu-
kaan koneet lensivät melko
alhaalla.

Sylvi Sainio (o.s. Tuo-
mainen) oli 13-vuotiaana
koulutyttönä äitinsä kanssa
Kotavaaranjoen varressa
runsas kilometri asemalta
itään. Hän kertoi minulle,
että kaikki kolme laivuetta
tulivat Suohovin peltojen
suunnasta – siis lännestä –
ja pudottivat pommit, en-
nen kuin ylittivät heidät.

Kirkkoherra Arvi Kujala siunaa Elisenvaaran pommituksen uhreja Kurkijoen hautausmaalla. SA-kuva. Puolustusvoimien
koulutuksen kehityskeskuksen kuva-arkiston luvalla.

Elisenvaaran suurpommituksesta
Koneet lensivät niin mata-
lalla, että lentäjien kasvot-
kin erottuivat. Tummanvih-
reänharmaissa koneissa ei
ollut lainkaan tunnusmerk-
kejä!

Tuohon aikaan 7-vuoti-
aan, Huutomäen tien var-
ressa puolentoista kilomet-
rin päässä asemalta luotee-
seen asuneen Pentti Koso-
sen kuvaus hyökkäyksestä
sopii sekin käsitykseen, että
koneet tulivat lännestä: en-
sin jyrinä ja sitten räjähdyk-
set. Itse katselin asemalta
nousevia savupilviä Soik-
kelin talon ikkunasta Huu-
tomäeltä, mutta mieleeni ei
ole jäänyt muistikuvaa ko-
neiden lentosuunnasta.

Kirjoitusten ja kuvausten
perusteella tuntuu todennä-
köiseltä, että kaksi ensim-
mäistä laivuetta ovat, tultu-
aan Laatokalta ja ohitettu-
aan Hiitolan itäpuolelta,
lentäneet edelleen luotee-
seen kohti Parikkalaa ja
kääntyneet jossain Haapa-
vaaran tienoilla jyrkästi
kohti Elisenvaaraa. Kol-
maskin laivue on nähtäväs-
ti tehnyt pitkähkön lenkin
länteen ennen kaartamis-
taan kohteeseensa. Onko-
han olemassa haapavaara-
laisten havaintoja lento-
suunnista? Kahden ensim-
mäisen laivueen Hiitolasta
lentämäksi matkaksi tulee
näin noin 35 km, kolman-
nen lentueen 70 km. Matka-
lentonopeudella 425 km/h
etenevä PE-2 -syöksypom-
mittaja olisi lentänyt 35 km
viidessä minuutissa, mikä
sopii yhteen ilmavalvonta-
komppanian kirjaamien ai-
kahavaintojen kanssa: 1.
havainto klo 12.26, pommi-
tus klo 12.32.

Kurkijoki Sodasta Evak-
koon -kirja mainitsee lento-
koneiden kokonaisluku-
määräksi 55. Mauri Rastas
kertoo laskeneensa Riekka-
lassa Elisenvaaran suun-
nasta Sianmäen yli Laato-

kalle palanneen yhteensä
54 pommaria eli hänen mu-
kaansa kolme 18 koneen
laivuetta. Sylvi Sainio laski
18, 20 ja 22 konetta, siis
yhteensä 60. Missään ni-
messä koneita ei ollut Teu-
vo Ahokkaan mainitsemaa
165:tä.

Suurin osa uhreista
siviilejä

Kurkijoki Sodasta Evak-
koon -kirjan mukaan ase-
malla oli sillä hetkellä kak-
si evakkojunaa ja yksi soti-
lasjuna, joissa arvioitiin ol-
leen tuhatkunta ihmistä.
Pommituksissa kuoli aina-
kin 134 ja haavoittui 136
henkilöä, joista suurin osa
oli Räisälän ja Kaukolan
evakkoja. Henkilövahinko-
ja lisäsi konekivääritulitus.

Esko Ahola kertoo Pää-
majan Huoltopäällikön Esi-
kunnan raportoineen 38
rautatievaunun vaurioitu-
misesta. Rapon mukaan ra-
tapihalla oli tuolloin 14 lä-
piajettavaa raideparia, jois-
ta pommituksen jälkeen
vain yksi oli kunnossa. Yöl-
lä klo 2 oli saatu kuntoon
kolme raidetta, ja aamulla
oli käytössä neljä matkusta-
jaratapihan ja viisi tavarara-
tapihan raidetta.

Teuvo Ahokkaan mainit-
semaa yhden koneen lentoa
Sortavalan radan suuntai-
sesti ennen suurpommitus-
ta ei löydy muista lähteistä.
Ahokas arvelee koneen
käyneen varmistamassa, et-
tei rataosuudella ollut junia.
Tosiasiassa radalla oli soti-
lasjuna, jonka Antero Ko-
monen kertoo lähettäneen-
sä puolenpäivän aikaan Ak-
kaharjusta kohti Elisenvaa-
raa. Juna ei onnekseen ehti-
nyt perille ennen pommi-
tusta.

Ahokas kysyy Elisen-
vaaran ratapihan kiskopari-
en lukumäärää. Kurkijoki
Kylästä Kylään -kirjan mu-
kaan 1930-luvun lopulla

Elisenvaaran ratapihalla oli
15–16 läpiajettavaa raidet-
ta, kuten oheisessa kartas-
sakin. Lisäksi oli useita
“pätkiä” eli “pusseja” eri
tarkoituksia varten, kuten
kartassa näkyvä uudelle ta-
vara-asemalle johtava “pus-
si”.

Vakoojat asialla?
Mauri Rastas pohtii, mi-

ten on mahdollista, että
neuvostokoneet osasivat
tulla paikalle juuri oikealla
hetkellä, kun evakkojunia
oli runsaasti paikalla. Hu-
huja suomalaisista pettu-
reista tosiaan liikkui. Puna-
koppalakkinen asemapääl-
likkö oli nähty puhelinpyl-
väässä, ja hänen arveltiin
lähettäneen viestejä viholli-
selle.

Antero Komonen on ker-
tonut, mitä todellisuudessa
tapahtui: toinen junanlähet-
täjistä, Mauri Heikkinen,
oli pommituksen jälkeen

viestiyhteyksien katkettua
lähtenyt Savonlinnan radan
varteen, kiivennyt punalak-
ki päässään puhelinpylvää-
seen ja asevelvollisena
viestikoulutuksen saaneena
antanut kenttäpuhelimella
ilmoituksen tapahtuneesta
suoraan päämajaan.

Vuonna 2001 ilmestyi
Jukka Piipposen kirjoitta-
mana ja Karisto Oy:n kus-
tantamana taistelulentäjä
Antti Tanin muistelmakirja
Jatkosodan Ässä. Tani ker-
too nähneensä ohikulku-
matkallaan Elisenvaarassa
junanlähettäjänä Kauhavan
lentosotakoulun aikaisen
kurssitoverinsa Väänäsen,
jota hän piti vakoojana.
Kuuden vuosikymmenen
kuluttua Tani oli saanut sel-
ville, että Väänäsen toimet
olivat sittemmin paljastu-
neet ja että hänet oli tuomit-
tu kuolemaan.

Lukijalle jää kuitenkin
epäselväksi, missä ja miten

Väänänen oli paljastunut ja
tuomittu. Antero Komosen
mukaan toinen Elisenvaa-
ran junanlähettäjistä oli yl-
lämainittu Heikkinen, toi-
nen oli Erkki Eerola. Ase-
mapäällikkönähän toimi
Valde Räihä.

Neuvostoarkistot
avautuvat

Tätä kirjoittaessani mi-
nulle soitti Annikki Söder-
holm (o.s. Kylliäinen), joka
on muun muassa Kurkijo-
kelaisessa kertonut pommi-
tuksen jälkeisistä tapahtu-
mista. Hän mainitsi käy-
neensä äskettäin TV1:n
kutsumana tuottaja Erkki
Rahkolan seurueessa Eli-
senvaarassa tekemässä
vuoden 1944 suurpommi-
tuksesta raporttia, joka näy-
tetään televisiossa ensi ke-
väänä.

Mukana olleella ilmaso-
tahistorioitsija Carl-Fredrik
Geust’illa oli hallussaan
Venäjän arkistoista hankki-
miaan asiakirjoja, joista
löytyy tietoja Elisenvaaran
pommituksesta. Hyökkäyk-
seen oli osallistunut sekä
hävittäjä- että pommikonei-
ta, muun muassa Petljakov
PE-2. Kohteet oli tutkittu
lentotiedustelulla. Lento-
korkeus oli ollut 3 000 m.
Ratapihalla raportoitiin ol-
leen 8–12 junaa, joista väi-
tettiin tuhotun 182 vaunua.
Seuraavaksi päiväksikin oli
suunniteltu pommituslento,
mutta pilvinen sää esti sen
toteuttamisen.

Annikki Söderholm lu-
pasi kirjoittaa Kurkijokelai-
seen Geustilta saamiensa
asiapapereitten tarkemmas-
ta sisällöstä.

Tapio Nikkari

Asiaa koskevaa kirjalli-
suutta (aikajärjestyksessä):

Juho Toiviainen: Elisenvaa-
ran verilöyly. Muistelma
15 vuoden takaa. Kurki-
jokelainen nro 23 ja nro

Osa Elisenvaaran rakennussuunnitelmaluonnosta vuodelta 1942. Suunnitelman pohjana on
ollut alueesta 1930-luvun lopussa Lappeenrannan radan valmistuttua tehty kartta.
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24–25, 1959.
Rainar Hakulinen: Kurkijo-

ki kylästä kylään. Kurki-
Säätiö 1971.

Rainar Hakulinen: Kurkijo-
ki sodasta evakkoon.
Kurki-Säätiö 1977.

Antero Komonen: 40 vuot-
ta Elisenvaaran tuhoisas-
ta pommituksesta. Kur-
kijokelainen nro 25,
1984 sekä Karjala nro
24, 1984.

Sylvi Sainio: Elisenvaara-
laistytön sota-ajan muis-
toja lapsuusvuosiltaan
1939–1944, 2. Kurkijo-
kelainen nro 14, 1994.

Ilkka Teperi: Evakkoreissu
kuoleman junalla. 50
vuoden takaisia tapahtu-
mia Elisenvaarasta. Kur-
kijokelainen nro 24–25,
1994.

Esko Ahola: Elisenvaaran
pommitus sota-ajan asia-
kirjoissa. Kurkijokelai-
nen nro 32, 1994.

Matti Rapo: Elisenvaaran
pommitus 20.6.1944.
Kurkijokelainen nro 48–
49, 1995, sekä kirjassa
Lumivaaralaisia Evak-
kotarinoita, toim. Kalevi
Rapo, Etelä-Suomen Lu-
mivaaralaiset ry. 2002, s.
150–155.

Olavi Kallioniemi: Elisen-
vaaran pommituksia
muistellessa. Kurkijoke-

lainen nro 36, 1999.
Jukka Piipponen: Jatko-

sodan ässä. Karisto Oy
2001.

Lauri Pajari: Pommisatees-
sa Elisenvaaran asemal-
la 18. ja 20.6.1944. Kur-
kijokelainen nro 11,
2002.

Sylvi Sainio: Palautetta Eli-
senvaaran pommitukses-
ta. Kurkijokelainen nro
12–13, 2002.

Pentti Kosonen: Lapsuute-
ni muistikuvia Elisen-
vaaran pommituksesta.
Kurkijokelainen nro 40,
2002.

Arvi Heinonen: Järkyttävä
muisto kesältä 1944. Tu-
hoisa pommitus Elisen-
vaarassa. Kurkijokelai-
nen nro 24–25, 2004.

Annikki Söderholm. “Mi-
kään ei ole unohtunut”.
Kurkijokelainen nro 24–
25, 2004.

Esko Ahola: Evakkojunam-
me Elisenvaarassa. Kur-
kijokelainen nro 24–25,
2004.

Mauri Rastas: Elisenvaaran
suurpommitus. Kurkijo-
kelainen nro 35–36,
2005.

Teuvo Ahokas: Elisenvaa-
ran pommituksesta
20.6.1944. Kurkijokelai-
nen nro 37, 2005.

Mielipide

Näin meille luvattiin:
- Pääsemme päättämään

EU:ssa
- Suomen itsenäisyys säi-

lyy tai vahvistuu
- Suomi säilyy liittoutu-

mattomana
- Suomeen tulee sijoituksia
- Suomeen tulee 100 000

työpaikkaa
- Suomen markka säilyy
- EU lisää hyvinvointiam-

me
- Saamme halpaa ruokaa
- Suomi on nettosaaja
- Suomen turvallisuus

lisääntyy
- EU on hyvä lastemme

tulevaisuudelle
- EU voi hillitä globalisaa-

tiota

- EU:n perustuslaki ei
muuta mitään

- Maataloudelle tulee py-
syviä tukia

- EU on rauhan projekti
- Saamme EU-rahaa
- EU:ta tarvitaan kaupan-

käynnin vuoksi

Todellisuus:
- EU päättää Suomen asi-

oista
- Suomi menetti itsenäi-

syytensä
- EU-jäsenyys merkitsee

yhteistä ulko- ja turvalli-
suuspolitiikka ja sotilaal-
lista liittoutumista

- Suomesta on viety pää-
omia paljon enemmän
kuin tänne on tuotu

Petos ja virhe,
joka pitää korjata!

Tapio Nikkari pisti
”Googlesta” satelliittikar-
tan Kurkijoen keskialuees-
ta Kurkijokelainen-lehteen
16.9.05. Sieltä internetistä
Tapion antamasta osoittees-
ta se kartta todellakin löy-
tyy. Kurkistakaa te, joilla
on mahdollisuus käyttää
nettiä.. Kiitos Tapiolle.

Yksi kohta Tapion selvi-
tyksessä kaivannee tarken-
nusta. Soskuanjoki laskee
todella Laikkalanlahteen

Satelliittikartta ja Soskuanjoki

- Työtä siirretään halvem-
piin maihin, Suomessa
on tosiasiassa yli 400
000 työtöntä ja yli 500
000 pätkätyöläistä

- Markka hävitettiin laitto-
masti ja korvattiin eurol-
la

- Pahoinvointi ja eriarvoi-
suus lisääntyvät

- Suomalaiset tukevat
EU:n maataloutta maksa-
malla nettojäsenmaksuja

- Suomi on nettomaksaja
yhä enemmän

- Joudumme mukaan kaik-
kiin EU:n tuleviin sotiin
ja kriiseihin

- EU on suurten yritysten
ja suurten jäsenmaiden
ohjaama harvainvalta

- EU kiihdyttää globalisaa-
tiota

- Perustuslaki tekisi EU:sta
liittovaltion, jonka lait
olisivat jäsenmaiden
lakien yläpuolella

- Maataloutta ajetaan alas
- EU:n taistelujoukkoja

käytetään sodissa unio-
nin ulkopuolella

- Saamme takaisin osan

omista rahoistamme
- Kauppa käy yhtä hyvin

ilman EU:ta esimerkiksi
Islannilla ja Sveitsillä

Kolme faktaa:
1. Suomi ei ole saanut EU-

jäsenyydestä mitään
sellaista hyvää, jota se ei
olisi saanut EU:n ulko-
puolella.

2. Suomi voi irtautua
EU:sta eduskunnan
enemmistön päätöksellä.

3. Suomesta voidaan tehdä
oikeudenmukainen hy-
vinvointiyhteiskunta
vain palauttamalla Suo-
men valtiollinen itsenäi-
syys ja oma lainsäädän-
tövalta EU:sta irtautu-
malla.
Tässäpä miettimisen ai-

hetta EU:n kannattajille.

Uimosen Eino
Turusta

Lähde: Vapaa Suomi –
lehti nro 6/2005

Korpisaaren pohjoispään
kohdalla, mutta lehdessä ol-
leessa kartassa varsinaista
suuta ei näy, kylläkin ihan
oikeassa kulmassa jokiuo-
man kulku Soskuan jäl-
keen.

Sen sijaan satelliittiku-
vassa näkyy Laikkalanlah-
den jatkona oleva Otsanlah-
ti kapenevana “jokiuoma-
na”, mutta joka nykyään on
voimallisesti heinittynyt,
melko matala lahti. Lahden

pohjukkaan laskee Ohtoja,
joka on Ohtjärven lasku-
oja. Sen  ylittää Lahden-
pohjan maantie, josta erka-
nee vanha kylätie Tervuun
oikealle. Otsanlahden pel-
lot näkyvät kuvassa avoi-
naisina, sillä ne olivat Pap-
pilan alueen kolhoosin vil-
jelyksiä.

Toisaalla lehdessä ker-
rotaan, miten Karjalassa on
siirretty taloja kolhoosien
läheisyyteen paitsi työmat-

kan lyhenemisen vuoksi,
myös siksi, että sähkölinjat
oli siten helppo vetää.. Eräs
syy Otsanlahden kolhoosin
väen asuntojen siirtämättö-
myyteen on saattanut olla
se, että kylän talot olivat jo
valmiiksi sähköistettyjä ei-
vätkä välimatkatkaan olleet
järin pitkiä.

Pertti Hartikka

Turun Karjalainen Näyt-
tämö esittää lokakuussa
neljä kertaa A. Aallaksen
kirjoittaman komediallisen
pienoisnäytelmän Riemu-
avioliitto. Näytelmän on
ohjannut Maili Suutari.

Ensi-ilta on sunnuntaina
2.10. klo 18 Turun Karjala-
talolla, Itäpellontie 2:ssa.
Muut esitykset ovat tiistai-
na 11.10. klo 19 ja sunnun-
taina 16.10. klo 15 sekä 18.

Tässä ”hupaelmassa”
maatilat, vekselit, pantti-
kuitit ja hehtaarit sekoitta-
vat lemmenkiemuroita.
Ratkaiseeko raha vai rakka-
us, se jää nähtäväksi.

Lippuja voi tiedustella
Helena Arolta puhelinnu-
merosta 040-703 3120, kun
ei soita virka-aikaan.

Turun Karjalaisen Näyttämön pienryhmä Taikahelmi, vasemmalta Tuula Laitinen, Helena
Aro, Kalevi Pirttijärvi, Mira Niittymäki ja Aila Kautiainen, joista Helena, Kalevi ja Mira
ovat mukana myös Riemuavioliitossa.

Riemuavioliitto

Loimaan Seudun Karja-
laseura ry aloittaa juhlasyk-
synsä Karjalaisilla iltamil-
la, jotka pidetään perjantai-
na 7.10. klo 19 Loimaan
Heimolinnassa. Lippuja on
ollut hallituksen jäsenillä
myynnissä jo jonkun aikaa,
ja järjestelyt ovat hyvässä
vauhdissa. Puheenjohtaja

Musiikin tohtori Arja Kasti-
nen soittaa iltamissa kannelta.

Karjalaiset
iltamat Loimaalla

Eino Hyvönen odottaa pai-
kalle yli 200 ihmistä. Seu-
ran varsinainen 60-vuotis-
juhla pidetään joulukuussa.

Ohjelman juontaa Mark-
ku Ahokas, joka myös soit-
taa ja laulaa sekä laulattaa.
Hänen orkesterinsa tahdit-
taa ohjelman jälkeiset tans-
sit.

Musiikin tohtori Arja
Kastinen tulee kanteleineen
paikalle. Saamme kuulla
korkeatasoista kanteleen
soittoa. Muita esiintyjiä
ovat Sirkka Lukka, Anita
Repo, joka laulaa muun
muassa Veikko Lavin Eva-
kon laulun, Aila Suihko
sekä Loimaan Karjalakuoro
johtajanaan Armi Haata-
nen.

Karjalaiset ovat pystyttä-
neet paikalle buffetin sekä
myyntipisteen, jossa myy-
dään karjalaisia tuotteita.
Pääsymaksu iltamiin on 5
euroa.

Allekirjoittanut kyseli
taannoin kokemuksia Eli-
senvaaran suurpommituk-
sesta 20.06.1944 ja saikin
muutaman hyvin mielen-
kiintoisen puhelinsoiton.
Onhan myös täällä lehden
palstoilla ollut seikkaperä-
isiä muistamisia. On tietys-
ti kylmää sanoa tätä murhe-
näytelmää mielenkiintoi-
seksi, mutta kuitenkin tar-
kentavia lisäkysymyksiä
nousee esille.

Ilmeisesti pommarit tuli-
vat rataa pitkin Hiitolasta
päin. Pommareiden luku-
määrästä on hiukan eriäviä
lukumääriä, mikä saattaa
johtua esim. saattohävittäji-
en havaitsemisesta. (Vai
olivatko ne ns. maataistelu-
koneita?) Itse näin niitä
muutaman, “pieniä” olivat,
jotka eivät sisältyneet las-
kemiimme 54 kappaleeseen
pommareita. Meistä muuta-
mista tuntui, että ko. hävit-
täjät ampuivat näkemäänsä
liikettä maanpinnalla.

- Näkivätkö muut ko. hä-
vittäjiä? Vai tulivatko ne
erikseen, esim. Sortavalan
suunnasta?

Vielä Elisen-
vaaran suur-
pommituksesta

- Pommittivatko pom-
marit matalalta? (Monet nä-
kivät lentäjän kasvot.)
(Laakapommitusta ei kait
voi tehdä kovin matalalta.)

- Oliko pommareissa
kansallisuustunnuksia?

- Tietäisikö joku, mikä
oli pommareiden ja saatto-
hävittäjien tyyppi?

- Millaisia kokemuksia
muilla on hävittäjien tuli-
tuksista?

- Puhutaan kolmesta
pommitusaallosta. Tekivät-
kö nuo kaikki 54-60 pom-
maria kolme pommitusyli-
lentoa, vai oliko kolme lai-
vuetta à 18-20 pommaria,
jotka tyhjensivät murhalas-
tinsa yhdellä kertaa.

- Eikö oma ilmatorjunta
todellakaan kerinnyt tehdä
mitään? Eikö tätä yhtä tär-
keimmistä risteysasemista
kunnolla suojattu? (Ilmahä-
lytyshän oli annettu “reilus-
ti” aikaisemmin.)

Tiedoista ja kokemuksis-
ta on mukavinta kertoa leh-
temme palstoilla.

Mauri Rastas
Puh. 0400-706 805

Kuva pommituksesta
Ilmari Laukkanen lähetti Lahdesta toimitukseen va-

lokopion, joka on venäläisen lentäjän Elisenvaaran rau-
tatieaseman yllä pommitusten aikana ottamasta valo-
kuvasta. Koska se on valokopio, se ei ole tarpeeksi laa-
dukas lehteen laitettavaksi. Sitä voi kuitenkin käydä
täällä toimituksessa katsomassa.
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T I L A A

Koulukuja 7
32200 Loimaa

Avoinna:  Ti & Pe klo 9–14
puh. (02) 762 2551

Matkapuh. 050-521 3336

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

Asianajaja,
varatuomari Jari Heikman

varatuomari Kaarina Nylamo
varatuomari Katri Nieminen
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

MUSIIKKIVÄEN
PALVELUPAIKKA

Puh. 7622 950,
Oikokatu 3

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

LAATUA
EDULLISUUTTA

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

KELLOLIIKE
Juhani Lankinen Ky

Kauppalankatu 2, Loimaa
Puh. (02) 763 2760

(Kaupungintaloa vastapäätä)

KAIKKI PAIKAN PÄÄLTÄ

EHT-
liiton
jäsenErikoishammasteknikko

MARKO ROSENDAHL
Vastaanotto Heimolinnankatu 14 Loimaa

Ajanvaraus puh. (02) 763 1179

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

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

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

Kotimaan myynti:
Juhani Eklund p. 0400-530 979
e-mail: myynti@erlund-house.com

MELLILÄN HIRSITYÖ
Ysitie 345, 32300 MELLILÄ

ERLUND-talo

ONKS
TIETOO
VASTAUKSET
1. vuonna 1960
2. Puolan
3. 1 202 kilometriä
4. koroke, jolle ruumis-

arkku siunausta var-
ten asetetaan

5. perestroika
6. vuonna 1827
7. Kihti
8. Kauhajoelle
9. zloty
10. Viestintäviraston

ilmoituksen mukaan
2 022 000 kappaletta

Vanhojen uskomusten
mukaan on ollut olemassa
kaikenlaista vähän salape-
räistä metsänväkeä. Näihin
ovat kuuluneet haltiat, pei-
kot, menninkäiset, keijut,
erilaiset tontut, ja tietenkin
maahiset. Näihin todella us-
kottiin ja näihin olentoihin
liittyi monenlaisia usko-
muksia ja tarinoita, miten
mitäkin täytyi osata käsitel-
lä niin, että pysyttiin sopui-
sissa väleissä.

Monet sadut, joita lapse-
na kuultiin, kertoivat myös
näistä salaperäisistä oliois-
ta. Tontut varsinkin liittyi-

Terttu, Ketola (oik.), Aila Lähteenmäki ja Airi Vihavainen ihmettelemässä maahisen majaa.
Santtu Lähteenmäki filmasi tapahtuman. Raija Laaksonen otti tapahtumasta kuvan.

Terttu heitti kuohujuomaa maahisen komeaan majaan. Rai-
ja nappasi kuvan.

Maahisen maja
vät moniin satuihin ja tari-
noihin. Olihan riihitonttuja,
saunatonttuja, kotitonttuja
ja vaikka mitä tonttuja eri
paikkoihin sijoitettuina.
Nämä tontut eivät suinkaan
olleet niitä punalakkisia
joulutonttuja, joita alkoi
vasta joskus 1800-luvun
loppupuolella esimerkiksi
joulukorteista nähdä.

Korvatunturinkin Mar-
kus-setä lastentunnilla ker-
toi vuonna 1927 ensi kertaa
olevan tonttujen ja joulupu-
kin majapaikka. Sitä se sit-
ten kaikkien suomalaisten
mukaan onkin. Vieläkin.

Itselleni on vuosikym-
menten aikana muutamia
kertoja kuitenkin tullut jon-
kun asian yhteydessä esiin
maahisten kunnioittaminen.
Olimme Ivalossa jonain
vuonna siellä olevalla suku-
laisten ”kultavaltauksella”
vaskaamassa kultahippuja.
Silloin siskoni sanoi, että
aina ensimmäinen vaskoo-
lillinen täytyy heittää ”maa-
hiselle”. Näin tehtiinkin.

Jokatalvisella hiihto-
matkalla Lappiin Jerisjär-
ven maisemiin löytyy siel-
tä oikein virallinen ”maahi-
sen maja”. Valtava kuusi on
taivuttanut alaoksansa kuin
suureksi majaksi. Tämä
maja sijaitsee Juha Miedon
treenauslenkin alkupäässä.
Noin kolme kilometriä pit-
kä todella vaativa latu on
saanut nimekseen Juhan
kiekka tai Mietaan lenkki.
Joka talvihan sitä tulee kai-
kesta vaativuudestaan huo-
limatta muutamia kertoja
kierrettyä. Ensiksi täytyy
kuitenkin maahiselle antaa
lahjuksia. Tahtoo vain käy-
dä niin, että kuukkelit pitä-
vät huolen noista leipämu-
ruista tai suklaapalan sipa-
reista.

Kuitenkin viime kesä-
kuussa kotikunnaille teh-
dyllä matkalla löytyi ihan
oikea maahisen maja. Tul-
tuamme kummieni kotipai-
kalle Katajamäkeen Hiito-
lan Nehvolassa huomasin

heti ihan valtavan upean
sinne ilmestyneen majan.

Suuren suuri puu oli mä-
enrinteessä, ehkäpä tuulen
voimasta kaatua rojahtanut
pitkin pituuttaan maahan ja
nostanut juuriensa lisäksi
mahtavan kokoisen ruohon
peittämän maan mukanaan.
Se oli sitten muodostanut
komeista komeimman maa-
hisen majan.

Aina jonkun kotikonnuil-
le tultuamme avataan kuo-
hujuomapullo ja kipataan
menneen ajan kunniaksi.
Niin viime kesäiselläkin
matkalla. Heti kun Voutavaa-
ran Terho oli pullon avata
poksauttanut, sanoin, että en-

simmäinen tilkka kuuluu nyt
tuolle maahiselle, jonka ma-
japaikka tuohon rinteeseen
on ilmestynyt. Niin tehtiin.
Maahinen sai oman osansa
ja sitten vasta me muut.

Miten ihmeessä sitä joka
ikisellä matkalla koetaan-
kaan noita niin monenlaisia
”merkittäviä” tai peräti
merkillisiä mukavia tapah-
tumia? Toisaalta, taitaapa
olla niin, että kun siellä kul-
jetaan niin kuin muissa
maailmoissa, tahtoo tuo
mielikuvituskin tehdä omat
tepposensa. Mukava muis-
to kuitenkin tuostakin ta-
pahtumasta jäi mieliimme.

Terttu Ketola

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

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

Tarjoukset voimassa: perjantai - lauantai 23. - 24.9.2005.

Suomalainen
perunapussi 079

Atria Marinoitu
broilerin rintaleike

n. 900 g

3,99kg

Spar Porsaan maustettu
           Uunifilee  n. 1,2 kg

599
kg

Fazer Paahtosämpylät
390 g (5,10 kg)

Uutuus!

199
ps

Atria Saunapalvi
 350 g  (7,11 kg)

249
pkt

Valiojäätelö Maustetut
kermajäätelöt 1,0 l

179
pkt

Tuore
kuha-
file 1390

kg

HK Camping
grillimakkara
500 g (3,58 kg) 179

kg
2 kg (0,40 kg)


