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Kurkijokelaisen, hiitolalaisen ja karjalaisen hengen vaalija ja ajankohtaisten kysymysten selvittäjä
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Kuka olet ja mitä Sinulle
kuuluu?

Olen Liisa Annikki Pul-
linen ja syntynyt kesällä
1940 Karstulassa. Vanhem-
pani Mikko ja Katri Pouta-
nen ovat kotoisin Kurkijo-
en Tervusta. Olen heidän
lapsistaan toiseksi vanhin.
Veljeni Erkki on tullut tu-
tuksi Kurkijokelaisen luki-
joille monista kirjoituksis-
taan.

Sisaristani Eeva on syn-
tynyt Kurkijoella silloin,
kun perhe pääsi hetkeksi ta-
kaisin kotiin jatkosodan sy-
tyttyä. Sisareni Leena ja
Aino ovat paljasjalkaisia
vampulalaisia. Evakkomat-
kojen jälkeen lapsuus- ja
nuoruusvuoteni kuluivatkin
Vampulassa, mistä sitten ai-
kanaan lähdin maailmalle.

Avioiduttuani Eero Juha-
ni Pullisen kanssa muutin
Tampereen seudulle Lem-
päälään. Täällä olemme
asuneet samalla paikalla jo
runsaat 35 vuotta. Meillä on
yksi tytär. Hän asuu perhei-
neen melko lähellä meitä.
Heillä on 4- ja 6-vuotiaat
pojat.

Minkälaista työtä olet
tehnyt ja missä?

Ompelualan opintojen
jälkeen olin alan opettajana
muun muassa Nurmeksen
evankelisella kansanopis-
tolla. Lähetänkin tässä yhte-
ydessä Eino ja Marjatta Or-
panalle terveisiä Espoo-
seen. Heihin tutustuin Nur-
meksessa.

Ohjasin myös erilaisia
ompelualan kursseja joita-
kin vuosia. Varsinaisen elä-
mäntyöni tein kuitenkin it-
senäisenä yrittäjänä. Kol-

Liisa Pullinen on ylpeä
karjalaisista juuristaan
 ”Evakkoon lähtevät lapset itkivät veneessä
ja Tervuun jääneet kissanpennut rannalla”

misenkymmentä vuotta
pyöritin omaa ompelimoa.
Nykyään olen jo varsinai-
sen yritykseni lopettanut,
mutta ompelu on edelleen
mieluisin harrastukseni.

Mitä karjalaisuus Sinulle
merkitsee?

Koska juureni ovat Kar-
jalassa, olen karjalainen.
Nykyisin siitä on lupa olla
jopa ylpeä. Miten se ilme-
nee, on sitten jo eri asia.
Kumpi lie vaikuttanut
enemmän, verenperintö vai
satakuntalainen kasvuym-
päristö?

Perinteitä ylläpidän pu-

humalla omaa murretta
”kotikielenä” ja tietysti lait-
tamalla karjalaisia perinne-
ruokia: lihapaistia, piiraita,
lanttukukkoa yms.

Oletko käynyt
kotiseutumatkoilla?

Kotiseutumatkoja olen
tehnyt useita, ensimmäinen
tehtiin vuonna 1992. Men-
nessä ajateltiin, että men-
nään nyt, niin tuleepahan
sielläkin käytyä.. Mutta ta-
kaisin tullessa suunniteltiin
jo seuraavaa matkaa. Joku
kumma vetovoima tuolla
paikalla on – ympäristön
ankeudesta huolimatta.
Ehkä ne juuret ovat niin sy-
vällä Tervun kalliossa, ett-
eivät ne kerralla aukene,
vaan on mentävä aina uu-

delleen ja uudelleen.
Poutasen mäellä ei ole

kuin osa navetan kivijalkaa
jäljellä. Tuvan ja saunan
paikalla ovat tiilikasat.
Maisema on kuitenkin
sama kuin ennenkin.

Menneenä kesänä emme
enää päässeet pihaan asti,
sillä paikalliset olivat laitta-
neet puomin eteen ja vartio-
tuvan tien päähän. Vartijaa
ei näkynyt, mutta emme us-
kaltaneet puomia ylittää.

Kerro muistojasi
Karjalasta ja
evakkomatkoista

Evakkomatkojen muis-
tot minulla ovat tietenkin
vähäisiä, koska olin niin
pieni. Muistan pakkaamis-Varhaiskevään päivänä 2003 suku koolla kotipihallani Kuljussa. Vasemmalta Aino- ja Lee-

na-sisareni, Katri-äiti, Eeva-sisko, Erkki-veli ja minä. Tyttärenpoikani Onni on jo kyllästy-
nyt ja vilistää pois päin. JATKUU SIVULLA 4

Navetan kivijalka sortuu hiljalleen. Täällä Poutasen perhe asui viimeksi yli 60 vuotta sitten.

Usein kysellään iäkkääl-
tä ihmiseltä hänen pitkän
ikänsä salaisuutta. Eikä sii-
nä monestikaan ole mitään
erikoista. Aivan tavallista
arkipäiväistä touhua ja
puurtamista vaan, iloineen
ja suruineen.

Nyt minä kerron monen-
moiset kolhut taipaleellaan
kokeneesta “vanhuksesta,”
joka voi päivä päivältä aina
vain paremmin.

Paras lienee aloittaa ai-
van alusta, ihan sieltä syn-
nytystapahtumasta. Se lie-
nee ollut jompi kumpi Ris-

tolainen, Lapinlahden ky-
lästä Kurkijoelta. Eihän se
tietenkään vuorenvarmaa
ole, mutta melkein. Risto-
laiset päättivät myydä koko
tekeleensä pois heti tuo-
reeltaan, niitä kun kuleksi
jo omissa nurkissa ihan tar-
peeksi. Olivat myyneet en-
nenkin useita kappaleita,
eihän ne kaikki omiin nurk-
kiin sopineet.

Jotta tätä ei nyt kukaan
luulisi miksikään kauhu-
tarinaksi, pieni selitys lie-
nee paikallaan. Tämä van-
hus on tuoli. Tuiki tavalli-

nen vanhanaikainen tuoli,
joka oli jo päätynyt antikva-
riaatin pimeimpään nurk-
kaan odottamaan kohtalon-
sa täyttymystä.

Taiteilija Maria Pulkki-
nen, ystäväni jo vuosien ta-
kaa, tuli auringonpilkah-
duksena kurkistaneeksi juu-
ri siihen lokoseen ja niin se
tuoli vaihtoi omistajaa. Ma-
ria huomasi tuolin pohjasta
tekstin: Helmi Jussilainen,
Lapinlahti, Kurkijoki.

Siitä lähti asia rullaa-
maan. Maria soitti minulle
ja oli halukas saamaan lisä-

tietoja mahdollisimman
paljon, kun tiesi minunkin
olevan Kurkijoen tyttöjä.
Lupasin avittaa jos löydän
jotain valaisua asiaan.

Löysinhän minä. Tavasin
Kurkijoki Kylästä Kylään -
kirjan Lapinlahden osalta,
sieltä löytyi Helmi ja Maria
Jussilaisen nimet ja että he
olivat olleet pyhäkoulun-
opettajia. Lähellä heidän
kotiaan oli kaksi Ristolai-
sen taloa, joissa molemmis-
sa valmistettiin huonekalu-
ja. A, vot! Lisäksi piirsin
Lapinlahden kartan ja

Aurinko pilkisti löytöliiterin nurkkaan
merkkasin talotkin kohal-
leen, siinä se sitten oli tuo-
lin synnyinseutu. Eikä sitä
koskaan tiedä, mitä Pulkki-

sen Maria vielä keksii asi-
alle tehdä, ideoita häneltä ei
puutu, olen sen matkan var-
rella tullut huomaamaan!

Jos tuo tuoli osaisi pu-
hua, mitä sillä olisikaan
kerrottavanaan. Kuinka
monissa vesi- ja räntäsa-
teissa se joutui seisomaan
taivasalla ennenkuin pääsi
taas silloisen omistajansa
hoiviin.

Ja nyt sitten - adoptoitu-
na uuteen kotiin ja hellään
hoitoon - tuolin ihana van-
huus.

Onerva
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17.11.04 Kurkijokimuse-
olla järjestetään jälleen

VALOKUVA-
TALKOOT

klo 11-17. Ohjelmassa on
kuvien järjestämistä ja
kiinnittämistä taustapah-
veille. Työn lomassa tarjo-
taan kahvia ja pientä syötä-
vää. Tervetuloa mukaan
myös uudet talkoolaiset!
Ennakkoilmoittautumista
pyydetään puhelimitse
050-403 6050/Maria Kaup-
pinen tai sähköpostilla
kurkijokimuseo@auria.net

Minulla on neljä lasta, kolme poikaa ja tytär. Kun lausun
jotain isänä olemisesta, en siis ole asiassa ihan kokematon.
Lasten näkökulmasta isällä ja äidillä näyttää huoltajana ole-
van erilaiset roolit. Äidiltä odotetaan yhtä, isältä toista. Se
mitä nuo asiat ovat, ovat yllättävästi enemmän perinteisten
mies-nainen -roolimallien mukaisia kuin vanhempien todelli-
siin ominaisuuksiin liittyviä.

Uskon olleeni aika lailla sellainen uudenmallinen pehmo-
isä. Olen syöttänyt vellit ja puurot, vaihtanut vaipat, vienyt
hoitoon, nukuttanut päiväunille, lukenut iltasadut, siivonnut
oksennuksia. Olen sisällyttänyt isänä olemisen tapaani paljon
niitä asioita, joita äidit perinteisesti suomalaiskodeissa tekevät.
Nyt kun kolme lastamme ovat jo aikuisia ja neljäskin murros-
iässä, he kääntyvät kaikesta huolimatta isän puoleen perintei-
sissä miesten näkökulmiin kuuluvissa asioissa ja toisaalta äi-
tinsä puoleen perinteiseen naisrooliin kuuluvissa asioissa.
Minä kuulen lastemme seurustelumurheet vasta vaimoltani.
Äidilleen lapsemme tuollaiset murheensa kertovat, eivät minul-
le, vaikka olen kuinka ollut mielestäni aktiivinen pehmoisä. Äi-
diltään he pyytävät rahaa vaatteisiin. Hänelle he kertovat ystä-
viensä ongelmista.

Minua tarvitaan silloin, kun pitää sorvata tekstiä työnha-
kua varten, kaivataan DVD-laitetta tai jokin heidän lukeman-
sa kirja on innostanut uusiin oivalluksiin. Vaikka en pidä itseä-
ni ollenkaan perinteisenä automiehenä, pojat kutsuvat minut
“ottamaan tyypit” uusimmalla hankinnallaan. Äidin kanssa
neuvotellaan siitä, kuka maksaa vakuutuksen, isältä kinutaan
rahat talvirenkaisiin. Ylipäätään isänä oleminen on mukava
juttu. On kivaa olla jollekin tarpeellinen. Tunnen iloa, kun
olen aikuisille lapsilleni “meidän ukko”. Tunnen tyytyväistä
olemassaolon iloa, kun saatan sanoa lapsilleni: “Kyllä iskä hoi-
taa sen jutun!”

Jouluseimet ovat olleet eurooppalaista kulttuuriperinnettä jo
lähes vuosituhannen ajan. Isänpäivän näkökulmasta seimissä
on mielenkiintoista tapa, jolla äiti Maria ja isä Joosef niihin
sijoitetaan. Pyhä Äiti on lapsen kanssa tietenkin seimiasetel-
man keskuksessa. Oikeaoppinen tapa on sijoittaa Joosef taus-
talle. Kristillinen maalaustaidekin esittää Joosefin usein hämil-
lisen näköisenä, hieman ulkopuolisena. Sellainenhan miehen
ja isän rooli perheissä kovin usein edelleenkin on. Hieman
poissaoleva, taustalla, sivusta seurailija.

Olisiko meidän miesten jo korkea aika kääntää tässä suh-
teessa sivua, ryhtyä aktiivisemmiksi, antaa itseämme enemmän
lapsillemme, perheellemme? Kaikki voittaisivat. Antaessaan
näet saa.

Esa-Matti Peura
– Turun Karjalainen Näyttämö
esittää näytelmän Rapsodia Paake-
lin kylästä (hieman lyhennettynä)
Turun Karjalatalolla, Itäpellontie 2,
tiistaina 16.11. klo 19. Liput 8 eu-
roa, sis. väliaikakahvit. Kesto noin
1,5 tuntia. Tied. Helena Aro puh.
040-703 3120.

pe 12.11. Virpi
la 13.11. Ano, Kristian
su 14.11. Iiris

Isänpäivä

ma 15.11.Janika, Janita
ti 16.11. Aarne,

Aarno, Aarni
ke 17.11. Eino, Einari
to 18.11. Tenho, Jousia
pe 19.11. Elisabet, Liisa
la 20.11. Jalmari, Jari
su 21.11. Hilma
ma 22.11. Silja, Selja

12.11. Te kyllä tarkoititte
minulle pahaa, mutta Ju-
mala käänsi sen hyväksi.
Hän antoi tämän kaiken
tapahtua, jotta monet ih-
miset saisivat jäädä hen-
kiin. 1. Moos. 50: 20

13.11. Olkaa toisianne koh-
taan ystävällisiä ja lem-
peitä ja antakaa toisillen-
ne anteeksi, niin kuin Ju-
malakin on antanut teille
anteeksi Kristuksen täh-
den. Ef. 4: 32

14.11. Jonkin ajan kuluttua
toisetkin saapuivat sinne
ja huusivat: ”Herra, Her-
ra, avaa meille!” Mutta
hän vastasi: ”Totisesti,
minä en tunne teitä.”
Valvokaa siis, sillä te ette
tiedä päivää ettekä het-
keä. Matt. 25: 11-13

15.11. Herra, sinä olet mei-
dän turvamme polvesta
polveen. Jo ennen kuin

vuoret syntyivät, ennen
kuin maa ja maanpiiri
saivat alkunsa, sinä olit.
Jumala, ajasta aikaan
sinä olet. Ps. 90: 1-2

16.11. Me katoamme kuin
uni aamun tullen, kuin
ruoho, joka hetken ku-
koistaa, joka vielä aa-
mulla viheriöi mutta il-
laksi kuivuu ja kuihtuu
pois. Ps. 90: 5-6

17.11. Valmistaudu kohtaa-
maan Jumalasi, Israel!
Katso, hän on muovan-
nut vuoret ja luonut tuu-
len. Hän ilmoittaa ihmi-
sille tahtonsa. Aam. 4:
12-13

18.11. Hän tekee aamun-
koiton ja yön pimeyden,
hän kulkee maan kukku-
loiden yli. Hänen nimen-
sä on Herra, Jumala, Se-
baot. Aam. 4: 13

Sanan Voimaa

Mustialan Yhteismetsän
osakaskunnan varsinainen kokous
pidetään ke 24.11.2004 klo 10.00. Loimaan Seudun Osuuspankin
kokoustiloissa. Käynti Väinämöisenkatu 6 B ovesta. Kokouksessa
käsitellään ohjesäännön 7 §:n määräämät asiat. Hoitokunta

Kokouksia

Pieni tarina
Olipa kerran Lukutouk-

ka. Sillä ei ollut kaveria. Se
lähti kävelylle. Se käveli ja
käveli. Yhtäkkiä se näki
kirjan. Se otti sen käteensä
ja jatkoi matkaa. Se tapasi
matkallansa pienen toukan.
Ne ystävystyivät. Luku-
toukka luki sille kirjan.

Kirj. Lotta Nuorala,
 9 v. Puolanka

Veteraani-isille
Sinä vuonna, kun sota loppui, minä synnyin
Et nähnyt syntymääni
Olit sairaalassa miinan runtelemana

Kun opin ymmärtämään, Kerroit sotien kauhuista
Opin rakastamaan isänmaatani,
Jonka te, sotien tuhannet veteraanit,
Taistelitte vapaaksi henkenne uhalla

Sinulta, isä, sain perinnöksi vapaan maan
Rakkauden ruiskaunokinsinisiin järviin
Sinivalkoisiin niittyihin
Sinulta, isä, opin kunnioituksen itsenäisyyspäivään,
Jolloin nostan lipun salkoon
Sinun ja muiden sotiemme veteraanien kunniaksi

Kiitos, isä, sinulta sain perinnöksi vapaan maan

Tuula Simola

Kukkia Isälle!

Puutarhurinkatu 1 - 3, LOIMAA
(02) 762 2528☎

Oy

• Kauniit kimput
• Hyvät valikoimat
   ruukkukasveja

Vietämme ensi sunnuntaina Isänpäivää. Väis-
tämättä ajatukseni kiirivät esi-isieni maille Kur-
kijoelle, Karinaisiin, Loimaan Metsämaalle ja
Köyliöön. Ainakin noilla paikoilla esi-isiäni on
elänyt ja niiden hautausmaihin sittemmin haudat-
tu. Oma isäni kuitenkin vielä elää ja voi hyvin.
Hänet voin tavata aina, kun on tarvis.

Isäni Risto syntyi Kurkijoen Otsanlahden ky-
lässä Anton ja Hilma (s. Taskinen) Hartikan per-
heen viidenneksi lapseksi vuonna 1922. Asuin-
paikkana oli Hartikan ryhmän Alatalo ja synty-
mäpaikkana sauna. Isän neljästä vanhemmasta si-
saruksesta peräti kolme on vielä joukossamme.
Perheen nuorin pikku Eeva kuoli Kurkijoella ja
vanhin lapsista eli Helmi-tytär noin 50-vuotiaana
perheenemäntänä Metsämaalla.

Isä on sittemmin antanut oman uhrinsa itsenäi-
selle isänmaallemme haavoittumalla jatkosodan
aikana. Hän joutui pitkään olemaan sairaalassa
kantapäähän haavoituttuaan, mutta on pystynyt
elämään vammastaan huolimatta täyden ja työn-

täyteisen elämän. Eikä hän malttaisi vieläkään
lopettaa touhujaan, vaan ajaa autollaan lähes päi-
vittäin 15 kilometrin matkan omalle maatilalleen.
Siellä on jos jonkinlaisia projekteja, joita pitää
hoitaa. Sellaisia teräsukkoja Kurkijoen mailla on
kasvanut sukupolvesta toiseen.

Joudun tänä viikonloppuna jättämään jäähyväi-
seni kummi-isälleni eli Kummienolle, kuten hän-
tä olen koko ikäni kutsunut. Hän sai elää pitkän
elämän. Myös hän oli sotaveteraani. Häntä kiin-
nostivat sota-ajan asiat, olihan hän ollut itse mu-
kana. Kerran taas saatuaan lahjaksi jonkun uuden
sotakirjan hän sanoi: ”Ihmettelen, miksi saan niin
paljon sotakirjoja: minähän olen rauhan mies.”
Niin juuri. Meidän rakkaat sotaveteraanimme oli-
vat ja ovat mitä suurimmassa määrin rauhan mie-
hiä. Jospa mekin kaikki, jotka emme ole sota-ai-
kaa joutuneet näkemään, aina muistaisimme olla
rauhan miehiä ja naisia.

Toivotan oikein hyvää Isänpäivää kaikille isil-
le ja ukoille!

Raija Hjelm 
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1. Minä vuonna eduskunta
viimeksi valitsi Suo-
meen uuden presidentin?

2. Mitä puoluetta Suomen
Pankin johtokunnassa
edustaa Matti Louekos-
ki?

3. Missä kaupungissa Chur-
chill, Roosevelt ja Stalin
tapasivat vuonna 1943?

4. Mitä elimiä osteoporoosi
heikentää?

5. Mikä ja missä on Koite-
re?

Ken tietää?
Kuva Kurkijokimuseon kokoelma

Karjalan Liiton ja sen
jäsenseurojen tilaisuuksia
vuonna 2004
Tilaisuudet Karjalatalolla
Helsingissä ellei toisin
mainittu. Karjalan Liitto ry,
Käpylänkuja 1, 00610 Hel-
sinki, puh. 09-7288 170

 Marraskuu
12.11. Muistat sie -esitys
13.11. Pitäjäpäivä
13.11. Vuoden ruoka ja

leivonnainen
13.11. Toiminnansuunnitte-

lutilaisuus, Etelä-Poh-
janmaan piiri

14.11. Nuori mylläri -näy-
telmän esitys

16.11. Toiminnansuunnitte-
lutilaisuus, Kuopion piiri

Tapahtuma-
kalenteri

Kuva 37 Viikko 45 (5.11.04)

Missähän tämä kesäinen kuva on otettu?

Tiedot kuvasta pyydetään osoitteeseen Kurkijokimuseo, Kojonperäntie 446, 32260 Kojonperä
tai puhelimitse 050-4036050 Maria Kauppinen tai sähköpostilla: kurkijokimuseo@auria.net

N:o 45.  Lauantaina marraskuun  13. p:nä  1954

6. Mikä eläin mainitaan
Raamatussa useimmin?

7. Montako hirvieläinkola-
ria (hirvet ja peurat)
Suomessa vuosittain
tapahtuu?

8. Montako suomalaista
SS-miestä kaatui toises-
sa maailmansodassa?

9. Minkä järjestön pääsih-
teeri Eeva Kuuskoski
on?

10. Mikä on Yleisradion
toiseksi vanhin radio-
ohjelma?

Aloin pitkästä aikaa kir-
joittaa teille, jotka vielä lu-
ette Kurkijokelaista. Halu-
sin kertoa, että olen hengis-
sä ja jaksankin aika hyvin
korkeasta iästäni huolimat-
ta. Tänäänkin haravoin pi-
hasta yhdeksän isoa säkil-
listä lehtiä ja vein ne kom-
postiin.

Söin lounasta ja innos-
tuin laittamaan sämpylätai-
kinan. Sekin on nyt leivottu
ja paistettu. Pihalla laitoin
havuja monivuotisten kuk-
kien juurten päälle, sillä tal-
vi tulee kohta. Hämärää
riittää, illalla jo klo 17:n ai-
koihin pitää sisällä laittaa
valot päälle.

Viime maanantaina kä-
vin metsässäni leimuulla,
jotta metsämies osaisi teh-
dä minulle halkoja halu-
amistani puista. Kotona sit-
ten pätkin ne halot mootto-
risahalla ja halkaisen kir-
veella pieniksi, jotta mahtu-
vat hellaan ja uuneihin.

Kerran viikossa käyn
kaupassa. Olen tyytyväi-
nen, kun saan tehdä matkan

Tiistai-illan
kuulumisia

Kun elää yksin
On tehtävää riittämiin,
metsään mene en puita
kaatamaan,
sinne pyysin metsämiehen.
Maksan palkan, kuinkas
muuten.

Kotiin kun ne saan ja
pienin ja peitän,
keväällä ne suuliin
kannan.
Talvella moottorisahalla ne
katkon,
ja lapeiksi kirveellä
halkenen
hellaan ja uuniin sopiviksi.
Näin sitä elää yksinäinen.

Syksyn tuuli
Sehän riipi lehdet puista,
riepotteli yli pihan.
Siinä olikin haravoimista,
kun vaahterankin lehtiä
kahdeksan isoa säkillistä
vein kompostiin.

Enkä suinkaan
haravoinut puutarhasta,
siellä saavat mädäntyä
pensaitten juurille.

taksilla edestakaisin, eikä
se maksakaan kuin viisi
euroa. Tulee kaiketi kun-
nalle halvemmaksi, kun
järjestävät kyydin, niin ei
huoli lähettää minulle vie-
lä avustajaa. Kuulun Elä-
keliiton Satakunnan piirin
laulukuoroon. Seuraavat
harjoitukset ovat Eurassa,
kaipa saan sinnekin kyy-
din. Kuulun myös Rauman
seudun rintamanaisiin.
Meillä on oma joulujuh-
lamme, johon minulta on
jos pyydetty runotkin.

Halusin näin teille ker-
toa, millaista on yksin elä-
minen kahdeksan kilomet-
rin päässä keskustasta.
Olen kaikesta kiitollinen
tuonne ylöspäin. Sieltä
meille annetaan elämänai-
ka, terveys ja järkikin siinä
sivussa. Näin sitä eletään
päivä kerrallaan. Onhan
minulla toki ystäviä, joille
voin soittaa ja jotka soitta-
vat minullekin joskus.

Nyt lähetän vain tervei-
siä kaikille niille, jotka tä-
män jutun lukee, sekä tu-

tuille että tuntemattomille-
kin. Olemmehan Karjalasta
kaikki lähteneet tai ainakin
näiden jälkeläisiä.

Näin Annakaisa
tällä kertaa.

Nyt jo toisena vuotena
peräkkäin palkittiin Hiito-
lan Pitäjäseura Satakunnan
piirissä  toimintakilpailun
parhaana ja aktiivisimpana
seurana. Tämä upea saavu-
tus ei suinkaan ole yksis-
tään ”päällystön” ansiota,
vaan meistä ihan jokainen
on ollut osaltaan näitä pis-
teitä kartuttamassa. Siitä
kuuluu kiitos meille kaikil-
le.

Pisteitä seuroille kertyy
paitsi tilaisuuksien järjestä-
misestä niin myös niihin
osallistumisesta. Voimme
ollakin tyytyväisiä siitä,
että olemme onnistuneet
järjestämään sellaisia  tilai-
suuksia ja tapahtumia, mit-
kä ovat kiinnostaneet mah-
dollisimman monia.

Myös jäsenmäärämme
on tällä 2000-luvulla li-
sääntynyt tuntuvasti, ja uu-
sia jäseniä on liittynyt seu-
raan 142,  poistuma seuras-
ta on alle 20 henkilöä. Seu-
ramme jäsenistöön kuuluu
ennen sotia syntyneitä 142
ja  vuoden 1945 jälkeen
syntyneitä 92 henkilöä.
Vanhin jäsenemme on 87-
vuotias ja nuorin vasta 1,5-
vuotias. Seuraamme kuuluu
myös useita  ei-karjalais-
juurisia henkilöitä, mistä
olemme myös hyvin iloisia.

Toivottavasti jatkossakin
pystymme tarjoamaan
mahdollisimman vaihtele-
vaa ja kiinnostavaa toimin-
taa, johon nuorempikin pol-
vi tulisi mukaan. Vastuu

”Kyllä sitä passaa
kaikille haastaa…”

Hiitolan Pitäjäseura jälleen Karjalais-
seurojen Satakunnan piirin voittajana

karjalaiskulttuurin säilymi-
sestä  kuuluu luonnollisesti
myös vanhemmille, että he
saisivat siirrettyä lapsiinsa
ja lastenlapsiinsa kiinnos-
tuksen näiden omiin karja-
laisiin juuriin. Teistä ja
meistä riippuu, pystymme-

Karjalaisseurojen Satakunnan
piirin kymmenen kärjessä:

Hiitolan Pitäjäseura 637 pistettä
Porin Karjala-Seura 468
Noormarkun Karjalaseura 361
Huittisten Karjalaiset 312
Ulvilan Karjalaseura 213
Kokemäen Karjalaiset 202
Eurajoen Karjalaseura 177
Ahlaisten Karjalaiset 156
Säkylän Karjalaseura 126
Rauman Karjalaiset   80

kö tekemään ”hattutem-
pun” ja säilyttämään seu-
rassamme tämän mukaval-
ta tuntuvan suunnan, mikä
on eteenpäin.

” Pietäähä ielleeki yh-
teyksii.”

Raija Laaksonen

Karjalaisseurojen Satakunnan piirin varapuheenjohtaja Rei-
no Äikiä (vas.) sai ilon luovuttaa palkintopystin piirin toimin-
takilpailun aktiivisimman seuran eli Hiitolan Pitäjäseuran
edustajille. Palkinnon ottivat vastaan seuran puheenjohtaja
Mauri Lankinen, sihteeri Raija Laaksonen sekä varapuheen-
johtaja Jouko Hämäläinen (oik.), joka piirin puheenjohtaja-
na olisi voinut olla myös luovuttamassa palkintoa.

Hajamielinen isä
Vanhaa miestä vastaan

käveli tutunnäköinen mies.
- Hyvää päivää, nuori-

mies. Mitä teille kuuluu?
- Mutta, isä, minähän

olen sinun poikasi.
- Aivan niin, poikaseni.

Mitä isällesi kuuluu?

Kirjailijat
- Maailma taitaa ymmär-

tää kirjojeni tason vasta
kuolemani jälkeen, sanoi
kirjailija toiselle.

- Totta! Ja silloinhan sinä
olet jo turvassa.

Hymyä
huuleen

Englanti-Turku -
sanakirjasta poimittua
Connecting People

= Oleks pahas paikas?
Make love, not war = Ann

ny pikkase äläkä rähjä
First Clas = Pirun kallis
Home sveet home = Ei

maar mää lähren kotti
Sorry? = Hä?
So? = Kui?
Please! = Toss o!
Show must go on

= Puulaaki kaatus
Show business

= Komeljantterei
See you later  = Men sääki

kottis vaa
Sorry, I don´t speak Eng-

lish  = Puhuisit sääki
suame vaa
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“Olin Neuvostoliiton
armeijan
palveluksessa
välirauhan solmimisen
jälkeen.”

Muistiinpanoja poliisi-
mestari Kalevi Haanperän
kertomuksesta, miten hän
palveli syksyllä 1944 Neu-
vosto-armeijan komen-
nuksessa Virossa.

Aselepo Neuvostoliiton
kanssa tuli voimaan
4.9.1944 ja välirauha sol-
mittiin 19.9.1944.

SUOMEN LAIVASTO
1918 - 1968 teos kertoo ly-
hyesti tästä toiminnasta
mm.: “Lopuksi on mainitta-
va Osasto Arhon toiminta
Hangossa ja Osmussaares-
sa eräänä saksalais-sodan
tapahtumana syys-marras-
kuussa v. 1944. Vedoten vä-
lirauhansopimuksen 17.
kohtaan, jossa määrättiin
kaikki kauppalaivat asetet-
tavaksi liittoutuneiden
käyttöön, määräsivät venä-
läiset syyskuun lopulla ase-
tettavaksi heidän käyttöön-
sä 50 kaljaasia ja 50 moot-
torivenettä. Alukset piti
miehitettyinä toimittaa Os-
mussaareen varustettuina

Yksi sodan jälkinäytöksistä tasan 60 vuotta sitten

Sata alusta miehistöineen
määrättiin
Neuvostoliiton
käyttöön

Harvalla taitaa olla tietoa siitä, että suomalaisia
miehiä ja aluksia joutui palvelemaan Neuvostoliittoa
loka-marraskuussa 1944. Oheisessa Jaakko Haaviston
kirjoittamassa haastattelussa silloin mukana ollut Ka-
levi Haanperä kertoo tuosta jännittävästä ja vaiherik-
kaasta komennusajasta.

Läheskään kaikki eivät koskaan palanneet tuolta
Viroon suuntautuneelta komennukseltaan, sillä saksa-
laiset upottivat useita aluksia ja kaikkiaan kahdeksan
miestä menetettiin ja kaljaaseja tuhoutui 16 sekä
moottoriveneitä 22.

Jos jotkut teistä, hyvät lukijat, tietävät muista nois-
sa toimissa mukana olleista miehistä ja heidän kohta-
loistaan, pyydän heistä lähettämään kirjoitettua tietoa
lehtemme käyttöön. Sillä tavalla saataisiin tallenne-
tuksi hieman lisää tietoutta noista vaikeiden aikojen
tapahtumista ja siitä, miten itänaapuri saneli meille
omia määräyksiään.

Kauppalaivastomme kohtalon ajat
Viimeisenä rauhan vuonna 1939 oli maamme kaup-

palaivastossa kaikkiaan 837 alusta. Niistä apukonein
varustettuja purjelaivoja oli 157, purjelaivoja 70 ja
höyrylaivoja 560. Talvisodassa menetettiin 43 alusta.
Lisäksi 1941 sotaa käyvät länsivallat takavarikoivat
niiden satamissa tai vaikutuspiirissä olleet suomalai-
set alukset.

Suomi joutui 1944 välirauhansopimuksen nojalla
sotakorvauksena luovuttamaan Neuvostoliitolle 105
parhainta laivaamme. Sodan aiheuttamien menetysten
ja luovutusten takia kauppalaivastomme tappio oli 326
alusta ja maamme merenkulun uhrien määrä 1939-44
nousi 359 henkeen.

Eino Vepsä

polttoaineella ja kymmenen
vrk:n muonalla lokakuun
toiseen päivään mennessä.
Alukset otettiin pakko-otol-
la, mutta miehistöä oli vai-
kea saada, vaikka palkkaa
luvattiin 250 mk päivässä.”

Tästä alkaa Kalevi
Haanperän muistelot:

Oli lokakuun alkupäiviä.
Takanani oli 4 vuotta palve-
lusta panssarilaiva Väinä-
möisellä. Olin silloin 21-
vuotias. Illalla torvi kutsui
kaikki miehet kannelle.
Suoritettiin nimenhuuto,
jossa Haanperäkin kuuli
oman nimensä. Heille il-
moitettiin, että tulee kol-
men päivän komennus.
Päälle kakkospuku, mu-
kaan leipälaukku ja puolen
tunnin päästä astutte laitu-
rilla oleviin kuorma-autoi-
hin. Määränpäätä ei ilmoi-
tettu ja lähtö oli noin kello
20.00. Havaitsimme ole-
vamme Hangossa aamuyöl-
lä klo 4.00. Täällä oli koko
satama-allas täynnä kaljaa-
seja tai jaaloja. Miehet jaet-
tiin aluksiin, kuhunkin nel-
jä miestä.

Kaljaasimme oli hyvin
vanha ja vanhempi mies,
Lenkkari, määrättiin päälli-

köksi. Me kolme muuta
olimme tuttuja aseveljiä
Väinämöiseltä. Virtanen oli
konemies, Kemppi hoiteli
ruoria. Koneena oli vanha
Polinder, jossa oli ns. kuu-
lasytytys. Lähtöaika oli
23.00 ja tehtävänä oli seu-
rata saattueen keulalla ole-
van laivan mastossa pala-
vaa punaista valoa. Saattu-
eessa oli kymmenen alusta.
Oma aluksemme oli huono,
emmekä pystyneet seuraa-
maan saattuetta. Aamun
valjetessa emme nähneet
muita aluksia, joten kään-
simme takaisin ja palasim-
me Hankoon. Siellä alkoi
kova kuulustelu, että miksi
olimme nyt siinä. Tilanne
rauhoittui, koska emme
tienneet, minne olimme
matkalla.

Saimme uuden aluksen,
Porvoossa valmistetun
ASTREAn, joka oli uusi
kaksimastoinen kaljaasi,
joka pystyi ottamaan lastia
110 tonnia. Päälliköksem-

me tuli jo 30-vuotias Syrjä-
nen, tosi “velmu” mies.
Muina miehinä minun lisäk-
seni olivat Luotonen ja Vir-
tanen. Jälleen lähtö oli 23.00
ja aamulla rantauduimme
Viron rannikolle Osmussaa-
reen. Yhteyshenkilöksi tuli
suomea puhuva Neuvosto-
liiton armeijan kapteeni.
Hän antoi ohjeet tulevasta
tehtävästämme: Siirrytään
Virsuun, jossa tehtävämme
on kuljettaa sotamateriaalia
ja muonaa Muhun saareen ja
sieltä paluukuljetuksena
haavoittuneita, vankeja ja
vainajia Virsuun.

Laitureita ei ollut, vaan
kaikki lastaus tapahtui lank-
kulaitureita pitkin. Lastauk-
sen ja purkutyön suorittivat
paikalliset sotilaat. Olimme
koko komennusajan Neu-
vostoliiton armeijan muo-
nissa. Illansuussa kävimme
aina noutamassa muonatäy-
dennystä rannasta. Kuului-
saa “ryssän lippua” saimme
määrättömästi, mutta se sai

vatsamme aina ripulille.
Parempaa oli mielestäni
ohraleipä. Päivittäiseen
ruoka-annokseemme kuu-
lui aina myös kahvipannul-
linen votkaa. Sitä imettiin
lapolla suuresta tynnyristä
ja noutaja sai tietysti aina
nieltyä hieman letkusta en-
nen kuin sitä loroteltiin
kahvipannuun. Päällik-
kömme Syrjänen oli usein
vapaaehtoinen muonan ha-
kureissulle.

Joskus hän tuli laivaan
niin tuiskeessa, että tarvit-
si apua laivaan nousemi-
sessa. Hyvänä apuna oli

muonituksessa meillä
myös laivan ruumassa ol-
leet porvoolaiset perunat
ja laatikollinen suomalais-
ta vanikkaa.

Vaarallisilla vesillä
Rannan hiekkasärkät

liikkuivat myrskyssä pai-
kasta toiseen ennalta ar-
vaamattomasti. Erään ker-
ran jouduimme odotta-
maan myrskyssä kolme
vuorokautta ankkurissa,
kun emme uskaltaneet
mennä maihin. Toisella
kerralla meille kävi niin,
että ajoimme tällaiselle

Kaksimastoinen
haruspurje-

kuunari.

ta, matkalla olemista, vie-
raissa nurkissa ja vieraitten
ihmisten jaloissa pyörimis-
tä!

Viimeinen lähtö kotoa
Tervusta on jotenkin jäänyt
mieleeni. Oli aurinkoinen
päivä. Meitä oli veneessä
äiti, Hilda-täti ja viisi pien-
tä lasta lähdössä johonkin
kokoontumispaikalle. Lap-
set itkivät veneessä ja kis-

sanpojat rannalla, ja mum-
mo, isä sekä Paavo-setä sei-
soivat murheellisen näköi-
sinä vieressä!

Onnellinen
lapsuusmuistosi?

Muistan talvisen lauan-
taipäivän ”vanhassa tuvas-
sa”, siinä navetan päädyssä.
On paistettu piiraat ja liha-
paisti. On vastakirnuttua
voita ja lisäksi lämmin
tupa.

Ja entäs sitten se kesä,
kun uutta tupaa rakennet-
tiin. Perustuksia kaivettaes-
sa tuli suuri kasa vaaleaa
hiekkaa. Siinä meni pitkä
kaunis kesä hiekkalinnoja
rakentaessa. Naapuriston
lapsia oli kyllä hyvänä apu-
na.

Mitkä ovat tärkeimmät
asiat elämässäsi?

Tällä hetkellä lapsenlap-
set ovat tärkeimmällä sijal-

la elämässämme. Heille on
riitettävä aina aikaa. On tar-
jottava mummon syli ja pa-
pan polvi! Myös terveys ja
rauhaisa elämä on tärkeää.

Miten olet siirtänyt
perinteitä seuraaville
polville?

Tyttäreni on ollut muka-
na kotiseutumatkoilla. Kar-
jalasta on kerrottu ja kirjoja
luettu. Karjalan murre hä-
neen ei enää tarttunut – yri-

tyksistäni huolimatta. Lap-
senlapset vien aikanaan
katsomaan esi-isiensä mai-
ta.

Perinteiden säilytys on-
kin jo hankalampaa. Ruo-
kakulttuuri, tavat ja murre
sekoittuvat. Ehkä se kerto-
minen alkaa olla ainoita
keinoja.

Entä Kurkijokelainen-
lehti?

Kurkijokelainen on mi-
nusta hyvä tällaisenaan. En
osaa enempää vaatia enkä
muutoksia ehdottaa.

Mitä odotat
tulevaisuudelta?

Tulevaisuuden toiveissa
on, että mieheni Eero Juha-
ni voisi luovuttaa yrityk-
sensä johdon seuraavalle
polvelle. Silloin voisimme
viettää enemmän aikaa
”pohjosen mökillämme” ja
muutenkin nauttia vapau-
desta.

Kenelle haluaisit lähettää
terveisiä?

Lähetän terveiset kaikil-
le Kurkijokelaista lukeville
sukulaisilleni ja tuttaville-
ni! Seuraavaksi haastan
Saimi Varjosen Vampulasta
kertomaan oman tarinansa.

Matkalla ”kotiin” Tervuun ensi kertaa pitkästä aikaa.

JATKOA SIVULTA 1

Ikuistettuna Tervussa kotita-
lomme saunan kivijalan
edessä. Taustalla Ievalahti.
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edessämme pistoolia ja uh-
kasi ampua meidät. Yhteys-
kapteenimme sai kuitenkin
majurin rauhoittumaan, kun
lupasimme korjata koneen.
Saimme kaksi pitkää jako-
avainta, joilla kone hajotet-
tiin ja hiekka saatiin pois-
tettua sisältä. Koneen käyn-
nistäminen tämän jälkeen
oli työlästä, kun käynnistä-
misessä tarvittavat paineil-
mapullot olivat tyhjiä.

Miehistön mitta
täyttyy

Marraskuun alkupäivinä
alkoi mittamme olla täysi,

särkälle. Yritimme omilla
koneilla irti särkältä, mutta
voima ei riittänyt. Samalla
kävi onnettomuus koneell-
emme. Konehan ottaa jääh-
dytysvettä pohjan kautta ja
tällöin se imi hiekkaa niin,
että kone tukehtui hiekkaan
ja rikkoutui. Aikamme viit-
toiltuamme, saimme erään
hinaajan vetämään meidät
pois särkältä sekä hinaa-
maan meidät rantaan.

Rannassa tuli kova syy-
tös niskaamme, että olim-
me tehneet sabotaasia ja ta-
hallamme rikkoneet ko-
neen. Eräs majuri heristeli

sillä mitään puhetta kotiut-
tamisesta ei ollut kuulunut.
(Huom. kolmen päivän ko-
mennus!) Päällikkömme
Syrjänen sanoi, että nyt tääl-
tä täytyy päästä pois. Hän
hoitaa puhumisen ja muut
ovat hiljaa.

Hän kiskaisi pohjavent-
tiilin irti ja päästi laivan ruu-
man vettä puolilleen. Sitten
hän meni ilmoittamaan kap-
teenille, että laivamme vuo-
taa. Mitä nyt pitäisi tehdä?
Aiemmin uhkaavasti esiin-
tynyt majuri tuli myös tar-
kistamaan laivamme vuo-
don. Toteamus oli, että vuo-
to on todellinen. Saatte läh-
teä kotiin, jos omin voimin
luulette pääsevänne perille.
Lähdimme päiväsaikaan
kohti Osmussaarta. Välittö-
mästi lähdön jälkeen tar-
tuimme pumppuihin ja tyh-
jensimme ruuman. Matkal-
lamme Osmussaareen
näimme kaksi kaljaasia, jot-
ka molemmat olivat särkäl-
le juuttuneina. Osmussaa-
resta saimme lähteä yöllä
klo 1.00.

Päivällä ei olisi voinut
liikkua, koska saksalaiset
partioivat Suomenlahdella
ja upottivat kaikki liikkuvat
alukset. Aamuksi piti siis
ehtiä Hankoon. Tuuli oli
kova jo lähtiessämme ja
kiihtyi kovaksi myrskyksi
melko pian. Hieman tottu-
mattomia purjehtijoita kun
olimme, pääsi meiltä kone
sammumaan. Siispä pää-
timme nostaa purjeen keula-
mastoon ja tottunut purjeh-
tija Luotonen ruoriin.

Mutta mitä vielä! Purje
repeytyi irti ja pyörähti yli
laidan, kompassi meni rikki
ja purjeenriekaleet heiluen
aloimme aamuhämärässä
nähdä jotain, joka osoittau-
tui Bengtskärin majakaksi.
Kuohuvista pärskeistä

näimme karien olemassa-
olon ja niitä väistelle ran-
tauduimme lähelle nykyis-
tä Kasnäsiä.

Merivartiosto alkoi tiva-
ta, millä asialla olimme lii-
kenteessä. Selvisihän asia
ja Hangosta lähetettiin hi-
naaja noutamaan meitä. Sen
tulo kesti kolme päivää.
Päällikkömme Syrjänen to-
tesi, että eihän tässä laiska-
na maata. Hän souti jollam-
me kanssa rantaan ja ilmoit-
ti joillekin kalastajille, jos-
ko heillä olisi tarvetta ben-
siinistä, naftasta tai voitelu-
öljystä, joita sattui olemaan
ruumassa jonkin verran.
Voitte arvata, että vilinä lai-
vamme kupeella oli valtava
hetken aikaa. Tavara meni
hyvin kaupaksi ja laiva-
miesten tulot kasvoivat.
Tyhjä laiva hinattiin Han-
koon. Saimme siellä kotiut-

tamisrahaa 2000 mk ja lu-
vatut päivärahat. Eipä ollut
nuori poika milloinkaan
nähnyt niin paljon rahaa
yhdessä kourassa! Kotiutta-
mispäiväni oli 22.11.1944.

Lainaus SUOMEN
LAIVASTO 1918-1968
teoksesta

“Viimeiset alukset pala-
sivat Virosta 7. pnä marras-
kuuta, jolloin havaittiin,
että merivaurioissa oli me-
netetty yhdeksän kaljaasia
ja sotatoimissa niitä oli tu-
houtunut seitsemän. Lisäk-
si jo menomatkalla oli kal-
jaasi Greta kadonnut 4.-
5.10. jäljettömiin. Mootto-
riveneitä oli tuhoutunut 22
kpl, mutta ilman miehistö-
tappioita. Sotatoimissa tu-
houtuneista kaljaaseista
saksalainen sukellusvene U

481 upotti 16. pnä lokakuu-
ta kaljaasit Endlan, Danin ja
Marian tykkitulella ja pus-
kemalla ja U 958 upotti tor-
pedolla 25.10 kaljaasi Lin-
nean, kun kaikki olivat pa-
luumatkalla. Henkilötappiot
olivat näissä tapauksissa
kaikkiaan kahdeksan kaatu-
nutta. Useita muitakin
hyökkäysyrityksiä saksalai-
set sukellusveneet tekivät,
mutta epäonnistuivat. Mar-
raskuun 2. päivänä antoi
Merivoimien esikunta käs-
kyn Osasto Arhon purkami-
sesta ja alukset kotiutettiin
sitä myöten, kun ne palasi-
vat Hankoon.”

Jaakko Haavisto

(Väliotsakkeet
toimituksen lisäämiä.)

 Kuvassa komennuksel-
la Virossa mukana ol-
leista Virtanen (vas.) ja
Kalevi Haanperä (oik.).
Kuva on otettu Väinä-
möisen kannella.

 Kartta toimintapaikoista.

Vanhaa karjalaista roti-
naperinnettä vaalitaan mo-
nissa perheissä vielä nyky-
äänkin. Samoin monet kar-
jalaisseurat ovat ottaneet
rotinaperinteen elvyttämi-
sen oikein vuotuiseen toi-
mintasuunnitelmaansakin.
Omaan lapsuudenaikaani
kuuluivat ilman muuta roti-
noilla käymiset. Aina kun
johonkin sukulais- tai tut-
tuun naapuriperheeseen
syntyi uusi tulokas, sinne
lähdettiin viemään rotinoi-
ta.

Rotinarinkelihän se sil-
loin leivottiin, samoin kar-
jalanpiirakoita ja muuta
suuhun pantavaa. Vauvalle
vietiin jotain vaatepuolta, ja
sitten se hammasrahakin oli
tärkeä.

Evakkomatkojen välillä
kotona Karjalassa perhee-
seemme syntyi Ritva-sisko
vuonna 1942, minkä joh-
dosta monista naapureista
meille tuotiin rotinoita. Eri-
tyisesti on jäänyt mieleen

”toisiin täätinän” rotinoilla
käynti. Hän ilmestyi yhtenä
päivänä meille pienen mu-
nakakun kanssa ja tuumasi:
”Täs ois pien koaku reäpsä-
ys.” Meistä lapsista se pien
koaku reäpsäys maistui oi-
kein hyvältä, sillä eihän sitä
kakkua kovin usein silloin
saatavilla ollut.

Nuorimman siskoni Rai-
jan syntyessä vuonna 1946
jäivät nuo rotinat todella
vähiin. Asuimme silloin
Pietarsaaren lähettyvillä
Pännäisten pitäjän Lövön
kylässä. Seutu oli suomen-
ruotsalaista aluetta, eikä
siellä varmaankaan kukaan
tietänyt tuon taivaallista ro-
tinoista sen paremmin kuin
muistakaan karjalaisista ta-
voista.

Yhdet rotinat kuitenkin
Raijankin syntymän joh-
dosta meille tuotiin. Lauro-
lan kartanon isäntäväki
Anna ja Waltter Starkjohan
tulivat rotinoille monenlai-
sen hyvän kanssa. Erityi-

Kristina Angelinan ja etämummun ensitapaaminen Chica-
gossa Yhdysvalloissa. Onnellisen ja ylpeän Terttu-mummun
pieni silmäterä syntyi 4.9. maailmankansalaiseksi.

Mäntii
    rotinoil

Se oli siihen aikaan todella
tarpeellinen, sillä eihän
kangasta silloin oikein mis-
tään saanut.

Rotinat maailman
malliin

Oma rotinareissuni
suuntautui lokakuussa vä-
hän lähinaapuria kauem-
maksi. Yhdysvalloissa Chi-
cagossa asuvan poikamme
perheeseen syntyi 4.9. pieni
tyttövauva. Rotinoillehan
sitä lähdettiin karjalaiseen
perinteeseen kuuluvalla ta-
valla. Rotinarinkeliä ja kar-
jalanpiirakoita vain emme
voineet mukaan ottaa, sillä
ruokatarvikkeiden viemi-
nen USA:han ei ole sallit-
tua.

Sujuuhan se rotinareissu
kyllä ihan muullakin taval-
la. Pienelle neidillehän on
sopivaa vietävää kaupat
pullollaan. On lähes runsau-
denpula. Kaikkea kaunista
ja sopivaa löytyikin puoli
matkalaukullista, kun
mummo oli aikansa kaup-
poja kierrellyt.

Tuo rotinareissukin kesti
vähän tavallista kauemmin,
sillä eihän tuonne maailman
matkojen päähän lähdetä
mitään tulta haukkaamaan.
Rotinareissu tuli hoidettua
ja samalla tutustuttiin uu-
teen tulokkaaseen ja saatiin
seurata, kuinka valtavasti
tuollainen pieni ihmislapsi
kehittyy lyhyessäkin ajassa.
Hän jopa oppi hymyile-

määnkin koko naamansa le-
vydeltä tuona aikana. Pien-
tä jokellustakin hän aloitte-
li ja tuntui, että etämum-
mun ja –papan sylissä hän
olisi ollut paljon mieluum-
min kuin omassa sängyssä
ihan yksin.

Vauva kastetaan jouluna
täällä Suomessa, sillä Yh-
dysvalloissa on tapana, että
vanhemmat valitsevat lap-
selle nimen jo ennen tämän
syntymää. Nimien täytyy
olla valmiina sekä tytölle
että pojalle, ja se vahviste-
taan lapsen papereihin heti
syntymän hetkellä. Lapsen-
lapsemme sai nimekseen
Kristina Angelina.

Suomalaiseen tapaan
Kristinan vanhemmat Kati
ja Petri haluavat kuitenkin
lapselleen oikein virallisen
kristillisen kasteen. Kasta-
minen tapahtuu sitten täällä
Suomessa samoin kuin kak-
soiskansalaisuuden hake-
minen, siellä syntynyt lapsi
kun on automaattisesti
USA:n kansalainen, vaikka
vanhemmat olisivat esimer-
kiksi suomalaisia. Sano-
taan, että maassa maan ta-
valla, nyt kaikki tapahtuu
kahden maan tavalla. Nämä
nykylapset ovat oikeita
maailmankansalaisia.

Terttu Ketola

sesti on mieleeni jäänyt se,
kun Anna-rouva kaivoi kas-
sistaan pehmeää valkoista
flanellia sisältävän paketin.
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Jo kuusi vuosikymmen-
tä suomalaisilla on ollut ti-
laisuus keskittää ponniste-
lut rakentaviin tehtäviin.
Meillä on ollut kansakunta-
na onni vaurastua niin, että
muualla maailmassa häm-
mästellään saavutuksimme.
Miten tuollainen taloudelli-
nen kehitys voi yleensä olla
mahdollista?

Kaikesta tuosta huoli-
matta me sotiemme aikana
kasvaneet sukupolvet
saamme päivittäin huoma-
ta, että ei sota ole sittenkään
vielä jättänyt meitä rau-
haan. Se on aikanaan hiipi-
nyt meidän tunnekokemuk-
siimme eikä suostu lähte-
mään sieltä pois kokonaan.
Se saattaa olla piilossa pit-

kiäkin aikoja, mutta vaanii
kuin nurkan takana muis-
tuttaaksen meitä varhaisis-
ta kokemuksistamme.

Jokaisena maanantaina
puolenpäivän aikaan kuu-
len palohälytyksen. Turval-
lisuudestamme vastuussa
oleva pal-olaitos kokeilee
hälytyslaitteittensa toimi-
vuutta. Kaikki tietävät syyn
hälytykseen ja senkin, ettei
se aiheuta mitään toimenpi-
teitä. Minäkin sen tiedän.
Siitä huolimatta jokin sisäl-
länii hätkähtää joka maa-
nantai tuon äänen kuultu-
aan. Vasta koulunsa aloitta-
nut lapsi minussa ymmär-
tää, että tuollaisen äänen
kuuuleminen tietää juoksua
pommisuojaan.

Sota on meissä En nyt lähde juokse-
maan. Rauhoitun ja muis-
tan, että nyt on rauha ja ääni
tarkoittaa vain laitteiden
kokeilua. Tajuan, että sota
on jättänyt äänensä minuun.

Ukkosen ääni muistuttaa
tykkien jyliästä. Ne äänet
tulivat silloin aina idän
suunnalta. Nykyisin ne saa-
vat pahoja muistoja mielee-
ni, tulivat miltä suunnalta
hyvänsä. Opin lapsena, että
tykkien ääni merkitsi sotaa
ja kuolemaa jossakin - eikä
niin kovin kaukanakaan.

Lentokoneen läheltä
kuuluva ääni on pelottava.
Se tuo mieleen suuret len-
tokonelaivueet, jotka lensi-
vät hyvin korkealla kohti
länttä. Muistan seisoneeni
talvisella pihamaalla kuun-
telemassa kauheaa jyrinää
ja katselemassa tähdiltä
näyttäviä sunnanlintuja. Oli

jo oppinut, että oikeat täh-
det ovat hiljaisia ja ystäväl-
lisiä vilkuttajia, jotka muo-
dostavat taivaalle kuvioita.
Noiden jyrisevien, tähtinä
kiiltävien lentokoneiden sa-
noma sai lapsenmielessänii
aikaan valtavan pelon ja
kauhun. Se tuntui vatsassa
asti ja sai pienen tytön pis-
sahädän partaalle. Opin,
että nuo äänet liittyivät so-
taan. Se oppi meni liian hy-
vin perille. Vieläkin hätkäh-
dän lentokoneenjyrinää.

Sotauutiset maailmalta
eivät ota loppuakseen. Ny-
kyisin ne tulevat monta ker-
taa päivässä olohuoneisiim-
me, silmiemme ja korviem-
me tavoittettaviksi. Vaikka
ne onneksemme kertovat
kaukaisista asioista, ei nii-
hin voi turtua. Uskon, että
me sodan keskellä joskus
eläneet koemme ne ki-

peämmin kuin rauhassa
kasvaneet sukupolvet.
Kaikkien niiden uutisten ta-
kaa katsovat meitä kärsivi-
en ihmisten kasvot.

Keskellämme elää vielä
joukko sotainvalideja ja so-
tiemme veteraaneja. Yksi-
löinäkin he ovat kuin huu-
tomerkkejä yhteiskunnas-
samme. Hiljaa ollessaankin
he tuntuvat huutavan: “Et-
tehän te vain ole unohta-
neet, että me varmistimme
aikanaan vapaan ja itsenäi-
sen isänmaan?”

Emme ole unohtaneet.
Sota on jättänyt meihin
vanhempiin pysyvät muis-
tonsa. Nuoremmille yritäm-
me opettaa uhrinne merki-
tyksen.

Jos rehellisiä haluamme
olla, meidän on myönnettä-
vä, että varsin usein myös
oma mielemme on sotai-

nen. Heräämme silloin täl-
löin “väärällä jalalla”. Lä-
hellä asuva kanssaeläjäm-
me on silloin hyvä kohde.
Hänestä on helppo löytää
vika, jota voi sättiä mielen-
sä mukaan. Siinä tilantees-
sa on suuri onnemme, jos
tuo lähimmämen on avara-
katseinen ja ymmärtavai-
nen ystävä. Onni on sekin,
että olemme joskus oppi-
neet sanan anteeksi. Senkin
tiedämme, että toista tulisi
kohdella samoin kuin toi-
vomme itseämme kohdelta-
van.

Meillä on siis keinoja,
joilla voimme siirtää sotaa
kauemmaksi omasta kodis-
tamine ja mielestämme.
Voimme ainakin läheisil-
lemme yrittää jättää perin-
nöksi rauhallisia ja onnelli-
sia kokemuksia.

Lyyli Nevanperä

Kotiseutumatkat ovat
tältä kesältä lopuillaan,
mutta täyttä päätä suunni-
tellaan jo kevään 2005 ret-
kiä. Joku ehkä tekee talvi-
senkin matkan, mene ja tie-
dä ? Toivotaan retki-innos-
tuksen säilyvän nuorisol-
lammekin.

Muutamia matkoja itse-
kin olen tehnyt oikeasti ja
“hengessä mukana” olen
useat kerrat piipahtanut
Karjalassa ja erikoisesti
Hiitolan Pukinniemessä Pe-
rälampi-nimisellä tilalla.
Jos joku luulee, että tämä
käyntitapa on yhtä tyhjän
kanssa, erehtyy. Joskus se
saa kyyneleen silmiin ja on
vaistoavinaan kodin tuok-
sun.

Nyt monista asioista
voidaan jo puhua avoimes-
ti, mitkä ennen olivat hy-
vinkin salaisia, niinkuin
nuo asekätkötkin. Kuten
olen jo monasti kertonut-
kin, saimme esikunnalta lu-
van mennä Hiitolaan heti
takaisinvaltauksen jälkeen
1941, asiana maaston ja ta-
lojen siistiminen ja korjaus
sodanjäljeltä. Työtä olikin
runsaasti. Esimerkiksi

maastossa oli erilaista tava-
raa kuten ampuma-aseita ja
ammuksia. Näistä piti il-
moittaa asemalla toimival-
le esikunnalle, joka laittoi
miehiä noutamaan tavarat
pois. Näin mekin toimim-
me. Löysimme kerrankin
täysin käyttökuntoiset kak-
si kivääriä ja konekiväärin.
Ammuksia oli runsaastikin,
myös valoraketteja. Kaikis-
ta tehtiin ilmoitus ja hakija
vei pois parempaan talteen.

Kun maasto oli “syynät-
ty” ennen lumen tuloa, oli
asumukset siivottava en-
nenkuin omistajat tulivat
koteihinsa. Tämä työ kyllä
jouduttiin keskeyttämään,
kun piti kattaa Pukinnie-
men Kansakoulu, jonka Ve-
näläiset olivat ehtineet jo
purkaa, tarkoituksenaan
siirtää koko rakennus muu-
alle. Talvi teki tuloaan ja
katto piti saada kouluun.
Näin kaikki sujui pieniä
vaikeuksia lukuunottamat-
ta. Kaikestahan oli pulaa,
mutta ei työstä. En muista

kenenkään pyytäneen pal-
kankorotuksiakaan.

Ankeankin talven jäl-
keen kevät saapuu ja se toi
mukanaan kyläämme asuk-
kaatkin. Rakentamista ja
korjaamista riitti jokaiselle.
Talkoohenkeä ja lähimäisen
auttamista. Omien peltojen
sato torjui nälän, elettiin
toivossa paremmasta huo-
misesta, vaikka sodanäänet
olivatkin “taustamusikki-
na” ja pommitukset peloit-
tavia ilmahälytyksineen.
Elämä jatkui rauhantuloon
1944 syksyyn asti. Tässä
vaiheessa löytyi viellä yksi
Venäläinen kivääri kotini
metsästä. Asiasta ilmoitet-
tiin esikuntaan, mutta sieltä
ei näkynyt hakijaa.

Isäni oli piilotellut äidil-
täni ja siskoiltani sitä vaa-
tekomerossa turkkinsa si-
sällä, jotenka tuskin aseesta
toiset tiesivät mitään, sillä
siskoni ja äiti pelkäsivät
aseen laukeavan, vaikka ei
siinä ollut panostakaan.

Veljeni Veikko ja naapu-

rinpoika Eino Varjus saivat
evakuoimislomaa -44 ja Ei-
non naapuritkin olivat jo
lähteneet viimeisen kerran
kotoaan pois, siksi Eino tuli
kotiini. Siellä oli ruisahos
kuivumassa jonka he puivat
yönaikana. Isäni akkiloima
pyssy, mihinkä se piste-
tään? Ei esikuntakaan ha-
kenut pois sitä ja ei sitä voi
asuntoa lähelle jättää. Sil-
loin Veikolla sytytti. Huk-
kasuolle.

Hukkasuolla oli meillä
peltoa ja uusi läpiajettava
lato heiniä molemmat päät
täynä. Metsäistä matkaa
pellolle n. kilometri. Sinne
Eino ja Veikko heinien alle
piiloittivat aseen. Tämä oli
meidän perheen asekätkö,
yksikössä. Tästä me Veikon
kanssa puhelimme useasti,
että siellä se meidän “ase-
kätkömme” on Hukkasuol-
la heinien alla ladossa.

Tuli aika 1991 keväällä,
jolloinka oli meidän vuoro
paljastaa tämä suuri asekät-
kentä. Minä en päässyt

Piiloleikki loppunut
matkalle sairauskohtauksen
vuoksi, mutta veljeni oli var-
ma aseen löytymisestä.

Saavuttuaan Pukinnie-
meen haaveet haihtuivat, sil-
lä paikalla ei ollut enää la-
toakaan. Kuitenkin Veikko
kaiveli kepillään maata, jos
kuitenkin. Olin varannut
siksi kesäksi kaksi matkaa ja
sain luvan hoitavalta lääkä-
riltäni lähteä tuolle “koti-
matkalleni”. Vaikka tiesin jo
etukäteen, ettei mitään ra-
kennuksia ole säästetty, tun-
tui maisema kotoisalta.
Vaikka itsekin tongin aseen-
kätkentä paikkaa, ei aarretta
löytynyt ja mitäpä me sillä
olisimme tehneetkään. Tois-
ta lienee näillä oikeilla asei-
den kätkijöillä ollut. Var-
masti on monen mieltä pai-
nanut ja nyt kun on saanut
paljastaa piilopaikan on
huojentunut olo, näin ajatte-
len.

Näin historia kätkee asi-
oita, mutta se myös paljas-
taa jossakin vaiheessa usko-
mattomia salassapidettyjä

juttuja. Suusta suuhun-me-
netelmälläkin on joskus asi-
ansa sanottavana. Nyt tieto
taito aikakaudella ratkotaan
monia, satojen vuosien ta-
kaisia asioita.

Tänä syksynä on vietetty
runsaasti kotoalähdön
60-vuotismuistotilaisuuk-
sia. Silloin moni sulki ko-
tinsa oven kirjaimellisesti
viimeisen kerran, sillä tuo-
ta kotia ei enää ole olemas-
sakaan, muualla kuin mei-
dän vanhojen ihmisten sy-
dämissä ja mielissä. Toivo-
taan, ettei nuorisomme kos-
kaan joutuisi kokemaan sa-
manlaista aikaa. Kotiky-
lämme, Pukinniemi, on
pyyhitty pois maailman
kartalta, mutta meidän nyt
sieltä pois joutuneiden van-
husten sydämistä ei mikään
mahti maailmassa voi sen
kodin muistoa riistää meil-
tä. Me talletamme sen mu-
kanamme hautaan. Läm-
pöisin syysterveisin kaikil-
le kotinsa pakolla jättäneil-
le sisarille ja veljille. Kau-
niit muistot eivät koskaan
katoa.

Aino Koppi
Noormarkku

Sunnuntaina 14. marras-
kuuta muistetaan isää, ja
täyteläisellä tortulla on
hyvä hemmotella päivän-
sankaria. Kotitalousopetta-
ja ja ruokatoimittaja Marita
Suontausta on laatinut isän-
päiväksi houkuttelevan he-
rukkatortun reseptin.

Isän makuhermoja voi
halutessaan kutitella lisää-
mällä torttutaikinaan tilkka-
sen konjakkia tai viskiä. Al-
koholi haihtuu uunissa, jo-
ten jalojuomalla maustettua
kakkua voivat syödä myös
lapset. Ohjeen valkosuk-
laan sijaan voi valita isän
suosikin, ja mustaherukat
voi korvata muilla kirpeillä
marjoilla tai vaikkapa ra-
parperilla.

Maritan kakku on help-
po tehdä ja hedelmäsokeri
sitoo viekoittelevat maut
hienosti yhteen. Kakun voi

tehdä jo edellisenä päivänä
ja tarjota täysin kylmänä.

Valkosuklainen
mustaherukkatorttu
n. 8 annosta
Pohja:
100 g valkoista suklaata
75 g voita tai margariinia
1 dl Fruisana-hedelmäso-
keria
3 kananmunaa
(2 rkl viskiä tai konjakkia)
0,5 dl vehnäjauhoja
50 g jauhettua mantelia
1 tl leivinjauhetta
Täyte:
0,5 dl vettä
1 dl Fruisana-hedelmäso-
keria
5 dl mustaherukoita
1–2 dl kuohukermaa
100 g tuorejuustoa (esim.
mascarpone) tai rahkaa
2 rkl Fruisana-hedelmäso-
keria

Tässä on herkku, jota isä varmasti pyytää lisää.

Suklainen herukkatorttu isän iloksi
1 tl vaniljasokeria

Vuoraa leivinpaperilla
kakkuvuoka, joka on hal-
kaisijaltaan noin 23 cm.
Laita uuni kuumenemaan
175 asteeseen. Sulata suk-
laa ja rasva mikrossa tai ve-
sihauteessa ja anna jääh-
tyä.. Lisää jäähtyneeseen
suklaaseokseen hedelmäso-
keri kolmessa osassa ja ka-
nanmunat yksitellen joka li-
säyksen välillä voimak-
kaasti vatkaten. Mausta ha-
lutessasi alkoholilla. Kaada
taikinaan vehnäjauhot, joi-
hin mantelijauhe ja leivin-
jauhe on sekoitettu. Sekoita
nopeasti tasaiseksi taiki-
naksi ja kaada leivinpape-
roituun vuokaan. Tasoita
hiukan taikinan pintaa.

Kypsennä uunin alim-
malla ritilätasolla noin 35
minuuttia. Valmis kakku on
pehmeä, mutta tikulla koi-

tettaessa tikkuun ei saa jää-
dä taikinaa. Ota kakku pois
uunista ja jäähdytä hetki
vuoassa.

Sekoita kattilassa vesi ja
hedelmäsokeri ja kuumen-
na kiehuvaksi. Keitä mie-
dolla lämmöllä noin 5 mi-
nuuttia ja sekoita joukkoon
mustaherukat. Kuumenna
vain sen verran, että marjat
sulavat. Jäähdytä.

Nosta kakku pois vuoas-
ta tarjoiluastiaan ja poista
leivinpaperi. Valuta marjo-
jen liemi kakulle ja levitä
marjat keskelle kakkua.
Vaahdota kerma vaahdoksi
ja sekoita sekaan huoneen-
lämpöinen tuorejuusto.
Mausta hedelmäsokerilla ja
vaniljasokerilla. Nosta seos
nokareina kakulle tai tarjoa
se erikseen.
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Kaipaus ja ikävä
Yön hiljaisuutta katselin,
kuu paistoi ikkunan takaa.
Odotin, että saapuisi enkeli
ja tahtoisi tuskani jakaa.
Oli vierineet tuskan kyyneleet
tyynyyn hiljaa poskia pitkin.
Oma isä, isä Sinä rakkahin
olet pois, minä ikävää itkin.

Minä rakastin, minä kaipasin
enkä ymmärtänytkään tuota,
Isä lähtenyt olet iäks pois
nyt täältä rakkaittes luota.
Miksi nyt, miksi nyt,
minä tuskissain hoin.
Enkä ymmärtänyt, Isä Jumala,
Sua vastaankin kapinoin.

Oli tapahtunut kuitenkin vain
juuri Sinun tahtosi mukaan.
Eihän elämän päivien määrää voi itse
päättää ihminen kukaan.
Elonaika on lahjana annettu,
on laskettu päivät ja hetket.
Joka päivä on ennalta määrätty.
Luoja päättää elomme.

Terttu Ketola

Kävin heinäkuussa Solo-
vetskin luostarissa. Meitä
oli 22 hengen ryhmä. Isä
Elias tuli Iisalmesta op-
paaksemme, autoa ohjaili
Petteri Keskinen Porista.

Mielenkiintoni Solovets-
kin luostariin heräsi aikoi-
naan, kun luin Kurkijoen
kihlakunnan historian. Sii-
nä (sivulla 55) kerrotaan
luostarin perustamisesta
1430-luvulla ja siinä yhtey-
dessä mainitaan viiden
”Karjalan lapsen” nimet.
Näitä sukukuntia olivat
Kokkoiset, Karhoiset, Pii-
roiset, Parantaiset, Pentsiset
ja Valtoiset.

Lisäksi sikäläinen Vii-
molan suku teki vuoden
1470 tienoilla lahjoituksen
Vjazitskin luostarille lupa-
uksena jatkuvien sielun-
messujen suorittaminen
lahjoittajien edestä. Kysyin
paikalliselta oppaalta, vie-
läkö siellä luetaan luvattuja
sielunmessuja kyseisten su-
kujen puolesta. Tämä sanoi
lupauksen jo unohtuneen.

Aikoinaan esi-isämme

ovat kulkeneet Kurkijoen
kihlakunnan alueelta aina
Vienanmerelle asti katso-
maan Vienanmeren valkoi-
sia valaita. Varmaankaan
matkaa ei silloin tehty muu-
tamassa päivässä niin kuin
nykyään.

Jos joku on kiinnostunut
lähtemään Solovetskiin,
kannattaisi ennalta tutustua
Herman Patinon ja Jons
Carlsonin kirjaan ”Vienan-
meren luostarisaaren mai-
tovalaat”. Siinä on paljon
hyviä kuvia maitovalaista
ja luostarista. Raija-Liisa
Pöllän kirja ”Solovetskin
luostari, Venäjän historian
peili” kertoo ensimmäises-
tä munkista Savvatista, joka
tuli 1400-luvun alussa saa-
relle. Savvat, Herman ja
Zosina perustivat aina
1930-luvun lopulle asti toi-
mineen luostarin. Aikanaan
siellä vierailivat Ivana Jul-
ma, Pietari Suuri, ruotsalai-
set ja englantilaiset. Lenin
ja Stalin eivät siellä käy-
neet, mutta kylläkin kantoi-
vat kirkollisveroina luostar-
ilta kaikki varat.

Ihmemies Frenckell
Vuonna 1923 perustet-

tiin saarelle ojennusleiri,
jossa uudelleen koulutettiin
työtä vieroksuvia. Frenc-
kell-nimisen leirikoululai-
sen diplomityönä oli täisau-
nan rakentaminen vuoro-
kaudessa. Aikaa jäi vielä
kaksi ja puoli tuntia käyttä-
mättäkin, kun sauna oli val-
mis. Tästä suorituksesta
kulki sana Moskovaan, jon-
ne Frenckell sai kutsun.

Moskovassa Frenckelille
tarjottiin Stalinin kanavan
rakentamistyötä. Hän hy-
väksyi tarjouksen ja raken-
si 20 kuukaudessa kanavan,
jonka pituus on 226 kilo-
metriä. Siinä on 19 sulkua,
ja suurin korkeusero me-
renpinnasta on 99 metriä.
Työtä tehtiin ahkerasti yötä
päivää. Jos urakkaa ei saatu
valmiiksi työvuorossa, suo-
ritettiin työrynnäkkö työ-
ajan jälkeen soittokunnan
tahdissa.

Mahtavasta suoritukesta
kertoo Arvo Tuominen kir-
jassaan ”Kremlin kellot”.
Tuominen oli tavannut

Solovetskin luostari

Frenckellin kanavan avajai-
sissa ja piti tätä mielenkiin-
toisena tuttavuutena. Tämä
ei enää muistanut suomen-
kieltä, vaan puhui ruotsia.
Hän sai palkkioksi Lenin-
mitalin ja GPU-kenraalin
arvon.

Frenckell siirtyi töihin
Volgan kanavalle, mutta
joutui taas vuonna 1937 is-
tumaan vankilaan. Talviso-
dan alettua Stalin tarvitsi
taas reipasta rakentajaa ja
otti hänet pois vankilasta ra-
kentamaan rautateitä, teitä
ja kanavia.

Frenckell eleli lopun elä-
mänsä Moskovassa kunnia-
kansalaisena ja kuoli lopul-
ta 1950-luvulla. Näin kertoo
Solzenitsyn kirjassaan
”Vankileirien saaristo”, osa
3-4. Solzenitsynin mukaan
Frenckell oli Turkin juuta-
laisia.

Myös Erkki Raatikainen
ylistää haltioissaan Stalinin
kanavan rakentamissaavu-
tusta eräässä lehtiartikkelis-
saan 1970- ja 1980-lukujen
vaihteessa: ”Olihan valtava
suoritus.” Neljännesmiljoo-
na työntekijää, jotka jäivät

kanavalle, saivat muisto-
merkin.

Kun alatte suunnitella
matkaa Solovetskin luosta-
riin, lukekaa nuo kirjat, niin
teillä on ennakkotietoa mat-
kan kohteesta. Luostari on
mahtava rakennelma. Val-
kovalaat haukkaavat ilmaa
kaikessa rauhassa, niin kuin
ovat tehneet jo vuosituhan-
sia.

Hyvää matkaa ja reipas-
ta mieltä.

Kalevi Kokko
Ulvila

Solovetskin satama kuvattuna lähtöaamunamme. Taustalla kohoaa itse luostari, jota ympä-
röi kilometrin mittainen muuri. Muurin kulmissa näkyvät tykkitornit.

Elma Kokkonen kutoi 1950-luvulla suuria riepumattoja navetan vintillä ystävättärensä Hil-
kan kanssa. Hilkka Heinonen (myöh. Matintalo) on lähtöisin Kurkijoen Vätikästä. Tässä
kuvassa kaksikymppinen nuori neito on kuvattuna Vampulan Kukonharjassa vuonna 1950.
Hänen vanhempansa olivat Pekka ja Helena (s. Kylliäinen) Vampulan Impivaarasta. Elman
ukko Petter Kokkonen oli ostanut Hilkan isän vanhemmilta Koskuin Viljamäen paikan, jos-
sa Elma, Veikko ja Pauli Kokkonen myöhemmin syntyivät.

Elman
valokuvakokoelmasta

Palailenpa vielä viime
joulukuiseen marjamuistel-
makirjoitukseeni, jota muu-
tamat käsittelyvirheet olivat
runnelleet. Kuvailin, kuin-
ka marja-astiani alkoi täyt-
tyä mustikkatahtaan tar-
peiksi, ei suinkaan mustik-
katehtaan tarpeiksi.

Kyseessä oli ja on vielä-
kin ruokalaji nimeltään
mustikkatahdas, murteelli-
sesti -tahas, jonka vaatimat-
toman reseptin olen lähettä-
nyt erääseen kasviskeitto-
kirjaankin. Se on kevyt jäl-
ki- tai iltaruoka kurkijoke-
laiseen tapaan, parasta uu-
den mustikkasadon kypsy-
misen aikaan.

Neljän hengen annok-

Mustikkatahas
seen tarvitaan puolisen lit-
raa hillottuja eli lissottuja
mustikoita, litra rasvaista
tai rasvatonta piimää miel-
tymysten mukaan, neljä
ruokalusikallista ruisjauho-
ja tai –leseitä, pari ruokalu-
sikallista sokeria ja ripaus
suolaa. Nam!

Selailin Irja Seppänen-
Poran yli neljä vuosikym-
mentä sitten toimittamaa
Karjalan Kannaksen kan-
sanruokakirjaa Apposkaa-
lista mantsikkamöllöön.
Kirjassa mainittiin myös
mustikkamöllö, johon esi-
merkiksi Sakkolassa käy-
tettiin pieniä hapaleipäpalo-
ja, maitoa tai kermaa.

Mansikan murteellinen

muoto on siis mantsikka,
siinä on t-kirjain keskellä.
Yritin sitäkin jutussani tar-
joilla, mutta en onnistunut.
Se apposkaali tai appuskaa-
li on puolestaan hapakaali-
pohjaista ruokaa. Siis hapa-
kaali, ei hapankaali.

Niin, marjastajan selkä
se on lujilla. Sitä kuvaa-
maan sopii hyvin pyhäjär-
veläinen sananparsi: ”Selkä
seitsemän näkkyö, vatsa
vaivaise takkie”. Selkä saa
kärsiä siis sen seitsemät
vaivat, jotta nälkäinen vat-
sa tulisi tyydytetyksi. Tai-
datkos sen selkeämmin il-
maista!

Erkki Puputti

Rukous
Sinä, Jeesus,
näet kaiken.
Hiuskarvakaan
ei putoa tietämättäsi.
Opeta meitäkin
riisuutumaan
luonnon tavoin.
Opeta aidoiksi
rakastavaisiksi
lähimmäisiksi.
Me tarvitsemme
Sinua ajassamme nyt
enemmän kuin koskaan.

Laura Kurri

Syksy
Luonto pukeutuneena
riisumisen vaippaan.
Auringonsäteessä
katoava ruska
varisseet lehdet.
Hiljaisuus
Kiitollisuus

Laura Kurri
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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

T I L A A

Vesikoskenkatu 13 As 21
32200 Loimaa

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

Matkapuh. 050-521 3336

ONKS
TIETOO
VASTAUKSET
1. Vuonna 1946 (J. K.

Paasikiven)
2. Suomen Sosiaalide-

mokraattista Puoluet-
ta

3. Teheranissa
4. Luita
5. Järvi Ilomantsissa
6. Lammas
7. noin 3000 yhteensä
8. kaikkiaan 369 miestä
9. Mannerheimin Las-

tensuojeluliiton
10. Metsäradio

On isä Karjalasta Kurkijoen poikia,
ja Inkeri on äidille se paikka oikia.
On kumpainenkin siellä paljasjaloin tallannut,
ja siks’ se heidän mielensä on iäks’ vallannut.
En tiedä mitään Raudun lihavista riekoista,
vain kuvan olen nähnyt Terijoen hiekoista
Ja kuullut, ettei kasvussansa siellä kitsaa maa,
ja luullut lapsena, ett tuhmat “konevitsaa” saa.

Niin Karjalaan ja takaisin taas kuljin haaveissain,
kun tarinoita kertovan mä kuulin vanhempain.
Taas Karjalaan ja takaisin näin käydä myös mä saan,
ja nautiskella hetken maisemista laulumaan.

Oon Lounais-Suomen kasvatteja mailta “mään” ja “sään”
ja nauriin sijaan poskeeni mää tällään räätikkään,
on surku myöntää kesannolle jääneen kielen tuon,
mä jossa aina kuulen solisevan Vuoksen vuon.
On sukupolvi tää kuin miekka kaksiteräinen
vaikk’ aito karjalainen oot, et alkuperäinen.
Mut turha varmaan on sen seikan perään nyyhkiä,
kas mielestään ei Karjalaa voi kukaan pyyhkiä.

Niin...

Karjalaan
ja takaisin

Säv. Reino Markkula,   San. Jorma Toiviainen,   Sov. Jaakko Salo

Kari Rahiala lähetti Kurkijokelaisel-
le ja myöhemmin Kurkijoki-museoon
toimitettavaksi tarkoitetun Karjalaan ja
takaisin -nimisen laulun. Sen on sävel-
tänyt Kurkijoella vuonna 1928 synty-
nyt säveltäjämestari Reino Markkula,
jonka lauluja kuullaan usein vieläkin
radiossa ja monilla estraadeilla. Hänen
tunnetuimpia ja rakkaimpia laulujaan
ovat varmaankin En päivääkään vaih-
taisi pois, Sä kuulut päivään jokaiseen,
En tuntenut sua silloin, Muistojen tan-
go ja Syksy Sävel -kilpailunkin voitta-
nut Vähemmän kiirettä, enemmän ai-
kaa.

Monet meistä muistavat, että mene-
timme Reino Markkulan hyvin traagi-
sesti 26.11.1997 Vantaalla auto-onnet-
tomuudessa.

Karjalaan ja takaisin –laulun on sa-

noittanut niin ikään karjalaisjuurinen,
Länsi-Suomessa Eurassa syntynyt mo-
nia satoja sanoituksia lukuisille artis-
teillemme kirjoittanut Jorma Toiviai-
nen. Tämän tunnetuimpia yhteistyö-
kumppaneita ovat muun muassa Katri
Helena, Reijo Taipale, Jari Sillanpää,
Eija Kantola, Kari Tapio, Sauli Lehto-
nen ym. Reino Markkulan ja Jorma Toi-
viaisen yhteistyön tuloksena on synty-
nyt myös muun muassa laulu nimeltään
Rautakangen Päänsärky.

Karjalaan ja takaisin laulun sovituk-
sen on tehnyt eräs Suomen rautaisim-
mista musiikkialan monitoimimiehistä
eli Jaakko Salo, edesmennyt hänkin.
Kiitämme Kari Rahialaa laulun löyty-
misestä. Toivottavasti kuulemme tämän
esitettynä viimeistään ensi kesän pitä-
jäjuhlilla.

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: 12–13.11.2004

599
kg

First Price
kuorittu
katkarapu 1 kg

130
pss

Oolannin valko-
sipuli- tai juusto-
perunat 400 g (3,25 kg)

895
kg

Koff III tai Lapin
Kulta III 12-pack
7,75 + 1,20 (1,96 l)

Italian kiiwi
hedelmä

1,49
1 kg rasia

Israelin kirsikka
tomaatti (5,56 kg)

1,39
250 g:n rasia

1090
kg

Norjalainen
savustettu
lohifile

380Ingman lakka
likööri tai rommi-
rusina jäätelö
1,5 l (2,53 l)

ISÄNPÄIVÄN VIETTOON LAADUKKAAT
JA EDULLISET RATKAISUT MEILTÄ

Pakaste

4,95
pkt

Frödinge
Kinuskikakku
565 g (8,76 kg)

SPAR ETUKORTILLA

2 pkt/talous

1,99
pkt

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

Tuore Superior

2,99
kg

2 kalaa/talous

700 kg erä

MERI-
KIRJOLOHI

HK:n
Suomalainen
uunivalmis

4,99
kg

PIKNIK
PAISTI

Suomalainen
Atria

Takuumurea

8,90
kg

NAUDAN
PAAHTO-
PAISTI

Suomalainen

5,90
kg

NAUDAN
PAISTI-

JAUHELIHA

Atria
kermapippuri

12,90
kg

PORSAAN
SISÄFILE

Kariniemen
Broilerin uuni-

valmis file-
paisti naturel

ja hunaja

8,90
kg

3,99
rasia

Karjalanpaisti
700 g (5,70 kg)


