
62. VUOSIKERTA Irtonumero 2 E (sis. alv 23 %)Nro 6 • Perjantaina 25. maaliskuuta 2011X

Kurkijokelaisen, hiitolaisen ja karjalaisen hengen vaalija ja ajankohtaisten kysymysten selvittäjä

Toimitus on avoinna tiistaisin ja 
torstaisin klo 9-14.

Seuraavat lehdet ilmestyvät  
  8.4., 29.4. ja 13.5.

Tässä lehdessä

Moni silmä kyyneltyi ja 
nenäliinapaketit rapisi-

vat, kun Evakko-elokuva nos-
ti muistot ja tunteet pintaan 
Kinoset-elokuvateatterissa 
Huittisissa. Täysi 90-paikkai-
nen sali eli karjalaisen kansan 
kohtaloissa kuka omia muis-
tojaan läpikäyden, toinen taas 
myötäeläen. 

Musta-valkoinen, vuonna 
1956 valmistunut elokuva poh-
jautui Unto Seppäsen samanni-
miseen romaaniin. Elokuvassa 
seurataan kannakselaisen Kuu-
luvaisen kylän ja erityisesti 
Nikkasen perheen elämää talvi-
sodan kynnyksellä, sen aikana 
sekä evakkotaivalta välirauhan 
solmimisen jälkeen.

Uutta yhteistyötä

Idea viettää talvisodan päät-
tymisen muistopäivää 13.3. 
elokuvissa tuli Vampulan Kar-
jalaiset ry:n toimijalta Erkki 
Poutaselta, Huittisten Karjalai-
set lähtivät puheenjohtaja Heik-
ki Kiiskin mukaan rakentamaan 
tapahtumaa hyvässä yhteishen-
gessä. Mukaan innostui vielä 
elokuvateatterin omistaja Vesa 
Aaltonen, lisäksi avustusta saa-
tiin Huittisten kaupungilta.

Vampulan ja Huittisten Kar-
jalaiset ovat kuntaliitoksen 
jälkeen etsineet yhteistyötapo-
ja mm. yhteisten juhlien mer-
keissä ja nyt tämän elokuva-
tapahtuman tiimoilta. Hivenen 
yhteistyön tekemistä vaikeuttaa 
se, että yhdistykset kuuluvat nyt 
samaan kaupunkiin mutta eri 
karjalapiireihin, Vampulalaiset 
Varsinais-Suomen Karjalapii-
riin ja huittislaiset Satakunnan. 

Vampulaan sijoitettiin pää-
osin kurkijokelaisia ja Huittisiin 
pyhäjärveläisiä ja sakkolalaisia, 
kertovat elokuvaväkeä tervetul-
leeksi toivottavat yhdistystensä 
puheenjohtajat Pentti Tuunai-
nen Vampulan Karjalaisista ja 

Turkulainen Helena Aro oli 
tuonut mukanaan kolme ystävää 
elokuviin.

Talvisodan päättymisen muistopäivänä

Evakot elokuvissa
Heikki Kiiski Huittisten Karja-
laisista.

Kosketuspinta muistoihin

- En ole varma, olenko nähnyt 
tämän aiemmin, kertoo vuonna 
–39 Pyhäjärvellä syntynyt Veik-
ko Pitkänen vieressään Kittiläs-
tä kotoisin oleva vaimo Kirsti 
Pitkänen. Ennen elokuvan alkua 
Pitkänen muistelee, miten py-
häjärveläisten evakkojuna oli 
tulossa Elisenvaaraan heti suur-
pommituksen jälkeen ja joutui 
kulkemaan edestakaisin odotta-
en, että rata avautuisi. Elokuvan 
päätyttyä Veikko Pitkänen tote-
aa ääni värähtäen – nosti muisto 
mieleen – pahasti ja toteaa, että 
oli nähnyt elokuvan muutama 
vuosikymmen sitten.

- On se kurjaa ollut, sanoo 
Veikko Sipolainen noustessaan 
teatterin portaita kohti ulos-
käyntiä ja jatkaa – koskettava, 
muistan itsekin härkävaunut, 
kun mentiin Keski-Suomeen. 
Samantyylisiä kommentteja 
kuuluu monesta suusta, omat 
muistot elävät nyt puheessa ja 
nivoutuvat elokuvan evakko-
perheen elämään.

Kaikki elokuvan nähneet 

eivät suinkaan ole itse koke-
neet evakkotaivalta. Joukossa 
oli toista tai jo kolmattakin 
sukupolvea. Paikalla oli myös 
vanhojen paikallisten sukujen 
jäseniä, joiden koteihin oli si-
joitettu evakkoja.

Helena Aro, Turun Karjala-
seurasta, on seuraavaa sukupol-
vea. - Olen itse syntynyt – 47 
Loimaalla, kertoo tämä kur-
kijokelaistaustainen iloinen 
nainen. – Näin jutun Kurkijo-
kelaisesta ja sain mukaani kol-

me ystävääni. Talvisotavuonna 
syntynyt ystäväni koki tämän 
voimakkaimmin, hän kertoo ja 
muistelee, ettei ole aikaisemmin 
nähnyt tätä koskettavaa eloku-
vaa.

Koskettava oli varmaan sana, 
joka useimmin esiintyi eloku-
van jälkeen käydyissä keskus-
teluissa.

Erkki Poutanen nyökytte-
lee kotiinlähtijöille myhäillen 
päätään. –Tulijoita olisi ollut 
enemmän kuin mukaan mah-
tui. Ilmaislippuja oli jaossa se-
kä Huittisissa että Vampulassa. 
Olen ylpeä, että tämä onnistui 
näin hyvin, samalla hän vinkkaa 
loimaalaisille ideaa toistetta-
vaksi, onhan Loimaan Kinosilla 
sama omistaja.

Helena Sulavuori

Penkit täyttyivät viimeistä myöten. Vasemmalla seisomassa elokuvanäytöksen ideoija Erkki Poutanen 
Vampulasta.

Huittisten Kinoset-elokuvateatterin ovi kävi tiuhaan ennen Evakko-elokuvan alkua.

Paavo Tuunainen (vas) ja Heikki Kiiski (oik) toivottavat tervetul-
leiksi Lilja Rantalan ja hänen tyttärensä Liisa Isotalon Huittisista. 
Lilja Rantala on syntynyt Sakkolassa.

MATKOILLA VIELÄ TILAA
Ensimmäiselle lukijamatkalle 18.-22.5 
voit ilmoittautua 4.4. asti
Vielä ehdit ilmoittautua kaikille lukija-
matkoille. Matkojen ilmoittautumisaikoja 
on pystytty hivenen pidentämään, koska 
varmistui, että kaikki Kurkijoen matkat 
toteutuvat. 

KURKIJOKI-SÄÄTIÖ  
JA KURKIJOKELAINEN

LOIMAAN MESSUILLA
2.-3.4.2011 Hirvikoskella
Tule tutustumaan osastoon 18!

Antti Sahla on nuorisotoimikunnan vetäjä, 
joka on työstänyt mm. taas myyntiin saadun 
Kurkien kutsu -DVD:n.

Sukututkimus on 
jännittävää
kertoi Hiitola-Kurkijoki sukututkimuspiirin 
perustaja Mauri Rastas Kurkijokelaissemi-
naarissa Turussa 12.3. Eläkkeelle jäätyään 
Mauri rastas jäi koukkuun, niin kuin mies 
itse asian ilmaisee. Tähän samaan koukkuun 
hän innosti täyttä salillista kuulijakuntaa lis-
taten sukututkimuksen kautta saatavia hyö-
dyllisiä asioita, kuten historian tuntemusta, 
yhteisöllisyyttä, omien juurien tietämistä, 
uusia sukulaisia....
Lisää seminaarista sivulla  .................4
”Perinne eläväksi” 
– Kurkijoki-Museon 
kehittämishanke käynnistyy
Hankkeen kokoaja Jaakko Taitonen ker-
too sen koostamisesta ja Lauri Laukkanen 
esittelee tarkemmin hankkeen sisällön. Ville 
Laaksonen tutkailee kirjoituksessaan laa-
jemmin Kurkijoella toimineita museoita.
Hanke käynnistyy 
Projektipäällikön haulla                  
sivu   ...............................................6-7
Nuorille suunnattu 
Kurkijoen matka
Nuorisotoimikunta pyrkii kokoamaan elo-
kuun lukijamatkalle nuoria mukaan. Toimi-
kunta suunnittelee nuorille omaa ohjelmaa 
mm. valo- ja videokuvausta ja pyytää ohjel-
man suunnitteluun myös lähtijöiltä vinkkejä.
Matkaesite  s. ............................ 12
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6 kk .................. 23 euroa
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www.kurkijoki.fi

Toimitusneuvosto: Jaakko Taitonen (pj.), Raija Laaksonen,  
 Marjaliisa Laine, Tapio Nikkari ja Leena Virtanen

Päätoimittaja: Helena Sulavuori
ja toimittajina kaikki Kurkijokelaisen ystävät

Siunatussa 
tilassa

Hartaus sunnuntaille 
27.3.2011
Marian ilmestyspäivä

Muistettavaa

Kokouksia

Muista surussa Kurkijoki-adressilla
hinta 8 €, saatavissa toimituksesta

Positiivisuutta luonnosta

Yhdeksän kuukauden kuluttua vietämme joulua. Ei ai-
kaakaan, kun monenlaisten valmistelujen jälkeen juhlimme 
jälleen Herramme Jeesuksen syntymää. Tuo juhla on niin mer-
kittävä, että aloitamme siihen valmistautumisen jo nyt, keskellä 
kevättä.

Yhdeksän kuukautta suodaan normaalisti aikaa valmis-
tautua lapsen syntymään. Jeesuksen äidille Marialle nuo 
kuukaudet olivat tärkeitä. Hän tajusi olevansa sananmukaisesti 
siunatussa tilassa, siis sellaisessa tilanteessa, jossa hän sai olla 
mukana jonkin suuren ja hyvän toteutumisessa. Yhdeksän kuu-
kauden siunattu tila ohjasi suuntaamaan ajatukset tulevaan ja 
odottamaan lupausten toteutumista.

Marian kokemus siunatusta tilasta paljastaa oleellisen sii-
tä, mitä Jumalan siunaus on. Siunaus kannustaa katsomaan 
tulevaisuuteen, kauemmaksikin kuin vain yhdeksän kuukauden 
päähän. Siunaus kutsuu toivomaan ja uskaltamaan, heittäy-
tymään Jumalan huolenpidon ja johdatuksen varaan. Siunaus 
merkitsee aina luottamusta valon voittoon pimeydestä, vaikka 
siunaus itsessään ei aina varjelekaan elämän varjoilta ja 
vastoinkäymisiltä. Siunaus kehottaa tarrautumaan Jumalan 
lupauksiin, vaikka kyynelten ja vaivojen keskellä ne tuntuisivat 
tyhjiltä ja etäisiltä.

Maria sai kokea, että Jumalan siunaus on paljon enemmän 
kuin vain asioita, joita hänelle tapahtui. Siunaus on kokonai-
nen olotila, joka sävyttää ihmisen kaikkea elämää, hänen aja-
tuksiaan, tekojaan, sanomisiaan, asenteitaan. Ennen muuta se 
sävyttää hänen tulevaisuuttaan ja sitä kautta jo nyt tätä elettä-
vää hetkeä. Siunaus jakaa ympärilleen paljon hyvää - tavalla, 
jota ei voi aina selittää.

Keskellä paastonaikaa odotamme Marian kanssa joulua, 
tapahtumaa, jota ilman pitkänperjantain ja pääsiäisen mullis-
tava viesti jäisi vaille pohjaa ja vaille siunausta. Hänen kans-
saan tähyämme tulevaan ja Jumalan lupausten täyttymiseen. 
Hänen kanssaan mekin olemme siunatussa tilassa, olotilassa, 
jossa odotamme jonkin suuren ja hyvän toteutumista.

         Tapio Luoma
Tapio Luoma on Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra.

Nimi-
päivät

Maaliskuu
viikko 12
25 Pe Aija
26 La Manu, Manne, 

Immanuel, Immo
27 Su Marian 

ilmestymispäivä, 
Kesäaika alkaa, 
Sauli, Saul

viikko 13
28 Ma Armas
29 Ti Jouni, Joni, Joonas, 

Joona, Jonne, Jonni
30 Ke Usko
31 To Irma, Irmeli

Huhtikuu
1 Pe Peppi, Raita, Pulmu
2 La Pellervo
3 Su Sampo, Veeti

viikko 14
4 Ma Ukko
5 Ti Irene, Irina, Ira, Iro
6 Ke Ville, Vilho, Vili, 

Jami, Vilhelm, 
Viljami

7 To Allan, Ahvo

1. Kuka pääministeri on ollut 
Suomessa pisimpään vallas-
sa yhtäjaksoisesti?

2. Mikä on Keski-Euroopan 
suurin järvi?

3. Onko Australiassa oikean- vai 
vasemmanpuolinen liikenne?

4. Mikä on Suomen suurin käär-
me?

5. Montako seurakuntaa on Suo-
men katolisessa kirkossa?

6. Kuka burmalainen on toi-
minut YK:n pääsihteerinä?

7. Vuodesta 1984 lähtien au-
tomerkki on ollut Nissan. 
Mikä se oli ennen sitä?

8. Mikä on maanpinnan ylei-
sin alkuaine?

9. Millä niemimaalla on maa-
ilman syvin kairattu reikä?

10. Minkä maan prinsessa on 
Aiko?

Ensi viikonloppuna siirrytään taas kesäaikaan ja kello-
ja siirretään tunnilla eteenpäin. Toinen vuodenkiertoon 
liittyvä virstanpylväs, kevätpäivän tasaus oli puolestaan 
jo kuluvan viikon maanantaina. Tuolloinhan päivä ja yö 
ovat yhtä pitkät ja siitä eteenpäin päivä yhä pitenee aina 
juhannukseen asti. Tätä kirjoitusta laadittaessa ulkona on 
vielä täällä etelässäkin monin paikoin lähes puolimetri-
nen hanki, mutta auringon voima on jo niin suuri, että 
se vähitellen sulattaa korkeimmatkin kinokset. 

Täällä pohjolassa meillä on onni saada joka vuosi yhä 
uudelleen nauttia vuodenaikojen vaihtelusta. Monilla 
meistä on varmaan oma lempivuodenaika. Minä tunnus-
taudun kevätihmiseksi. Keväällä voi joka päivä ihastella 
uusia ihmeitä, joita lumen alta paljastuu luonnon herä-
tessä uuteen elämään. Perhoset lähtevät kevään ensilen-
nolle, linnut alkavat laulaa ja muuttolinnut palaavat. On 
aina yhtä jännittävää löytää ensimmäinen leskenlehti 
ja nähdä ensimmäinen nokkosperhonen, kuulla kiurun 
livertävän ja peipposen virittelevän lauluaan.  

Nykyisen tehokkaan tiedonvälityksen maailmassa 
päällemme vyöryy lähes tauotta uutisia eri puolilla maa-
palloa sattuneista katastrofeista, viimeisimpänä näistä 
Japanissa sattunut voimakas maanjäristys ja sen tuhoisat 

seuraukset sekä Libyan tilanne. Niiltä emme voi um-
mistaa silmiämme. Toisaalta nämä kaukaisetkin uutiset 
saattavat koskettaa joitain meistä henkilökohtaisesti, jos 
esimerkiksi sukulainen tai tuttava on tapahtuma-alueella. 

Tiedonvälityksen ja matkailun lisääntyessä maapallo 
jatkuvasti kutistuu, kaikki kaukainenkin tulee lähemmäs. 
Katastrofien suorat tai epäsuorat vaikutukset voivat ulot-
tua meille Suomeen asti ilman, että pystymme asiaan 
mitenkään vaikuttamaan. Tällaisten uutisten vastapaino-
na on hyvä ammentaa positiivista mieltä lähellä olevista 
pienistä asioista, vaikkapa keväisestä luonnosta. 

Otamme mielellämme vastaan lukijoittemme kevään 
edistymisestä tekemiä havaintoja; kertokaa havaittu asia, 
aika ja paikka sekä havainnon tekijä. Julkaisemme ha-
vaintoja kevään lehdissä. Otamme myös mielellämme 
vastaan kirjoituksia kevään tuloon liittyvistä mielui-
simmista muistoista ja mieleenpainuvimmista kevään 
merkeistä. 

Nautitaan keväästä!

Anna-Maija Nurminen-Lempinen
Kurkijoki-Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja

Mellilän Karjalaiset ry

VUOSIKOKOUS
5.4.2011 klo 18.00
Mellilän Seudun OP:n 
kokoustiloissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa      Hallitus

Hiitolan Pitäjäseuran 
naistoimikunta kutsuu si-
nua suunnittelemaan tulevien 
tapahtumien tarjoilua ja seu-
ran naisten toimintaa yleensä. 
Tapaamme Tuomarink. 2 kerho-
tiloissa ti. 29.3. klo 18. Tervetu-
loa entiset ja uudet terv. Leena 
ja Raija

Hiitolan Pitäjäseuran järj. 
Tarinailta ti. 5.4. klo 18 Tuo-
marink. 2 Pori. Muistellaan 
kortti- ja korvike aikaa. Entiset 
ja uudet tervetuloa mukaan. 

Vanhoja kuvia arkistosta
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  Sanan
Voimaa

Onnittelemme

Murheesta mykkänä – 
vailla kyyneleitä 
Sinua katselen, kotini 
pihamaa. 
En ole yksin. On niin 
paljon meitä, 
joilta on rakkainta jäänyt 
rajan taa.

Hyvästi. Kiitos kaikesta, 
kotini pieni, 
tuomi ikkunan alla ja 
nimikkopuut. 
Lapsuuden leikkipaikat 
ja lehmitieni, 
keväisin kukkuvat käet 
kultasuut.

Jääkää hyvästi. Karjalan 
kauniit kunnaat, 
teitä en lempinyt ennen 
kuin lemmin nyt. 
Joskin on verellä 
maksettu raskaat 
lunnaat, 
uusi päivä ei yllänne 
hymyillyt.

Lähtö kodista
Karjalan siskot ja veljet: 
käsi käteen, 
yhdessä kestämme iskut 
kohtalon. 
Yhdessä näemme 
yössämme toivon säteen: 
kerran Karjala jälleen 
Suomen on!

- Kevät on saapuva 
katveessa toisen tuomen, 
Karjalan laulut uusia 
sointuja saa -.
Siks´ kunis jälleen on 
koittava aamu Suomen, 
rukoilla meidän on 
määrä – ja rakentaa -.

Elisenvaarassa 
14.3.1940.
Hilja Toiviainen

Runon lähetti Pertti 
Veikkolainen Imatralta. 
Hän oli löytänyt 
runon vanhempiensa 
jäämistöstä

25.3. Ei kukaan, joka luot-
taa sinuun, jää vaille 
apuasi. Vain luopiot jou-
tuvat häpeään. Ps. 25:3

26.3. Jumalaan voi luottaa. 
Hän ei salli kiusauksen 
käydä teille ylivoimai-
seksi, vaan antaessaan 
teidän joutua koetukseen 
hän samalla valmistaa 
pääsyn siitä, niin että 
voitte sen kestää. 1 Kor. 
10:13

27.3. Maria meni Sakari-
aan taloon ja tervehti 
Elisabetia. Kun Elisabet 
kuuli Marian tervehdyk-
sen, hypähti lapsi hänen 
kohdussaan ja hän täyttyi 
Pyhällä Hengellä. Luuk. 
1:40-41

28.3. Minun silmäni katso-
vat alati Herraan, hän 
päästää jalkani ansasta. 
Ps. 25:15

29.3. Kääntykää vääriltä 
teiltänne, hylätkää pahat 
tekonne ja kuulkaa Her-
raa, Jumalaanne! Jer. 
26:13

30.3. ”Minä tiedän sinun 
tekosi: sinä et ole kylmä 
etkä kuuma. Kunpa oli-
sitkin joko kylmä tai kuu-
ma!” Ilm. 3:15

31.3. Me katsomme odottaen 
Herraan, Jumalaamme, 
kunnes hän armahtaa 
meitä. Ps. 123:2

1.4. Herra, nimesi kunnian 
tähden anna anteeksi 
suuret syntini. Ps. 25:11

2.4. Se, joka Herraa pelkää, 
oppii valitsemaan oikean 
tien. Ps. 25:12

3.4. Jeesus sanoo: ”Minä 
olen elämän leipä. Joka 
tulee minun luokseni, ei 
koskaan ole nälissään, 
ja joka uskoo minuun, ei 
enää koskaan ole janois-
saan.” Joh. 6:35

4.4. Iloitkaa Jerusalemin 
kanssa, te kaikki, jotka 
sitä rakastatte! Jes. 66:10

5.4. - Koittaa aika - sanoo 
Herra Jumala - jolloin 
minä lähetän maahan 
nälän. En leivän nälkää, 
en veden janoa, vaan 
Herran sanan kuulemi-
sen nälän. Aam. 8:11

6.4. Niin kuin vastasyntyneet 
lapset tavoitelkaa puhdas-
ta sanan maitoa, jotta sen 
ravitsemina kasvaisitte 
pelastukseen. Olettehan 
te ”maistaneet Herran 
hyvyyttä”. 1 Piet. 2:2-3

7.4. Kaikki katsovat odotta-
en sinuun, ja sinä annat 
heille ruoan ajallaan. 
Sinä avaat kätesi ja hy-
vyydessäsi ravitset kaiken 
mikä elää. Ps. 145:15-16

Jenna Salminen Janika Salminen
Vuoden 2010 ylioppilaat Janika ja Jenna Salminen.
Heidän isänsä Jukka Salmisen isovanhemmat Ida ja Onni 
Salminen olivat Kurkijoen Luhovaarasta.

85 vuotta
täyttää 
Tauno Hurskainen
2.4.2011 Turengissa.
Merkkipäivän vastaanotto 
samana päivänä klo 
12.00 alkaen Ravintola 
Emmissä kahvin, pullan ja 
täytekakun kera.
Tervetuloa

Viime kesän kesäjuhlilla 
Helsingissä oli laaja Kar-
jalan pitäjien näyttely ja in-
fotiski, jossa kiinnostuneet 
voivat esittää kysymyksiä 
Karjalan pitäjistä, kylistä ja 
muistakin karjalaisasiois-
ta. Pitäjäinfosta tuli paljon 
kiitosta ja Karjalaisten Pitä-
jäyhdistysten Liitto yhdessä 
Karjalan Liiton kanssa halu-
aa  jatkaa pitäjäinfoa myös 
tulevan kesän kesäjuhlilla 
Turussa 17.-19.6.2011. Tur-
ku on myös toinen Euroopan 
kulttuuripääkaupungeista!

Karjalainen tori, jonka 
yhteyteen Turun jäähalliin 
järjestetään pitäjä- ja su-
kuinfopiste, on auki la 18.6. 
klo 9 - 18 ja su 19.6. klo 9 - 
15. Pitäjäinfon päivystysrin-
kiin tarvitaan talkoolaisia, 
jotka voivat olla muutaman 
tunnin ajan vastaamassa 
luovutetun Karjalan pitäjiä 
koskeviin kysymyksiin. 

Pääsisitkö sinä 
mukaan?
Esittelyvuorot ovat noin 2 
tunnin jaksoissa. Tavoittee-
na on, että samaan aikaan 

Karjalaiset Kesäjuhlat 
Turussa 17.-19.6.

Pitäjäinfoon 
kaivataan 
esittelijöitä

vuorossa olisi useampi 
henkilö, jotka olisivat vä-
hän eri puolilta Luovutettua 
Karjalaa. Tarkoituksena on, 
että kysyjää osataan opastaa 
lisätiedon lähteille ja että 
kysyjälle voi kertoa, mihin 
seuraan kannattaa esimer-
kiksi ottaa yhteyttä. Koko  
Karjalan aluetta ei tarvit-
se osata ulkoa, tarjolla on 
apuvälineeksi monenlaista 
materiaalia.

Tule mukaan tekemään 
luovutettua Karjalaa tunne-
tuksi. Ilmoita halukkuutesi 
infoon  Mervi Piipposelle 
( mervi.piipponen@karja-
lanliitto.fi ) tai Maijaliisa 
Kalliomäelle (maijaliisa.
kalliomaki@mbnet.fi).

Jos sinulla on toiveita 
esittelyvuorosi suhteen, voit 
samalla kertoa niistä.
 

Karjalaisten Pitäjäyh-
distysten Liiton hallitus/ 
sihteeri
Mervi Piipponen
tiedottaja, Karjalan Liitto
p. (09) 7288 1714,  
mervi.piipponen@karja-
lanliitto.fi

Kuivalahden kesäteatterin 
30-vuotistoiminnan tiimoil-
ta järjestetty näytelmäkirjoi-
tuskilpailu toi melliläläiselle 
Sirkka Lukalle 3. palkinnon. 
Eurajoella toimiva kesäteat-
teri etsi uusia, kotiseutuai-
heisia, kesäteatteriin sopivia 
näytelmiä.

Paimentytön sunnuntai – 
näytelmässä Sirkka Lukka 
käsittelee Eurajoella vah-
vasti vaikuttanutta rukoile-
vaisuutta, sen historiallisia 

Kesällä 2010 runonlausujanakin tunnettu Sirkka Lukka 
juonsi Kurkijoen Pitäjäjuhlat.

Sirkka Lukan näytelmä 
palkittiin

vaikutuksia yhteisöllisesti 
ja yksilön elämässä.  Raa-
din mukaan se on liikuttava 
ja vahva näytelmä ja erilai-
nen kuin mitä aiemmin on 
Kuivalahden kesäteatterissa 
nähty.

Raati sai käsiteltäväkseen 
24 nimimerkillä varustettua 
näytelmäkirjoitusta. Palkit-
tujen kirjoitusten julkistami-
sen jälkeen avattiin suljetut 
kirjekuoret ja luettiin kir-
joittajien nimet.

60
Kurkijokelainen 4 – 1951, 

lauantaina maaliskuun 31. p:nä.

Karjalan Sivistysseura ry:n 
Heimopäivät pidetään 9.-
10.4.2011 Rovaniemellä, 
Arktikumissa.

Päivät kokoavat yhteen 
erityisesti vienalaistaustai-
sia suomalaisia, mutta myös 
muita karjalaisesta kielestä 
ja kulttuurista kiinnostu-

Karjalan Sivistysseuran Heimopäivät
9.-10.4.2011 arktikumissa Rovaniemellä

neita. Päivien yhteydessä 
9.4. järjestetään Karjalan 
Sivistysseura ry:n 105. 
vuosikokous.

Karjalan Sivistysseuran 
tarkoituksena on itä- ja 
rajakarjalaisen kulttuurin 
vaaliminen. Seura pyrkii 
ylläpitämään karjalaista 

perinnettä ja heimohenkeä 
sekä lujittamaan karjalaista 
itsetuntoa. Seuran toiminta 
on vilkasta. Jäsenmäärä on 
nykyään yli 1.000 henkilöä 
ja seuran vuosikokouksissa 
ja Heimopäivillä käy sato-
ja osanottajia, niin tänäkin 
vuonna Arktikumissa Rova-

niemellä.
Heimopäivien ohjelma 

sisältää kyykkä-näytösotte-
lun, näyttelyitä, esitelmiä, 
kirjailijavieraita, päivät hui-
pentuvat sunnuntain Karja-
laiseen Heimojuhlaan.

www.karjalan- 
sivistysseura.fi
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Forum Marinumin yläker-
ran portaat natisivat, kun 
sukututkimuksesta kiin-
nostunut väki täytti koko-
ushuoneen penkit viimeistä 
myöten. Kurkijoki-Seuran 
toinen Kurkijokelaisemi-

Teksti ja kuvat: Helena Sulavuori

Kurkijokelaisseminaari Turussa

Sukututkimus on jännittävää

Hilkka Rakkolainen Mynämäeltä saapui ensimmäisten 
joukossa sukututkimusta käsittelevään seminaariin. – 25 
vuotta sitten sukututkimus vei mennessään, hän kertoo 
ja jatkaa, että nyt eläkkeelle jäätyään haluaisi viettää 
aina vain enemmän aikaa sukututkimuksen parissa. 
Rakkolaisen suku vie äidin puolelta Kurkijoen Aro-
mäelle – äitini, Elsa Koskinen (os. Kemppinen) asuu 
nyt Loimaan Piltolassa, itsekin saviseudulla syntynyt 
Hilkka Rakkolainen sanoo.

- Kemppisen suku on ilmestynyt ”tyhjästä” 1700-lu-
vun alkupuolella, Rakkolainen tarinoi suvustaan ja 
toivoo saavansa lisäselvityksiä siihen, mistä suku on 
alunperin tullut. Samoin häntä kiinnostavat eri histori-
allisten ajanjaksojen tapahtumat ja niiden vaikutukset 
sukujen elämään.

- Olisihan se kiva tavata täällä vaikka uusia serkkuja, 
hän naureskelee lopuksi.

Hilkka Rakkolaiselle ei seminaarin aikana tainnut 
uusia sukulaisia löytyä, mutta ainakin kahdet serkku-
parit löysivät toisensa seminaarin lopuksi.

naari kokosi liki 70 kuulijaa. 
Kun Veikko Repo alustuk-
sessaan kävi lävitse kaikki 
Kurkijoen kylät, niin mel-
kein kaikista kylistä löytyi 
kuulijoiden sukujuuria.

Sukututkimus on haus-

Hilkka Rak-
kolaisen on 
sukututki-
mus vienyt 
mennessään.

Saviseutu ja 
kurkijokelainen suku

lihaa luitten ympärille ja 
kertoo sukunsa historiasta 
tapauksen:  – Kun Yrjö Ras-
tas oli käräjillä 1600-luvun 
loppupuolella hevosen las-
kemisesta naapurinsa kaura-
peltoon, käräjien päätöksen 
mukaan hänen piti maksaa 
naapurille kauroja ja 1 mk 
rahaa.

- Geenitiede on asia, jo-
ka tulee muuttamaan asioi-
ta. Joku onkin sanonut, että 
moni sukututkimus menee 
uusiksi, kun geeniteknolo-
gian käyttö yleistyy, Mauri 
Rastas kertoo lopuksi. 

Lauri Pölkki kommentoi 

Mauri Rastaan puheenvuo-
roa omalla kokemuksellaan. 
– Itse kiersin kaikki serkut ja 
pikkuserkut. Se oli valtava 
tunnelataus ja tunneyhteys, 
kun tapasi sukulaisiaan. 
Lauri Pölkki painottikin 
yhteyksiä nykypolvien su-
kulaisiin vaikka hymyillen 
muistelikin Samuli Pau-
laharjun 1900-luvun tait-
teessa tekemiä komment-
teja Pölkeistä. Paulaharjun 
mukaan Pölkit ovat lyhyitä, 
tanakoita, tanttaroita ja heitä 
voi suorastaan sanoa tamp-
pikauloiksi.

Teuvo Kähkönen puoles-

kaa – yleistä, jännittävää, 
helppoa, hyödyllistä, laaja-
alaista, listasi sukututkimus 
piirin perustaja Mauri Ras-
tas tämän maan yleisimmän 
harrastuksen etuja. Mauri 
Rastaan alustus innosti 
kaikkia tutkimaan sukuaan, 
siinä oppii sukunsa histori-
an lisäksi tuntemaan myös 
kotiseutunsa ja maansa his-
toriaa. Eikä alkuun pääsemi-
seen tarvitse kuin lyijyky-
nän ja paperia, toki internet 
on loistava apu.

Tiedätkö 
isovanhempasi?
Moni ei tiedä isovanhempi-
ensa nimiä, Rastas totesi ja 
kehotti aluksi selvittämään 
suvusta jo tehdyt tutkimuk-
set ja miettimään tavoitteet, 
haluaako tutkia esivanhem-

piaan vain nykypolvia.
- Kun ensimmäinen Ras-

tas v. 1685 ilmestyi suku-
luetteloon ja sieltä on suora 
linja omaan itseen, niin kyl-
lä se tuntuu aika hienolta, 
Mauri Rastas tunnelmoi.

- Kun jäin eläkkeelle, en 
oikein tiennyt, mitä tehdä. 
Tyttäreni appiukko sanoi: 
”Lähde tutkimaan sukua.” 
Aloitin pitkin hampain ja 
jäin koukkuun, Rastas ker-
too ja toteaa harrastuksen 
levinneen omasta suvusta 
vaimon sukuun ja lasten (3) 
puolisoiden sukuihin.

Tarina kertoo, miten 
monet ovat lopettaneet su-
kututkimuksen, kun ensim-
mäinen rosvo tai moraalia 
koetteleva tapahtuma on 
tullut eteen. Mauri Ras-
taan mielestä mm. vanhat 
käräjien pöytäkirjat tuovat 

Sukututkimuspiirin perustaja ja Kurkijoen internetsivujen 
luoja Mauri Rastas (vas.) vaihtoi ajatuksia säätiön hallituk-
sen puheenjohtaja Lauri Laukkasen kanssa.

Revolla repo 
salkussa. – Näin 

paperit pysyvät 
järjestyksessä sal-
kussani, sukutut-
kija Veikko Repo 

kertoo.

Ennen seminaarin 
alkua kahvikupin 
ääressä monessa 
pöydässä tutkittiin 
sukuun liittyviä 
papereita.

Seminaarin jälkeen moni halusi tavata Veikko Revon jakaakseen kokemuksia tai esittääkseen kysymyksiä.
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taan kehotti ottamaan yhte-
yksiä sukuseuroihin. –Kun 
menin ensimmäisen kerran 
Kähkösten sukuseuran ko-
koukseen, niin siellä sanot-
tiin ”Nyt löytyi se viimeinen 
sukuhaara!”.

Unelmana kerätä 
kaikki kurkijokelaiset
- Somalipojat sanoivat mi-
nulle, että äiti on ollut huono 
nainen, kun ei ole opettanut 
isien nimiä, Hiitola-Kurki-
joki sukututkimuspiirin ve-
täjä Veikko Repo kertoo ja 
mainitsee, että somalikult-
tuurissa tuutulauluna laule-
taan esi-isien nimet. Revon 
vastaanottokeskuksessa ta-
paamat nuoret pojat osasivat 
20 sukupolvea taaksepäin.

- Olen nyt tutkinut sukua-
ni 20 vuotta ja päässyt puo-
leen väliin eli 10 sukupolvea 
taaksepäin. Äitini suku on 
10 sukupolvea taaksepäin 
kurkijokelaisia, isän suvusta 
puolet on Hiitolasta ja toi-
nen puoli Kurkijoelta, Repo 
listaa tutkimuksiaan.

- On eri asia olla sukutut-
kija kuin suvun tutkija. Su-
kututkija perustaa tietonsa 
todistettuihin lähteisiin, su-
vun tutkijaa kiehtovat myös 
tarinat. Olen itse enemmän 
suvun tutkija, Veikko Re-
po kertoo ja antaa monia 
käytännön neuvoja tieto-
jen keräämiseen. – Tiedot 
voivat liittyä harrastuksiin, 
elämänkaareen, ulkoisiin 
ominaisuuksiin tai vaikkapa 
hatun kokoon, Repo nauraa 
hersyvästi, mutta haluaa 
samalla tuoda esille, miten 
tärkeää on nimien lisäksi ke-
rätä ihmisten historiaa.

- Minun unelmani on 
kerätä kaikki kurkijokelai-
set nimet, kertoo tänä liki 
30 000 nimeä tietokoneel-
leen kerännyt sukututkija 
ja jatkaa jo pienenä poika-
na kirjoittaneensa lapuille 
kaikkien serkkujensa nimet. 
– Kouluissa minut aina va-
littiin viimeisenä opiskelu-
vuotena osoitteiden yllä-
pitäjäksi, vieläkin päivitän 
niitä tietoja, joten kai tämä 
kiinnostus on jo silloin tul-
lut ilmi, Repo kertoo. Tilai-
suuden päättyessä Revon ja 
tietokoneen luo on jatkuva 
jono, kun osallistujat halu-
avat kysellä, keskustella ja 
vaihtaa tietoja.

Tervetulosanat lausui 
Kurkijoki-Seuran puheen-
johtaja Sakari Karsila, joka 
lupasi rautaisannoksen su-
kututkimuskulttuuria. Kur-
kijoki-Säätiön hallituksen 
puheenjohtaja Lauri Lauk-
kanen kertoi Kurkijoki-Mu-
seon uudesta hankkeesta, 
siitä tarkemmin seuraavalla 
sivulla.

Kurkijokelaisseminaarin 
juonsi helsinkiläinen Kari 
Rahiala, joka siirsi lopuksi 
järjestelyvastuun Turun seu-
dulla asuville - Turun seu-
dulla on paljon Kurkijoesta 
kiinnostuneita, tällaisten 
tilaisuuksien pitäisi jatkua, 
hän innosti ja kehotti perus-
tamaan 2-3- henkilön tiimin, 
joka vastaisi seuraavasta 
tilaisuudesta.  Jouko Kur-
ri, jonka moottorinäyttely 
sijaitsee Forum Marinumin 
tiloissa, lupasi toimia tila-
vastaavana.

Sukututkimushan on hel-
posti laaja-alaista, niinpä 
siihen liittyen surffailin 
Internetissä, ja sattumalta 
löysin sieltä tähtitieteen 
(=!) alalta mielenkiintoi-

Karjalainen 
tähti taivaalla

sen tiedon, että taivaalla on 
tähti, tarkemmin asteroidi 
eli pikkuplaneetta, nimeltä 
Lattu. Ällistys, koska äitini 
Maria oli omaa sukua Lattu, 
Hiitolan Nehvolasta.

Selitys on, että USA’n 
avaruushallinnon raketti-
asiantuntijana toimi Kris-
tan Rosemary Lattu (1947-
2003), ja kun tähtitieteili-
jät USA’ssa löysivät ison 
määrän asteroideja, niin 
yhdelle (nro 30775) an-
nettiin kunnianosoituksena 
lisänimi Lattu. Tapauksen 
taustatiedoissa mainitaan 
erityisesti, että Kristan oli 

hyvin ylpeä suomalaisista 
juuristaan. Kristan oli nais-
puolinen englanninkielen 
she-perusteella, mutta oliko 
neiti vai rouva, ei ilmene se-
lostuksesta.

Nyt vain arvoituksena 
on Kristanin vanhempien 
alkuperä. On siis Suomesta, 
mutta koska nimenomaan 
Karjalassa oli Lattu aika 
yleinen sukunimi, runsaasti 

varsinkin Hiitolassa, myös 
Kurkijoella, ja Kannaksel-
la siellä täällä. Ties vaikka 
olisi Hiitolan Nehvolasta - 
mutta millä sukujohteella - 
sukututkimus kaipaa tietoa 
tähtitieteenkin kautta.

Mauri Rastas
mrastas@kotikone.fi

Kurkijoki-Säätiön valtuus-
kunta kokoontui täysilu-
kuisena lauantaina 19.3. 
Loimaalle Juhla-Ankkuriin 
käsittelemään mennyttä ja 
kuluvaa vuotta. Myös kaik-
ki varajäsenet oli kutsuttu, 
mutta vain yksi noudatti 
kutsua.

Sekä valtuuskunnan pu-
heenjohtaja Anna-Maija 
Nurminen-Lempinen että 
hallituksen puheenjohtaja 
Lauri Laukkanen totesivat 
puheenvuoroissaan, että 
säätiön toiminta on perus-
tunut perinteisille toimin-
tamuodoille vuonna 2010. 
Tärkeimpinä Kurkijoke-
lainen-lehti, Pitäjäjuhlat, 
Kurkijoki-Museo, matkat 
ja tapahtumat. Suurin ja 
yleisöä kokoavin tapahtu-
ma edellisenä kesänä oli li-
ki 60 000 kävijää keränneet 

Anna-
Maija 
Nur-
minen-
Lempinen 
jatkaa 
valtuus-
kunnan 
puheen-
johtajana.

Kurkijoki-Säätiön  
valtuuskunta kokoontui

Kurkijoki-Säätiön valtuuskunta 2011
Anna-Maija  

Nurminen-Lempinen, pj  Espoo
Osmo Kuosa, vpj ………  Turku
Antti Eklund ……………  Loimaa
Risto Jalonen ……………  Raisio
Aimo Jälkö ………………  Jaala
Jorma Kaartinen ………  Tuusula
Ritva Kätkä ……………  Loimaa
Ville Laakso ……………  Loimaa
Sirkka Lukka ……………  Loimaa
Eira Savolainen …………  Nurmijärvi
Ava Sovijärvi ……………  Turku
Eino Vepsä ………………  Loimaa

Kurkijoki-Säätiön hallitus 2011
Lauri Laukkanen, pj ……  Raisio
Pirkko Riikonen, vpj, rah.hoit. Pöytyä
Timo Rouhiainen ………  Säkylä
Riitta Sainio ……………  Helsinki
Eero Sinkkonen …………  Turku

OKRA-messut, jossa sääti-
öllä oli oma osasto. - Talou-
dellisesti viime vuoden tulos 
näyttää tappiota, osa siihen 
vaikuttavista tekijöistä on 
kertaluonteisia, totesi Anna-
Maija Nurminen-Lempinen 
avauspuheenvuorossaan ja 
jatkoi, että huolta ei tässä 
vaiheessa ole, mutta tule-
vaisuudessa tulee miettiä 
hankkeita, jotka eivät koh-
tuuttomasti rasita taloutta.

Avauspuheenvuoron 
päätteeksi hiljennyttiin het-
keksi muistamaan edesmen-
neitä kurkijokelaisia.

Kokous hyväksyi viime 
vuoden vuosikertomuksen 
ja tilinpäätöksen.

Toimintasuunnitelmaa 
esitellessään Lauri Lauk-
kanen painotti karjalaisen 
yhteishengen luomista ja 
yhdessä toimimista. Vuo-

den 2011 suurin hanke, joka 
jatkuu seuraavallekin vuo-
delle on ”Perinne eläväksi” 
– Kurkijoki-museon kehittä-
mishanke, joka on tarkem-
min esitelty tämän lehden 
keskiaukeamalle. Talousar-
vioehdotusta esitellessään 
Lauri Laukkanen totesi 
ongelmaksi kustannusten 
nousun, erityisesti Itellan 
hinnannostot Kurkijokelai-
nen-lehden postituksessa 
on kohottanut postimaksuja 
kahdessa vuodessa n. 20 %, 
tämä rasittaa lehden taloutta 
ja aiheuttaa paineita tilaus-
maksuihin. 

Henkilövalinnoissa val-
tuuskunnan puheenjohtaja 
Anna-Maija Nurminen-
Lempinen ja varapuheen-
johtaja Osmo Kuosa va-
littiin uudelle kaudelle, 
samoin erovuorossa olleet 

sia ei tapahtunut kuin tilin-
tarkastuksessa. Varsinaisina 
tilintarkastajina jatkavat Aki 
Nokso-Koivisto HTM ja 
Pekka Sairanen, uudeksi va-
ratilintarkastajaksi valittiin 
Aaro Finnilä KHT ja toisena 
varatilintarkastajana jatkaa 
Raimo Savolainen.

Muissa asioissa käsitel-
tiin Kurkijokelaisille koti-
seutumatkaajille tärkeän pe-
rusteoksen Kylästä kylään- 
kirjan uusintapainoksen te-
kemistä. Valtuuskunta koki 
kirjan tekemisen tärkeäksi 
ja valtuutti hallituksen vie-
mään asiaa eteenpäin ja et-
simään parhaan mahdollisen 
toteuttamistavan suhteutet-
tuna kohtuulliseen hintaan.

Säätiön asiamies 
Helena Sulavuori

Valtuuskunta vas. etu-
rivi Eira Savolainen, 
Anna-Maija Nurminen-
Lempinen, Ava Sovijär-
vi, Osmo Kuosa, Jorma 
Kaartinen, takarivi 
Ritva Kätkä, Pekka Ra-
silainen (varajäs.), Antti 
Eklund, Aimo Jälkö, 
Eino Vepsä, Sirkka Luk-
ka, Ville Laakso ja Risto 
Jalonen.

valtuuskunnan ja hallituk-
sen jäsenet valittiin uudel-
leen, joten henkilövaihdok-

Lauri Laukkanen (vas) valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheen-
johtajaksi uudelleen ja Osmo Kuosa jatkaa valtuuskunnan varapuheenjohtajana.
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Kurkijoki-Museon 
synty

1986-1996 Kurkijoki-Sääti-
ön historiikissa todetaan, et-
tä pitkäikäisin ja työteliäin 
toimikunta on ollut museo-
toimikunta, joka sai esineet 
lajiteltua vuoteen 1988 
mennessä. Tämän jälkeen 
museotoimikunta teki esi-
neiden luetteloinnin, johon 
saatiin asiantuntija-apua 
Turun maakuntamuseosta.

Luetteloinnin jälkeen 
toimikunta jatkoi työtään 
ja otti vastaan esineistöä. 
Valitettavasti esineistölle ei 
löytynyt sellaista paikkaa, 

Uuden hankkeen tavoitteena on tuoda museota esille monin eri tavoin. Vuosittain Kurkijoki-
museo osallistuu valtakunnalliseen museo-päivään, jolloin museoon pääsee tutustumaan 
ilmaiseksi. Muulloin pääsymaksu on 2 €/henkilö.

Lauri Laukkanen Kurkijoki-Säätiön hallituksen puheenjohtaja
Kurkijokelaisseminaari 12.3.2011 Turku

Kurkijokelaisen perinteen 
tallentamisella on kiire

johon voisi kutsua yleisön 
tutustumaan ja jossa olisi 
tietyt aukioloajat.

Puheenjohtajina tuona 
ajanjaksona toimivat Leo 
Hämäläinen, Onni Poski-
parta ja Kari Kiiski.

Vuosikausien etsinnän 
jälkeen Loimaa-Seura sai 
vuokrattua Loimaan Osuus-
pankilta Kojonjoen Osuus-
pankin konttorirakennuk-
sen alakerran. Tila jaettiin 
puoliksi Kurkijoki-Säätiön 
kanssa.

Kojonkulman Museo-
yhdistys rakensi tilaan 
Koulumuseon ja toiseen 
puolikkaaseen tuli Kurki-

joki-Museo. Museon raken-
tamiseen saatiin EU-rahaa 
niin että 60 000 mk:n kus-
tannukset tulivat katettua, 
Säätiön osuus 10 % tehtiin 
talkootöillä

Museoalaa opiskellut 
Helena Vuorinen suunnitte-
li Kurkijoki-Museon näyt-
telyn ja kaksi kirvesmiestä 
tekivät näyttelyrakenteet.

Uusi museo avasi ovensa 
yleisölle Kurkijoki-juhlien 
aikaan 1997. Eino Vepsä 
suoritti museon virallisen 
avaamisen ja Reino Mark-
kula viihdytti haitarillaan.

Pankki tarjosi taloa ostet-
tavaksi mutta yhteistyötä on 

jatkettu vuokraperiaatteella 
näihin päiviin asti

Kurkijoki-Museo 
laajenee 2000-luvulla
Kurkijoki-Säätiö pääsi 
mukaan EU-rahoitteiseen 
hankkeeseen, jolla saatiin 
rahoitettua museossa tehtä-
vät tarpeelliset suunnittelu-, 
luettelointi-, arkistointi- ja 
muutostyöt. Hanke alkoi 
1.3.2003 ja sen vetäjäksi 
palkattiin FM Ulla Clerc. 
Ohjausryhmä puheenjohta-
janaan Pirkko Riikonen val-
voi hankkeen edistymistä.

Museon esineistöön liit-

tyvän työn teki Charlotta 
von Essen, esineiden va-
lokuvauksen suoritti Eero 
Soiluva ja TE-keskuksen 
puolelta toimi hankeakti-
vaattorina Jaakko Taitonen 
Varsinais-Suomen Jokivar-
sikumppaneista. Eeva Mi-
kola Turun Maakuntamu-
seosta toimi asiantuntijana 
ohjausryhmässä.

Hankkeen kustannus oli 
67 000 €, josta 80 % saatiin 
EU:lta, valtiolta ja Loimaan 
kunnalta. 10 % maksoi Sää-
tiö ja 10 % tekivät kurkijo-
kelaiset talkoolaiset.

Näyttelytila tuli kokonai-
suudessaan Kurkijoki-Mu-
seon käyttöön, kun Koulu-
museo muutti keskustaan. 
Tilaa konttoritalon alaker-
rassa on 188 m².

Työt museolla jatkuivat 
vuoden 2005 kesään asti, 
jolloin koko esineistö oli 
saatu luetteloitua ja siirret-
tyä tietokantaan.

Eino Vepsä toteaa histo-
riikissa: ”Valokuvat pitäisi 
saada tunnistettua ennen 
kuin viimeinenkin muista-
ja siirtyy ajan rajan tuolle 
puolelle”.

Hankkeen päätyttyä va-
littiin Ville Laakso museo-
toimikunnan puheenjohta-
jaksi

Uusi hanke 2011-2012

Kurkijokelaisen perinteen 
tallentaminen jatkuu uu-
della hankkeella. Hankkeen 
nimi on ”Perinne eläväksi”, 
Kurkijoki-Museon kehittä-
mishanke

Hankkeen tavoitteena on 
saada karjalaista kulttuuria 
ja perinnettä taltioitua sel-
laiseen muotoon, että se 
säilyy jälkipolville (VHS 
ja C-kasettinauhat, kaita-
filmit, valokuvat), koska 
vaarana on että materiaali 
vahingoittuu. Lisäksi haas-
tatellaan kurkijokelaisia 
evakkoja heidän muistel-
miensa tallentamiseksi ja 
lisätään yleistä tietoisuutta 
perinteen tallentamista koh-
taan. Tavoitteena on myös 
aktivoida ihmisiä kiinnittä-
mään huomiota vanhoihin 
työtapoihin ja menetelmiin 
ja luoda konkreettisia yh-
teistyömahdollisuuksia 
Sarka-museon kanssa näyt-
telyiden, työnäytösten, tee-
matapahtumien ym. avulla

Hankkeeseen liittyväl-

Museolle koottu esineistö on saatu lahjoituksena. Uusimmat lahjoitukset on vielä virallisesti 
kirjaamatta, samoin valokuvat skannaamatta. Museon miljöö vie tutustujansa muistojen pa-
riin, keskelle elävää historiaa.

Kurkijoki-Museo sijaitsee Kojonperän kylässä, haaveena onkin tulevaisuudessa saada museo lähemmäs keskustaa. Ryhmää 
emännöimässä museon edustalla museotoimikunnan jäsen Leena Virtanen punaraitaisessa emännän essussaan.

Yksityisten lahjoittajien toimittamat kuvat ja esineistö ovat kokoelman ydin. Jouko Kurri 
lahjoitti jokunen vuosi sitten museolle klarinetin ja myöhemmin taulun Kurkijoelta.

lä investointihankkeella 
Kurkijoki-Museolle hanki-
taan laitteet, joiden avulla 
VHS-, ja C-kasettinauhoja 
voidaan suoraan tallentaa 
DVD-muotoon, mm. tieto-
kona, tulostin, skanneri ja 
tarvittavat ohjelmat.

Talkootyönä valmiste-
taan kuvien taustat ja ke-
hykset, kerätään kuvia eri 
lähteistä ja pyritään tunnis-
tamaan kuvissa sekä muussa 
materiaalissa olevia henki-
löitä, paikkoja ja ajankoh-
tia sekä järjestetään sarja 
perinnetilaisuuksia joissa 
on työnäytöksiä ja yleisöä 
osallistavaa toimintaa.

Kustannukset

Hankkeen palkkakustannuk-
set, toimistokulut, matkaku-
lut, materiaalikulut ja talkoo-
työn arvo ovat yhteensä n. 45 
000 €, säätiön rahoitusosuus 
on 2 400 € ja sama määrä tal-
kootyötä eli ELY-keskukselta 
tuleva tuki on 90 %.

Inves to in t ihankkeen 
kustannus on n. 8 800 €, 
se kattaa edellä mainitun 
välineistön lisäksi museon 
opasteiden rakentamiseen, 
liikuteltavien väliseinien ja 
sermien rakentamisen sekä 
ilmastointilaitteen muse-
oon.  Säätiön rahoitusosuus 
on 1 300 €, talkootyötä n. 1 
000 €:n edestä eli ELY-kes-
kukselta tuleva tuki on 75 %.
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esineistöstä oli kaikeksi on-
neksi vuonna 1935 luovutet-
tu Mustialan maataloushis-
torialliseen museoon, jossa 
aineisto on tallessa tänäkin 
päivänä (ks. Olavi Kilpiön 
artikkelia Kurkijokelaisessa 
9.10.2009).

Kurkijoella toimineesta 
museosta ja sen kokoelmista 
tiedetään kaiken kaikkiaan 
erittäin vähän. Myös edellä 
mainitun kotiseutuyhdis-
tyksen vaiheet ovat ainakin 
toistaiseksi hämärän pei-
tossa.

Kurkijoella oli ennen so-
tia toinenkin mielenkiintoi-
nen museaalinen kokoelma. 
Se oli Elisenvaaran asema-
päällikön K. Bergmanin ke-
räämä: ”suurimpia yksityis-
kokoelmia Pohjoismaissa” 

Kurkijokelaisella museotoi-
minnalla on pitkät perinteet, 
sillä ensimmäiset tiedossa 
olevat maininnat aiheesta 
ovat melkein sadan vuoden 
takaa. Vuonna 1912 kesä-
kuun 29. päivän Karjala-
lehdessä kirjoitettiin, miten 
pitäjästä ”löytyy vanhoja 
aseita, kirjoja, asiakirjoja, 
koristeita, astioita, maanvil-
jelyskaluja, kalanpyydyksiä 
y. m., jotka on koottava tal-
teen”.

Museohanketta ajettiin 
Kurkijoen kansanopisto-
seurassa, jonka alaosastok-
si perustettiin vuonna 1912 
Kurkijoen kotiseutututki-
mustoimikunta. Sen nimi 
muutettiin vielä samalla 
vuosikymmenellä Kurkijo-
en kotiseutuyhdistykseksi. 
Esimerkiksi vuonna 1920 
yhdistys suunnitteli koti-
seutualbumin julkaisemis-
ta, mutta tiettävästi hanke 
ei toteutunut.

Museosuunnitelmat näyt-
tävät konkretisoituneen 
vasta 1930-luvulla, jolloin 
aloitteen tekijänä oli Eli-
senvaaran maamiesseura. 
Vuodelta 1934 on lehtitieto, 
jonka mukaan ”jo aikaisem-
min” on talletettu esineistöä 
”erääseen opiston rakennuk-
seen”. Ilmeisesti seuraavana 
vuonna saatiin museokäyt-
töön komea maamiesopis-
ton aitta, jonka oli piirtä-
nyt Lars Sonck. Tiettävästi 
museon kokoelma painottui 
maatalousesineistöön.

Valitettavasti museora-
kennus tuhoutui vuonna 
1937 tulipalossa – ilmeises-
ti kokoelmineen. Osa maa-
miesopiston historiallisesta 

  Kurkijoella 
toimineesta museosta 
ja sen kokoelmista 
tiedetään kaiken 
kaikkiaan erittäin vähän.

99 vuotta kurkijokelaista 
museotyötä

– ”monta ääriään myöten 
täyteen ahdettua huonetta”. 
Aineisto käsitti mm. tyyli-
huonekaluja, taideteoksia 
sekä hopea- ja tinaesineitä. 
Vuosikymmenten kuluessa 
kartutettu parin tuhannen 
esineen kokonaisuus päätyi 
vuonna 1941 testamenttilah-
joituksena Suomen Kansal-
lismuseolle. Kurkijokelaista 
arkielämää se ei varmaan-
kaan kuvaa yhtä aidosti kuin 
opiston aittaan aikanaan tal-
letettu aineisto.

Kurkijokelaisesta sotaa 
edeltäneestä museotoi-
minnasta voi lukea vasta 
ilmestyneestä Hannu Taka-
lan kirjoittamasta kirjasta 
Karjalan museot ja niiden 
tuhoutuminen talvi- ja jat-
kosodassa. Siitä on helppo 
todeta, että museotoiminta 
oli ennen sotia eri puolilla 
Karjalaa yllättävän moni-
puolista ja vireää.

Ville LaaksoYksityisten lahjoittajien toimittamat kuvat ja esineistö ovat kokoelman ydin. Jouko Kurri 
lahjoitti jokunen vuosi sitten museolle klarinetin ja myöhemmin taulun Kurkijoelta.

Maaliskuun 15. päivänä 
käynnistyi virallisesti Kur-
kijoki- museon hanke kurki-
jokelaisen perinteen tallen-
tamiseksi sekä siirtämiseksi. 
Hankkeen ideoiminen ja 
valmisteleminen aloitettiin 
jo aikaisin syksyllä. Monen-
laisia ehdotuksia kehiteltiin 
ja soviteltiin hankkeeseen 
muotoutuvaksi. Museotoi-
mikunta kokoontui hank-
keen suunnittelun merkeis-
sä useita kertoja, kunnes 
hankesuunnitelma saatiin 
sellaiseen muotoon, että sen 
toteuttamista esitettiin Kur-
kijoki-säätiön hallitukselle. 
Varsinais-Suomen jokivar-
sikumppanit ry:n toimipiste 
on Marttilassa ja sieltä käsin 
tämä paikallinen maaseudun 
toimintaryhmä toimii Loi-
maan seutukunnan alueella 
maaseudun kehittäjänä ja 
EU-hankkeitten rahoittajana 
yhdessä Varsinais-Suomen 

Kurkijoki-Säätiön valtuuskunta perehtyi viime lauantaina pidetyssä kokouksessaan uuteen 
hankkeeseen ja koki sen tärkeäksi tulevaisuuden kannalta. Vas. Sirkka Lukka, Eino Vepsä, 
Ava Sovijärvi, Aimo Jälkö, Risto Jalonen, Antti Eklund ja Pekka Rasilainen, oik. Jorma 
Kaartinen.

Ideasta muodostui 
perinteen 
tallentamishanke

ELY- keskuksen kanssa. 
Monia yksityiskohtia piti 

huomioida ja hyviä evästyk-
siä Jokivarsikumppaneilta 
saatiinkin ennen kuin han-
ketta voitiin konkreettisesti 
lähteä muotoilemaan EU:n 
rahoituksen edellytyksenä 
olevia tarkkoja kriteerejä 
noudattavaksi. Myös Kur-
kijoki-säätiön hallitus otti 
useaan kertaan kantaa han-
kesuunnitelmiin ja lopulta 
hanke hyväksyttiin rahoitet-
tavaksi Varsinais-Suomen 
jokivarsikumppanien halli-
tuksen kokouksessa 7.3. Sen 
jälkeen projekti voitiin di-
arisoida eli kirjata Suomen 
viralliseen hankerekisteriin. 
Näin hanke saattoi aloittaa 
toimimisensa sen monimuo-
toisten tavoitteiden toteutta-
miseksi. Viimeisen sinetin 
hankkeen hyväksymisessä 
antoi Kurkijoki-säätiön 
valtuuskunta kokoukses-

saan 19.3. 
Tällä hetkellä ensimmäi-

senä toimenpiteenä on han-
kevetäjän rekrytoiminen. 
Viime lehdessä asiasta oli 
jo mainintakin ja vinkkinä 
nyt todettakoon, että tässä 
olisi tarjolla tuhannen taa-
lan kiinnostava työpaikka 
museoalasta ja perinteen 
tallentamisesta kiinnostu-
neelle henkilölle. 

Hankkeen tarkoituksena 
on kerätä eri lähteistä van-
hoja kaitafilmejä, video-, ja 
ääninauhoitteitta sekä va-
lokuvia ja muokata ne digi-
taaliseen formaattiin, jotta 
ne säilyisivät jälkipolville. 
Sekä filmi- että magneetti-
materiaalin ongelmahan on 
siinä, että niillä olevat ainut-
kertaiset muistot saattavat 
tuhoutua, koska niiden van-
han materiaalin säilyvyys ei 
ole paras mahdollinen. Di-
gitaalisessa muodossa ääni-, 
ja kuvamateriaali säilyvät 
kuitenkin vuosikymmeniä. 
Tässä heitämmekin haas-
teen Kurkijokelaisen luki-
joille: Nyt kannattaisi kerä-
tä varastoista tai kätköistä 
Kurkijokea tai karjalaista 
perinnettä sisältävät VHS 
- videokasetit tai kaitafil-
mit (8mm ja 16mm) sekä 
avokelanauhurien ja C-ka-
settien ääninauhat ja sopia 
tulevan hankevetäjän kans-
sa yksityiskohdista, miten 
materiaalia toimitettaisiin 
muokattavaksi. 

Kurkijoki-museon on 
tarkoitus entistä enemmän 
olla esillä myös tulevissa 
Kurkijoki-säätiön ja muis-
sa Karjala-aiheisissa tapah-
tumissa ja niiden aikana 
em. materiaalia voi myös 
toimittaa hankevetäjälle. 
Kurkijoki-museon kehit-
tämishankkeen kesto on 
1,5 vuotta ja uskomme että 
tänä aikana saamme mer-
kittävän määrän arvokasta 
materiaalia ”pelastettua” ja 
muokattua.

Hankkeella on myös 
merkitystä Kurkijoki-mu-
seon kiinnostavuuden ja 
kävijämäärän lisäämiseksi. 
Kurkijoki-säätiön hallituk-
sen ja museotoimikunnan 
ajatuksena on ollut, että 
museo voitaisiin pitää koko 
kesän avoimena yleisölle. 
Tällä tavalla yhä suurempi 
määrä Kurkijoen historiasta 
ja perinteestä kiinnostuvia 
ihmisiä voi tutustua museon 
erityislaatuisiin näyttelyihin 
sekä esineistöön. Täksi ke-
säksi on odotettavissa myös 
kiinnostava teemanäyttely. 
Sen rakentaminen aloite-
taan kevään aikana ja siihen 
liittyvistä yksityiskohdista 
sekä hankkeesta lisää lähi-
aikoina Kurkijokelaisessa. 

teksti:
Jaakko Taitonen  

Hankkeen 
kokoaja 
Jaakko Tai-
tonen toimii 
tällä hetkellä 
Sastamalan 
Seudun 
Yrityspalve-
lun hallin-
noimassa 
projektissa 
projektipääl-
likkönä. 

”Perinne eläväksi” – Kurkijoki-Museon kehittämishankkeen

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
edellytämme: - museoalan tutkintoa tai alan opintoja
 - tavallisimpien tietokoneohjelmien hallintaa
eduksi luemme: - kokemuksen museo- tai projektityöstä
 - karjalaisen kulttuuriperinnön tuntemusta
tarjoamme: - mielenkiintoisen, monipuolisen ja itsenäisen  
    työn museonhankkeen toteuttamisessa

Työ alkaa heti ja kestää 15.9.2012 asti. Työaika n. 25 tuntia/viikko.

Hakemukset 6.4. mennessä: Kurkijoki-Säätiö, Koulukuja 7, 32200 Loimaa
Lisätietoja: Ville Laakso, 050-5556312

Ville Laakso on soudellut tutkimusmatkoillaan Laatokan 
lahtia, mutta tässä kotoisessa Suomessamme.

Paikkoja avoinna
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Kurkijoki-seuran kevätretki 
tehdään la 28.5.11 Turkuun, 
Euroopan kulttuuripääkau-
punkiin, yhteistyössä parin 
viime vuoden tapaan, Vpl. 
Pyhäjärvi-seuran kanssa. 
Kulttuuripääkaupungin 
erityisyydet Turussa näkee 
vain tänä vuonna – ei kos-
kaan  myöhemmin. Siinä 
tärkein syy retkikohteen 
valintaan. 

Retkiohjelmamme en-
simmäinen kohde Turussa 
on klo 10.30 Pyhän Henri-
kin ekumeeninen taidekap-
peli Hirvensalon Kaistarnie-
messä, meren läheisyydessä. 
Pääsemme näkemään ainut-
laatuista, kansainvälisesti 
palkittua arkkitehtuuria sekä 
Taidekappelissa silloin esil-
lä olevan, neljän arvostetun 
espanjalaistaiteilijan näyt-
telyn Usko, toivo, rakkaus. 
Lounas nautitaan ravintola 
Meri-Karinassa. 

Mennään kevätretkelle Turkuun, 
Euroopan kulttuurin pääkaupunkiin!

Meillä on koko päivän 
Turussa mukanamme opas. 
Opastetulla kiertoajelulla 
nähdään ja kuullaan, miten 
vanha ja uusi Turku osallis-
tuvat kulttuuripääkaupun-
kivuoteen. Vuoden aikana 
Turussa nähdään ja koetaan 
155 erilaista hanketta. Tu-
tustumme kulttuuripääkau-
punkivuoden keskeisimpään 
paikkaan, kulttuurikeskus 
Logomoon. Se sijaitsee van-
hassa konepajarakennukses-
sa Turun rautatieaseman ja 
ydinkeskustan läheisyydes-
sä. Siellä teemme opastetun 
kierroksen vuoden nimik-
konäyttelyyn Tuli irti! ja 
on aikaa katsella Logomon 
muitakin näyttelyitä.(Only a 
Game?, Liisa Ihmemaassa, 
Where in where?, Tom of 
Finland ja kahvila Nothing 
happens for a reason).  

Retkilauantaihimme osuu 
yksi hauskimmista juhlavuo-

den tapahtumista: Keinutuo-
lien kokoontumisajot Aura-
joen rannassa. Ehtinemme 
nähdä tästä hyväntuulisesta 
tapahtumasta ainakin osan. 

Kiertoajelumme päätteeksi 
nautitaan klo 15.30 iltapäi-
väkahvit Kahvila Kisällissä 
Vartiovuoren Käsityöläis-
museon vieressä. Mahdolli-

suus poiketa museokauppa 
Hantvärkkiin.

Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset kevätretkelle Tur-
kuun viimeistään 5.5.11 

mennessä Riitta Sainio p. 
040-544 7582 tai riitta.sai-
nio@elisanet.fi, sekä Sakari 
Karsila p. 0400-21 0208 tai 
sakkarsi@welho.com. 

Hinta 50 €, sis. matkat, 
opastetun kiertoajelun, pää-
symaksut ja kohdeopastuk-
set sekä lounaan ja iltapäi-
väkahvit.

Bussi Turkuun lähtee 
Helsingistä Rautatieaseman 
Eliel-aukion laidassa sijait-
sevan Holiday Inn Helsinki 
City Center hotellin takana 
olevalta linja-autojen turis-
tipysäkiltä klo 8.00.Mukaan 
voi halutessaan liittyä jo 
bussin tuloreitiltä Hyrylästä 
linja-autoasemalta klo 7.30. 
Paluu Helsinkiin n. klo 18-
18.30 ja edelleen Hyrylään. 
Käytössämme on parin vii-
me vuoden retkien tapaan 
sipoolaisen Talma 

Bussin 2-kerroksinen nä-
köalabussi. Menomatkalla 
lyhyt pysähtyminen Suo-
musjärvellä TB Kivihovissa.

Tervetuloa kanssamme 
Euroopan kulttuuripääkau-
punki Turkuun!

Kaarina Pärssinen

Lottatoiminnan syntysano-
ja ei varsinaisesti koskaan 
lausuttu, vaan se kehittyi 
vähitellen naisten vapaaeh-
toisen maanpuolustustyön 
pohjalta jo Suomen itse-
näisyystaistelun aikoihin. 
Maaliskuun 22.- 23. päivinä 
tulee kuluneeksi 90 vuotta 
siitä, kun eri puolilla maata 
toimineiden lottayhdistys-
ten muodostamien lottapii-
rien edustajat kokoontuivat 
Helsingin Upseerikasinolle 
perustamaan valtakunnallis-
ta järjestöä ja hyväksymään 
sille nimen ja säännöt.

Lotta Svärd -järjestöllä ei 
ollut minkäänlaisia esiku-
via ja sen toiminta perustui 

Lotta Svärd -järjestön 
perustamisesta 
maaliskuussa 90 vuotta

kaikessa vapaaehtoisuuteen. 
Rauhan vuosikymmeninä 
1920-luvulta alkaen järjes-
tö kehitti koko jäsenistönsä 
kattavan koulutus- ja toi-
mintaohjelman, jonka hyö-
dyllisyys ja tehokkuus tuli 
esille viime sotien aikana. 
Lotta Svärdin jäsenmäärä 
kasvoi tasaisesti ja nousi 
jo 30-luvun lopulla yli sa-
dantuhannen. Suurimmil-
laan järjestö oli jatkosodan 
aikana. Tuolloin lottia oli 
noin 232 000. Väestömää-
rään suhteutettuna se oli 
maailman suurin naisten 
vapaaehtoinen maanpuo-
lustusjärjestö.

Syyskuussa 1944 sol-

mittuun välirauhansopi-
mukseen vedoten valvon-
takomissio vaati valtio-
neuvoston lakkauttamaan 
Lotta Svärd- järjestön ja 
järjestön varat luovutetta-
vaksi valtiolle. Marraskuun 
23. päivänä 1944 tehty 
lakkautuspäätös tyrmistyt-
ti niin keskusjohtokunnan 
kuin muutkin lotat. Se kos-
ki heihin myös henkilökoh-
taisesti. Lottapuvun käyttö 
kiellettiin ja se vaadittiin 
hävitettäväksi. Jo aiemmin 
tapahtuneiden muiden jär-
jestöjen lakkauttamisten 
vuoksi lotat olivat jo aavis-
taneet vaikeuksia, joten lot-
tayhdistykset olivat lahjoit-

taneet omaisuuttaan muille 
omalla paikkakunnallaan 
toimineille yhdistyksille. 
Järjestön keskusjohtokunta 
oli niin ikään jo 24. päivä lo-
kakuuta perustanut Suomen 
Naisten Huoltosäätiön huo-
lehtimaan lottien ja muiden 
sodasta kärsimään joutunei-
den naisten terveydenhuol-
to- ja toimeentuloavustuk-
sista. Kaikkia varoja ei tuol-
loin arvattu siirtää säätiölle. 
Niinpä valtiolle meni yli 75 

miljoonaa markkaa (nykyra-
hassa n.12 milj. € ).

Lakkauttamisen jälkeen-
kin lottia tarvittiin kuitenkin 
joukkojen kotiuttamisen 
yhteydessä ja vielä pitkään 
Lapin sodan aikana armei-
jan tehtävissä ja evakkojen 
siirroissa. Pohjois-Suomen 
jälleenrakennustyömaiden 
muonituksessa lotille avau-
tui uusia työtilaisuuksia. 
Tämän toiminnan organi-
soimiseen Suomen Naisten 

Lottien siivousryhmä Räihävaaran kylässä jatkosodan aika-
na ennen siviilien paluuta.

Elisenvaa-
ran muo-
nituslottia 
Jyväskylässä 
10.7.1940.

Lotta-
merkki oli 
henkilö-
kohtainen 
ja nume-
roitu.

Kuvat: 
Kurkijoki-
museon 
arkisto.

Lotat 
lähdössä 
Värtsilän 
rajatoimis-
tosta Sorta-
valan kautta 
Kurkijoelle 
1941.
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I Konevitsan luostari-Kurkijoki
  ke-su 18.-22.5.
Alustava matkaohjelma:
keskiviikko: Loimaa-Helsinki-Rajahovi- Käkisalmi, yöpyminen 

Pyhäjärvellä
torstai: Pyhäjärvi-Konevitsan luostari- Kurkijoki
perjantai: kiertoajelu Kurkijoella
lauantai: kotiseutumatkojen päivä
sunnuntai: Kurkijoki-Sortavala-Värtsilä-Helsinki-Loimaa
Majoitus: 1. yö Pyhäjärvellä Musakan hotellissa, loput Kurkijoen 

kirkonkylässä Lopotissa ”Mihailin hotellissa” 2-4 hengen 
huoneissa ja kotimajoituksessa

Ruokailut: Hinta sisältää aamiaiset ja yhden lämpimän ruoan /
päivä, paitsi sunnuntaina.

Muuta: Hinta sisältää opastukset ja mahdolliset pääsymaksut 
Käkisalmessa, Konevitsassa ja Sortavalassa

Hinta: 
          400 € sisältäen matkaohjelman ja ruokailut  
          + lisäksi ryhmäviisumi 40 €.

II Valamon luostari-Kurkijoki
    ke-su 8.-12.6.
Alustava matkaohjelma: lähtö ke n. 00.15 Loimaalta 
keskiviikko: Loimaa-Helsinki-Värtsilä-Sortavala,  

yöpyminen Valamossa
torstai: Valamon luostari- Kurkijoki
perjantai: kiertoajelu Kurkijoella
lauantai: kotiseutumatkojen päivä
sunnuntai: Kurkijoki-Viipuri
Ohjelma voi muuttua niin, että ensin mennään Kurkijoelle ja 

Valamon matka lauantaina –sunnuntaina.
Majoitus: 1 yö Valamossa, loput Vätikässä mökeissä ja 

kotimajoituksessa
Ruokailut: Hinta sisältää aamiaiset ja yhden lämpimän ruoan /

päivä, paitsi sunnuntaina.
Muuta: Hinta sisältää opastukset ja mahdolliset pääsymaksut 

Valamossa ja Sortavalassa
Hinta: 
          450 € sisältäen matkaohjelman ja ruokailut  
          + lisäksi ryhmäviisumi 40 €.

Sanomalehti

LUKIJAMATKAT 2011
III Viipuri
     pe-su 8.-10.7.
Alustava matkaohjelma:
perjantai: Loimaa-Helsinki-Rajahovi-Viipuri, illallinen hotellissa
lauantai: opastettu kiertoajelu Viipurissa ja ostoskierros, illallinen 

Pyöreässä Tornissa
sunnuntai: opastettu kierros Viipurin linnassa ja käynti Sorvalin 

hautausmaalla, Viipuri-Rajahovi-Helsinki-Loimaa
Majoitus: hotellissa Viipurissa
Ruokailut: Hinta sisältää aamiaiset ja yhden lämpimän ruoan /

päivä, paitsi sunnuntaina.
Muuta:  Hinta sisältää opastukset ja mahdolliset pääsymaksut 
Hinta: 
          240 € sisältäen matkaohjelman ja ruokailut  
          + lisäksi ryhmäviisumi 39 €.

IV Kurkijoki
     to-su 25.-28.8.
Alustava matkaohjelma:
torstai: Loimaa-Helsinki-Rajahovi- Käkisalmi-Kurkijoki
perjantai: kiertoajelu Kurkijoella
lauantai: kotiseutumatkojen päivä
sunnuntai: Kurkijoki-Sortavala-Värtsilä-Helsinki-Loimaa
Majoitus: Kurkijoen kirkonkylässä Lopotissa ”Mihailin hotellissa 

2-4 hengen huoneissa ja kotimajoituksessa
Ruokailut: Hinta sisältää aamiaiset ja yhden lämpimän ruoan /

päivä, paitsi sunnuntaina.
Muuta: Hinta sisältää opastukset ja mahdolliset pääsymaksut 

Käkisalmessa ja Sortavalassa
Hinta: 
          300 € sisältäen matkaohjelman ja ruokailut  
          + lisäksi ryhmäviisumi 39 €.

Hinnat saattavat muuttua ruplan kurssista tai Venäjän 
viisumipäätöksistä johtuen.
Viisuminhankintaa varten pitää täyttää viisuminanomuskaavake 
ja liittää mukaan 1 kpl passikuvia sekä kopio voimassaolevan 
passin kuvasivusta.
Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk matkan jälkeen.
Viisumianomuskaavakkeen voi tilata toimituksesta puhelimitse tai 
poimia mm. Neva Toursin sivuilta: www.turunnevatours.fi

Vastuullinen  
matkanjärjestäjä

Ilmoittautumiset  
KURKIJOKELAISEN  
TOIMITUKSEEN,  
matka I 4.4.mennessä,  
matka II 19.4. mennessä,  
matka III 9.5. mennessä,  
matka IV 16.6. mennessä.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan  
tiistaisin ja torstaisin klo 9-14, 

puh. (02)762 2551, 050-5213336

Ilmoittautuneille postitetaan tarkempi 
matkaohjelma ennen matkan alkua.
Muutokset alustavaan ohjelmaan mahdollisia.

Huoltosäätiö perusti mar-
raskuussa Työmaahuolto 
-nimisen yhdistyksen, joka 
myöhemmin muutettiin 
osakeyhtiöksi. Lapin jäl-
leenrakennuksen jälkeen 
Työmaahuolto oy jatkoi 
Etelä-Suomessa työpaikka-
ruokailun uranuurtajana ja 
omalla panoksellaan rahoitti 
vuosittain Suomen Naisten 
Huoltosäätiön vuodesta 
1945 alkanutta lottien avus-
tustoimintaa. Vuonna 1977 
Huoltosäätiö aloitti lottien 
kuntoutuksen, jota edel-
leenkin rahoitetaan Työ-
maahuolto Oy:n myynnistä 
saatujen varojen tuotolla. 
Vuosien 1978-2010 aikana 
Säätiö on käyttänyt kuntou-
tukseen 26 miljoonaa eroa ja 
kuntoutuksen saajia on ollut 
26.330 henkilöä, pääsiassa 
lottia mutta viime vuosina 
myös lottatyttöjä. Suomen 
Naisten Huoltosäätiön ni-
mi saatiin muutetuksi Lot-
ta Svärd Säätiöksi vuonna 
2004.

Lotta Svärd -järjestön 
ansiokkaasta työstä vaiet-
tiin julkisuudessa 40 vuot-

ta. Lottatoiminnan osuus 
ja arvo maanpuolustukses-
sa alkoi kuitenkin lopulta 
tulla esiin eri yhteyksissä 
1980- luvun puolivälistä 
lähtien. Konkreettisesti lot-
tien ja Lotta Svärd -järjestön 
merkitys sai valtiovallankin 
täyden tunnustuksen vuosi-
na 1991 ja 2001 Finlandia-
talossa pidetyissä tilaisuuk-
sissa.

Lottien kunniaksi on jär-
jestetty maaliskuussa Lotta 
Svärd 90 vuotta -tilaisuuk-
sia. Lottien korkean keski-
iän, 88 vuotta, huomioon 
ottaen on katsottu parhaaksi 
hajauttaa juhlien vietto lä-
hemmäs lottia eri puolille 
maata. Niinpä tilaisuuksia 
on järjestetty Helsingin li-
säksi viidellä muulla paik-
kakunnalla: Kouvolassa, 
Kuopiossa, Rovaniemellä, 
Seinäjoella ja Turussa. Juh-
lien järjestäjinä toimivat 
Lotta Svärd Säätiö ja vuon-
na 1992 perustettu Suomen 
Lottaperinneliitto ry jäsen-
yhdistystensä kanssa.

 STT

Kurkijoen lottien siivousryhmä apunaan pari sotavankia.
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Tulokset:
1. Simo Kaunisto .... 5526 g
2. Saini Repo .......... 2908 g
3. Jouko Mäki......... 2198 g
4. Seppo  
    Kemppinen ......... 2084 g
5. Pentti 
    Kemppinen ......... 2004 g
6. Martti Repo ........ 1448 g
7. Pertti Inkinen ...... 1444 g
8. Viljo Ylönen ....... 1430 g
9. Raija Laaksonen . 1292 g
10. Kaarlo Kojo ........ 960 g
11. Eero Häkli .......... 948 g
12. Terttu Veijalainen 890 g

Kalakurjet XIII- 
Nikolain pilkit
Pyhäjärvellä Veljesrannassa

13. Martti Meskanen 880 g
14. Launo 
      Salmelainen ........ 802 g
15. Aimo Jälkö ......... 798 g
16. Lauri Veijalainen 778 g
17. Leena Meskanen 728 g
18. Teuvo Heinonen . 690 g
19. Marjatta 
      Kemppinen ......... 674 g
20. Sari Latva-
      Valkama .............. 586 g
21. Raimo Alkki ....... 524 g
22. Raimo Sikiö ....... 502 g
23. Veikko Nenonen . 426 g
24. Teuvo Ahokas ..... 318 g

25. Liisa Maanpää .... 312 g
26. Markku Ahokas .... 36 g
27. Pekka Keloniemi .. 30 g

Kokonaissaalis  . 31,214 kg
Suurin saalis  
kiertopalkinto ....................  
Simo Kaunisto ........ 5526 g
Suurin kala kiertopalkinto .  
Simo Kaunisto .......... 230 g
Kiiskikilpailu.....................  
Pentti Kemppinen .... 61 kpl
Saamaton  
(arvalla) ............ Aaro Kojo

Pilkkikilpailu järjestettiin 
19.3. Sastamalan Putajassa, 
kilpailujärvenä Mouhijärvi. 
Tapahtumaan osallistui 24 
henkilöä. Kilpailu käytiin 
pienessä lumisateessa, ilma 
kuitenkin mukavan leuto ja 
tuuleton. 

Mouhijärvi oli tällä 
kertaa anteliaalla päällä ja 
yhteensä kilpailijat saivat 
saalista 29,378 kg. Saamat-
tomaksi ei jäänyt kukaan. 
Kaikki neljän tunnin aikana 
pyydystetyt kalat kelpasivat 
kilpailukaloiksi.

Suurimman saaliin pilkki 
Pentti Kemppinen, hän sai 
seuraavaan koitokseen asti 
haltuunsa Suodenniemen 
Säästöpankin kiertopalkin-
noksi lahjoittaman puntarin. 

Suurimman kalan sai Ka-
ri Kaijo. 

Pitäjien välisen Hiitola-
Kurkijoki mittelyn voitti 
kolmen parhaan pilkkijän 

Kilpailun 
suurim-
man kalan 
saanut 
Kari Kaijo 
viimetalvi-
sen n.11,6 
kg hauen 
kanssa. 
Tänä vuon-
na voitto 
lohkesi 
hieman 
pienem-
mällä 322g 
ahvenella.

Hiitolan Pitäjäseuran 
pilkkikilpailut

yhteistuloksella Kurkijoki. 
Voitokkaan saaliin pilkkivät 
Pentti Kemppinen., Jouko 
Mäki ja Simo Kaunisto. 

Hiitolan joukkueen Vil-
jo Ylönen, Sari Latva-Val-
kama ja Pertti Vihavainen 
olivat hyvänä kakkosena.

Kaikkien tapahtumaan 
osallistuneiden kesken ar-
vottiin lahjoituksina saatuja 
tuotepalkintoja joista kiitos 
lahjoittajille.

 
Suurin saalis,  
Pentti Kemppinen  .. 5708 g  
Suurin kala,  
Kari Kaijo  .....322 g ahven.
Hiitola - Kurkijoki jouk-
kuekilpailu (3 parasta), 
Kurkijoki  .......... 11,546 kg  
Hiitola  ................ 7,694 kg
Lähin arvaus suurimmasta 
saaliista, Viljo Ylönen.
Miehet
1. Pentti  
Kemppinen ............. 5708 g 

2. Jouko Mäki......... 4134 g
3. Viljo Ylönen ....... 3610 g 
4. Pertti Vihavainen 1776 g
5. Simo Kaunisto .... 1734 g
6. Kari Kaijo ........    1434 g
7. Pekka Valkeapää 1320 g
8. Martti Repo ........ 1128 g
9. Jouko Vepsä .......   700 g
10. Sulo Rasilainen   564 g
11. Kalevi Viitaluoto  340 g
12. Martti Jantunen   330 g
13. Seppo Kaljunen   246 g
14. Eero Häkli ........   136 g
15. Pekka Keloniemi   56 g
16. Aimo Jälkö .......     44 g
 
Naiset
1. Sari  
 Latva-Valkama ... 2308 g
2. Aino Jantunen..... 1270 g
 3. Saini Repo.....  1268 g
4. Raija Laaksonen .   652 g
5. Aila Kaljunen .....   552 g
6. Liisa Maanpää ....     68 g

kirj.  Raija Laaksonen

Sorry sanoi jenkki kun Hii-
tolan unohti: FaceBook’issa 
on jo valmiina myös (käyt-
täjä)ryhmä nimeltä Hiitola.

Ryhmässä on noin 50 
ryhmään ilmoittautunutta, 
ja aktiviteettiä mukavasti.

Hiitolalaiset 
FaceBook’issa

Kun ko. FB-palveluun on 
päästy sisään, voikin sitten 
etsiytyä Hiitola-ryhmään, 
ja heti alkuun kannattaa 
katsella, mitä siellä on jo 
tarinoitu ja asiaa puhuttu. 
Sen jälkeen voikin hyvällä 

omalla tunnolla:
- tiedustella ”tietäisikö jo-
ku” jotakin Hiitola-yksi-
tyiskohtaa,
- kertoa menneistä ja tule-
vista Hiitola-tapahtumista 
tai
- kehua tai päivitellä jotain 
Hiitola-asiaa, jne, jne.

Siitä vaan feisbuukkaa-
maan sekä Hiitolaa että 
Kurkijokea!

Mauri Rastas
mrastas@kotikone.fi

Matkustusluvat

Toisessa matkus-
tusluvassa kesältä 
1942 on liitteenä 
lisäksi Kurkijoen 
kunnan väestön-
siirtojohtaja Paavo 
Äikään suositus 
tilapäisen matkalu-
van antamiseksi.

Matkustusluvat: 
Kari Raition koko-
elma

Matkustusluvan takasivu ker-
too, että Rajatoimisto 2 Viraso-
jalla (onkohan kyseessä Imat-
ran Virasoja?. toim.huom.) on 
leimannut luvan 15.12.1942 ja 
Luutnantti K. Karjalainen on 
allekirjoittanut sen.

Tällainen lupa tarvittiin, kun insinöörin rouva Aune Sipilä (o.s. Jussilainen) lähti Huopa-
lahden Munkkiniemestä (Helsingistä) Kurkijoen pitäjän Aromäen kylään vanhempiensa 
luo järjestämään taloudellisia asioitaan. Lupa on myönnetty 14.12.1942 ja oli voimassa 
15.1.1943 asti.  Luvasta löytyvät tuntomerkit ovat kuin passista: syntymäaika, pituus, hius-
ten ja silmien väri.  Valokuvan kohdalla on merkintä, että kuva löytyy tietyn numeroisesta 
henkilötodistuksesta.  Aune Sipilä (myöh. Raitio) toimi vuosikausia Kurkijoki-Säätiön hal-
lituksessa ja oli aktiivinen kurkijokelaisuuden ylläpitäjä.
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Sarjoja on kaksi:

I sarja: Kirjoituskilpailu
- kirjoituksen pituus n. 2 liuskaa  

tai n. 4000 merkkiä
- kirjoitus voi olla kirjoitettu tietokoneella,  

kirjoituskoneella tai käsin

II sarja:  
Kuvakertomus aiheesta
- korkeintaan 10 kuvaa kuvatekstein 
- kuvakertomuksen voi toimittaa CD:llä tai muistitikulla tai 

kuvina ja koneella/käsin kirjoitetuin kuvatekstein, jotta 
kuvakertomus voidaan julkaista lehdessä.

- kuvakertomukseen toivotaan mukaan alkuperäiset kuvat, 
jotka palautetaan.

Palkinnot:
I-sarja: 1. palkinto 200 €
 2. palkinto 100 €
 3. palkinto kirjallisuutta

II-sarja 1. palkinto 200 €
 2. palkinto 100 €
 3. palkinto kirjallisuutta

Kilpailutyöt palautetaan Kurkijokelaisen toimitukseen 
31.5.2011 mennessä suljetussa kirjekuoressa nimimer-
kein varustettuna, kuoren sisälle laitetaan toinen suljettu 
kirjekuori, jossa henkilön yhteystiedot.
Voittajan valitsee Kurkijoki-Säätiön hallituksen nimittä-
mä raati ja voittaja julkistetaan Pitäjäjuhlilla Loimaalla 
14.8.2011. Kurkijokelainen - lehdellä on kilpailutöiden 
julkaisuoikeus.

KILPAILU
”Lottien ja pikkulottien toimintaan  

liittyviä muistoja”

Kilpailu on kaikille avoin. Voit kirjoittaa tai koota  
omia tai sukulaisesi muistoja tai  

perustaa esityksesi historiallisiin asiakirjoihin yms.

Lisätietoja:  toimitusneuvoston puheenjohtaja Jaakko 
Taitonen, puh. 040-5352514,  
jaakko.taitonen@gmail.com, toimitussihteeri Helena Sula-
vuori, puh. 050-5213336,  
toimitus@kurkijokelainen.inet.fi

Kurkijoki-Säätiö      
Aune Niskasen muistorahasto   

Kurkijokelainen

Kurkijoki-Säätiön

STIPENDIT
kevään ylioppilaalle

Kurkijoki-Säätiö myöntää vuosittain stipendit Loimaan Lukiossa 
ja Elisenvaaran Lukiossa opiskelevalle abiturientille.  

Stipendin arvo on 150 €

Stipendin edellytykset:
- opiskelijan sukujuuret ovat Kurkijoella Karjalassa alenevassa polvessa 
  (isovanhempi/mat, isoisovanhempi/mat...)
- stipendin saaja tulee pitämään lyhyen puheenvuoron/esityksen 
  Kurkijokelaisten Pitäjäjuhlaan Loimaalle 13.-14.8.2011
 - 13.8. klo 19.00- alkavassa Muistojen illassa Loimaan Lukion 
    stipendiaatti
 - 14.8. klo 14.00- alkavassa Päiväjuhlassa Elisenvaaran Lukion 
     stipendiaatti
Stipendin hakeminen:
- stipendiä haetaan hakemuslomakkeella, joita on toimitettu 
  oppilaitokselle tai se on saatavissa alla olevasta osoitteesta
- hakemuslomake toimitetaan Kurkijoki-Säätiön toimistoon  
 6.5.2011 mennessä
Lisätietoja:
Pirkko Riikonen, varapuheenjohtaja p. 040-7421474,  
    e-mail: pirkkori@elisanet.fi

Kurkijoki-Säätiö,  
puh. 02-7622551, e-mail: toimitus@kurkijokelainen.inet.fi

Koulukuja 7, 050-5213336, 32200 Loimaa

Sananparsii

Sananparret ja sanonnat 
koonnut:   Jaakon tytär

Aili Heinonen

Ei ole jälelle jäämätöntä 
päivää.
Ei tavara lainassa kor-
jaannu.
Elävää kuolettaissa pittää 
ole pitkä säkki leipää.
Ei vanhankaan suu tuohes-
ta ole.
Ei ole koiraa karvoihin 
katsomista.
En tiijä mittää mie oon 
morsei, sanoin Muolaan 
tyttö ennen.
Hyvä se on huttu huomen-
nakin.

Hittaat ne on herrojen 
kiireet.
Herra se on herrallakin.
Huuvolla se huonokin 
puolensa pittää.
Höperöitä ei kynnetä eikä 
kylvetä, niitä kasvaa ih-
testää.
Isäin ol iltauninen, äitiin 
ol aamu-uninen, mie rauk-
ka tulin molempii.
Joutilas pappi vasikatkin 
ristii.
Kissaa kirotaa pane minnii 
mieleheis.

Aluepalautus ry ajaa ko-
kouskannanotossaan 19.3. 
edelleen viisumivapautta 
luovutetulle alueelle suun-
tautuvalle matkailulle.

Suomen ja Venäjän tulee 
solmia keskinäinen sopimus 
siitä, että Suomen kansalaiset 
saavat viisumitta matkustaa 
maamme viime sotien seu-

Aluepalautus ry vaatii
viisumivapaata matkustuskokeilua

rauksena pakkoluovuttamille 
Karjalan, Petsamon, Sallan, 
Kuusamon ja Suomen lahden 
saarten alueille. Vastaavasti 
näillä alueilla asuville nyky-
asukkaille tulee vastavuoroi-
sesti myöntää viisumivapaat 
matkat Suomeen.

Viisumittomien matkojen 
kokeiluaika tulee olla kolme 

vuotta, jonka aikana selvite-
tään kuinka paljon matkailu 
ja matkailutulot ovat lisään-
tyneet nykyrajan molemmin 
puolin. 

Selvitystyö voidaan kus-
tantaa Suomen osalta EU:n 
ja Suomen myöntämistä lä-
hialuetukimäärärahoista ja 
Venäjä puolestaan maksaa 

puolet kustannuksista itse.
Viisumittomuuskokei-

lu antaa Aluepalautus ry:n 
mielestä EU:lle ja Venäjälle 
selkeän vertailutuloksen kes-
kinäisen vapaan matkustami-
sen soveltamisesta. Samalla 
viisumittomuuskokeilu luo 
valmiutta Suomen alueiden 
palautukselle.

Kokeilu tulee koskea kor-
keintaan 14 vuorokauden pi-
tuisia matkoja eikä kokeilu 
oikeuta työskentelyyn mat-
kustusmaassa ilman työlu-
paa. 
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Tilaa nyt Kurkijokelainen, kaksi kertaa 
kuukaudessa ilmestyvä pitäjälehti!

Vuosikerta vain 39 eur. Tilattuna alle 1,70 eur/kpl.

Tilaan Kurkijokelaisen

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

Nimi:

Lähiosoite:

Postinro ja -toimip.:

Lehden saaja

Nimi:

Lähiosoite:

Postinro ja -toimip.:

Lahjatilauksen maksaja:

Itselleni Lahjaksi

"

Kurkijokelaisen, 
hiitolaisen ja karjalaisen 

hengen vaalija.

Pvm.

Allekirjoitus:

MUSIIKKIVÄEN
PALVELUPAIKKA

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

Asianajajia

Asianajotoimisto
HEIKKI RANTANEN
Julkinen kaupanvahvistaja

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

Asianajotoimisto
JARI HEIKMAN OY

AA, VT Jari Heikman
VT Kaarina Nylam
OTM Laura Kosonen

o

Turuntie 8–14, II krs. Loimaa
Puh. (02) 762 4400, fax 763 1301

jari.heikman@aatsto.inet.fi
www.heikman.com

Varatuomari

kurkijoki.fi
on oikea tietopankki

ONKS
TIETOO
VASTAUKSET
1. Paavo Lipponen
2. Balaton (Unkarin meri)
3. Vasemmanpuoleinen
4. Rantakäärme
5. Seitsemän
6. U Thant
7. Datsun
8. Happi
9. Kuolan niemimaalla, sy-

vyydeltään 12,3 kilometriä
10. Japanin

Pekka Kyytisen
POSTIKORTIT
Talvikuvia: • Pieni hiihtäjä  • Joulupuu  • Rekiajelu
Kesäkuvat: • Kevätkirkko  • Kesänuotalla  • Aitan ovella
     • Rantavaja Laatokalla   • Elopellolla

Hinta 1 /kpl 

+ postituskulut

Tilaa 

toimituksesta

Talvinen aurinko Kurkijoen Otsanlahdella.

Kuva: Marina Petrova

Kuva Kurkijoelta

16.6.


