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Kurkijokelaisen, hiitolaisen ja karjalaisen hengen vaalija ja ajankohtaisten kysymysten selvittäjä

Seuraavat lehdet ilmestyvät  
 9.3., 23.3. ja 13.4.

Tässä lehdessä

Toimitus on avoinna tiistaisin ja 
torstaisin klo 9-14.

Mistä löytyy Kurkijoen 
Jäämäen hiidenkirnu? 
Se jäi vielä arvoituksek-

si. Kenties tuleva kesä antaa 
vastauksen!

Viileä tuuli puhalsi, kun läk-
simme toukokuussa mootto-
riveneellä kohti Kuuppalan 
Jäämäkeä. 

Moottorivene oli paljon elä-
mänkokemusta omaava. Suo-
malaisiin sääntöihin kuuluvista 
pelastusliiveistä ei ollut tietoa-
kaan, mutta mainiosti matka 
taittui.

Hiidenkirnu on ollut kurki-
jokelaisten tiedossa ties kuinka 
kauan. Onhan se ikuistettu van-
hoihin valokuviinkin. Veneen 
kuljettajamme Pavel ei ollut 
kuullut hiidenkirnusta mitään. 

Kurkijoen kotiseutukeskuk-
sen johtaja Marina Petrova 
kertoi kerran löytäneensä sen, 
toisella kerralla paikkaa ei löy-
tynytkään.

Hiidenkirnua etsimässä

Tapio Nikkari oli kartoittanut hiiden-
kirnun paikkaa jo etukäteen karttojen ja 
GPS:n avulla.

Kuljettajamme kävi aurinkoon ran-
takalliolle tupakalle, kun kipusimme 
pitkin rinteitä. Ajattelimme, että neljän 
hengen vikkelillä jaloilla ja Tapion tek-
niikalla edessä olisi helppo juttu.

Toisin kävi. 

Kiipesimme kallionkoloja ylös ja taas 
alas. Tapio Nikkari kävi huipulla asti. Jouni 
Sulavuori kiersi Jäämäen laitoja. Lupaavia 
koloja kyllä löytyi, mutta ei hiidenkirnun 
näköistä. Koloissa kukoisti kevät: kartio-
huhtasieniä, keto-orvokkeja ja kauniita 
sammalia. Epäilyttäviä rasahduksia, oliko-
han se sisiliskon vai käärmeen häntä, joka 
vilahti kengän vierestä ruskeiden lehtien 
alle.

Mietimme, miltä hiidenkirnu näyttäisi 
tänään, kun maa-aines on kenties täyttänyt 
sen. Vanhassa kuvassa sen takana kohoava 
kallio on sileä. Oikeaa paikkaa ei tuntunut 
löytyvän.

Matkaamme varattu aika alkoi olla lo-
pussa ja palasimme takaisin veneelle. 

Hiidenkirnu jäi sinne. Paluumatkalla to-
tesimme, että onhan sitten jo ensi kesäksi 
ohjelma selvillä.

Helena SulavuoriJäämäen rinteet olivat paikoin vaikeakulkuiset ja jyrkät. Hiidenkirnua etsimässä Ta-
pio Nikkari, Helena Sulavuori ja Riitta Sainio. Kuva: Jouni Sulavuori

Näistä kallionkoloista sen pitäisi löytyä. Kuva: Jouni 
Sulavuori

Siinä se on? Vaan millainen se on tänä päivänä.

Tapio Nikkarin navi-
gaattorin piirtämä reitti 
hiidenkirnun etsinnäs-
tä. Lippujen tyvet ovat 
Google Earth:istä poi-
mitut koordinaatit sen 
jälkeen kun topografi-
kartta oli liimattu Goog-
len kartan päälle. Navi-
gaattorissa (Garmin) ja 
sen tietokoneohjelmassa 
ei ollut rajantakaisista 
alueista kunnon poh-
jakarttaa, siksi kuvien 
vesi-maa-rajat ovat 
summittaiset. Se tulee 
selville keskellä olevasta 
kiemurasta, jossa kä-
vimme moottoriveneellä 
noutamassa Jouni Sula-
vuoren rannasta. 
Tässä ovat vain yhdet 
”jalanjäljet”, jos kai-
killa olisi ollut navi-
gaattori, mäki olisi liki 
kauttaaltaan punainen. 
Kuva: Tapio Nikkari

Tilaa Kurkijokelainen
itselle tai lahjaksi!

Täytä ja lähetä takasivun kuponki,
soita tai tilaa sähköpostilla.

Karjalaista luettavaa koko vuodeksi!

Rautatie toi Kurkijoelle työntekijöitä, jotka 
viipyivät kunnassa vain jonkin aikaa.
Eero Kantola kirjoittaa muutamasta vuodes-
ta lapsuuttaan, jotka hän vietti

Kiskojen kuljettamana
Elisenvaarassa kunnes kiskot kuljettivat 
perheen taas toisaalle.
Lisää sivulla .........................................4
Sukututkimus- 
kiinnostus lisääntyy
Poriin perustetaan uusi sukututkimuspiiri, 
joka keskittyy erityisesti hiitolaisiin 
sukuihin.
Hiitolan Pitäjäseuran  
kuulumisista lisää sivulla ....................9

60 vuotta 
sitten
Veikko  
Hakulinen voitti kultaa
Miten Kurkijokelainen lehdessä huomioi-
tiin silloin kurkijoen pojan voittoisat kisat?
Kurkijokelainen Hakulisen  
kisoista sivulla .....................................8
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Nyt 
paastoamaan!

Hartaus sunnuntaille
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1. paastonajan sunnuntai

MuistettavaaMuista surussa 
Kurkijoki- 
adressilla

hinta 8 €
saatavissa toimituksesta

Millaisin silmin katselet 
Karjalaa?

Kuolleita

Miten osaat Hiitolassa ja Kur-
kijoella puhutun murteen?
Mitä tarkoittavat seuraavat 
murresanat? Tietosi voit tar-
kistaa takasivulta.

1 Purtsa 
2 Olevinnaa 
3 Lainota 
4 Moakar 
5 Läjösteä 
6 Vokki  
7 Kurtuta 
8 Hölvätä 
9 Tassia 
10 Vanunki  

Helmikuu
viikko 8
24 pe Matti, Matias
25 la Tuija, Tuire
26 su Nestori

viikko 9
27 ma Torsti
28 ti Kalevalan päivä, 

suomalaisen 
kulttuurin päivä, 
Onni

29 ke Karkauspäivä

Maaliskuu
1 to Alpo, Alvi, Alpi
2 pe Virve, Virva, Fanni
3 la Kauko
4 su Ari, Arsi, Atro

viikko 10
5 ma Leila, Laila
6 ti Tarmo
7 ke Tarja, Taru
8 to Kansainvälinen 

naistenpäivä, Vilppu

Nimi-
päivät

Laskiainen oli viime tiistaina. Täällä Pohjolassa laskiaiseen 
sopii mainiosti mäenlasku. Eteläisellä pallon puoliskolla Mar-
di Gras’n eli rasvatiistain aikaan karnevaalit ovat kukkeimmil-
laan. Olipa kesä taikka talvi, nyt on kuitenkin jo laskeuduttu 
paastoon.

Paastosta nousee välittömästi mieleen ruoka. Viime aikoina 
on kohuttu paljon erilaisista ruokavalioista. Niihin kaikkiin 
sisältyy paastoamista ja kieltäytymistä tietyistä elintarvikkeista. 
Moni meistä paastoaa heti joulun ja kesäloman jälkeen ylen-
syönnistä.

Hengellinen paasto on paljon vanhempaa perua. Itsensä 
tutkiskeleminen ja oman tilansa tarkkailu jaksottuvat etenkin 
suuriin kristillisiin juhliin. Jeesuksen syntymään ja ylösnou-
semukseen valmistaudutaan paastoten. Juhlan aikaan voi sit-
ten hyvillä mielin herkutella ja iloita Jumalan ihmeteoista.

Kaikenlainen paastoaminen viestii siitä, että ihminen pyrkii 
huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Joka on syöpötellyt, 
haluaa keventää oloaan paastoamalla. Joka on harhaillut 
väärillä poluilla, etsii oikeaa tietä. Joka on epätietoinen tule-
vaisuudesta, etsii merkitystä elämälleen. Kuuluu asiaan, että 
ajoittain tarkkailemme elämäämme kriittisesti. Silloin kyselem-
me itseltämme, missä muutos ja parannus olisivat paikallaan.

Hengellinen paasto on valmistautumista. Jeesus paastosi 
neljäkymmentä päivää autiomaassa, koska hän valmistautui 
aloittamaan oman toimintansa. Siellä häntä koeteltiin, mutta 
myös palveltiin. Paholainen koetteli ja enkelit palvelivat. Hä-
nen valmistautumisensa ei siis ollut helppoa, vaikka apu olikin 
lähellä.

Miten minä voisin valmistautua Jeesuksen ylösnousemuksen 
juhlaan? Itse ajattelin tänä vuonna paastota keventämällä, 
pysähtymällä tai kuuntelemalla. Keventää voin ruokaa, mutta 
myös suorittamalla vähemmän. Pysähtyä voin kääntymällä Ju-
malan puoleen. Lähimmäiseni voin huomioida, jos kuuntelen 
heitä paremmin. Kiusauksia tullee taas tänäkin paastonaika-
na. Mutta onhan apukin lähellä.

       Matti Peiponen

Pastori Matti Peiponen on tohtorikoulutettava 
Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Rakkaamme

Aune 
KARTTUNEN
o.s. Asikainen

*  20.8.1921 Kurkijoki, Alho
†  29.1.2012 Kuopio

Kiitollisena muistaen ja ikävöiden
Tuula, Matti, Tony ja Henry
sukulaiset ja ystävät

Muistot rakkaat ne näin meitä kantaa 
kulkee aika pois joutuisaan. 
Kerran purtemme saapuvi rantaan 
ikikotihin ihanan maan.

Siunaus toimitettu 18.2.2012 
Lämmin kiitos osanotosta ja muistamisesta.

Siskomme

Aino Eriikka
KOJO
o.s. Asikainen

*  28.2.1923 Kurkijoki
†  22.1.2012 Helsinki

Rakkaudella muistaen
Viljo perheineen
Uuno perheineen
Sylvi sisaren lapset perheineen

Hiljaa, hiljaa voimat uupui 
lähtöhetki läheni. 
Väistyi vaivat, tuli rauha 
uni kaunis ikuinen.

Siunattu läheisten läsnä ollessa. 
Kiitos osanotosta.

- Siellä on niin kaunista, se maisema, luonto, kaikki!
- Olen käynyt siellä ennenkin kurjuutta katsomassa. 

Tuskin se on mihinkään muuttunut kaikki vain kurjis-
tuu....

- Tänne pitää tulla joka vuosi. Vasta täällä tunnen 
olevani kotonani.

On mielenkiintoista lukea matkakertomuksia. 
Sama maisema, samat talot, sama kylän raitti. Mi-

ten erilaisin silmin sitä katselemmekaan. Toinen näkee 
menneisyyden ja vertaa sitä nykyisyyteen. Toisen silmät 
etsivät yksityiskohtia, toinen katsoo kokonaisuutta. Toi-
nen näkee kauneuden, toinen rumuuden.

Mikä on oikea kuva? Kaikki ne ovat oikeita. Men-
neisyyden kultaus on tosin vain muistoissa, se muuttaa 
vain kyseisen katsojan kuvan.

Eräs nuori kotiseutumatkailija totesi: - En olisi usko-
nut, että täällä on tällaista. Nyt ymmärrän isovanhem-
pieni kertomukset. 

Kertomukset saavat raamit, kun näkee itse paikan.

Matkoilla kuulee mutinaa, kun vanhoja suomalais-
taloja ei ole hoidettu, vaan niiden on annettu ränsistyä. 
Entäpä, jos sota ja Pariisin rauhanneuvottelut olisivat 
päättyneet toisin.

Millainen olisi Lopotin raitti tänään? Löytyisikö yh-
tään puurakenteista vanhaa taloa vai kehystäisikö asfal-
toidun tien varsia nykyaikaiset betonirakenteiset talot ja 
hivenen kauempana keskustasta 1970-luvun elementti-
hirviöt. Vai olisiko todennäköisempää, että Lopotti olisi 
kuihtunut ja asutus siirtynyt radan lähelle Elisenvaaraan? 
Sellainen kehityshän oli jo menossa ennen sotaa, Eli-
senvaara oli kasvava keskuspaikka.

Nyt Kurkijoella on nähtävissä luovutettujen alueiden 
kunnista eniten vanhaa suomalaisasutusta. Niissä talossa 
on asuttu ja vuokraajat ovat hoitaneet niitä kukin taval-
laan mahdollisuuksiensa mukaan.

Nyt meillä on vielä mahdollisuus nähdä ne – ja katsoa 
joko sellaisina kuin ne tänään ovat tai vähällä muistojen 
kultauksella kuvitella, millaisia ne olivat silloin ennen.

            Helena Sulavuori

Kalakurjet Nikolain pilkki Vel-
jesrannassa lauantaina 25.2. 
Kilpailuaika klo 9-13. Ilmoit-
tautumiset p. 050-3628966. 
Kilpailun jälkeen nautitaan Ka-
lakurkien tarjoamat grillaukset 
ja kahvit.

Vampulan Karjalaiset. Kinnas-
kurssi Mirja Uotilassa ke. 29.2 
klo 17-20, ilm. ja tied. 17.2. 
mennessä Mirjalle puh. 044 
2810271, kurssille mahtuu noin 
10 hlöä. Tervetuloa.

Hiitolan Pitäjäseuran järj. pe-
rinnekäsityöilta pe. 9.3. klo 17 
Satakunnan Yhteisökeskus Iso-
linnank. 16 Pori. Illan aiheina 
neulakinnas ja Hiitola-myssy  
ym.  Mukaan kinnasneula ja 
lankaa. Myssyn valmistukseen 
pyöröpuikko sekä no.2 sukka-
puikot ja puuvillalankaa. Käyn-
ti pihan puolelta.  Tervetuloa 
entiset ja uudet käsitöistä kiin-
nostuneet. lisät. Raija p. 040 
5387401 

Hiitolan Pitäjäseuran järj. 
Nuorten- ja lasten talvitapah-
tuma ”Ovat juureni Karjalassa” 
su. 11.3. Laskettelukeskus Sa-
lomonkallio, Nakkila Kivialho. 
Tapahtuman avaus laavun 
edustalla klo 13. Isät, äidit, 

mummot, ukot tuokaa jälki-
polvenne tapahtumaan, jossa 
tarjolla laskettelurinteet, pulk-
kamäki, moottorikelkka-ajelua, 
kahvia, mehua, makkaranpais-
toa, arvontaa. Kaikki ovat Ter-
vetulleita. Lisätiet. Raija p. 040 
5387401

Kalakurjet pilkkimatka Kurki-
joelle 16.-18.3. aikataulu. 
Lähtö: Matka-Viitala,  
  Virttaa klo 4.20 
Kurakorventie, Alastaro,  
  klo 4.30 
Hirvikoski, apteekin pysäkki 
  klo 4.40 
Puistokatu 39, Loimaa 
  klo 4.50 
Loimaa, asema, klo 5.00 
Kiasma, Helsinki, klo 7.00 
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  Sanan
Voimaa

Kokouksia

Kerro perheen ja suvun tapahtumat 
Kurkijokelaisessa ilmaiseksi

Julkaisemme jokaisessa lehdessä 
onnitteluja, perhetapahtumia (häät, 

ristiäiset, valmistuneet yms.).
Kuolinilmoitukset ovat maksullisia, 

mutta muistokirjoitukset julkaisemme 
maksutta.

60

Lehtileike

Lehtileike melkein 30 vuoden takaa. Lehdestä ei ole tietoa.
Kirjoittajan kynän sai suihkimaan tv-toimittajan sanavalinnat.  
Leikkeen lähetti Hellikki Mattlar

24.2. Armahda minua, Ju-
mala, armahda minua, 
sinuun minä turvaan. 
Minä kätkeydyn siipiesi 
suojaan, kunnes myrsky 
on ohitse. Ps. 57:2

25.2. Syvyydestä minä huu-
dan sinua, Herra. Herra, 
kuule minun ääneni. Ps. 
130:1-2

26.2. Henki ajoi Jeesuksen 
autiomaahan. Neljäkym-
mentä päivää hän oli 
autiomaassa Saatanan 
kiusattavana. Hän eli 
villieläinten joukossa, ja 
enkelit pitivät hänestä 
huolta. Mark. 1:12-13 
Virsi 305:4 Murra pahuu-
teni valta, Herra, suojaa 
saatanalta. Sinussa on 
voimani. Asu, Jeesus, 
luonani.

27.2. Kun hän huutaa mi-
nua, minä vastaan. Minä 
olen hänen tukenaan ah-
dingossa, pelastan hänet 
ja nostan taas kunniaan. 
Ps. 91:15

28.2. Peseytykää, puhdis-
tautukaa, tehkää loppu 
pahoista töistänne, ne 
ovat aina silmissäni. La-
katkaa tekemästä pahaa. 
Jes. 1:16

29.2. Koska Jeesus on itse 
käynyt läpi kärsimykset ja 
kiusaukset, hän kykenee 
auttamaan niitä, joita 
koetellaan. Hepr. 2:18

1.3. Ihminen ei elä ainoas-
taan leivästä, vaan kai-
kesta, mitä Herra sanoo. 
5 Moos. 8:3

2.3. Herra antaa enkeleil-
leen käskyn varjella si-
nua, missä ikinä kuljet, ja 
he kantavat sinua käsil-
lään, ettet loukkaa jal-
kaasi kiveen. Ps. 91:11-12

3.3. Jos te taivutatte mielen-
ne kuulemaan minua, 
te saatte syödä maan 
hyvyyttä, mutta jos kove-
tatte mielenne ja torjutte 
minut, miekka syö teidät. 
Herran suu on puhunut. 
Jes. 1:19-20

4.3. Jeesus sanoi Simonille: 
"Tämä nainen sai paljot 
syntinsä anteeksi, sen 
vuoksi hän rakasti paljon. 
Mutta joka saa anteeksi 
vähän, se myös rakastaa 
vähän." Luuk. 7:47 
Virsi 477:2 Hän tuntee 
kaikki murheeni ja huole-
ni, ei epäilystä siitä. Hän 
tietää, mitä tarvitsen, hän 
antaa sen. Sieluni, häntä 
kiitä! Hän armossaan suo 
apuaan, kun uskossa ja 
toivossa tyhjänä häneen 
luotan.

5.3. Herra, sinä olet laupi-
as, muista minua, osoita 
ikiaikaista hyvyyttäsi. Ps. 
25:6

6.3. Herra, osoita minulle 
tiesi, opeta minua kulke-
maan polkujasi. Ps. 25:4

7.3. Veljeni, pitäkää pelkkä-
nä ilona niitä monenlai-
sia koettelemuksia, joihin 
joudutte. Tehän tiedätte, 
että kun uskonne sel-
viytyy koetuksesta, tämä 
kasvattaa teissä kestävyyt-
tä. Jaak. 1:2-3

8.3. Kuka voi sanoiksi pukea 
Herran voimateot, kuka 
voi häntä kyllin ylistää? 
Ps. 106:2

Kurkijokelainen N:o 8 – 1952,  
lauantaina helmikuun 23. päivänä

Karjalatalon Sortavalasalissa,
Käpylänkuja 1, Helsinki. 
Voit tuoda mukanasi 
omia vanhoja valokuviasi 
tunnistettavaksi.

Tervetuloa.

Kurkijoki-Seuran 
VUOSI-
KOKOUS 
11.3.2012  klo 14

Karjalainen päivä on kar-
jalaisen väen suosittu ta-
paamistilaisuus.

Karjalaiset piirakka-
markkinat; käsintehty-
jä karjalanpiirakoita ja 
vatruskoita, musiikkiesi-
tyksiä, tietoiskuja ja tar-
jouksia.

Tampereen Karjala-seura  
ja Hervannan Karjala-seura 
järjestävät perjantaina 24. 
helmikuuta klo 9.00-15.00 
jo toisen kerran KARJA-
LAINEN PÄIVÄ –tapah-
tuman Turtolan Citymarke-
tissa. 

Ensi kerran tapahtuma 
pidettiin viime helmikuussa. 
Silloinkin näin hiihtolomien 
alkaessa.

Saatiin hienoa palautetta 
piirakkaherkuista ja tapah-
tuman hyvistä järjestelyistä. 

Tapahtuman juontaa 
”karjalaisten vävypojaksi-
kin” tituleerattu Toni Nie-
minen. 

KARJALAINEN  PÄIVÄ  
Tampereen   Turtolassa pe  24.2. 2012 klo 9.00-15.00

Ohjelmassa Harmonik-
kataiteilija Sami Varvio  
ja Lauluyhtye Iltatähti 
tunnelmoi 1940-luvun suo-
sikki-iskelmin.

Soppatykistä saa ostaa 
ohrapuuroa klo 12 alkaen 
(kokkiporukka Nokian Kar-
jalaisesta Nuorisoseurasta). 

Tietoiskuja perinneru-
oista. Tarjouksia. Karjala-
seurojen esittelypöydät. 

KARJALA-lehti myy 
luovutetun Karjalan pitäjä-
karttoja ym. 

Tampereen Karjala-seura 
ry on perustettu jo vuonna 
1940. Se on vanhin talvi-
sodan jälkeen perustetuista 
karjalaseuroista Suomessa. 

Hiitolan Pitäjäseura ry.  
sääntömääräinen Kevätkokous  
ti.13.3.2012 klo18 Tuomarink. 2 Pori.  
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa.                Hallitus.

Loimaan Seudun Karjalaseura ry

KEVÄTKOKOUS
pidetään maanantaina 26.3. klo 18.00
Kurkijokelaisen toimituksessa, Koulukuja 7, Loimaa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat, sekä karjalan Kirjapaino 
Oy:n osakkeiden myynti.
TERVETULOA  HALLITUS

Vuosikymmenten tie
Vuosikymmenten osat, vaihtuneet ovat, 
lapsuus kuin unta, harson pehmeän verhoamaa. 
Äidin laulu kaukaista hymniä puhuu, 
kehdon keinunta herkkänä kuiskeitaan...

Vuosikymmenten osat, vaihtuneet ovat, 
nuoruuden aika, kuin usvaan harhautunut. 
Toive, toiveitaan etsii, - aikaa tähyilee, 
pettymys hetkin ilkkuu, harhaan johdattaa. 

Vuosikymmenten osat, vaihtuneet ovat, 
taistoa taiston, uskoa matkalla kulkevan. 
Lapsuus, nuoruus, taakse hiljaa hiipynyt on, 
katse toiveitaan hakee, hiukset harmaantuu.

Vuosikymmenten osa vaihtuvaa on, 
tiellä koittaa kutsumus vanhuuden. 
Työn rytmissä käyty on kiiren myötä, 
nyt riento matkan käy raskasta tietä.

Vuosikymmenten osat, vaihtuneet ovat, 
synnyinmaako uupuneet syliinsä ottaa? 
Synnyinseutu, - meille kaikessa rakas on, 
siellä lapsuus, siellä kukkia nuoruuden tie.

Vuosikymmenet vierineet, matkaten ovat, 
vaiheineensa juontuu elämän outo tie. 
milloin, missä, kohtaamme määränpään? 
Siellä on meidän rauhaisin Onnen Maa!

       J. Uimonen

Rajan takaa avautuu portti toisenlaiseen maailmaan, 
josta matkaaja ei palaa entisellään. Hän saattaa jopa 
tahtoa sinne takaisin.
Kurkien kutsu -dokumentin lisäksi DVD:llä on 
lisämateriaalina Elisenvaaran pommitusta käsittelevä 
dokumentti, jossa Aarne Heinonen, Pertti Torikka ja 
Eero Laukkanen kuvailevat pommitusta ja sen jälkeisiä 
tapahtumia. Lisämateriaalina on myös Timo Rouhiaisen 
ja Sirkka Isotalon jutustelua heidän juuristaan ja 
Kurkijoen nykytilasta. Lisäksi DVD sisältää informatiivisen 
kuvakoosteen Kurkijoesta.

Kurkien kutsu 
DVD

Uskallatko rajan taa?
Kurkien kutsu on kesällä 2009 
kuvattu dokumentti nuoren 
Antin matkasta isoisänsä 
synnyinmaille Kurkijoelle, 
luovutettuun Karjalaan. 

Nouda tai tilaa 
Kurkijokelaisen toimituksesta:

Kurkijokelainen
Koulukuja 7, 
32200 LOIMAA
Puh. 050 521 3336
toimitus@kurkijoki.fi 
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Suku, kylä, koululuokka, 
rippikoululuokka, siinä ai-
hetta ottaa yhteyttä ja ko-
koontua.

Mikä olisi sen parempi 
paikka järjestää yhteinen 
kokoontuminen kuin Pitä-
jäjuhlat, joihin kokoontuu 
kolmisensataa kurkijoke-
laistaustaista päivittäin.

Kaksipäiväiset Pitäjäjuh-
lat järjestetään Loimaan yh-
teiskoulussa 11.-12.8.2012. 
Sieltä löytyy kokoontumis-
tiloja eri kokoisille ryhmil-
le joko lauantaina tai sun-
nuntaina, tarvittaessa myös 
laitteistoa esim. kuvien kat-

Kokous 
Pitäjäjuhlien 
aikaan

seluun.
Hinta on 10 €/henkilö, se 

sisältää myös joko lauantain 
Muistojen illan tai sunnun-
tain Päiväjuhlan ohjelmali-
pun.

Suunnittele kokoontumi-
nen. Ryhmäsi kokoamiseksi 
voit hyödyntää myös lehte-
ämme kirjoittamalla etu-
käteen kokoontumisesta ja 
kutsumalla väkeä yhteiseen 
tapaamiseen.

Ota yhteyttä Kurkijoke-
laisen toimitukseen tilojen 
varaamiseksi koululta etu-
käteen.

Karjalan Liiton valtakun-
nallinen Karjalaisuuden 
ja Kalevalan päivän juhla 
pidetään Lappeenrannassa 
26.2.2012.

Juhlapaikkana on Kim-
pisen lukio, Pohjolankatu 
2, 53100 Lappeenranta.

Kahvitarjoilu klo 12–13. 
Ennen varsinaista juhlaa 
voi tutustua koululaisten 
piirustusnäyttelyyn ”Kale-
valainen nainen”.

Juhla alkaa klo 13.
Tilaisuus on maksulli-

nen. Pääsymaksuun sisältyy 
kahvitarjoilu.

Tilaisuuden pääjärjestäjä 
on Etelä-Karjalan Karjalais-
seurojen piiri ry.

Lisätietoja: Matti Rus-
konmäki, puh. 040 527 9302 
tai  ruskonmaki(at)pp.inet.fi

Kalevalan 
päivää 
juhlitaan 
Lappeen-
rannassa
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Elettiin vuotta 1929. Kanto-
lan perhe, isä Kalle Kantola 
ja äiti Laura sekä poika Ee-
ro matkasivat junassa kohti 
Elisenvaaraa. Poika Eero, 
siis minä, oli 7-vuotias. Isä 
oli hakenut ja tullut nimite-
tyksi VR:n varikonpäälli-
köksi koko perheelle täysin 
tuntemattomaan paikkaan. 

Kosketusta Karjalaan ei 
ollut tätä ennen. Ilmassa 
taisi olla pientä jännitystä.

Rautatieläisten yhteisö

Perille tultuamme asetuim-
me asumaan rautatieaseman 
läheisyydessä olevalle alu-
eelle, jossa kaikki asukkaat 
olivat rautatieläisiä. Meidät 
osoitettiin 2-kerroksisen 
puutalon ensimmäiseen 
kerrokseen, jossa oli kaksi 
huonetta ja keittiö. Talo si-
jaitsi lähellä asemapäällik-
kö Räihän hallussa olevaa 
taloa.

Kivenheiton päässä oli 
Romppasen kauppa. Käyt-
tövesi oli haettava asemalle 
johtavan tien ja radan välis-
sä olevasta kaivosta. Vieres-
sä oli myös rautatieläisille 
varattu sauna. Tutuksi kävi 
radan vieressä oleva vari-

Kiskojen kuljettama
konkonttori, jossa isä työs-
kenteli konttoripäällikkö 
Kettusen kanssa.

Nuorena poikana sain 
nopeasti kavereita rautatie-
läisyhteisöstä. Muista vielä 
Markkasen Ilman ja Lillin 
viereisestä talosta. 

Veijalaisen perhe asui 
meidän yläpuolellamme. 
Perheen isä oli veturinkul-
jettaja ja hänellä oli kaksi 
poikaa Eino ja Erkki, joka 
kuoli lento-onnettomuudes-
sa asevelvollisuutta suoritta-
essaan. Eino taas tunnettiin 
paikallisena keihäänheittä-
jänä, jonka tulos ylitti 50 
metriä. 

Oma urheilusuoritukseni 
päättyi surkeaan yritykseen 
hypätä tasamaasuksilla 
suojeluskunnan mäestä. Il-
malento jäi lyhyeksi ja ”eh-
toopuoli” oli kipeä useita 
päiviä. Sen jälkeen hyppyrit 
on tullut kierrettyä kaukaa. 
Suojeluskunnan poikapäi-
ville tuli kuitenkin osallis-
tuttua.

Koulunkäynti sujui opet-
taja Laina Näykin tahditta-
mana. Opettajan sukunimen 
olen muistanut Elisenvaaran 
ajoista lähtien, mutta etu-
nimi on ollut pitkään ka-

doksissa. Etunimi putkahti 
esiin tänä vuonna lehden 
kuvatekstissä. Niin hävisi 
vuosikymmenien kiusa. 

Lapsuuden väriläiskät

Koulutovereitani olivat mm. 
Heikki Poutanen, Veikko 
Tynnilä, Martta Kiiski ja 
paikallisen poliisin tytär 
Hulda Mutikainen. Ameri-
kan kylässä asunut Jalmari 
(sukunimi unohtunut) oli 
minulle eräänlainen järky-
tys. Hänen koulueväänsä 
olivat pelkkää kuivaa ha-
panleipää sanomalehteen 
käärittynä. 

Puute näkyi muullakin 
tavalla. Muistan kuinka 
keittiössä ruokaillessamme 
vieras mies odotti ruoan 
loppuja viedäkseen ne per-
heelleen. Elämä oli siihen 
aikaan vaatimatonta. Puu-
tetta oli monenlaista.

Muutaman kilometrin 
koulumatkaan sisältyi ”vaa-
ra”. Lasten parissa tiedettiin, 
että metsän halki kulkeval-
la koulutiellä oli autio talo, 
jossa oli tapahtunut jotain 
pahaa. Niinpä talo oli ohi-
tettava kiireisin askelin ja 
taakse vilkuilematta. 

Toinen kiusa oli omassa 
pihapiirissä. Musta pak-
sukarvainen kulkukoira 
Tatu oli mieltynyt minuun 
ja oli jokapäiväinen vieras 
pihapiirissämme. Tatu sai 
kuitenkin pian lähdöt, kun 
äiti huomasi minun saaneen 
kirppuja koirasta. Tämän 
jälkeen eläinharrastukseni 
siirtyi variksenpoikaan, jota 
hoitelin viikon verran aitas-
sa huonolla menestyksellä.

Kertomani lapsuuden 
muistikuvat ovat olleet elä-
mäni väriläiskiä, jotka tuot-
tavat hyvää mieltä tänäkin 
päivänä.

Elisenvaaran 
asemalaiturilla
Helsinkiin muuttamisen jäl-
keen huhtikuussa 1932 vie-
railin Elisenvaarassa kesällä 
1939. Yövyin silloin Vairi-
lan perheessä, jossa vanhoja 
tuttuja olivat lapset Aino ja 
Eero. Muistaakseni Aino 
avioitui Eino Veijalaisen 
kanssa. 

Siihen ne rauhanaikaiset 
Karjalan matkat päättyivät. 
Jatkosota syttyi ja minäkin 
vedin kenttäharmaat pääl-
leni vapaaehtoisena kesällä 

1941. Matka vei koko sodan 
ajaksi Karjalan kannakselle 
loppukesään 1944 saakka.

Tuona vaikeana aikana 
sattui muutamia asioita, 
jotka liittyivät sekä Elisen-
vaaraan että Kurkijokeen.

Vuonna 1943 saapui yl-
lättäen vanha luokkatove-
rini Veikko Tynnilä. Hänet 
kuten muutkin suomalaiset 
SS-miehet oli palautettu 
Suomeen. Veikko oli haa-
voittunut vaikeasti Kau-
kaasian taisteluissa, mutta 
toipunut kuitenkin palvelus-
kelpoiseksi. Pataljoonamme 
osallistui kesällä 1944 Äy-
räpään ja Vuosalmen tais-
teluihin. Veikko on ollut jo 
useita vuosia siellä, mistä 
paluuta ei ole.

Heinäkuun lopulla olin 
palaamassa Savonlinnan 
sotasairaalasta mennäkseni 
Käkisalmen henkilötäyden-
nyskeskukseen ja edelleen 
yksikkööni. Mitään suoraa 
yhteyttä Käkisalmeen ei 
ollut.

Elisenvaaraan saakka 
pääsin. Siellä poistuin ai-
noana matkustajana. Jatko-
yhteydestä ei ollut mitään 
tietoa. 

Junan lähdettyä seisoin 
yksin katsellen hiljaista 
ratapihaa. Näytti siltä, että 
ennen niin vilkas risteysase-
ma oli menettänyt merkityk-
sensä. Katseeni suuntautui-
vat kohti veturitallia, jonka 
lähellä höyrysi vaihtoveturi 
ns. pässi. Suuntasin aske-
leeni kohti veturia ja tulin 
veturinkuljettajan puolella 
olevan avoimen ikkunaan 
Tervehdykseni jälkeen ker-
roin kuljettajalle matkus-
tusongelmani. Saman tien 
selvisi että mies oli vanha 
tuttu veturinkuljettaja Soik-
keli. Ongelma ratkesi. Mi-
nut luvattiin viedä veturin 
päällä Käkisalmeen. Olipa 
tuuria. Sotasairaalasta paluu 
jäi ainoaksi kerraksi poiketa 
sodassa Elisenvaaran ase-
malla.

Syyskuun alkupäivinä 
joukko-osastomme oli siir-
tymässä pois luovutetulta 
alueelta ja pysähdyimme 
Hiitolaan. Majapaikakse-
ni tuli sattumoisin Seura-
huone, jonka ystävälliset 
lattialankut olivat minun 
vuoteenani. Seuraavana aa-
muna pyörämarssi jatkui yli 
talvisodan pakkorajan.

Kurkijokelaisia 
kohtaamisia
Rauhan tultua törmäsin Hel-
singin asemalla Poutasen 
”Henaan” (Heikkiin). Hän 
oli siellä asemamiehenä toi-
sen jalkansa menettäneenä 
sotainvalidina. Jälleennä-
keminen johti muutaman 
vuoden kanssakäymiseen 
kunnes me molemmat avi-
oiduimme. 

Elämä jatkui ja aikaa ku-
lui noin 30 vuotta. Yllättävä 
tapaaminen sattui Kaunialan 
sotavammasairaalan potilai-
na muistaakseni v. 1989. Sa-
massa sairaalassa tapasim-
me vielä muutaman kerran. 
Heikistäkin on aika jättänyt.

Jälleen kerran 2000-lu-
vun puolella tapasin Erkki 
Kiiski-nimisen kurkijoke-
laisen Kaunialassa. Olimme 
olleet samassa pataljoonassa 
toisiamme tuntematta. Erkin 
tavatessani hän usein tokai-
si: ”Oot sie se Elisenvaaran 
mies?” Erkki oli tehnyt 
ansiokasta työtä Varsinais-
Suomessa ollessaan mm. 
kunnanvaltuuston puheen-
johtajana,

Reilu pari vuotta sitten 
olin vaimoni kanssa ruo-
kailemassa espoolaisessa 
palvelutalossa. Samaan 
pöytään istui meitä selväs-
ti nuorempi pariskunta. He 
esittäytyivät ja mainitsivat 
sukunimekseen Tynnilä. 
Yht´äkkiä sain päähäni ky-
syä: ”Voisiko Veikko Tyn-
nilä olla sukua?” – Hän on 
minun setäni, kuului vas-
taus. Jälleen syntyi tapaa-
misen myötä uusi yhteys 
Elisenvaaraan Aarne ja Anja 
Tynnilän välityksellä. Aarne 
on kertonut haavoittuneen-
sa vain 6,5-vuotiaana Eli-
senvaaran pommituksessa 
20.6.1944. Pitkään vaiettu 
pommitus oli raaka myös 
siviiliväestöön kohdistunut 
veriteko.

Toivon, että kymme-
niä vuosi elävinä säilyneet 
muistoni välittyisivät luki-
jalle, vaikken Karjalan hei-
moon kuulukaan. Lapsuute-
ni maisemat ovat tarjonneet 
jotain sellaista hyvää, mitä 
ei muualta saa.

Lopuksi vielä tyttäreni 
Kristiinan sanomaa: ”Asun 
Espoossa Kurkijoentiellä.”

Eero Kantola
sotainvalidi

Espoo

Elisenvaaran asema 
1920-luvulla. 

Elisenvaaran rautatieläisten asuintaloja ns. kasarmeja. Etualalla asemalle (vasemmalle) 
johtava maantie. 

Elisenvaaran aseman veturitalleja.

Kuvat: Kurkijoki-museon 
kuva-arkisto
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Lisätietoja vanhoihin kuviin
Kurkijokelainen 3 , sivu 5 
oikea yläkuva.

Meillä on tämä sama kuva 
kotona isäni jäämistössä.

Kuvassa on tietääkseni 
serkkuni kertoman mukaan 
isäni veli  Eero Hiltunen 
(synt. 24.12.1918 ja kuollut 
1973 Ähtärissä salamanis-
kuun kalastusreissulla). En 
tiedä kuka kuvassa olevista, 
mutta vertaamalla ulkonä-
köä vanhaan koulukuvaan 
niin voisi olla vaikka etu-
alan poika. Kuva Saareksen 
koulun oppilaista.

Isäni Erkki Hiltusen per-
he asui Metsikon kylässä, 
isovanhempien nimet oli-

Ruiskuhilas.  
Kuva: Pekka Kyytinen/Kurkijoki-museon arkisto

Vääpeli Meskasen rukinleikkuutalkoot Eräs 
väärinkäsitys 
Elisenvaaran 
pommituksesta
Joku on kertonut, että Tai-
tosen hevoset juoksivat 
Elisenvaaran asemalla 
pommituksen aikana.

Eivät ne olleet Taitosen 
hevoset, vaan hevosia so-
tilasjunasta menossa Kan-
nakselle. 

Sotilaat päästivät niitä 
vaunuista, kun asema oli 
kaaoksessa.

Näin kun eräs sotilas 
juoksi asemalta kahden 
vauhkoontuneen hevosen 
kanssa Kurkijoelle päin.

      AS

Olin viimeisenä sotakesänä 
vuonna 1944 lottakomen-
nuksella Käkisalmessa. 
Sinne jouduin Elisenvaa-
ran pommituksen jälkeen, 
kun aseman lottakanttiini 
tuhoutui.

Käkisalmessa oli melko 
rauhallista, mutta paljon 
taloja oli palanut ja tuhou-
tunut.

Lottakanttiini toimi en-
tisen lääkärin asuintalossa. 
Laitoimme ruokaa ohikul-
keville pojille, jotka tulivat 
lomiltaan ja etsivät yksi-
köitään. Toiset, jotka olivat 
eksyneet omista joukko-
osastoistaan etsivät omia 
asemiaan.

Eräänä lauantaina tuli so-
tilas kertomaan meille, että 
vääpeli Meskanen pitää ru-
kinleikkuutalkoot maatilal-
laan Sakkolassa ja tarvittaisi 
vielä yksi tyttö lisää lyhteitä 
sitomaan. 

Olisiko halukkaita? 
Kaikki halusivat lähteä. Ei 
siinä auttanut muu kuin ve-
tää pitkää tikkua. Kas kum-
maa, minua onnisti!

Kuorma-auton lava oli 

täynnä penkeillä istuvia so-
tilaita lähtövalmiina. Meitä 
oli neljä tyttöä lyhteiden 
sitojiksi. En ollut koskaan 
sitonut lyhteitä, mutta tiesin 
miten se tehdään.

Matka alkoi kohti Sak-
kolaa. En muista matkan 
pituutta, mutta etelää kohti 
ajettiin. 

Kuljettaja pysäytti ja tuli 
kysymään meiltä tytöiltä, 
että uskallatteko lähteä, jos 
ajettaisiin oikotietä. Se ly-
hentäisi matkaa lähes 10 ki-
lometriä, mutta kulkee vain 
kahden kilometrin läheisyy-
dessä etulinjoista. Olimme 
valmiit oikaisemaan. So-
danääniä ja tykkien jyskettä 
kuului, kuten Elisenvaaras-
sakin. Mitään ei tapahtunut.

Kaakkois-Suomen so-
tilasläänin esikunta oli 
suurhyökkäyksen alettua 
10.6.1944 määrännyt eva-
kuoitaviksi mm. Valkjärven, 
Sakkolan, Muolaan, Koivis-
ton kauppalan ja maalais-
kunnan. Taloihin jäi vielä 
työikäisiä. Talon tytöt ker-
toivatkin, ettei yksin saanut 
mennä tervehtimään kave-

reita. Aina piti olla sotilaita 
turvana, jos halusi kylässä 
käydä.

Talkootyö sujui joutui-
sasti. Miehet niittivät viljaa 
ja me sidoimme lyhteitä. 
Iso pelto oli iltaa kohden 
kuhilaita täynnä. Istuimme 
pellon päässä, kun emäntä 
ja tytöt toivat kahvinkorvi-
ketta ja vastaleivottua pullaa 
oikein paksut palasen. Se oli 
harvinaista herkkua. Miehet 
keskustelivat kovaäänisesti 
kokemuksistaan.

Lähelle metsänlaitaan 
oli tuotu armeijan hevosia 
lepäämään. Yhtäkkiä eräs 
hevonen alkoi käyttäytyä 
omituisesti. Se hirnahteli, 
kurkotteli aidan yli päätään, 
kuopi maata ja tuijotti mei-
hin päin. Eikä se rauhoittu-
nut. 

Eräs sotilas meni sen 
luokse, taputteli sitä ja pu-
heli jotain. Takaisin tultuaan 
hän sanoi: ”se on naapurin 
hevonen Pohjanmaalta.”

Minua liikutti se hevo-
nen. Se ilmaisi ilonsa kuul-
tuaan tutun äänen siellä so-
dan keskellä. Halusi, että se 

huomattaisiin.
Rauhan tultua eräs isän-

tämies kertoi: ”Kun ajoin 
tiellä hevosen kanssa, kuu-
lin lentokoneen äänen, sa-
moin sen kuuli hevonen. 
Äkkiä se painoi päätään 
alemmas, lähti juoksuun.”

Sotaveteraanihevoselle-
kin oli jäänyt jotain trau-
moja.

Annikki Söderholm

P

erin
ne eläväksi

Kurkijoki-muse
o

Marja-Liisa Laine kirjoitti 
viime Kurkijokelaisessa toi-
vomuksia valokuvatalkois-
ta. Hänellä oli paljon hyviä 
ideoita, joita toivottavasti 
päästään jatkossa toteutta-
maan.

Museon valokuvien jär-
jestämisessä ollaan nyt sii-
nä vaiheessa, että päästään 
uusien vanhojen valokuvien 
kimppuun. Niiden tunnista-
misessa ja lajittelemisessa 
tarvitaan kaikkien vanhojen 
kurkijokelaisten apua.

Jo valmiiksi lajiteltujen 
kuvien arkistointiin taas 
kaivattaisiin nuorempaa 
ja näppäräsormista väkeä. 
Kurkijoella asuneiden ta-
rinoiden kuuntelu ja valo-
kuvien tutkiminen yhdessä 
on ainutlaatuinen tilaisuus 
tutustua omiin juuriin. 

Ne valokuvat, joita ei he-
ti pystytä tunnistamaan, on 
tarkoitus koota tunnistusk-
ansioihin, joita saa lainaksi 
museolta tai joita voi käy-
dä myöhemmin selaamassa 

Nuoret ja vanhat yhdessä työssä. Lassi Kyytinen (vas.) ja Pekka Kyytinen tallihommissa. 
Kuva otettu 1930-luvulla Kurkijoen Särkijärvellä. Valokuva Pekka Kyytinen. Museovirasto. 
Kurkijokimuseon kokoelmat kuvanro 2526.

Valokuvatalkoisiin tarvitaan nuoria ja vanhoja
esimerkiksi Kurkijokelaisen 
toimituksessa.

Seuraavat talkoot on 
päätetty järjestää torstaina 
15.3.2012 klo 10-16. Osoite 
on tuttu Kojonperäntie 446, 
32260 Kojonperä.

Jos ette ehdi koko päi-
väksi, pariksi tunniksikin 
voi tulla. Jos haluatte tietää 
lisää talkoista tai valokuvien 
tunnistamisesta ja arkistoin-
nista, älkää epäröikö ottaa 

yhteyttä minuun tänne mu-
seolle. Puhelinnumero on 
050 403 6050 ja sähkopos-
tiosoite kurkijokimuseo(a)
kurkijoki.fi.

Tervetuloa talkoisiin!

Niina Lehmusjärvi
projektipäällikkö,  

Perinne eläväksi –hanke

PS: Marja-Liisa Laine myös 
tunnisti viime lehdessä ol-
leet pienet hiihtäjäpojat. 
Veikko Kiiskin (s.1918) 
kanssa ladulla olivat toden-
näköisesti naapurin pojat 
Erkki Kiiski (s.1919) ja Yrjö 
Kiiski (s.1918).

Nuoreten hiihtäjänaisten 
Viivi Jylhämön ja Senja 
Häklin takana näkymä talo 
on Rädyn talo, jossa toimi 
myös kahvila. Senja Häkli 
asui kahvilaa vastapäätä, 
joten naiset ovat lähdössä 
hiihtämään Senjan kodin 
edestä. Senja Häkli toimi 
parturi-kampaajana.

vat Sylvester ja Ida Hiltu-
nen. Heillä oli myös toinen 
talo, joka Kurkijoki kylästä 

kylään - kirjan mukaan oli 
autiotalo Metsikossa.

Lapset Saimi (myöhem-

min Lakkonen), Aarne, Eero 
ja Erkki ovat käyneet Saa-
reksen koulua.

Terveisin Heljä Pulli os. 
Hiltunen

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

Hinta 1 /kpl 

+ postituskulut

Tilaa 
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Laatokkaa voi kiertää 
ympäri monella tavoin.  
Kolmiosaisen sarjamme 
toisessa osassa sotahisto-
riallinen matkamme on 
edennyt Petroskoihin ja 
Aunukseen.

Syyskuun lopulla suoma-
laisjoukot olivat Petroskoin 
läheisyydessä. Erämaan lä-
pi rämpineet joukot olivat 
henkisesti ja fyysisesti vä-
syneitä. Venäläisten puolus-
tusasemat pitivät puolensa 
aiheuttaen tappioita suoma-
laisten joukoissa.

Tehokas tykistötuli ja 
mottiin jäämisen pelko 
lamauttivat venäläisten 
toiminnan. Niinpä he pe-
rääntyivät yön turvin kau-
pungista. 

Lokakuun ensimmäise-
nä päivänä suomalaisten 
etujoukot saapuivat kau-
punkiin. Ensimmäisten jou-
kossa oli Euran komppania 
– tämän Euran veteraanit 
usein tuovat esille.

Vastarinta kaupungissa 

Laatokkaa ympäri
Jatkosotaan perehtyen

osa II

oli melko vähäistä. Venä-
läiset olivat poistuneet. 
Muutamia hajanaisia lau-
kauksia kuului sieltä täältä. 
Kaupungissa oli verrattain 
rauhallista. Lakanasta teh-
ty Suomen lippu nostettiin 
illalla hallintorakennuksen 
katolle. Lipunnostajaksi va-
littiin euralainen alikersantti 
Pekka Niemi.

Raisut valtausjuhlat

Kaupunginvaltausjuhlat sai-
vat legendaarisen maineen. 
Sotilaat löysivät paikallisen 
vodkatehtaan, jonka va-
rastoa ryhdyttiin miehissä 
tyhjentämään. Jonkin ajan 
kuluttua yleinen tappelu ja 
rähinä oli valmis.

Paikalle saapuneet so-
tapoliisit saivat lopulta ti-
lanteen rauhoittumaan. Pa-
himmat räyhääjät siirrettiin 
urheilukentälle lepäämään 
ja rauhoittumaan.

Kesken juhlinnan tuli 
ylimääräinenkin riesa: jo-
ku venäläinen oli päästänyt 

kaupungin koiratarhasta irti 
300 koulutettua rottweiler-
koiraa. Nälkäiset koirat kä-
vivät herkästi kulkijoiden 
kimppuun. Petroskoin valta-
us päättyi nolosti krapulaan 
ja kohmeloon.

Varsinainen valtauspa-
raati pidettiin 12. lokakuu-
ta. Silloin nostettiin Suo-
men lippu salkoon. Lippu, 
joka oli peittänyt presidentti 
Kyösti Kallion arkkua hä-
nen hautajaisissaan. 

Myöhemmin kaupunki 
sai suomalaisen nimen Ää-
nislinna.

Petroskoi – 
teollisuuskaupunki jo 
1700-luvulla
Petroskoi perustettiin Pie-
tari Suuren toimesta 1703 
Lohijoen suulle. Samalla 
rakennettiin suuret rauta- 
ja tykkitehtaat, jotka olivat 
seuraavalla vuosisadalla Ve-
näjän suurimmat. 

Kylä kasvoi ja kehittyi 
rautatehtaiden ympärille. 

Tehtaiden tuotanto moni-
puolistui. Tehtaissa tehtiin 
muun muassa Pietarin kau-
pungin upeat rauta-aidat ja 

-portit. 
Tehdasalue sai kaupunki-

oikeudet vuonna 1777. 
Vuosina 1802–1920 Pet-

roskoi oli Aunuksen kuver-
nementin pääkaupunki. 

Rautatie Pietarista val-
mistui vuonna 1913. Se an-
toi uutta puhtia kaupungin 
kehitykseen. Petroskoista 
tuli vilkas kauppa- ja kou-
lukaupunki. 

Vuonna 1940 Petroskois-
ta tuli karjalaissuomalaisen 
neuvostovallan pääkaupun-
ki, jossa tuolloin oli noin 75 
000 asukasta. 

Kehittyvä ja viihtyisä 
kaupunki
Äänisen rannalla sijaitseva 
Petroskoi on nykyään kehit-
tyvä ja kasvava kaupunki. 
Asukkaita Petroskoissa on 
noin 320 000. 

Yleiskuva kaupungin 
keskustasta on siisti. Paikat 
ovat puhtaana roskista ja 
puistot ovat siistejä, tosin 
kesän kuivuudesta kärsi-
neitä.

Paikalla näkee vanhoja 
kunnostettuja rakennuksia 
ja neuvostoaikaisia harmaita 
kerrostaloja. Rakenteilla on 
useita upeita, jopa kymmen-
kerroksisia nykyaikaisia 

kerrostaloja. 
Kaupungin laitapuolel-

la näkyi suuria marketteja 
sekä suuria autoliikkeitä. 
Asunnot ovat vanhoja ker-
rostaloja sekä vanhaa puu-
talokantaa.

Torin laidassa on suuri ja 
kunnostettu 1910 perustettu 
yliopistorakennus sekä lä-
hellä suurikokoinen Otto-
Ville Kuusisen patsas.

Kadut ovat kapeita, ja lii-
kenne on vilkasta, villiäkin. 
Se ajaa, joka ehtii ja ohittaa 
mistä pääsee. Autokanta on 
uudehkoa. Kaikki katujen 
varret ovat täynnä pysäköi-
tyjä autoja. 

Nuoremmat ihmiset ovat 
pukeutuneet siististi. Naisil-
la minihame ja korkokengät. 

Viime kesä oli lämmin. 
Kadulla ei näkynyt kulki-
joilla pitkää tukkaa, tatu-
ointeja tai lävistyksiä. Kau-
pungin keskustasta jäi siisti 
ja myönteinen kuva.

Rauhallinen Aunuksen 
valtaus
Jatkosodan aikana syys-
kuussa 1941 suomalaiset 
saapuivat Aunukseen. Ve-
näläisjoukot olivat pois-
tuneet kaupungista, joten 
mitään taisteluja ei käyty. 

”Lyö aallot rantaan Äänisen aavan, ne keinuu, näin kertoen...”
Ääninen on Euroopan toiseksi suurin järvi Laatokan jälkeen.  
Järven pinta-ala on n. 10 000 km², sen pituus on 250 km ja 
 leveys 80 km. Syvin kohta on 120 m. Äänisessä on 1370 saarta.

Petroskoin pääkatu, Lenininkatu on leveä ja liikenne sujuu joustavasti.

Luterilainen kirkko seisoo Petroskoissa tyhjänä. 1990-luvulla Suomen luterilaisen kirkon 
toimesta aloitettu seurakunnallinen työ on loppunut.
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Aunuksen vanha luterilainen kirkko, Pyhän ristin kirkko,  korjattiin 1990-luvulla. Siellä toimi myös sivutoiminen pappi. 
Nykyisin toiminta on hiljentynyt ja seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 450:stä 150:een henkilöön.

Siviiliväestö oli kokoontu-
nut asemalle evakuointia 
varten. Junia ei saatu, ja au-
totkin oli viety perääntyvien 
sotilaiden mukaan. 

Asukkaiden ihmetellessä 
suomalaisjoukot saapuivat 
asemalle. Neuvottelujen 
jälkeen ihmiset palasivat 
koteihinsa. Elämää pyrittiin 
jatkamaan suomalaisten hal-
linnassa. Tämä onnistui si-
käli hyvin, kun asukkaat oli-
vat suomenkielentaitoisia ja 
näin ollen erityisasemassa.

Vähitellen elämä nor-
maalistui. Paikallista työ-
voimaa tarvittiin parakkien 
rakentamiseen, pesuloihin, 
ruoanlaittoon ynnä muu-
hun. Ihmiset saivat työtä 
ja rahaa. Rahalla he saivat 
tavaraa kaupoista. Elintaso 
koheni. Paikalliset asukkaat 
saivat käyttää sotilaiden ter-
veyspalveluja. Koulutointa 
kehitettiin ja varsinkin hygi-
eniaa pyrittiin parantamaan. 
Edellä mainittujen toimen-
piteiden takia yhteistyö ke-
hittyi hyväksi paikallisten 
asukkaiden kanssa. 

Muun muassa tanssienpi-
to oli kielletty, mutta kiel-
toa katsottiin läpi sormien. 
Paikalliset naiset opettivat 
suomalaisille sikäläisiä 

Vallattu Petroskoi – 
myönteinen yllätys
”Ajaessamme kohti kaupunkia näimme rautatiease-
man, joka oli palanut. Lähellä oli lentopommien ja 
kranaattien jälkiä. Kauempana näimme punakattoisia 
kivitaloja sekä vihreiksi ja vaaleanruskeaksi maalat-
tuja puutaloja. Keskustan kadut oli päällystetty nupu-
lakivillä ja jalkakäytävät oli tehty laudoista.

Kaupungissa oli runsaasti lehtipuita, varsinkin 
lehmuksia ja hyvin hoidettuja puistoja. Katujen var-
silla oli paljon liikkeitä, valokuvaamoita ja parturi-
kampaamoja sekä useita kuvapatsaita koristettuina 
neuvostotähdillä.

Torilla seisoo valtavan kokoinen Leninin patsas 
takanaan koristeellinen puoluepalatsi, jonka katolla 
liehuu virallinen Suomen lippu. Torin ympäristössä 
on lukuisia kivitaloja; osa on tsaarin ajalta, osa neu-
vostovallan tuotetta.

Etelää kohti avautuu pääkatu, joka on päällystet-
ty asfaltilla ja jonka reunoilla on upea lehmuskuja. 
Kadun päässä näkyvät Omegan terästehtaat, joissa 
oli aikoinaan 8000 työntekijää. Kaupungin eteläosat 
olivat kärsineet eniten tuhoista, joita venäläiset tuho-
partiot olivat tehneet.

Siviilejä oli evakuoitu pitkän ajan kuluessa pois 
kaupungista. Jäljelle oli jäänyt vain työssäkäyvät 
henkilöt. Heitä oli aika vähän. 

Kaupungissa näkyi uutta ja vanhaa, rumaa ja kau-
nista, köyhyyttä ja rikkautta. Kaikesta huolimatta kau-
punki oli myönteinen yllätys.”

Itä-Karjalan valtaus -teoksessa julkaistu lehtileike 
vuodelta 1941

tansseja, ja sotilaat opet-
tivat suomalaisia sen ajan 
lauluja. Oppaamme kertoi 
oppineensa silloin muun 
muassa laulut Elämää juok-
suhaudoissa ja Kodin kynt-
tilät, jotka hän vieläkin osaa. 

Paikalliset ihmiset muis-
telivat suomalaismiehityk-
sen aikaa hyvänä aikana. 
Sen aikana elintaso kohosi, 
yhteistyö palasi ja elämä 
oli rauhallista. Rintama oli 
kaukana.

Suuret sovhoosit 
kutistuivat 
puutarhatilkuiksi 
Kesällä 1944 alkoi venä-
läisten suurhyökkäys Kan-
naksella, joka johti Viipu-
rin menetykseen. Tämän 
seurauksena suomalaiset 
alkoivat vetäytyä Aunuk-
sesta. Kesäkuun 25. päivä 
viimeiset suomalaiset pois-
tuivat Aunuksesta. Näin 
Aunus säästyi sodalta ja sen 
aiheuttamilta vaurioilta. 

Neuvostovallan aikana 
Aunuksen ympäristöön pe-
rustettiin valtavan suuria 
valtion tiloja, sovhooseja. 
Niiden pinta-alat olivat 
tuhansia hehtaareja. Tilat 
olivat enimmäkseen tiloja, 

joissa pidettiin lehmiä, liha-
karjaa, turkiseläimiä ja tie-
tysti myös viljeltiin perunaa 
ja kaalia.

Jokainen tila oli oma 
yksikkö. Niissä oltiin oma-
varaisia. Sovhoosissa oli 
oma koulu, kaupat ja terve-
ydenhoito. Tilojen työmene-
telmät olivat alkeellisia, ja 
työväkeä tarvittiin paljon. 
Alueen väkiluku kasvoi. 

Neuvostoliiton romah-
dettua valtion tilat loppui-
vat pian. Rakennukset jäi-
vät tyhjiksi ja rappeutuivat 
sekä lahosivat vähitellen. 
Valtavan laajat peltoaukeat 
jäivät viljelemättä. Nykyään 
ne kasvavat rikkaruohoa ja 
heinää, jota ei korjata.

Työntekijät jäivät työttö-
miksi, ja nuoret muuttivat 
kaupunkeihin työn perässä. 
Väkiluku väheni muutamas-
sa vuodessa rajusti. Kyliin ja 
Aunukseen jäivät vain van-
hat mummot ja eläkeikäiset, 
jotka asuivat harmaissa mö-
keissään ja viljelivät pieniä 
puutarhatilkkuja. Muuta-
miin mökkeihin on tullut 
Pietarista kesäasukkaita, 
ja he ovat alkaneet korjata 
mökkejä. 

Yhdeksänkymmentä lu-
vulla perustettiin valtion 

maille yksityisiä maatiloja. 
Nämä tilat epäonnistuivat 
täysin. Yhtään tilaa ei ole 
enää toiminnassa.

Aunus tänään 
– kuin paluu 
vuosikymmenten taa
Aunus on ikivanha kaup-
papaikka. Alue tunnettiin 
aikoinaan nimellä Aunuk-
sen Karjala. 

Historian aikana ruotsa-
laiset tekivät useita ryöstö-
retkiä Aunukseen. Niinpä 
1600-luvulla sinne raken-
nettiin puusta linnoitus 
asukkaiden turvaksi. Ny-
kyään linnoitus on lahonnut. 
Muisto elää enää tarinoissa. 

Aikoinaan Kurkijoelta 
pakeni ortodokseja uskon-
vainojen takia Aunukseen. 
Vielä nykyäänkin siellä 
kuulee karjalan kieltä, joka 
muistuttaa suomen kieltä ja 
jota voi jonkin verran ym-
märtää. 

Tämän päivän Aunus 
poikkeaa täysin Petros-
koista. Keskikaupungilla 
on ne tyypilliset harmaat, 
rapistuneet ja osittain tyhjät 
kerrostalot. 

Laitakaupungilla on laa-
jat vaatimattomat aidatut 

omakotialueet. Liikenne on 
vähäistä. Autoja on erittäin 
vähän. Ikivanhat linja-autot 
kolistelevat pitkin kuop-
paisia katuja. Iäkkäät hui-
vipäiset mummot liikkuvat 
kaduilla. Nuorempaa väkeä 
näkyy erittäin vähän. Kau-
punki on hiljainen. Tuntuu, 
että kehitys on pysähtynyt 
1940–50-luvulle.

Kaupunkiin on raken-
nettu päältäpäin komea 
hotelli. Sisältä se vaikutti 
kovin nuhjuiselta ja hiljai-
selta. Siistiydessä oli paljon 
toivomisen varaa. Lämmin 
vesikin puuttui. Lupasivat, 
että lokakuussa sitä tulee. 
Tämähän on sitä tuttua ma-
joitusta, johon on totuttu 
kotiseutumatkoilla.

”Lähetystyötä” 
Aunuksessa 
1990-luvulla
1990-luvulla rajojen avau-
tuessa suomalaiset aloitti-
vat vilkkaan lähetystyön 

Aunuksen hotellin ikkunasta avautuva näkymä ei silmää hivele. Neuvostoaikana rakennettu asuinkerrostalo rapistuu sil-
missä.

Aunuksessa. Vanha kirkko 
korjattiin, ruoka- ja talou-
dellinen apu aloitettiin. Seu-
rakunnan jäsenmäärä kohosi 
450:een. Sivutoiminen pap-
pikin koulutettiin. Toiminta 
oli kaikin puolin vilkasta. 

Olojen vakiinnuttua 
seurakunnan jäsenmäärä 
laski osittain luonnollisen 
poistuman kautta. Uusia 
jäseniä on tullut vähän. 
Tällä hetkellä jäsenmäärä 
on noin 150, ja toiminta on 
hiljaista. Diakonia- ja lapsi-
työtä yritetään pitää vireillä 
vapaaehtoisvoimin. 

Suomalaisten kummi-
seurakuntien taloudellinen 
tuki on elintärkeä Aunuk-
sen seurakunnan toiminnan 
kannalta.

Erkki Poutanen
Lähteinä käytetty matka-
opas Nikolain kertomuksia 
ja Ari Rautalan teosta Itä-
Karjalan valtaus.
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3.33.33 on iskostunut mo-
nen mieleen. Sillä ajalla 
Veikko Hakulinen voitti 
Oslossa 50 kilometrin hiih-
don vuonna 1952.

Valkeakoskella muisteltiin 
viime viikonloppuna hiihtä-
jälegendaa muistohiihdolla, 
jossa 50 hiihtäjää tavoitteli 
kuuluisaa voittoaikaa kiertä-
mällä Haku-Veikon patsaan 
ympärille tehtyä hiihtolenk-
kiä.

Matkan varrella tarjoiltiin 
perinteen mukaisesti mus-
tikkasoppaa. Tapahtumaa 

60 vuotta 
Veikko Hakulisen 
olympiakullasta

juonsi Juha Mieto ja ladun 
varrella nähtiin myös toinen 
hiihtäjälegenda Siiri ”Äitee” 
Rantanen.

Kurkijokelainen eli muka-
na Holmenkollenin kisoissa. 
Edellisessä numerossamme 
julkaisimme 16.2.1952 jul-
kaistun jutun, jossa kerrottiin 
Veikko Hakulisen taustasta 
ja korostettiin hänen kurki-
jokelaisuuttaan.

Seuraavassa lehdessä ku-
vallinen juttu kertoi: Elisen-
vaaran Veikko Hakulinen 
Holmenkollenin sankari.

”Holmenkollenin sankari 
Veikko Hakulinen on amma-
tiltaan työnjohtaja – syntynyt 
Elisenvaarassa 4.1.1925, 
pituutta 173 sm painoa 66 
kiloa”, kerrottiin lehdessä.  
Kuuluisa voittoaika ei ju-
tussa tullut esille. Sen sijaan 
siinä mainittiin hänen aikai-
sempia saavutuksiaan ja mo-
nipuolista urheilutaustaansa, 
johon kuului myös yleisur-
heilu sekä jalka- ja pesäpallo.

Samassa lehdessä Toimi-
tuksen tuolilta – palstalla 
kiitettiin kaikkia niitä, jotka 
olivat pitäneet peukaloita 

pystyssä onnistumisen ta-
kaamiseksi. 

”Sanomme teille samaan 
tapaan kun radioselostaja 
Tiilikainen tokasi Tarvajär-
velle, että ”Onnittelen Sinua 
siitä että kuulut Suomen kan-
saan!” Lisäisimme lehtemme 
karjalaiselle lukijalle sen, et-
tä on onnellista olla lisäksi 
Karjalainen ja Kurkijoke-
lainen. Kun Veikko-poika 
luet nämä rivit, ovat nämä 
sydämellinen kädenpuristus 
kaikkien Kurkijokelaisten 
puolesta. Kaikkein kunniak-
kain urheiluvoitto on voittaa 
maratonjuoksu, tahi 50 km:n 
hiihto.”

Terveisiä Oslosta! tuo 
puolen etusivun kokoinen 
juttu maaliskuun 1. päivän 
Kurkijokelaisessa. Kirjoit-
taja (nimeä ei ole mainittu) 
kertoo kisamatkastaan Nor-
jaan. 

”Eihän sitä etukäteen 
kukaan tiedä missä meistä 
kukin on kuukauden parin 
perästä, enkä sitä vielä joulun 
aikoihin arvannut minäkään 
olevani yksi niistä tuhansis-
ta, jotka hurrasivat Holmen-
kollenin rinteillä silloin, kun 
Kurkijoen poika kamppaili 
50 km kultamitalista ja voit-
ti”. Kerrottuaan muita mat-
kakokemuksiaan, kirjoittaja 
tekee lehdistökatsausta pai-
kallisten lehtien kisaveikkai-

luista. ”Täällä käytiin monta 
päivää vilkasta tippausta 50 
km voittajasta, jopa täkäläi-
set sanomalehdetkin Olym-
pia Sport-eissaan julkaisivat 
tietoja eri tahoilla vallitsevis-
ta mielipiteistä ja niissä oli 
kylä tuo Ruotsin kuuluisa 
hiihtokuningas ”Mora Nisse” 
ehdoton ykkönen, mutta vei-
kattiin sentään jollain tahol-
la Kolehmaisenkin puolesta, 
sensijaan Veikon nimeä en 
ainakaan minä nähnyt mis-
sään listassa”.

Kirjoittaja myöhästyi 
ruuhkan takia lähdöstä. Lop-
pukilometristä hän kertoo 
elävästi: 

” Menimme noin kilo-
metrin verran maalista ladun 
varteen vastaan kilpailijoita 
paikkaan, josta oli hyvä ot-
taa valokuvia ja seurata kel-
losta väliaikoja. Kyllä siinä 
monessa välissä kamppaili 
”hätä ja hyvä mieli”, milloin 
kulkivat kellon viisarit liian 
hiljaa, milloin taas kovaa 
riippuen tietenkin siitä ketä 
milloinkin odotettiin tule-
vaksi. Pisimmät minuutit oli-
vat silloin, kun Mora Nisse ja 
Estenstad olivat tulovuoros-
sa Hakulisen jälkeen, mutta 
eivät ehtineet lähellekään ja 
kultamitali oli selvä”.

Suomi sai kaksoisvoi-
ton, kun Hakulisen jälkeen 

toiseksi tuli Hannes Koleh-
mainen liki 5 minuuttia voit-
tajasta jääneenä.

Samassa lehdessä on si-
vulla 3 iso kuva, jossa kul-
tamitalisti toivotetaan terve-
tulleeksi Toijalan asemalla. 
KULTAMITALIMIES 
VEIKKO HAKULINEN 
hehkuttaa näyttävä otsikko. 
Kuvateksti kertoo, miten in-
nostunut yleisö otti voittajan 
vastaan. ”Vain harvoin on 
Toijalan asemalla nähty niin 
suurta yleisömäärää. Hänelle 
huudettiin 3-kertainen Hei-
huuto ja laulettiin Karjalais-
ten laulu. Valkeakoskelle 
saapuessaan hän joutui n. 
kolmituhantisen yleisöjou-
kon vastaanottamaksi. Torvi-
soittokunta voitti Porilaisten 
marssin, kauppalanjohtajan 
K. Dahl lausui voittajan 
tervetulleeksi ja hänet kan-
nettiin rakettien paukkuessa 
soihtukujaa pitkin autoon”.

Valokuvat Kurkijokelai-
sessa olivat 60 vuotta siten 
harvinaisia, lehdessä oli 
yleensä 1-3 kuvaa. Kaksi 
viikkoa edellisestä kirjoi-
tuksesta ja kuvasta, Veikko 
Hakulisesta julkaistiin jo 
kolmas kuva kuukauden 
sisällä. Hänen kunniakseen 
oli Helsingissä järjestetty 
tilaisuus, jossa Kurki-Säätiö 
ojensi hänelle muistolahjan 
isänmaan hyväksi tehdystä 
työstä. Kuvassa Veikko Ha-
kulisen seurassa istuvat Eino 
Toivianen, Oskari Ehnrooth, 
Toivo Immonen, Kaapro 
Huittinen, Juho Tukia ja 
Aarne Roiha.

Kevättalven 1952 aikana 
Hakulisen nimi pulpahtelee 
useasti esiin Kurkijokelai-
sen jutuissa. Salapausselän 
kisoista oli Kyllikin kir-
joittama laaja kokonaisuus, 
jossa 50 km voiton jälkeen 
”Veikko-poika hymyili iloi-
sen vaatimattomasti, otti 
vastaan onnitteluja ja kir-
joitteli ”puumerkkejään” 
kameroiden räpsähdellessä 
ympärillä.”

Myöhemmin maaliskuus-
sa on kirjoitus esikuvaurhei-
lijoista, yhtenä esimerkkinä 
mainitaan, vaatimaton, ur-
heilullinen ja raitis Veikko 
Hakulinen.

Helena Sulavuori

Kurkijokisia juttuja

Toistakymmentä vuotta sit-
ten tein puolisoni ja serkku-
ni Eino Vepsän kanssa use-
ampi päiväisen retken juu-
rieni Kurkijoelle. Kävimme 
vaarini Vasilin ja mummoni 
Anna Vepsän kotitalon piha-
piirissä Saavanmäellä lähel-
lä Lopottia.

Pihapiirissä oli jäljellä 
lähes 20 metriä pitkä korke-
ahko kivijalka. Näytti siltä, 
että Vasilin karjakauppa 
Pietariin oli käynyt hyvin 
ja täten perheellä oli varalli-
suutta rakentaa komea pää-
rakennus. Vasilin varhainen 
kuolema suisti sitten suur-
perheen köyhyyteen. 

Pihassa kasvoi hyvin 
vanha ja valtavan suuri sa-
lava, jonka ympäri tarvittiin 
kolmen miehen käsivarret 
täysinä syleinä! Voin ku-

A saunan sie sait mukkaa
vitella, että isovanhempani 
olivat katselleet 100 vuotta 
aiemmin samaa silloin hoik-
kaa salavaa. Pihapiirissä oli 
myös edelleen ehjänä iso 
maakellari, jossa varmaan 
Anna mummo säilytti hil-
loja, mehuja ja marjoja se-
kä tietenkin ruokaa perheen 
särpimiksi. Silloin tuntui, 
että Saavanmäellä havisi 
sukumme historia.

Lähdimme Yrjö-ukkini ja 
Eino-serkkuni kotikonnuil-
le Elisenvaaran Haapavaa-
raan. Näiden kontujen väli 
on vajaa puolikilometriä.

Einon kotipihassa, jossa 
rakennuksia ei ollut, nau-
timme lasit kuohuviiniä hai-
keissa tunnelmissa laulaen 
kuitenkin Karjalan kunnail-
la -laulun.

Kävelimme runsaiden 

Haapavaarantie juuri sen valmistuttua. Kuva: Kurkijoki-
museon valokuva-arkisto

muistoakaan. Laskeudut-
tiin siitä sitten Haapavaaran 
loivaa rinnettä ukin saunal-

le ja saunakaivolle, joka oli 
ollut vinttikaivo. Saunasta 
ei ollut jälkeäkään, mutta 
kaivo oli täytetty kivillä 
piripintaan, jottei aiemmin 
toimineen kolhoosin leh-
mät putoaisi kaivoon. Ei 
ollut Venäjän pojalla pontta 
tehdä lankusta uutta kaivon 
kantta!

Sitten talvisotaa pakoon 
siirtyneenä Yrjö-ukkini sai 
pientilan tai liekö vuokran-
nut Petäjävedeltä Keski-
Suomesta. Siellä oli nyt 
järven rannalla ukillani 
täsmälleen samanlainen 
punainen hirsisauna, mut-
tei kaivoa. Sanoin ukilleni 
tarkkailevasti: " A saunan 
sie sait mukkaa, vaan kai-
voo et saantkaa!"

Paavo S. Vepsä
Espoo

niittykukkien keskitse Yrjö-
ukkini pihapiiriin pysähtyen 
lähelle riihen kumpua eli ai-
noaa, mitä siitä jäljellä oli.

Muistoina nousivat ha-
kematta pintaan ukkini 
50-vuotispäivät vuonna 
1938. Niitä vietettiin lau-
laen ja tanssien siinä riihen 
kulmalla, jossa oli sopivan 
tasainen kennäs tanssia. 

Minua vähän yli 2-vuo-
tiasta kiinnosti aivan eri-
tyisesti grammarin soitto. 
Olin alinomaa veivaamas-
sa lisävoimaa Grammariin 
ja samalla neula hyppeli le-
vyllä niitä osittain tuhoten! 
En oikein ymmärtänyt sitä, 
innokasta veivaamistani 
toppuuteltiin! Karjalassa 
kun oltiin, oltiin laulun ja 
soiton kotimaassa.

Käveltiin siitä pääraken-

nuksen sijainnin lähelle ja 
sen sekä aitan ja navetan 
olemassaolosta ei ollut 

VeiKko Hakulisen voitokas kotiinpaluu Oslon kisojen jälkeen.
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Haasteltiin ja päätettiinKeittiösääntöjä 
keittiökurssilla

Pidä kädet puhtaina, siisti 
kyökki olkohon. Käytä joka 
esinettä, joksi aiottu se on.
Ollos aina huolellinen, 
täsmällinen ja säästävä. 
Koskaan et saa olla vailla 
vettä kylmää, lämmintä.
Ennen keittoon ryhtymistä 
hae aineet valmiiksi.
Ota kaikki lusikalla jauhot, 
suola, sokeri. Patatilkulla sä 
aina tartu keittoastiaan.
Tulelle et pataa jättää 
tyhjänä saa milloinkaan. 
Liedelle jos lientä tippuu, 
pian suolaa päälle vaan.
Pyyhi heti pois kun sattuu 
lattialle kaatumaan.
Somasti sä ruuan sitten 
vadillensa asetat.
Sen jälkeen paikoillensa 
käyttämäsi tavarat. Joka 
esineellä tulee olla oma 
paikkansa ja kaikki 
paikoilleen.

Kari Rahiala oli löytänyt 
oheisen tekstin pöytyäläisen 
Riihipuodin ohrahiutalepus-
sin kyljestä.

Ohjeistus sopii nykypäi-
vänkin puuron keittäjille.

22.11.1921 
Kurkijoella

Hiitolan Pitäjäseuran 45. 
toimintavuosi on alkanut 
mukavan vilkkaissa ja mo-
nipuolisissa tunnelmissa. 

Vuosi aloitettiin perin-
teisesti hengellisellä tari-
naillalla. Viikolla 3 teimme 
myös jo seuran vakiintu-
neeksi tapahtumaksi muo-
dostuneen talvimatkan 
Äkäslompoloon. 

Nyt helmikuun tarinail-
taan olimme saaneet Kan-
gasalta mieluisan vieraan, 
Harri Kekin joka kertoi 

Sukututkimuspiirin vetäjäksi lupautunut Harri Kekki sukunsa ”poluilla” Hiitolan 
Tiurulassa

”Sukuvika on se jos suksi ei luista…”

Sukututkimuspiiri Poriin
meille sukututkimukseen 
liittyvistä asioista.

Jo viime syksystä asti 
on Hiitolan Pitäjäseurassa 
”muhinut” hanke sukutut-
kimuspiirin perustamisesta.

Todetessamme kiinnos-
tuksen olevan riittävää eli n. 
20 henkilöä oli heti innos-
tuneena tulemaan mukaan, 
päätettiin että huhtikuussa 
käynnistetään sukututki-
muspiiri myös täällä Poris-
sa.

Sukututkimuspiirin vetä-

jäksi lupautunut Harri Kek-
ki kertoi, että tarkoituksena 
on opastaa ja neuvoa mm. 
miten jokainen voi itse-
näisesti harrastaa sukutut-
kimusta. Piirin vetäjällä 
on melkoisesti jo tutkittua 
tietoa hiitolaisista suvuista.

Alustavissa suunnitel-
missa on tarkoituksena 
kokoontua pari kertaa sekä 
keväisin sekä syksyisin. Ta-
pahtuma on avoin kaikille 
asiasta kiinnostuneille.

Raija Laaksonen

On kulunut vuosi edelli-
sestä kirjoituksestani tällä 
palstalla. 

Silloin oli suunnitteilla 
museon toimintaan liittyvä 
projekti, jonka lopullista 
päätöstä oltiin viemässä 
Valtuuskuntaan. Valtuus-
kunnassa päätös oli posi-
tiivinen ja nyt on jo lähes 
vuosi tehty työtä ”Perinne 
eläväksi” hankkeen kanssa. 

Hankkeen projektipääl-
likkö Nina Lehmusjärvi on 
järjestänyt monet valoku-
vien tunnistamistilaisuudet 
ja itse mukana olleena voin 
todeta että ne ovat olleet 
erittäin mukavia tilaisuuk-
sia. Pääasia eli kuvien tun-
nistaminen on sujunut ja 
tuottanut tuloksia. Ryhmis-
sä keskustelu on soljunut 
kuvien ympärillä ja aina 
joku on tuonut uutta tietoa 
ja keskustelu on vienyt asi-
aa eteenpäin. Tilaisuudet 
ovat lisäksi olleet mukavia 
karjalaisen yhteishengen 
lujittajia. 

Valokuvien tunnistami-
sen ohessa Nina on vienyt 
eteenpäin haastatteluja sel-
laisten henkilöiden kans-
sa jotka vielä muistavat. 
Näitä muistelmia tullaan 
kuulemaan DVD:llä joka 
tuotetaan tämän projektin 
tuloksena. 

Projektin tavoitteena on 
tuoda perinnettä mahdol-

Vuosi sitten – ja tänään
lisimman monen ulottu-
ville ja siksi esiintyminen 
ja tulosten raportointi eri 
tilaisuuksissa on tärkeää. 
Kiitokset kaikille mukana 
olleille ja hankkeen edisty-
miseen myötävaikuttaneille 
jo tässä vaiheessa. Projek-
tihan jatkuu vielä tämän 
vuoden lokakuulle joten 
olkaa aktiivisesti yhteydes-
sä Ninaan muisteluittenne 
kanssa.

Vuosi sitten puhuttiin 
myös sukututkimuksesta. 
Sukututkimuspiiri on teh-
nyt vuoden aikana erittäin 
hyvää työtä. Työn tulokset 
pitää saada kaikkien haluk-
kaiden nähtäväksi ja täs-
sä on suurena apuna netti 
ja toimivat internet-sivut. 
Toimivien sivujen avulla 
voidaan aktivoida nuoria 
tutustumaan sukuihinsa ja 
kiinnostumaan juuristaan, 
karjalaisuudestaan ja toi-
vottavasti osallistumaan 
kipinän saatuaan myös laa-
jemmin esim. Kurkijoki-
Säätiön toimintaan. 

Uusia aktiivisia toimijoi-
ta tarvitaan kaikkiin meidän 
perinteisiin toimintoihimme 
ja uusien mukanaolijoiden 
kautta saamme myös tuo-
reita ideoita toimintamme 
kehittämiseksi. Työ inter-
net-sivujen kehittämiseksi 
on käynnissä. Tällä hetkel-
lä sivustojen taustalla oleva 

materiaali on erittäin laaja. 
Sen työstäminen vaatii ai-
kaa, mutta toivottavasti lu-
kijat ja käyttäjät ovat kärsi-
vällisiä ja tulos joka saadaan 
aikaan, on sitten toimiva ja 
käyttäjää palkitseva.

Pitäjäjuhlat ovat taas tu-
levan elokuun alkupuolella 
11.-12.8.2012. Ne pidetään 
perinteisesti kaksipäiväisi-
nä. Monet pitäjäseurat ovat 
joutuneet siirtymään yksi-
päiväiseen juhlaan. Syynä 
järjestäjien talkoolaisten 
määrän hiipuminen ja ylei-
söjoukon pienentyminen. 

Kurkijoki-juhlissa on 
vielä saatu molemmiksi 
päiviksi hyvä yleisö ja tal-
koolaisia on ollut riittävästi 
juhlien läpiviemiseen. Nyt 
alkaa näkyä merkkejä siitä, 
että talkoolaisten mukaan 
saaminen on vuosi vuodelta 
haastavampaa. 

Niinpä esitän voimak-
kaan vetoomuksen että 
sellaiset henkilöt, joilla on 
ideoita juhlien ohjelmanu-
meroiksi ja esiintyjiksi ja 
joilla olisi mahdollisuuksia 
ja halukkuutta osallistua 
järjestelytehtäviin, ottaisi-
vat yhteyttä järjestelytoi-
mikuntaan tai hallituksen 
jäseniin. Kaikki ideat ovat 
tervetulleita ja pienikin apu 
tarvitaan.

Syntynyt 1949 Alastarolla.

Vanhemmat: isä Väinö Laukkanen Kurkijoen Ihojärveltä ja äiti Helvi os. Ojalainen Kurkijoen 
Titosta.

Ylioppilaaksi 1968 Loimaan Yhteiskoulusta.

Agronomi ja MMM Helsingin Yliopistosta 1973.

Työura Raisio Yhtymässä vuodesta 1974 vuoteen 2009 pääasiassa tuotannon johtotehtävissä.

Kurkijoki-Säätiön toiminnassa mukana valtuuskunnassa, lehden toimituskunnan pj:na, halli-
tuksessa ja nyt kaksi vuotta hallituksen puheenjohtajana.

Muut harrastukset: metsästys (peura, hirvi, hanhi yms.) ja liikunta mm hiihto ja pyöräily.

Lauri Laukkanen (oik.) keskustelee Pjotr Skoblikovin kanssa viime syksyn kirkkose-
minaarissa. Pjotr Skoblikov esitteli 3 D-animaatiota Kurkijoen kirkosta.

Lauri Laukkanen, Raisio

Kurkijoki-Säätiön hallituksen puheenjohtaja

kurkijoki.fi
on oikea tietopankki
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Hiitolan suunnan taistelut  
jatkosodan hyökkäysvaiheessa
– 15. Divisioonan hyökkäys Simpeleeltä  
Kilpolan saareen 31.7. - 23.8.1941 

J A T K O S O T A

Osa 3.
5. Sotatoimet 13. – 
23.8.1941

Tilanne oli kaikkea muuta 
kuin ratkaistu. Vihollinen 
oli saarrettu, mutta sitä ei 
oltu tuhottu. Eikä tuhoami-
nen ev Hersalon mielestä 
yksin divisioonan voimin 
olisi ollut mahdollistakaan. 
Vihollisosasto koostui kah-
den divisioonan (142.D ja 
198.D) osista. 

15.D sai kuitenkin 
12.8.1941 II AK:n esikun-
nalta käskyn hyökkäyksen 
jatkamisesta ja vihollisen 
tuhoamisesta. Itse ylipääl-
likkö oli antanut II AK:lle 
ohjeen vihollisen nopeasta 
tuhoamisesta. Armeija-
kunnan joukkoja tarvittiin 
nopeasti uuteen tehtävään, 
hyökkäämään Karjalan 
Kannaksen suunnassa kohti 
Pyhäjärveä. 

Divisioonan komentaja 
antoi 13.8. aamuyöllä jou-
koilleen käskyn hyökätä 
Laatokan lahtien rajaamalla 
niemellä itään ensimmäise-
nä tavoitteena Uitonsalmen 
tasa. Hyökkäys aloitettiin 
13.8. aamulla voimakkaalla 
tulivalmistelulla. Hyökkäys 
menestyi aluksi hyvin. JR 
15 hyökkäsi pääosillaan 
Paksujalan itäpuoliselta 
alueelta Kilpolaan johta-
van tien suunnassa kohti 
Tiuralaa.

Kyläaukeiden reunassa 
eteneminen pysähtyi ko-
vaan vihollistuleen. II/JR 57 

Vihollinen saarrettiin Hiitolan ja Kurkijoen välisen tien itäpuolelle. 15.D:n voi-
mat eivät kuitenkaan yksin riittäneet vahvan vihollisen tuhoamiseen. Taistelut 
jähmettyivät Nehvolan - Tiuralan aukeiden tasalle. Lopulta vihollinen sai eva-
kuoitua pääosan saarretuista joukoistaan. 23.8. todettiin Kilpolan saari tyhjäksi 
vihollisesta viimeisten neuvostojoukkoja evakuoineiden laivojen suuntaavan 
Laatokalla kohti etelää.

ja osia Er.RajaJP:sta hyök-
käsi Mustolan suunnasta 
kaakkoon ja pakotti vihol-
lisen perääntymään Nehvo-
lan – Simonmäen tasalle. JR 
36 ryhmittyi puolustukseen 
etelään Rasinselän länsi-
rannan – Telkinniemen alu-
eelle. Samalla se otti rinta-
mavastuun 10.D:lta, joka 
sai jatkotehtävän Karjalan 
Kannaksen suuntaan.

13.8. Tiuralan aukeiden 
reunaan juuttunut tilanne 
pysyi käytännössä ennal-
laan 14. – 15.8. Vihollinen 
oli ryhmittynyt hallitseville 
kukkuloille aukea-alueen 
itäpuolelle siten, että se ky-
keni käyttämään voimakas-
ta tähystettyä tulta aukealle. 
Samoin lujarakenteiseen 
Hiitolan kunnalliskotiin oli 
varustettu voimakas ase-
pesäke, joka piti sitkeästi 
puoliaan. 

Taistelujen muututtua 
asemasodan kaltaiseksi oli 
vihollisella mahdollisuus 
jatkaa laivausvalmistelui-
taan Kilpolan saaressa, jossa 
havaittiin ainakin 25 kulje-
tusalusta yhtä aikaa. Vihol-
lisen jäykän puolustustais-
telun yhtenä tarkoituksena 
lienee ollut pakottaa 15.D:n 
käytössä oleva tykistö oli 
ryhmittymään niin kauas, 
että sen ampumaetäisyydet 
eivät yltäisi laivausalueelle. 
Etelämpää saarretun alueen 
sivustalta oli kuitenkin mah-
dollisuus häiritä vihollisen 

lastaustoimintaa kenttäty-
kistöllä ja ilmatorjunnan 
suorasuuntaustulella. 

Koska rintamahyökkä-
yksillä saavutetuista ase-
mista ei ollut onnistumisen 
edellytyksiä, ryhtyi JR 57 

Tuhottuja vihollistankkeja Hiitolan kirkkomäellä elokuussa 1941.

valmistelemaan ylimeno-
hyökkäystä Torikannie-
mestä vihollisen selustaan. 
Ylimenotoiminnassa koke-
maton pataljoona kuitenkin 
epäonnistui yrityksessään 
15. – 16.8. yöllä. Varhain 

seuraavana aamuna (17.8) 
suoritti Er.RajaJP yhdellä 
komppanialla onnistuneen 
ylimenon ja valtasi vähäis-
ten taistelujen jälkeen sil-
lanpään Huiskonniemen 
pohjoisrannalta. Osasto 
laajensi päivän kuluessa 
sillanpäätään Salomäen 
– Muistienrintojenmäen 
tasalle saakka. Päivän ku-
luessa Er.RajaJP:n pääosat 
siirrettiin myös sillanpää-
hän. JR 57 tarkoituksena 
oli valmistautua siirtä-
mään rykmenttinsä paino-
piste vihollisen pohjoiselle 
sivustalle. 

Suunnitelmasta oli kui-
tenkin luovuttava, kun II 
AK:n esikunta antoi käs-
kyn Er.RajaJP.n alistuksen 
purkamisesta ja pataljoo-
nan siirtämisestä AK:n 
käyttöön. 15.D:n komen-
tajan yritykset käskyn pe-
ruuttamiseksi eivät tuotta-
neet toivottua tulosta. Ko-
konaistilanteen kannalta 
armeijakunnan esikunnan 
ratkaisua voidaan pitää 
perusteltuna. Ev Hersalon 
mielestä II AKE:n käsky 
kuitenkin merkitsi 15.D:n 
operaation keskeyttämistä 
ratkaisevalla hetkellä. Jos 
Er.RajaJP:n hyökkäyksel-
lä saavutettua menestystä 
olisi päästy hyödyntä-
mään, olisi divisioonan 
taistelun loppuratkaisuun 
voitu päästy jo 18.8. tai 
viimeistään 19.8. 

Samalla kun rajajääkäri-
pataljoona irrotettiin, luo-
vuttiin myös sillanpäästä, 
jota ei miehitetty muilla 
joukoilla. Tämän jälkeen 
asemat säilyivät pääosin 
paikoillaan. Taistelut oli-
vat kuitenkin kiivaita ja 
jotkin tärkeät tukikohdat 
vaihtoivat välillä omista-
jaa. Tilanteiden vaihtelusta 
ja paikallisten taisteluiden 
kiihkeydestä saa hyvän ku-
van mm. JR 15:n taistelu-
kertomuksesta. Ratkaisevia 
muutoksia ei tilanteessa kui-
tenkaan tapahtunut muuta-
maan päivään. 

Divisioona alkoi 16.8. 
lepuuttaa väsyneitä jouk-
kojaan siirtämällä osan 
joukoista vuorotellen le-
päämään. 15.Divisioonan 
joukoista JR 57 siirrettiin 
20.8.vastaisena yönä reser-
viksi Hiitolan aseman alu-
eelle, josta se sai seuraavana 
iltana tehtävän Kaukolan – 
Pyhäjärven suuntaan.

Vihollisen tiedettiin kai-
ken aikaa laivaavan joukko-
jaan pois, joten puolustavien 
joukkojen määrän piti jossa-
kin vaiheessa alkaa vähetä. 
Tilannetta seurattiin aktii-
visella tiedustelulla. JR 15 
aloitti uudelleen hyökkä-
yksen 22.8. heti puolen yön 
jälkeen. Tällöin vihollisen 
havaittiin vetäytyneen Ui-
tonsalmen taakse Kilpolan 
saareen. Rykmentin ensim-
mäiset joukot etenivät Kil-
polan saareen 23.8. aamulla, 
jolloin saari todettiin tyhjäk-
si. Vihollinen oli Laatokalla 
siirtymässä laivakuljetuksin 
uusiin tehtäviin. Samoin 
15.D:aa odottivat uudet 
hyökkäystehtävät Itä-Kan-
naksella tavoitteena Taipale.

Jalkaväkirykmentti 15:n 
kokonaistappiot sodan 
alusta Kilpolan suunnan 
taisteluiden päättymiseen 
mennessä olivat 258 kaa-
tunutta, 778 haavoittunutta 
ja 18 kadonnutta, yhteensä 
1054 miestä.  

Kunnia sankareille!

Raimo Hannukainen,  
evl evp

Viholliskalustoa ”Kilpolan motissa” valtauksen jälkeen 
1941.  Kuvat: Hiitola –kuvat kertovat
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Laatokan Puolustuksen Pe-
rinneyhdistys kokoontuu 
Haminassa 14. – 15.8.2012. 
Vapaamuotoiseen tilaisuu-
teen ovat tervetulleita kaikki 
Laatokan veteraanit, heidän 
omaisensa ja ystävänsä se-
kä kaikki Laatokan kalliis-
ta perinnöstä kiinnostuneet. 
Osallistuminen ei edellytä 
yhdistyksen jäsenyyttä.

OHJELMA
TIISTAI 14.8.2012
- Kokoontuminen Hami-

nan linja-autoasemalla 
klo 13.00 mennessä

Lyhyt kierros kaupungissa, 
ajo Tervasaareen, josta 
lähtö saaristoristeilylle 
klo 14.00

Saaristoristeily Tammion 
saarelle klo 14.00 – 18.15

Laatokan perinnöstä 
kiinnostuneita 
kutsutaan Haminaan

Seppeleenlasku Haminan 
sankarihautausmaalla

Majoittumaan hotelli  ”Ha-
minaan”

Päivällinen Haminan upsee-
rikerholla klo 20.00

KESKIVIIKKO 15.8.
- Aamiainen majapaikassa
Yhdistyksen kokous  Ha-

minan upseerikerholla 
klo 09.00 – 10.30

Lounas Haminan upseeri-
kerholla klo 11.00

Opastettu käynti Salpalinja-
museossa ja Salpalinjalla 
Miehikkälässä  klo 12.00 
– 17.00

Paluu Haminan linja-auto-
asemalle klo 17.00 men-
nessä

KUSTANNUKSET
- Majoittuminen hotel-

li Haminassa 2 hengen 

huoneissa, sis aamiainen 
60 Eur/hlö

Saaristokierros 18,-  EUR/
hlö

Kierros Salpalinjalla, sis 
kahvit 35,- EUR/hlö

Linja-autokyydit Haminas-
sa ja Salpalinjalla yht 20 
EUR/hlö

Päivällinen Haminan upsee-
rikerholla  n 20 EUR/hlö

Lounas Haminan upseeri-
kerholla  9 EUR/hlö

Kaikki yhteensä, n 165 eu-
roa/hlö, maksetaan pai-
kan päällä

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoita tulostasi 1.8.2012 

mennessä yhdistyksen 
sihteerille Raili Jantu-
selle, puh 040 8432189
TERVETULOA!

Sitä mukaa kuin levotto-
muuksista saapui tietoja 
Venäjältä, heräsi toivo, että 
meidänkin maassamme va-
pauden hetki oli koittava. 
Kun sitten kuultiin Venäjän 
rautatielakosta, tunkeutui 
valtavalla voimalla sydä-
miin ajatus, melkeinpä var-
muus, että tämä vapauden-
hetki olikin jo hyvin lähellä.

Tällaisten ajatusten ja 
toiveiden valtaamana menin 
maanantaina, lokakuun 30. 
p:nä 1905 kirkkoon Borkin 
päivän{2} johdosta muka 
hartaushetkeä pitämään.

Kirkkoon tullessani oli 
urkuri {3} jo soittamassa. 
Kun hän oli jonkin aikaa 
soittanut, sanoin sen riit-
tävän tällä kertaa, mutta 
lupasin perjantaina pitää 
hartaushetken keisarin val-
taistuimelta luopumisen 
johdosta, ja saatuani iloi-
sen hyväksyvän vastauksen, 
läksin kirkosta hartaushet-
keä pitämättä.

Menin suoraa päätä 
maanviljelyskoululle, jonne 
näinä päivinä oli kokoon-
tunut noin viisikymmentä 
maan eri osista tullutta mei-
jerikoulun opettajaa, agro-
nomia ja konsulenttia jon-
kunlaiselle jatkokurssille. 
Iloinen juhlatunnelma val-
litsi kaikkien näiden kurs-
silaisten keskuudessa, ja se 
sai uutta virikettä, kun eräs 
vasta saapunut kurssilainen 
tiesi kertoa, että se juna, jol-
la hän oli tullut, luultavasti 
oli viimeinen, koska rauta-
tielakko oli meilläkin juuri 
puhkeamassa.

Näitten tunteitten vallas-
sa ollessamme pisti silmiim-
me keisarin kuva koulusalin 
seinällä. Kiskotaan se alas, 
oli yhteinen tuuma. Joku 
arveli, kääntyen maanvilje-
lyshallituksen ylitarkasta-
jan {4} puoleen, joka myös 
tällä kurssilla oli läsnä, että 
se on hänen tehtävä, koska 
se maanviljelyshallituk-
sen käskystä oli paikalleen 
pantukin. Silmänräpäykses-
sä poistui ylitarkastaja, hie-
notunteisesti kyllä toiseen 
huoneeseen, ja samassa tuo-
kiossa nousi eräs lyhytkas-
vuinen mieshenkilö toisen 
olkapäille ja kuva oli kuin 
olikin poistettu. 

Kummallisen tunteen 
valtaamina asetuimme pai-
koillemme esitelmää kuun-
telemaan. Esitelmän loput-
tua noustiin ja laulettiin 
Sotamarssi. Erityisellä pai-
nolla kajahtivat sanat väki-
valta maasta pois. Pidettiin 
välitunti ja uuden esitelmän 
piti alkaa mielialan tullessa 
yhä hermostuneemmaksi. 

Kellon ollessa noin nel-

Kurkijoki 
kirjallisuudessa

C.G. Olsoni{1}:

Suurlakko Kurkijoella
jännestä vaille yksi keskey-
tettiin esitelmänpitäjä, ja 
koulun johtaja ilmoitti, että 
oli tullut virallinen sähkö-
sanoma Terijoelta Hiitolan 
asemalle, jonka mukaan Ve-
näjä oli tullut tasavallaksi ja 
entinen keisari oli matkalla 
Tanskaan. 

Esitelmän jatkosta ei 
ollut puhettakaan. Kajahti 
rajaton riemuhuuto uudelle 
tasavallalle. Maammelaulu 
ja muita lauluja laulettiin, 
jopa pistettiin piirileikiksi-
kin. Liian ahdasta sisällä oli 
rynnättiin ulos. 

Lippu, sinivalkoinen oli 
nostettava. kuusivuotises-
ta{5} piilopaikastaan, löy-
dettiin lipputanko. Miehissä 
se kannettiin keskelle kou-
lun pihamaata, missä se en-
nenkin oli seisonut. Kuoppa 
kaivettiin, tanko pystytet-
tiin, ja kaikki puna lipusta 
huolellisesti poistettiin.

Maamme-laulua laulet-
taessa nostettiin tanko si-
nivalkoisine lippuineen{6} 
pystyyn. Arveltiin, että vie-
tetäänpähän vaikkapa vain 
tämä yksi päivä tasavaltaa 
meilläkin. 

Eräs tuntematon henki-
lö lähestyi kummastellen 
laulavaa joukkoa ja kään-
tyi vihdoin ruotsia puhuen 
puoleeni kysyen juhlimisen 
syytä, mihin annoin hänelle 
selityksen. Miehissä lähdet-
tiin sitten laulaen kauniille 
Linnavuorelle. Jo sinne 
mennessä ja siellä ollessa 
arveli moni, että olisi paras-
ta mennä kirkkoon kiitosju-
malanpalvelusta pitämään. 

Ajateltiin kumminkin, 
että tiedot tapahtumista vie-
lä olivat liian epävarmoja. 
Suunniteltiin sen sijaan, että 
sunnuntaina, jolloin rovas-
tikin {7}on jo kotosalla, 
mennään kirkkoon. Linna-
vuorella laulettiin niin, että 
äänet oli loppumaisillaan. 

Minua pyydettiin puhu-
maan. Vastustelin, mutta 
kumminkin puhkesin liiku-
tuksen vallassa seuraaviin 
sanoihin:Vapaat suomalai-
set! Kyllä on Suomen kan-
salla usein ollut syytä Juma-
laa kiittää. Mutta harvoin 
niinkuin nyt. Yhtykäämme 
Daavidin kehoitukseen: 
Kiittäkää Herraa, sillä Hän 
on hyvä ja hänen laupeu-
tensa kestää iankaikkisesti. 
Kehoitukseen yhdyttiin lau-
lamalla Isänmaan virsi. 

Lähdettiin alas vuorelta 
ja huomattiin, kuinka ky-
lään oli kohonnut muitakin 
sinivalkoisia lippuja. Illalla 
kokoonnuttiin koulun koko-
ussaliin, jossa hilpeällä mie-
lellä juteltiin ja laulettiin, 
jopa valittiin virkamiehiä 

uudelle tasavallallemme. 
Presidentiksi valittiin Leo 
Mechelin ja yksimielisiksi 
tultiin kohta muihinkin kor-
keisiin virkoihin nähden. 

Tämä kaikki tapahtui jo 
maanantaina, ennen kuin 
mitään varmaa tietoa lakos-
ta muualla maassa. Tiistai-
na rupesi sitten tulemaan 
enemmän tietoja. Vasta 
keskiviikkona kuitenkin pi-
dettiin kansalaiskokous, jos-
sa yleinen lakko päätettiin 
paikkakunnalla toimeen-
pantavaksi ja valittiin lakko-
komitea. Tässä kokouksessa 
en ollut mukana, vaikka kyl-
lä minut kuitenkin valittiin 
lakkokomiteaan. 

Virkatehtävieni takia en 
kumminkaan voinut sään-
nöllisesti ottaa osaa sen 
töihin. Lupaukseni mennä 
perjantaina kirkkoon viet-
tämään keisarin valtaistui-
melta poistumisen juhlaa ei 
tietenkään tullut mitään yhtä 
vähän kuin siitä kiitosjuma-
lanpalveluksesta, jota Lin-
navuorella suunniteltiin. 

Ennen sunnuntaita liik-
kui muuten huhu, ettei ju-
malanpalveluksesta tulisi 
mitään, koska toinen pappi 
oli karkumatkalla-- rovasti 
oli valtiopäivädelekaatio-
niin kuuluvana koettanut 
hevoskyydillä Helsinkiin, 
mutta ei sitten ollut mennyt-

kään Viipuria kauemmas- ja 
toinen lakossa. 

Keskiviikkona mar-
raskuun 8 p:nä 1905 klo 
12 loppui sitten lakko, ja 
torstaina pidettiin kiitos-
jumalanpalvelus kirkossa, 
jossa tosin ei enää rukoiltu 
keisarin edestä, mutta kyllä 
suuriruhtinaan puolesta.

1. Edesmenneen rovasti 
Olsonin kertomus suurla-
kosta Kurkijoella, kuvaus, 
jonka on varustanut alaviit-
teillä Emerik Olsoni.

2. Borki rautatieaseman 
kohdalla Harkovi kuver-
nementissä suistui 30 p:nä 
lokakuuta 1888 keisarillinen 
juna kiskoilta, jolloin 21 
henkilöä kuoli ja 37 vahin-

goittui. Keisari Aleksanteri 
III, keisarinna ja perintäruh-
tinas, sittemmin Nikolai II 
ja muu junassa ollut keisa-
rillinen perhe säilyivät va-
hingoittumattomina. Tämän 
johdosta oli myös Suomessa 
määrätty pidettäväksi joka 
vuosi Borkin päivänä kii-
tosjumalanpalvelus kaikissa 
kirkoissa.

3. Kysymyksessä ole-
va reipas urkuri oli Siilas 
Palmu, joka myöhemmin 
aktivistisista hommistaan 
joutui istumaan Spalerna-
jassa. Kirkossa ei tavalli-
suuden mukaan ollut yhtään 
kuulijaa.

4. Nähtävästi v.t. Ylitar-
kastaja Uuno Brander

5. Vuoden 1899 helmi-

kuun manifestin jälkeen, 
kun muuta lippua kuin Ve-
näjän kolmipäistä ei saanut 
käyttää, lakattiin maassam-
me kaikesta liputtamisesta.

6. Valtion laitoksilla piti 
olla Venäjän valko-sini- pu-
nainen lippu, vaikka sitä ei, 
missä asianomaiset virka-
miehet olivat kyllin rohkei-
ta, koskaan käytetty. Rat-
komalla punainen osa pois 
saatiin äkkiä syntymään 
sinivalkoinen lippu.

7. Gust. Arokallio  

Kirjasta Vapaussodan 
Kertomuksia. 

Suomalaisen kirjallisuu-
den seuran Kirjapaino 1934
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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

asianajaja, varatuomari
Jari Heikman
varatuomari

Rickard Grönqvist
Turuntie 8–14, II krs. Loimaa

Puh. (02) 762 4400, fax 763 1301
jari.heikman@aatsto.inet.fi

www.heikman.com

Varatuomari

Nouda tai tilaa Kurkijokelaisen toimistosta
Koulukuja 7, 32200  LOIMAA
Puh. 050-521 3336
toimitus@kurkijoki.fi

Puh. 050-521 3336
toimitus@kurkijoki.fi

Murteella

Tilaa nyt Kurkijokelainen, kaksi kertaa 
kuukaudessa ilmestyvä pitäjälehti!

Vuosikerta vain 44 eur. Tilattuna n. 1,80 eur/kpl.

Tilaan Kurkijokelaisen

Palauta kuponki kirjekuoressa osoitteella:
  Kurkijokelainen, Koulukuja 7, 32200 LOIMAA
tai tee tilaus sähköpostiosoitteessamme:
  toimitus@kurkijoki.fi tai kurkijokelainen1@gmail.com

Nimi:

Lähiosoite:

Postinro ja -toimip.:

Lehden saaja

Nimi:

Lähiosoite:

Postinro ja -toimip.:

Lahjatilauksen maksaja:

Itselleni Lahjaksi

"

Kurkijokelaisen, 
hiitolaisen ja karjalaisen 

hengen vaalija.

Pvm.

Allekirjoitus:

Sanomalehti

LUKIJAMATKAT 2012
I Kiviniemi-Kurkijoki
to-su 24.-27.5.
teemana: sotahistoria, oppaana evl evp Aimo Kiukas, -  aiheina 
mm. Äyräpään, Kiviniemen ja Taipaleen taistelut, Käkisalmen 
valtaus, taistelut Kurkijoen suunnassa, Elisenvaaran pommitus, 
Viipurin menetys

Alustava matkaohjelma:
torstai: Loimaa-Helsinki-Rajahovi- Viipuri, yöpyminen Kiviniemessä
perjantai: Kiviniemi-Käkisalmi- Kurkijoki
lauantai: kiertoajelu Kurkijoella
sunnuntai: Kurkijoki-Viipuri-Vaalimaa-Helsinki-Loimaa
Majoitus: 1. yö Kiviniemessä, 2 yötä Kurkijoen kirkonkylässä 

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

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

Muuta: Hinta sisältää opastukset ja mahdolliset pääsymaksut. 

 350 € sisältäen matkaohjelman ja ruokailut  
+ tarvittaessa ryhmäviisumi 63 €

II Valamon luostari-Kurkijoki
ke-su 6.-10.6.
Alustava matkaohjelma:
keskiviikko: Loimaa-Helsinki-Värtsilä-Sortavala, yöpyminen 

Valamossa
torstai: Valamon luostari- Kurkijoki
perjantai: kiertoajelu Kurkijoella
lauantai: kotiseutumatkojen päivä
sunnuntai: Kurkijoki-Viipuri
Majoitus: 1 yö Valamossa, 3 yötä Kurkijoen kirkonkylässä 

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

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

Muuta: Hinta sisältää opastukset ja mahdolliset pääsymaksut 
 
450 € sisältäen matkaohjelman ja ruokailut + 
tarvittaessa ryhmäviisumi 64 €

III Kurkijoki
to-su 16.-19.8.
Alustava matkaohjelma:
torstai: Loimaa-Helsinki-Rajahovi-Viipuri-Käkisalmi-Kurkijoki
perjantai: kiertoajelu Kurkijoella
lauantai: kotiseutumatkojen päivä
sunnuntai: Kurkijoki-Käkisalmi-Viipuri-Helsinki-Loimaa
Majoitus: Kurkijoen kirkonkylässä Lopotissa ”Mihailin hotellissa 2-4 

hengen huoneissa ja tarvittaessa kotimajoituksessa
Ruokailut: Hinta sisältää aamiaiset ja yhden lämpimän ruoan /

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

 
290 € sisältäen matkaohjelman ja ruokailut + tarvittaessa 
ryhmäviisumi 63 €

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

Ilmoittautumiset KURKIJOKELAISEN TOIMITUKSEEN, 
matka I 23.3.mennessä, matka II 10.4. mennessä,  
matka III 12.6. mennessä.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan tiistaisin ja torstaisin  
klo 9-14, puh., 050-521 3336
Ilmoittautuneille postitetaan tarkempi matkaohjelma ennen matkan 

alkua.
Muutokset alustavaan ohjelmaan mahdollisia.

Vastuullinen 
matkanjärjestäjä: 

Vastaukset

1. Puinen survin
2. Ylpeä
3. Niellä
4. Mestari  (esim. uun-

moakar)
5. Häikäistä
6. Rukki
7. Rypistää
8. Voidella
9. Vetää
10. Rautalanka

Murresanat koonnut Raija 
Laaksonen.


