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Kurkijokelaisen, hiitolaisen ja karjalaisen hengen vaalija ja ajankohtaisten kysymysten selvittäjä

Seuraavat lehdet ilmestyvät  
   24.8., 7.9. ja 21.9.

Tässä lehdessä

Toimitus on avoinna tiistaisin ja 
torstaisin klo 9-14, paitsi suljettuna 

to 16.8. lukijamatkan vuoksi

Tavataan  

juhlilla!

Kurkijoen 66. Pitäjäjuhlat
11.-12.8.2012 Loimaan yhteiskoululla

Lauantaina 11.8.
klo 13 näyttelyt avautuvat
 - Villan tie
 - Valokuvia nykypäivän 

Kurkijoesta
 - Vanhoja karttoja ja 

valokuvia
klo 15 – kahvimyynti
klo 17-19 päivällinen (10 €)
klo 16.30- Verkon kudonta  

–työnäytös
Sukututkimuspiste, 

Kyläkirjainfo, Arpoja, 
Myyntituotteita

klo 17.30 Kurkijoki 
kivikaudesta 
Talvisotaan -esitelmä:, 
kotiseutuneuvos  
Eino Vepsä

klo 19.00 Muistojen iltamat  
(10 €)

juontaja: Seppo Soittila
Karjalaisia yhteislauluja ja 

mukavaa huumoria, 
Seppo Soittila laulattaa ja 
naurattaa.

Ohjelmassa lisäksi:
Tervehdyssanat: Ahti Kurri
Lausuntaa : Arvi Heinonen 
Nuorten puheenvuorot: 

Henna Kojo ja  
Markus Kontulainen

Nimettömät: Markku Ahokas ja 
Jukka Lentonen

Tanssit tahdittaa  
Juha Simola

Kurkijoki-Säätiö    

KUTSU
Oletko käynyt kansakoulua Kurkijoen kirkolla  
vv. 1942 - 1944? Katso luokkakuvaamme kirjasta 
KURKIJOKI - KUVAT  KERTOVAT, siv. 319. Löydätkö 
oman kuvasi? Löydätkö allekirjoittaneet?  
Olemme päättäneet kutsua teidät kaikki koolle Loimaan 
lukiolle LAUANTAINA ELOKUUN 11. päivänä 2012 klo 14.
KÚRKIJOKELAINEN- lehti avustaa meitä varaamalla kokoon-
tumistilan ja ruokailumahdollisuuden. Kokoontumisen hinta 
10 euroa on myös pääsylippu MUISTOJEN iltamiin lukiolla  
klo 19- samana päivänä. 
Nyt muistojen lokeroita kaivelemaan! Mitä muistat opet-
tajistamme Anni Autere, Arvi Veripää, Antti Kyytinen? Entä 
mitä muuta? Muistellaan yhdessä. Ole hyvä ja ilmoittaudu 
etukäteen puh. 040-543 8670 tai 0400-778 663.
TERVETULOA ! VIELÄ ON MAHDOLLISUUS TAVATA.

Kokoonkutsujat: Reino Rouhiainen, Lyyli Nevanperä (Keinänen)

KUTSU
 Kutsun kaikkia tervulaisia, erityisesti vuosina 
1942 – 44 Adolf ja Airi Sikiön pitämää Tervun kan-
sakoulua käyneitä entisiä koulutovereita tarinoi-
maan niiden aikojen tapahtumista ja katsomaan 
vanhoja Tervun kuvia. 

Tilaisuus kuuluu Kurkijoen Pitäjäjuhlien ohjelmaan 12. 
elokuuta 2012  alkaen klo 11 Loimaan yhteiskoululla. Sali 
ilmoitetaan paikalla myöhemmin. 
Jaan tilaisuudessa Tervun koulun rakentamisen historiikin, 
joka on jäljennös Kurkijoen silloisen (1920- 30) rakennus-
lautakunnan pöytäkirjasta. Martoilta saa jo silloin kahvia.
Välttämättä ei tarvitse ilmoittautua.
Tapaamisiin  Pitäjäjuhlilla

Sakari Karsila    0400- 201208    
     sp. sakkarsi@welho.com

Sunnuntai 12.8.
klo 10.00 Juhlamessu Loimaan 

kaupunginkirkossa 
- saarna: rovasti Timo Hukka

klo 11.00- Lounas yhteiskoululla  
(8 €)

klo 13.00 Kurkijoki Talvisodasta 
nykypäivään -esitelmä:,  
kouluneuvos Osmo Kuosa

klo 14.00 Päiväjuhla
  juontaja: Lauri Laukkanen
Ohjelmassa mm.:
Tervehdyssanat: Niina Lehmusjärvi
Musiikkia: Esa ja Elina Erola
Juhlapuhe ”Salattu talvisota”:  

evl (evp) Tuomo Hirvonen
tanssiesityksiä: Vuoden 

kansantanssiyhtye 
”Tahdittomat”

Nuoren puheenvuoro:  
Emma Hurttila

Lausuntaa : Arvi Heinonen
Päätössanat: Kaarina Leppämäki

Lapsiparkki karjalaisessa hengessä 
päiväjuhlan ajan 3-10-vuotiaille 
lapsille.

Vetoomus:
Innosta juhlille uusia tulijoita; 
sukulaisia, naapureita, lapsia, 
lapsenlapsia.
Myös arpajaisvoitot ovat 
tervetulleita.

Vuoden kansantanssiyhtye
TAHDITTOMAT
tanssii Pitäjäjuhlilla sunnuntaina.
Tanssiyhtye on saavuttanut myös 
kansainvälistä tunnettavuutta 
vierailemalla mm. Usa:ssa ja tänä syksynä 
tanssijat suuntaavat esiintymismatkalle 
Etelä-Koreaan Folkloriada -festivaaleille.

Tahdittomista lisää sivulla ..................5
ja juhlilla livenä sunnuntaina.

Kuka olet? Mikä on nimesi?
Ahti Kurri ja sukutukijat ovat keränneet 
yleisimmät 
hiitolaiset ja kurki
jokelaiset sukunimet. 
Ahti Kurri valottaa kirjoituksessaan 
nimien taustaa. Nimien yleisyydestä 
löytyy kuntien välillä yhtäläisyyksiä ja 
suuriakin eroavaisuuksia.
Sukunimistä sivuilla ....................  4-5

Riikonen

Bragge
HeinonenTorikka

Kojo
Hämäläinen

Kiiski Kiuru

Ahokas

Lankinen

Hiitolajuhlia 
vietettiin viime viikonloppuna.
Historia ja kädentaidot nousivat juhlien 
pääteemoiksi.
Juhlista kertovat sivut  ..............6-7
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Toimitus: Koulukuja 7, 32200 Loimaa, puh. 050-521 3336
toimitus@kurkijoki.fi, kurkijokelainen1@gmail.com

Avoinna: Tiistaisin ja torstaisin klo 9–14
Lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia ilmestymättä jääneistä nume-
roista ei suoriteta korvausta. Toimitus pidättää oikeuden muokata ja ly-
hentää lähetettyjä aineistoja. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enimmillään ilmoituk-
sesta maksetun hinnan palauttamiseen.

 ILMOITUSHINNAT: 
  4-väri .............. 80 senttiä/mm + alv 23 %
  Mustavalk.  ...... 60 senttiä/mm + alv 23 %
     Säännöllisistä ja jatkuvista ilmoituksista huomattava alennus. Väri-ilmoitukset 

sopimuksen mukaan. Puhelimitse annettuihin ilmoituksiin sattuneista virheistä 
lehti ei vastaa. Ilmoitusaineistojen jättöaika: keskiviikko klo 12 mennessä.

TILAUSHINNAT:     
vuosi................. 44 euroa
6 kk .................. 25 euroa
Pohjoismaat  ..... 49 euroa
Muualle  ........... 57 euroa
Tilinumero:  
  FI 12523900 40000897 

Lehti ilmestyy pääasiassa joka toinen perjantai. Painosmäärä 2000 kpl.

Y-tunnus 0204020-9 
Sivunvalmistus:
Etusivupaja, Loimaa
Paino: Satakunnan 
           Painotuote Oy, Kokemäki

ISSN 0782-5668

Kustantaja ja julkaisija: KURKIJOKI-SÄÄTIÖ
www.kurkijoki.fi

Toimitusneuvosto:  Raija Laaksonen,  Marjaliisa Laine,  
Lauri Pölkki, Antti Sahla ja Marja Leena Virtanen

Päätoimittaja: Helena Sulavuori
ja toimittajina kaikki Kurkijokelaisen ystävät

Missä olet  
Jumala?

Hartaus sunnuntaille
12.8.2012
11. sunnuntai helluntaista

Muistettavaa

Murteella

Tervetuloa
Kurkijoen pitäjäjuhlille Loimaalle

Seurasin rippikoululeirillä nuorten kiihkeää tarvetta aikuis-
tua ja heidän maailmansa nopeita muutoksia. Yhä uudet asiat 
tulevat vastaan ja elämä ilman kännykkää näyttää mahdot-
tomalta. Monet yksittäiset valinnat johtavat elämän suurten 
asioiden äärelle. Kysymys Jumalasta pannaan koetteille elämän 
ymmärtämisen kysymyksenä. Miten voi tunnistaa tätä elämää 
ja miten se selittyy? Kysymys Jumalasta ei jätä rauhaan.

Useat tämän kesän vihkiparit ovat puhuneet elämän tasoit-
tumisesta ja selkeytymisestä. Nuoren aikuisen elämä sisältää 
ammattiin, asumiseen ja ihmissuhteisiin liittyviä haasteita. 
Kun kovin kuohunta on ohitse, kaivataan pysyvyyttä ja etsitään 
kestäviä arvoja. Silloin on aika tehdä päätös yhteisestä tulevai-
suudesta. Kirkossa sanottu ”tahdon” saa jatkoksi hengellisen 
siunauksen. Sukulaiset ja ystävät rukoilevat nuoren parin puo-
lesta ja pyytävät Jumalan varjelusta heidän liitolleen.

Olen kohdannut etsintää ja kyselyä, kun työelämä on lop-
pumassa ja eläkeaika edessä. Mukana on kysymyksiä elämän 
merkityksellisyydestä. Mihin vapautuvan ajan käytän ja mikä 
elämässä on tärkeää? Moni kyselee omaa paikkaansa ja omaa 
tehtäväänsä seurakunnassa. Kysymys muotoutuu eletyn elämän 
kautta. Voinko minä tuoda elämänkokemustani tai ammatil-
lisia taitojani seurakunnan hyväksi? Onko minun kyvyilläni 
käyttöä? Mikä on se tie, jonka kautta voin ottaa paikkani?

Vaikeasti sairas tuttavani pyysi saada viettää ehtoollista. 
Hän yllätti minut, kun valmistelin yhteistä juhlahetkeä. Hän 
kertoi, että tämä on hänen toinen kertansa. Ensimmäinen kerta 
oli ollut hänen oma konfirmaationsa nuoruudessa. Yllätys oli 
siinä, että hän halusi kertoa tämän. Hän halusi sanoa jotakin, 
joka oli hänelle tärkeää. Hän halusi viettää juhlaa, jossa Jeesus 
Kristus on läsnä.

       Heikki Sariola

Heikki Sariola on Kurikan seurakunnan kirkkoherra.

Elokuu
viikko 32
10 pe Lauri, Lasse, Lassi
11 la Sanna, Susanna, 

Sanni, Susanne
12 su Kllara

viikko 33
13 ma Jesse
14 ti Onerva, Kanerva
15 ke Marja, Jaana, 

Marjatta, Marjo, 
Marita, Marjut, 
Marianne, Maritta, 
Marjaana, Marjukka, 
Marianna, Jatta

16 to Aulis
17 pe Verneri
18 la Leevi
19 su Mauno, Maunu

viikko 34
20 ma Sami, Samuli, Samu, 

Samuel
21 ti Soini, Veini
22 ke Iivari, Iivo
23 to Signe, Varma

Nimi-
päivät

Tunnetko Kurkijoen murretta?
Testaa taitosi! Vastaukset 
takasivulla.

1. Käsilikäs
2. Kopelokopra
3. Puoskat
4. Käs`kassara
5. Supsikas
6. Ärrittiä 
7. Pönkitä 
8. Könyviä
9. Könttyrä
10. Kapellus

Hiitolan Kekki -sukuseuran su-
kujuhla ja -kokous lauantaina 
18.8. klo 13.00 alkaen Porin 
Rantakartanossa. Parikym-
mentä nopeinta osallistujaa 
sopii vielä mukaan. Ilmoittau-
tumiset: Harri Kekki, hkekki@
gmail.com tai p. 050 304 1324. 
Osallistumismaksu 30,00 eur/

Kesä
Varpaan välissä 
apilankukka. 
Tuoksuva nurmi 
ja sininen taivas. 
Kesäyön lempeys 
ja päivien valo. 
Mitä vois ihminen 
enempää pyytää. 
Onnellinen oon 
kaikesta tästä.

Anja

Muistojen
täytteinen tie
Hiljaisuuteen tähyän, herää tarina 
elän entisyyttä jälleen muistojen maassa. 
Onnea kieltää elämältä en voi täälläkään, 
uurastaen, uhrimielin nousee toiveetkin... 
Mutta synnyinseutu, se kutsuu lapsiansa, 
yhä kertaa se elämän muistoillansa...

Siellä on lapsena kehtomme keinahdellut, 
niin keveästi jalat on nousseet synnyinmaasta. 
Ken uskoi, - että kohtalo surun meille soisi, 
sodan kirot vyöryttäisi ja kaiken riisto veisi. 
Tuo kaikki on menneisyyden sorrosta noussut, 
vieras niittää nyt viljan niiltä mailta.

Tämä entisyyttä on, ajan kaukaa puhuvan, 
täällä rientää kohtalon tietään Karjalan mies. 
Monen neidon kauneus on matkalla haaltunut, 
taakse jäänyt on tuo muistojen raskas tie. 
Kuka lienetkin, - joka nyt kotini oven avaat, 
- Sinua en syytä, en vihaa, levon suokoon tuo koti.

Meille rakas oli Kurkijoen pitäjä, - ehkä uskot sen, 
ne pellot, joita Sinä nyt kylvät, leipämme siunasi. 
Emme mainetta valheella siellä kylväneet ole,  
muisto puhuu vieläkin vauraasta viljapitäjästä. 
Nyt me täällä vuosikymmeniä muistoin laskelmoimme, 
rakkaat ovet silloin suljimme, poistuen Karjalasta.

Ajat ankeat voitettu on jo täälläkin uurastain, 
ja karukin maa, elonviljan meille täällä antaa. 
Unhoon peittyneet on jäljet raskaan evakontien, 
mutta heimous huokuu vielä rauhalle rakentain... 
Vaikka pieni on maa ja kansa, se uljaasti taisteli, 
ero tuskaisa Karjalan oli, - nyt rakkain on rauhan tie.

      J. Uimonen

hlö. Nautimme Petri Laaksosen 
musiikista ja Karjalaisesta pi-
topöydästä.

Hiitolan Pitäjäseuran järj. Ke-
säretki 25.8. Raisioon, Kroo-
kilan kotiseutukeskus, Juhla 
Mummola. Retken hinta 30 eur.
sis. bussikuljetus, ruoka, kahvit 
ym. mukavaa. Sitova ilmoittau-
tuminen ja lisätiet. Raija p. 040 
5387401

Kesän päätapahtuma Kurkijoen pitäjäjuhlat pidetään en-
si lauantaina ja sunnuntaina Loimaan Yhteiskoululla. 
Pitäjäjuhlissa tavataan, muistellaan, nautitaan mainiosta 
seurasta ja seurataan hyvää ohjelmaa. Joka vuosi järjes-
täjiä on jännittänyt kuinka paljon väkeä tulee. Vielä ei 
ole tarvinnut pettyä. Päivä- ja iltajuhlissa on ollut noin 
350 kävijää. Ohjelmaa on pidetty hyvänä ja tulot ovat 
riittäneet kulujen peittämiseen.

Tämän vuoden juhlien yhtenä teemana on ´kotona 
jälleen´. Keväällä 1942 suuri osa kurkijokisista palasi 
koteihinsa, kun Kurkijoki oli vallattu takaisin syksyllä 
1941. Tähän ajanjaksoon liittyviä tapahtumia ja tunnel-
mia valotetaan juhlien ohjelmassa ja näyttelyissä.

Ohjelman runko on sama kuin parina viime vuotena. 
Lauantaina kello 13 näyttelyt avautuvat, sukututkijat 
ovat paikalla, näytetään miten lampaanvilla muuttuu 
langaksi ja miten verkkoa punotaan Laatokan tapaan. 
Tarkoituksena on, että vieraat voivat tulla pitkin päivää, 
ennen iltamia, oman aikataulun mukaan.

Kurkijoen marttojen Kauhanojan toimintaryhmä huo-
lehtii kahvituksesta ja päivällisestä. Juhlien yhteydessä 
on oiva tilaisuus pitää myös suku- tai muita tapaamisia. 
Pienimmille on järjestetty lapsiparkki. Sunnuntai ohjel-
ma on perinteinen; kirkossa käynti, lounas, esitelmä ja 
päiväjuhla.

Juhlissa on myös paljon henkilöitä, joilla on omakoh-
taisia muistoja Kurkijoesta. Heidän tarinoitaan tallen-
netaan juhlissa. Antakaa järjestäjille rohkeasti vinkkejä 
haastateltavista.  

Juhlien järjestelyistä vastaavat Kurkijoki-säätiö ja 
Kurkijoki-seura työrukkasenaan juhlatoimikunta. 

Aiemmin juhlien käytännön järjestelyistä ovat vas-
tanneet vuorovuosin Loimaan, Mellilän ja Vampulan 
karjalaiset. Viime vuonna Kalakurjet ottivat järjestely-
vastuun ja hoitivat järjestelyt mallikkaasti.

Nyt on siirrytty käytäntöön, että järjestelyt tehdään 
seurojen yhteisvoimin. Näin kymmenet yksityiskohdat 
pysyvät paremmin mielessä eikä työmäärä, usein pie-
nelle talkooväelle, tule liian suureksi. 

Toivotan kaikki innokkaat tervetulleiksi suunnittele-
maan ja tekemään ensi vuoden juhlia. Erityisesti toivon 
ehdotuksia ohjelmaksi ja esiintyjiksi.

Juhlien järjestäjät ovat tehneet paljon töitä juhlien 
onnistumiseksi. Muilta tarvitaan vain päätös lähteä ja 
ottaa ehkä muutama uusi juhlija mukaan. 

Nähdään juhlissa

Timo Rouhiainen
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja 

KAIKKEA HIRRESTÄ
- vuodesta 1978

- myös asiakkaan omista puista

MELLILÄN HIRSITYÖ
Erlund-Talot

Ysitie 345, 32300 MELLILÄ
www.erlund-house.fi 



N:o 15  –  Perjantaina 10. elokuuta 2012 3

  Sanan
Voimaa

Onnittelut

60

10.8. Tee kulkuni vakaaksi 
ohjeillasi, älä anna min-
kään vääryyden vallita 
minua. Ps. 119:133

11.8. Me emme saa lyödä 
laimin seurakuntamme 
yhteisiä kokouksia, niin 
kuin muutamilla on ta-
pana, vaan meidän tulee 
rohkaista toisiamme, sitä 
enemmän mitä lähempä-
nä näette Herran päivän 
olevan. Hepr. 10:25

12.8. Kirjoituksissa sa-
notaan: - Jos te tänä 
päivänä kuulette hänen 
äänensä, älkää paadutta-
ko sydäntänne niin kuin 
silloin, kun nousitte kapi-
naan. Hepr. 3:15 
Virsi 615:1 Oi suruton, 
niin varma menossasi, 
milloinka nouset synni-
nunestasi? Herää jo, ai-
kasi on havaita: nyt vielä 
laupias on Jumala.

13.8. Onnellinen se kansa, 
jonka jumala on Herra, 
kansa, jonka Herra on 
omakseen valinnut. Ps. 
33:12

14.8. Kuule, kansani, minä 
varoitan sinua. Kunpa 
kuulisit minua, Israel! 
Muuta jumalaa sinulla ei 
saa olla, vierasta jumalaa 
älä kumarra. Ps. 81:9-10

15.8. Keille Jumala vannoi, 
etteivät he pääse hänen 
lepopaikkaansa? Niille, 
jotka eivät totelleet. Huo-
maamme näin, että pe-
rillepääsyn esti epäusko. 
Hepr. 3:18-19

16.8. Etsikää Herraa, kun 

hänet vielä voi löytää, 
huutakaa häntä avuksi, 
kun hän on lähellä! Jes. 
55:6

17.8. Kansani ei kuullut 
minun ääntäni, Israel ei 
halunnut totella. Siksi 
minä hylkäsin sen, jätin 
sen paatuneen sydämensä 
valtaan, kulkemaan oman 
ymmärryksensä varassa. 
Ps. 81:12-13

18.8. Kunpa kansani vihdoin 
kuulisi minua, kunpa 
Israel kulkisi minun teitä-
ni! Minä nujertaisin heti 
sen viholliset, kohottaisin 
käteni sen ahdistajia vas-
taan. Ps. 81:14-15

19.8. Joka teistä on suurin, 
se olkoon toisten palve-
lija. Sillä joka itsensä 
korottaa, se alennetaan, 
mutta joka itsensä alen-
taa, se korotetaan. Matt. 
23:11-12 
Virsi 409:1 Suo, Jeesus, 
paras opettaja, itseni oi-
kein tuntea, sinulle, rakas 
Vapahtaja, nyt sydämeni 
avata, tilani että tuntisin, 
sinulta avun löytäisin.

20.8. Murtunut mieli on 
minun uhrini, särkynyttä 
sydäntä et hylkää, Juma-
la. Ps. 51:19

21.8. Herran Sebaotin päivä 
iskee kaikkeen ylpeään ja 
korkeaan, kaikkeen mah-
tavaan ja ylhäiseen, niin 
että se vaipuu maahan. 
Jes. 2:12

22.8. Jos väitämme, ettemme 
ole syntisiä, me petämme 
itseämme eikä totuus ole 
meissä. 1 Joh. 1:8

23.8. Herra, avaa minun 
huuleni, niin suuni julis-
taa sinun kunniaasi. APs. 
51:17

Onnittelut 13.8. 2 vuotta täyttävälle Helmille ja äiti 
Miialle 17.8. olevan syntymäpäivän johdosta.

t. Isomummi ja iso-täti

80 vuotta
Otto Ahokas 
Otto Ahokas on syntynyt 
Kurkijoella ja on tuntunut 
olevansa siirtolainen koko 
elämänsä ajan. Ensin 
Suomessa ja viimeiset 
43 vuotta Ruotsissa. 
Eläkepäivinään hän 
viettää Taalainmaassa 
tekemällä puu-taidetta ja 
rakentamalla kotiaan. Intoa 
riittää ja elämän iloa.
Oton perheestä oli kertomus 
Kurkijokelaisessa numero 
17- 2008 ja 2001.

Olavi  Ahokas

Niin oli meillä Kurkijoella 
ja niin näkyy täällä muualla 
Suomessakin olevan yksilöi-
tä, jotka omaavat elämänta-
pansa omalla tavallaan.

Siksi kuljin ajatuksissani 
entistä Kurkijokea ristiin ras-
tiin ja löysin sieltä sellaisia 
henkilöitä, joilla oli oma yk-
sinäisyys ja koti rakas. Mut-
ta puhtaus ja kulttuuri olivat 
heille niin vieraita, että he 
eivät viihtyneet paremmissa 

oloissa, sillä se kävi heille 
jollakin tavalla painajaiseksi. 
Pakinoin niistä muutamista 
sieltä täältä ympäri Kurki-
jokea.

......
Tullaan sitten Räihävaa-

ran kylään. Kylän keskellä 
oli Matti Rasilainen, jota ”tu-
ramatiksi” sanottiin. En käy-
nyt kun yhden kerran Matin 
kodissa ja näin seuraavaa: 
Matti oli uunin päällä, tyttä-

He elivät,  
olivat ja menivät

Ahti Kurrilta, Lauri Pölkiltä 
ja Veikko Revolta voi käy-
dä kyselemässä tietoja juu-
ristaan ja suvustaan. Infoa 
on tarjolla myös kyläkirjan 
teosta kiinnostuneille. In-
fopiste sijaitsee Loimaan 
yhteiskoulussa II kerroksen 
aulassa. 

Mainittuja henkilöitä voi 
nykäistä myös hihasta, jos 
näkee heidät lauantaina il-
tapäivällä tai sunnuntaina 
pyörimässä muissa tiloissa. 
Tietoiskuja saattaa löytyä 
myös seiniltä.

Kyläkirjan teko saattaa 
olla liian suuri pala haukat-
tavaksi yksin, mutta samasta 
kylästä kiinnostuneista voi 
syntyä tiimi, jolloin tie ta-
soittuu. Jos sopivaa tiimiä ei 
saada kasaan, tavoitetta voi 
hieman madaltaa.

Vaihtoehtona voisi olla 
Kurkijoki kylästä kylään 
-talokartan täsmentämi-
nen oman suvun kotiky-
län osalta ja parin sivun 
kyläkuvauksen laatiminen 
Kurkijoen internet -sivuille 
(www.kurkijoki.fi). Niitä on 
keskusteluissa toivottu ja 
sivujen ylläpitäjä suostuisi 
varmaankin sijoittamaan 
tekstit nettisivuille - eli sii-
hen liittyvää tietokoneosaa-
mista ei tarvita. 

Toinen mahdollisuus 
on syventää tietoja omas-
ta suvusta. On mahdollista 
kerätä suvun Kurkijoella si-
jainneen talon ja tilan sekä 
siellä asuneiden perheiden 

Pitäjäjuhlilla 
tavataan
 sukujen ja 
kyläkirjojen merkeissä

tietoja sekä kirjoittaa ne 
esimerkiksi siihen muotoon 
kuin Alhon kyläkirjassa on 
esitetty. Mallin löydät myös 
infopisteestä tai yllä maini-
tuilta henkilöiltä.

Lauri on keräämässä tie-
toja, tarinoita ja valokuvia 
Särkijärven kylästä. Samal-
la kaikki valokuvaaja Pek-
ka Kyytistä koskevat tiedot 
kiinnostavat häntä. Kyyti-
nen kuvasi aikoinaan myös 
yksityisiin tarkoituksiin yk-
sittäisiä henkilöitä, perhei-
tä ja taloja. Näitä kuvia ei 
ole julkaistu, mutta niiden 
kokonaismäärästä pyritään 
saamaan jonkinlainen ko-
konaisarvio. Talojen ku-
vista otettaisiin mielellään 
kopioita, jos kohteesta on 
tietoja. Tarpeelliset työvä-
lineet, läppärit ja skannerit 
ovat mukana. Saa meihin ja 
mainittuihin asioihin tulla 
muutenkin tutustumaan ja 
jutustamaan. 

Voit ottaa yhteyttä mei-
hin myös myöhemmin ohei-
silla osoitteilla.

Terveisin
Ahti Kurri
Ukonkivenpolku 2 A 1
01610 Vantaa

Lauri Pölkki
Merenneidontie 21 C 6
02320 Espoo

Veikko Repo
Kettutie 4 C 25, 
00800 Helsinki

Lämmin Kiitos teille kaikille jotka työpa-
noksellanne osallistuitte Hiitola-juhlien järjestelyihin.
Kiitos ohjelman suorittajille  sekä jokaiselle juhlaamme 
osallistuneelle. 

Hiitola-säätiö  ja Hiitolan Pitäjäseura ry.

Kojonperäntie 446, Kojonperä, Loimaa
Avoinna kesä-, heinä ja elokuussa keskiviikkoisin, 

lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-16 
Pitäjäjuhlasunnuntaina museo auki klo 13-19 

Pääsymaksut: Aikuiset 2,00 €
 Lapset: (4-12 v.) 1,00 €

Ryhmävaraukset: Museo:  050 4036050
 Eino Vepsä  0500 875211
 Antti Eklund  050 3426608

Tervetuloa tutustumaan!

Muista
surussa

Kurkijoki- 
adressilla

hinta 8 €
saatavissa toimituksesta

28.5.2012 syntyi Hilla Alma Helena. Pienokaisen mitat olivat 52 cm ja 3,110 kg.
Hilla Alma Helena Eklundin ristiäisisiä vietettiin 28.7. kuvassa vas. vanhemmat Inari ja 
Artturi Eklund, pappi Janne Rauhala, ja kummit Ilona Uusitalo (Hilla sylissä), Riikka 
Rask, Viljami Hoffren ja Eevi Eklund. Artturin sukujuuret ovat Kurkijoen Rummunsuolla.

pitäjäjuhlasunnuntaina museo auki klo 13-19

rensä Anna lämmitti uunia.
Uunipuut oli tuotu met-

sästä kaikkine risuineen ja 
oksineen tupaan. Anna hak-
kasi pölkynpäällä pieniksi 
ja sitä mukaa työnsi uuniin. 
Tuvan nurkassa oli karsina, 
vasikka ja sikapossu pitivät 
omaa konserttiaan, kanat ja 
kukko saivat olla tuvassa 
vapaana vaikka pöydälle 
olisi jäänyt leivän muruja 
nokittavaksi. Siispä jokunen 
viisunikkari oli tehnyt viisun 
”turamatin” tempauksista 
mikä alkoi sanoilla:

Turamatin laiva lähti 
vartiivaijaa kuusi j.n.e.

......
Pekka Lipponen

Kurkijokelainen N:o 31 – 
1952, lauantaina elokuun 
9. päivänä.

Perheuutisia
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Virtaset ja Korhoset 
ovat pitkään kilpailleet 
Suomen yleisimmän 

sukunimen kunniasta. Vä-
estörekisterikeskus julkai-
see tilastoja sukunimistä 
(taulukko 1). Tällä hetkellä 
Korhonen on Suomen ylei-
sin sukunimi. Se on nimenä 
23 487 henkilöllä. Virtasia 
on lähes yhtä paljon, 23 
326 henkilöä.

Kurkijoella tai Hiitolas-
sa eivät Korhonen tai Vir-
tanen nousseet yleisimpien 
sukunimien joukkoon. Sa-
volaisperäiseksi sanottuja 
Korhosia oli hieman enem-
män, tulihan Savosta aikoi-
naan paljon asukkaita Laa-
tokan Karjalaan. Suomen 
10 yleisimmän sukunimen 
joukosta Hämäläinen oli 
yleisin sukunimi entisissä 
kotipitäjissämme: Hämäläi-
set olivat Kurkijoella sijalla 
4 ja Hiitolassa sijalla 32.      

Väestörekisterikeskus 
julkaisee sukunimitilastoja 
myös kunnittain. Ilmeises-
ti VRK:lla on tiedot myös 
luovutetun alueen kunnista 
viimeiseltä rauhan vuodel-
ta 1939, päätellen joitakin 
vuosia sitten sen verkkosi-
vuilla olleesta palvelusta, 
joka kertoi ne kolme kuntaa, 
joissa mitä tahansa sukuni-
meä esiintyi eniten ennen 
sotia ja kahtena ajankohta-
na sen jälkeen. Luovutetun 
alueen kunnat olivat siinä 
mukana. Tätä palvelua tai 
muuta tietoa luovutetun 
alueen kuntien sukunimistä 
ei kuitenkaan tällä hetkellä 
VRK:n sivustoilta löydy.

Niinpä Hiitolan-Kurkijo-
en sukututkimuspiiri päätti 
selvittää, mitkä olivat Kur-
kijoen ja Hiitolan yleisim-
mät sukunimet. Mitä voisi-
vat asiasta kertoa sukututki-
joiden omat tietokannat tai 

Sukututkimuspiiri selvitteli: 

Kurkijoen ja Hiitolan yleisimmät sukunimet

Kurkijoen ja Hiitolan seu-
rakuntien kirkonkirjat, jotka 
ovat sukututkijoille tuttuja?

Kirkonkirjat 
selvityksen lähteenä
Kurkijoen kirkonkirjoja on 
säilynyt 1740 -luvulta, Hii-
tolan kirkonkirjoja 1690 -lu-
vulta alkaen. Kirkonkirjois-
sa on luetteloitu syntyneet, 
kuolleet (haudatut) ja vihityt 
vuosittain. Kun pidemmällä 
aikavälillä tarkastellaan su-
kunimittäin syntyneitten tai 
kuolleitten määrää, saadaan 
käsitys eri sukunimien ylei-
syydestä.

Luovutetun alueen seu-
rakuntien tiedot on alku-
peräisistä kirkonkirjoista 
tallennettu kahteen eri atk-
tiedostoon (HisKi ja KATI-
HA). Niitä voi kuka tahansa 
katsella kotitietokoneella 
Internetissä.

Tietosuojasyyt rajoit-
tavat kuitenkin näytettä-
viä tietoja. Syntyneistä on 
nähtävissä tiedot vain sata 
vuotta sitten (1911) ja sitä 
aikaisemmin syntyneis-
tä. Karjala-tietokantaan 

(KATIHA) on tallennettu 
luovutettujen seurakuntien 
tiedot niiden lakkauttami-
seen (1949) asti. Kuolleiden 
luettelot ovat julkisia siihen 
asti. Tietokannoista voi teh-
dä hakuja sukunimittäin ja 
ajanjaksoittain, yksi nimi 
kerrallaan. 

Kuolleitten määrä 
heijastaa eläneiden 
määrää
Kun kuolleiden luettelot 
ovat käytettävissä vielä 

vuoteen 1949 asti, tässä on 
käytetty sitä kuvaamassa 
sukunimien yleisyyttä. On 
selvää, että kuolleitten (tai 
syntyneitten) lukumäärät 
eivät absoluuttisella tark-
kuudella kerro vastaavana 
ajankohtana eläneiden sa-
mannimisten henkilöiden 
lukumäärää. Ne kuitenkin 
suhteuttavat nimien ylei-
syyden toisiinsa. Esimerkki: 
sadan vuoden aikana, vuo-
sina 1850–1949 Kurkijoella 
kuoli kaksi kertaa enemmän 
Hämäläisiä (247) kuin Kes-

Sukunimi Luku-
määrä

Korhonen    23 487
Virtanen    23 326
Mäkinen    21 233
Nieminen    21 216
Mäkelä    19 563
Hämäläinen    19 240
Laine    18 856
Heikkinen    17 936
Koskinen    17 900
Järvinen    17 034

Sija Nimi
kuoll.
1850 -
1949

syntyneet
1850 -
1911

Sija Nimi
kuoll.
1850 -
1949

syntyneet
1850 -
1911

1 Heinonen 443 338   (1) 26 Tirri 122 135   (18)
2 Torikka 305 214   (3) 27 Veijalainen 119   71   (48)
3 Kojo 250 256   (2) Laukkanen 119 111   (24)
4 Hämäläinen 247 214   (3) 29 Ahokas 118 105   (27)
5 Kiiski 223 201   (5) 30 Kärhä 116 126   (21)
6 Lankinen 218 183   (9) Poutanen 116   88   (36) 
7 Ijäs 216 189   (6) 32 Schwartz 113   83   (39)
8 Kemppinen 204 142   (16) Kesseli 113   73   (46)
9 Nenonen 191 184   (8) 34 Vehviläinen 111   92   (35)
10 Jussilainen 180 189   (6) 35 Kurri 109   95   (33)
11 Kuosa 174 168   (11) 36 Parikka 108   99   (29)
12 Asikainen 172 149   (12) 37 Paju 102   84   (38)
13 Savolainen 160 169   (10) 38 Kaartinen   97   78   (44)

Veikkolainen 160 124   (22) 39 Ristolainen   95   99   (29)
15 Kylliäinen 159 146   (13) Merta   95   82   (40)
16 Rouhiainen 149 146   (13) Löyhkö   95   73   (46)
17 Lukka 143 108   (26) 42 Kuokkanen   92   79   (43)
  Häkli 141 146   (13) 43 Rastas   91  105  (27) 
19 Kontulainen 140   95   (33) Littunen   91    70  (50)
20 Toiviainen 137 142   (16) Korjonen   91    69  (51)
21 Roininen 130 118   (23) 46 Immonen   86     88  (36)
22 Koho 125 133   (19) Uimonen   86    60 

Poskiparta 125   96   (32) 48 Rasilainen   84    81  (41)
24 Sinkkonen 124 111   (24) 49 Sikiö   81    99  (29)
25 Siira 123 133   (19) 50 Kauppinen   81    80  (42)

seleitä (113). Hämäläinen 
oli siis varmasti yleisempi 
nimi kuin Kesseli. Savolai-
sia ja Veikkolaisia kuoli täs-
mälleen yhtä monta (160), 
Kylliäisiä yksi vähemmän. 
Nyt ei ole mahdollista sa-
noa, asuiko Kurkijoella 
tuolla aikavälillä enemmän 
Savolaisia, Veikkolaisia 
vai Kylliäisiä. Mutta luvut 
kertovat, että nimet olivat 
suurin piirtein yhtä yleisiä 
ja verrattuna muihin nimiin 
ne sijoittuvat sijojen 13–14 
paikkeille.  

Nimien kieliasu 
vaihtelee

Sukunimien kieliasu tuo 
oman hankaluutensa tut-
kimukseen. Nimi saattaa 
esiintyä kirkonkirjoissa 
useassa eri muodossa vuo-
sisatojen kuluessa. Lähes 
poikkeuksetta jokaisesta 
sukunimestä on ainakin 
kaksi versiota kirkonkirjois-
sa. Esimerkiksi Kurkijoella 
sijalle 25 sijoittuva Siira 
esiintyy kirkonkirjoissa ai-
nakin muodoissa Siira, Sira, 

Taulukko 1: Yleisimmät 
sukunimet Suomessa 
30.7.2012 (lähde: VRK).

Taulukko 2: Yleisimmät sukunimet Kurkijoen seurakunnassa vv. 1850–1949 kuolleiden mukaan.

Lankinen

Tämänvuotisten Kurkijoen 
pitäjäjuhlien ohjelmassa pe-
rinne elää vahvasti.

Kuten aina, juhlat ovat 
hieno mahdollisuus tavata 
tuttuja ja löytää uusia suku-
laisia. Haastamisen lomassa 
on kuitenkin hyvä pysähtyä 
ihailemaan käsityön taitajia, 
joita tänä vuonna on muka-
na erityisen monta. Hieno 
Villan tie –näyttely tutus-
tuttaa muotiharrastukseksi 
nousseeseen kehräämiseen.

Perinne ei säilyisi elävä-
nä, jolleivät lapset ja nuo-
ret olisi mukana. Nuorten 
valokuvanäyttely esittelee 
nykypäivän Kurkijokea ja 
sunnuntaina perheen pie-
nimmillä on mahdollisuus 
leikkiä perinneleikkejä. Eh-
kä vanha polvi voisi näyttää 
mallia?

Kun ensin on käynyt 
sukututkijoiden puheilla, 
kannattaa tulla tutustumaan 

P

erin
ne eläväksi

Kurkijoki-muse
o

Perinne eläväksi pitäjäjuhlilla
Kurkijokimuseon kartta-
aarteisiin. Juhlilla on esil-
lä Kurkijoen pitäjää, kyliä 
ja taloja esittäviä karttoja, 
joista voi yrittää etsiä oman 
suvun kotipaikkoja. Ehkä 
niistä saa jopa uusia ideoita 
kotiseutumatkoille.

Älkää myöskään unohta-
ko, että Kurkijokimuseokin 
on auki koko viikonlopun. 
Nyt on vielä elokuun lop-
puun saakka aikaa tutustua 
museon Perinne eläväksi –
näyttelyyn, johon on koottu 
museolle hankkeen aikana 
lahjoitettuja esineitä. Mu-
seolle ohjaavia karttoja saa 
Kurkijokisäätiön pöydästä.

Tulossa on upeat juhlat. 
Nähdään siellä!

terveisin
Niina Lehmusjärvi

Perinne eläväksi –hank-
keen projektipäällikkö

PS: Pidän kesälomani toi-
sen puoliskon elokuussa. 
Olen elonkorjuulomalla 
13.–24.8.2012. Kurkijoki-
museo on kuitenkin totut-
tuun tapaan viikonloppuisin 
auki. Hauskoja marjaretkiä 
kaikille!

Perinteet kutsuvat metsään. 
Paras marja-aika on nyt. 

Kuva: Niina Lehmusjärvi.
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Sukututkimuspiiri selvitteli: 

Kurkijoen ja Hiitolan yleisimmät sukunimet
Sija Nimi

kuoll.
1850 -
1949

syntyneet
1850 -
1911

Sija Nimi
kuoll.
1850 -
1949

syntyneet
1850 -
1911

1 Kiuru 382 272  (2) 25 Puputti 131 117  (24)
2 Lankinen 381 329  (1) 27 Mykrä 127 109  (26)
3 Ahokas 345 253  (4) 28 Ijäs 125 102  (29)
4 Riikonen 318 219  (8) 29 Lattu 109 114  (25)
5 Bragge 280 248  (5) 30 Kähkönen 107 100  (31)
6 Parkkali 278 248  (5) 31 Lasonen 103   73  (40)
7 Kekki 270 270  (3) 32 Tutti 101   73  (40)
8 Tontti 266 212  (10) Hämäläinen 101   62  (51)
9 Savolainen 264 215  (9) 34 Ruippo   97   97  (32)
10 Huuhka 220 202  (12) 35 Karvanen   96   80  (37)
11 Hannukainen 212 209  (11) 36 Paksujalka   91   75  (39)
12 Paukkunen 203 191  (13) 37 Kuronen   88   93  (33)
13 Tattari 202 164  (16) 38 Veijalainen   85   67  (49)
14 Kemppinen 189 221  (7) 39 Torvinen   84   55  (59)
15 Kokko 188 160  (18) Joronen   84   46  (66)
16 Pirhonen 187 147  (21) 41 Pentikäinen   83   69  (45)
17 Tanninen 186 155  (19) 42 Sunikka   82   69  (45)
18 Viinanen 184 177  (14) 43 Nolvi   80   91  (34)
19 Varjus 180 150  (20) 44 Varis   79 106  (27)
20 Eerikäinen (Eri-) 179 174  (15) Manninen   79   69  (45)
21 Pörsti 167 163  (17) 46 Pöysti   76   54  (60)
22 Poutanen 141 118  (23) 47 Ruotsalainen   74   73  (40)
23 Häkli 137 104  (28) 48 Pösö   72   61  (53)
24 Jakonen 132   83  (36) Pääkkönen   72             47  (64)
25 Kontiainen 131 142  (22) 50 Sikiö   71   69  (45)

Sijra, Sjra. Kaikista nen 
-päätteisistä nimistä esiin-
tyy 1800-luvun loppupuo-
liskolle asti in -loppuinen 
versio: Langin (Lankinen), 
Nenoin (Nenonen), Weicko-
lain (Veikkolainen).

Heinonen yleisin 
Kurkijoella 
Taulukko 2 kertoo Kurkijo-
en yleisimmät sukunimet. 
Yleisin nimi viimeisellä 
100 -vuotisjaksolla 1850–
1949 oli selkeästi Heino-
nen. Torikka oli yhtä sel-
keä kakkonen. Torikka oli 
aiemmin Kurkijoen yleisin 
nimi, mutta Heinoset ajoivat 
sitten ohi. 

Kolmossijasta käydään 
kuolleiden luettelon perus-
teella niin tasaista kisaa, 
että on uskallettua sanoa, 
meneekö sija Kojoille vai 
Hämäläisille. Kiiskit olivat 
vielä ennen vuotta 1850 
kaukana kärkisijoilta, mutta 
nousivat sitten kilpailemaan 
5. sijasta. Tasapäisinä Kiis-
kien kanssa ovat Lankiset ja 
Ijäkset. Kemppiset, Nenoset 
ja Jussilaiset kuuluvat vielä 
10 yleisimmän nimen jouk-
koon. 

Kuosa näyttää aikojen 
kuluessa hieman menet-
täneen yleisyyttään. Seu-
raavan sijan Asikainen on 

Taulukko 3: Yleisimmät sukunimet Hiitolan seurakunnassa v.v. 1850-1949 kuolleiden mukaan.

myöhäisempi tulokas, joka 
on paikkakunnalle tultuaan 
noussut kolkuttelemaan ”10 
kärjessä” -listaa. 

Lankinen vai Kiuru 
ykkösenä Hiitolassa? 
Taulukko 3 kertoo Hiitolan 
yleisimmät sukunimet. Seu-
rakunnan viimeisten sadan 
toimintavuoden (1850–
1949) aikana Kiuruja (382) 
ja Lankisia (381) on kuollut 
yhtä paljon. Kun Lankisen 
nimelle kastettuja on kui-
tenkin (tiedot vuoteen 1911 
asti) enemmän kuin Kiuruja, 
ykkössija ehkä oikein antaa 
Lankisille. Hiitolan kolman-
neksi yleisin sukunimi oli 
melko selkeästi Ahokas.  

Seuraavilla sijoilla on ta-
saista. Riikonen on kuollei-
den luettelon perusteella 4. 
yleisin nimi. Varsin lähellä 
sitä ovat Bragge, Parkkali 
ja Kekki, joiden syntynei-
den lukumäärä 1850–1911 
on Riikosia korkeampi. 
Edellä mainitut nimet sekä 
Tontti ja Savolainen kuu-
luvat lukujen perusteella 
Hiitolan kymmenen ylei-
simmän nimen joukkoon. 
Bragge, Parkkali ja Kekki 
ovat selvästi myöhäisempiä 
tulokkaita kuin niiden edel-
lä olevat Lankinen, Kiuru, 
Ahokas ja Riikonen.  

Riikonen

Bragge
HeinonenTorikka

Kojo
Hämäläinen

Kiiski Kiuru

Ahokas

Lankinen

Voisi kuvitella, että naapu-
ripitäjissä samat nimet oli-
sivat luettelon kärjessä, tai 
ainakin melko yleisiä kum-
massakin. Mutta näinpä ei 
olekaan, paria harvaa poik-
keusta lukuun ottamatta. 
Ero on silmiinpistävä. Kur-
kijoella ja Hiitolassa olivat 
aivan eri nimet yleisimpiä.

Vaikka pitäjien välisiä 
avioliittoja solmittiin pal-
jon, sukunimet eivät näytä 
siirtyneen seurakunnasta 
toiseen. Kun tyttäriä naitiin 
miniöiksi naapuripitäjään, 
sinne ei kuitenkaan synty-
nyt uutta nimisukua. Pojat 
taas siirtyivät kotivävyiksi 
toiseen pitäjään harvemmin, 
eikä se näytä juurikaan ni-
mitilastoja heilauttaneen. 

Vain Lankinen erottuu ni-
menä, joka on molemmissa 
pitäjissä hyvin yleinen (Hii-

tolassa sija 1, Kurkijoella si-
ja 5). Kemppinen ja Savo-
lainen ovat myös yhteisiä 
kärkipään nimiä. 

Mutta Kurkijoen yleisin 
nimi Heinonen löytyy Hii-
tolasta vasta sijalta 76! Tori-
koita oli Hiitolassakin, mut-
ta Hiitolan ”top-50” -listalle 
asti se ei nouse. Kurkijoen 
kolmosnimi Kojo on Hiito-
lassa vasta sijalla 75. 

Hiitolan ykkösnimi Lan-
kinen on siis Kurkijoellakin 
kärkikymmenikössä, mutta 
Hiitolan kakkonen Kiuru 
ei ole Kurkijoella 70 ylei-
simmän joukossa. Hiitolan 
yleisimmistä nimistä Aho-
kas on Kurkijoella sijalla 
29. Riikonen (joita kuului 
tosin myös Tiurulan orto-
doksiseurakuntaan) ei ole 
Kurkijoella 70 yleisimmän 
joukossa, eivät myöskään 

Hiitolassa yleiset Bragge, 
Parkkali tai Kekki.

Tilasto hieman 
jälkijättöinen  
Kurkijoelle ja Hiitolaan 
muutti esim. rautatien ra-
kentamisen aikaan 1880–
1890 -luvuilla uusia, nuoria 
asukkaita muualta Suomes-
ta. Heidän mukanaan paik-
kakunnille juurtui uusia su-
kunimiä. Nämä nimet eivät 
kuolleiden ja haudattujen 
luettelossa ehtineet nousta 
50 yleisimmän joukkoon.  
Jotkut nimistä ovat hyvinkin 
saattaneet nousta kolkuttele-
maan sukunimien ”Top-50” 
-listaa.  

Ahti Kurri 

Kurkijoella ja 
Hiitolassa kärjessä eri 
nimet 

Jokioisten Tahdittomat -nuo-
risoseuran edustusryhmä on 
valittu Vuoden Kansantans-
siyhtyeeksi. Tunnustuspal-
kinto on voimassa seuraavat 
kaksi vuotta. 

Suomen Nuorisoseuro-
jen Liiton valinta julkis-
tettiin Folklandia -ristei-
lyn avajaisgaalassa, jossa 
ryhmä esittäytyi yleisölle 
tanssimalla Saara Mikkola-
Ylitolvan koreografioiman 
Traddaa -polkan. Traddaan 
ryhmä tanssii myös Pitäjä-
juhlien sunnuntain päivä-
juhlassa.

Nimitys on korkein 
mahdollinen, minkä valta-
kunnallinen liitto kansan-
tanssiryhmälle myöntää ja 

Vuoden Kansantanssiyhtye 

Tahdittomat tanssii 
Pitäjäjuhlilla

se on paitsi kiitos tehdystä 
työstä myös velvoite toimia 
lippulaivana suomalaisen 
kansantanssin kehittämi-
sessä ja näkyvyyden edis-
tämisessä. 

Kunniakirjan kukituksi-
neen, palkintotaulun ja sti-
pendin ottivat vastaan ryh-
män johtaja Tuomas Mikkola 
ja ryhmän toinen koreografi 
ja tanssinopettaja Saara 
Mikkola-Ylitolva. Toisena 
tanssinopettajana ryhmässä 
toimii Hilppa Herd. 

Kiitospuheessaan Tuo-
mas totesi Vuoden Kansan-
tanssiyhtyeeksi nimeämisen 
olevan suuri ilo ja kunnia, 
mutta myös todellinen luot-
tamuksen osoitus sitä taus-

taa vasten, mitä odotuksia 
nimeäminen tuo ryhmälle 
seuraavaksi kaksivuotiskau-
deksi. Lopuksi hän sanoi 
haluavansa osoittaa erityisen 
kiitoksen eräälle henkilölle 
yleisön joukosta, mukana 
olevalle seuran perustaja-
jäsenelle, Anja Mikkolalle, 
”äidillemme, jonka väsy-
mätön, moninainen tuki on 
ollut korvaamaton ja usko 
tanssijoihimme horjumaton”. 
Tilaisuus päättyi yleisön 
riemukkaisiin aplodeihin ja 
huikean esityksen tarjonneet 
tanssijat siirtyivät kulisseihin 
vaihtamaan likomärät paitan-
sa matkavaatteisiin väsynei-
nä, mutta onnellisina kotiin-
paluun lähestyessä. 

tuurin keinoin.
Nuorisoseura Tahdittomat 

on merkittävä paikallinen ja 
alueellinen lasten- ja nuorten 
liikuntaa ylläpitävä yhdistys. 

Seuralla on yli sata har-
rastajaa yhteensä kuudessa 
tanssi- ja yhdessä musiik-
kiryhmässä. Ryhmät on 
tarkoitettu kaikille lapsille, 
nuorille ja aikuisille, tarjo-

ten mahdollisuuden tutustua 
luovuuteen ja itseilmaisuun 
tanssin keinoin ja osallistua 
säännölliseen ja monipuoli-
seen liikuntaharrastukseen. 
Tanssiryhmien opetuksessa 
noudetaan taiteen perusope-
tuksen periaatteiden mukais-
ta tasolta toiselle etenevää, 
ikä- ja taitotasoon sovellettua 
ohjeistusta.

Tahdittomat ry
Tahdittomat ry. on perus-
tettu helmikuussa 1984 Jo-
kioisilla ja se rekisteröitiin 
saman vuoden heinäkuussa 
nuorisoseuraksi, jonka pää-
asiallinen toimintamuoto on 
esittävä kansantanssi ja sen 
kautta nuorisotyö, perinne- ja 
tapakasvatus sekä kansainvä-
lisyyskasvatus perinnekult-

Tahdittomat esiintymässä Yhdysvalloissa Folkmoot -festivaaleilla 2011
Kuva Tuija Vähämäki
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Aurinko paistoi, kun 
kolmisensataa hiito-
laista ja hiitolaisjuuris-

ta kokoontui Poriin viime 
viikonloppuna. Lämmintä 
tunnelmaa nosti juhlasalin 
ilmastointi, joka oli oletet-
tavasti säädetty viileämpien 
päivien varalle.

Juhlat alkoivat jo lauantai-
na seminaarilla. KM Helinä 
Kekki esitelmöi aiheenaan: 
Siirtokarjalaisten koulutus- 
ja elämänkokemukset. Sekä 

Lämminhenkiset Hiitolajuhlat Porissa
korostivat historian merkitystä

lauantaina että sunnuntaina 
Porin kauppaoppilaitoksella 
oli Käden taitojen näyttely. 
Esillä oli vanhoja hiitolaisia 
naisten ja miesten tekemiä 
käsitöitä ja puhdetöitä, näyt-
telyn olivat koonneet Pia Ke-
tola ja Pirjo Kopra apunaan 
Terttu Ketola.

Hiitolan Pitäjäseuran-
seuran pj Raija Laaksonen 
iloitsi sunnuntain pääjuhlan 
tervehdyssanoissaan nuorten 

näkymisestä erityisesti van-
hoille kotiseuduille tehdyil-
lä matkoilla – meiä maist ja 
meiä talon paikoist on muka-
va kuulla matkojen illanvie-
tois nuorempien sukupolvien 
kertomana. 

Toinen Raijan ilonaiheis-
ta oli aktiivinen toiminta. 
Sukututkimuspiiri aloitti toi-
mintansa keväällä, tarinaillat 
kokoavat kuukausittain val-
taisin joukon ja käsityöpe-

rinteen kerääminen on tuo-
nut vanhat mallit kaikkien 
tehtäviksi. Aktiivisuudesta 
kertoivat myös lukuisat 
Karjalan Liiton myöntämät 
kunniakirjat, jotka oli koottu 
koulun aulaan.

Historiasta henkii 
tulevaisuus
Professori Matti Linna ko-
rosti juhlapuheessaan histo-

rian tuntemisen merkitystä 
nykypäivän ymmärtämi-
sessä ja siteerasi professori 
Heikki Yli-Kangasta: ”men-
neistä tapahtumista voidaan 
ottaa oppia, kun suunnitel-
laan tulevaisuutta ja kun 
kohdataan uusia haasteita”.

- Parempia välineitä tun-
tea tulevaisuutta, meillä ei 
ole kuin tämä historian tun-
temisen kautta tuleva, pro-
fessori toteaa ja esittelee eri 

Professori 
Matti Linna 
kertoi viihty-
vänsä Hiito-
la-juhlassa 
ja olevansa 
ylpeä siitä, 
että saa 
kuulua kar-
jalaiseen ja 
hiitolaiseen 
heimoon.

Pääjuhlan 
väliajan jäl-
keen yleisön 

kokoontuessa 
juhlasaliin 

vaihdettiin vie-
lä kuulumisia. 

Onhan seuraa-
viin juhliin taas 

vuosi aikaa.

Kuvat: Helena ja Jouni 
Sulavuori

LOIMAA
Aleksis Kivenkatu 9 Loimaa 
puh. 02-762 5100 fax 02-763 2222  
Avoinna ark. 8–17.30, la 8.30–14

Voimassa 18.8.12 
asti tai niin kauan 
kuin varattuja eriä 
riittää.

RAUTIAN ALENKORJUU

Husqvarna 122C

Husqvarna 
Automower 265 ACX

Estate Master HST

Estate Tornado 
HST 17

Husqvarna LB 48e

Husqvarna LTH 154

555,-

• Hiljainen ja kevyt kotipuutarhurin trimmeri
• Smart Start® 
• 21,7cm3, 0,6 kW, 4,4 kg

• Enintään 1800 m2:n nurmi-
alueille
• valittavana useita eri värejä 
(lisävaruste)
• Varashälytys/PIN-koodilukitus

Huippu-uutuus suoraan Eliittiluokkaan! B&S 
PowerBuilt 3130 AVS moottori. Kompakti koko ja 

pieni kääntösäde. Paljon ominaisuuksia mm: 
uusi Dual Blade-leikkuulaite, vahva teräspalk-
kirunko, multiclip lisälaite vakiona, hydros-

taattinen vaihteisto, 240 litran keruusäiliö 
ja ajovalot. Leikkuuleveys 84cm.

Sivulle puhaltavana ja hydrostaattisella 
vaihteistolla - täydellinen pitkässä 

ruohossa. B&S 4165 AVS moottori, 
multiclip-lisälaite sekä vetokouk-

ku. Leikkuuleveys 98 cm. Varus-
tettu myös sähköisellä leikkuu-
laitekytkimellä sekä ajovalolla.

• Kaksi tehokasta leikkuumenetelmää: 
valittavana on BioClip (bioleikkuu) ja 
sivullepuhallus
• Ergonominen, pehmustettu työntöaisa
• Leikkuuleveys 48cm

Kohler Courage, 8,1 kW/2500 
rpm. Hydrostaattinen. Leik-
kuuleveys 97 cm. Leikkaa-
matta jäävän alueen halkaisi-
ja: 137cm.

149,-

2290,- 299,-

439,-

1799,-

qvaus
• Hiljaine
• Smar
• 21

Gardenia leikkuuvaunu kaupan päälle

2190,-

Multiclip 50 euro B

Jatkopöytä Danang

Mallikalusteita

Jäljellä olevat 
kasvit

Kaasugrilli 
Cello Deli 3

Kaasugrilli Cello Deli 4

Ergonominen ja helposti työnnettävä hyvien 
kuulalaakereiden ansiosta. Taittuva aisasto 
auttaa kuljetuksessa. Teräsrunko ja vahva 
B&S 500 XMH moottori.

150x200x90 FSC akaasi

1995,- 370,-
(544,-)

100,-(247,-)

(550,-)

-50% -70%

-50% 

TULE TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ!

a

Loput pihakivet syyshintaan! Kysy tarjous.265 ACX

us
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Ennen juhlaa juontaja Aila Niemi (vas.) ja Hiitolan Pitäjä-
seuran puheenjohtaja Raija Laaksonen varmistavat keskus-
tellen, että kaikki on kunnossa.

tapoja suhtautua elämään.
* Oma elämä (nykyhetki) 

on elettävä täysillä, kukaan 
muu ei sitä elä.

* On hyvä yrittää katsoa 
tulevaisuuteen. Miltä maa-
ilma näyttää lähitulevaisuu-
dessa ja kauempanakin.

* Katsoa taaksepäin – his-
toriaan. –Tämä on rikkain 
suunta, historian teoksia on 
julkaistu paljon. Tänä päi-
vänä historialliset teokset 
tuottavat tietoa tuhansien 
vuosien taakse. Tällä tavalla 
voimme laajentaa biologista 
elinaikaamme huomattavas-
ti. Näin ollen 100 vuoden 
sijasta voimme elää muuta-
ma tuhat vuotta, iloitsi prof. 
Linna. 

Suhtautumistavat Linna 
liitti elämän ikäkausiin, lap-
si elää nykyhetkessä, nuori 
aikuinen tulevaisuudessa ja 
vanhempi katsoo mennei-
syyteen, joskin rajojen ve-
täminen on vaikeaa.  

Professori kertoi itsekin 
kiinnostuneensa omasta su-
kuhistoriastaan tarkemmin 
vasta eläkkeelle jäätyään. 
Opiskelun ja työelämän ai-
kana juuret tulivat esille su-
kutapaamisissa. 

– Kaikki eivät ole kiin-
nostuneet juuristaan. Heitä 
ei voi pakottaa eikä tuputtaa. 
Kiinnostus tarvitsee sytyk-
keen, Linna selvitti ja kertoi 

- Ei ole tullut mietittyä, kuinka monta kertaa täällä 
on tullut käytyä, melkein kaikissa olen ollut mukana, 
Loimaan Mellilästä juhlille tullut Toivo Puputti kertoo. 
Porilainen Eino toteaa, että alkuvuosina perhe- ja muut 
kiireet estivät juhlille osallistumisen.

Kuoksjärven kylästä läheltä Kurkijoen rajaa kotoi-
sin olevat veljekset istuvat Porin kauppaoppilaitoksen 
ruokasalissa maukkaat keittolautaset edessään ja ter-
vehtivät puolelle jos toisellekin tuttujaan.

- Karjalaisuus lähestyy vanhemmiten päivä päivältä 
enemmän, neljä kertaa Hiitolassa käynyt Eino virkkaa 
vaikka kertookin kotiutuneensa Poriin hyvin. Työuran-
sa Porissa hän aloitti v. 1940 karamellitehtaan juoksu-
poikana. Jatkosodan Hiitolaan paluun ja evakkopaik-
kojen jälkeen työura jatkui Porissa yhdistystoiminnan 
ja  harrastusten siivittämänä.

Pääjuhlan väliajan lopussa tapaan veljekset uudel-
leen ja puheliaampi Eino huokaisee: - Tämä on piilo-
terapiaa! 

Samaan toteamukseen voi varmaan moni juhlavieras 
yhtyä. On paikka muistella, ympärillä ihmisiä, jotka 
ymmärtävät tuntemukset, kuulee omaa murretta. Järjes-
täjät ovat myös ymmärtäneet asian tärkeyden. Pääjuh-
lan tauko on tunnin mittainen ja äänenvoimakkuudesta 
päätelleen kukaan ei sinä aikana pitkästynyt.

HS

Puputin veljeksillä on ollut pitkä matka Kuoksjärven 
kylästä Poriin ja Loimaalle. Eino (vas.) ja Toivo Puputti 
tapasivat juhlilla monia tuttuja.

Perushiitolaiset veljekset
Eino ja Toivo Puputti 
piiloterapiassa

- Naapurit ihmettelivät, olen-
ko muuttamassa, Terttu Ke-
tola nauraa. Hänen luokseen 
oli koottu näyttelyyn tulleet 
käsityöt ja kun hän perjan-
taina pakkasi pahvilaatikoi-
ta autoonsa, naapureiden 
kysymykset heräsivät. Kau-
kaisin työ on aina Rovanie-
meltä asti, Jyväskylästäkin 
tuli paketti. Kaikkiaan 23 
eri henkilöä toimitti töitään 
näyttelyyn.

- Kaikki ovat Hiitolasta, 
myös näyttelyyn liittyvä 
muu rekvisiitta, paitsi pul-
lapitko ja karjalanpiirakat, 
kokoajat kertovat.

Vanhimmat ovat 1910-lu-
vulta. Tuoreimmat on tehty 
sota-aikana puhdetöinä.

- Arkisemmat esineet ovat 
miesten tekemiä piiraspuli-
koita ja taikinatiinuja, nais-
ten tekemät käyttöesineet; 
kintaat ja sukat ovat kuluneet 
käytössä ja täällä on esillä 
näitä hienompia, kuten kau-
niita kirjailtuja pöytäliinoja, 
Pia Ketola selvittää. Vain 
yksi rohdinpellavainen ar-
kiesiliina on löytänyt tiensä 
taikinatiinun viereen. 

Näyttely oli koottu tee-
moittain. Yhdessä kulmassa 
oli salin pöytä katettuna, 
toisessa makuuhuoneen 
esineistöä, pyykinpesuväli-
neistö omalla paikallaan ja 
miesten sota-aikaiset puhde-
työt pöydän päässä.

Hiitola-
Säätiön 
puheen-
johtajaa 

Kari Kaijoa 
kiinnostivat 

miesten 
työt; puu-
kontupet, 

tuohityöt ja 
niiden teko-

tekniikka. 
Kotoa löy-
tyy vanha 
samantyy-
linen puu-

kontuppi 
kuin näytte-

lyssä.

Hiitolasta tuotuja käsitöitä näytteillä

- Idea näyttelyyn tuli kak-
si vuotta sitten, kun meillä 
oli nykykäsitöiden näyttely. 
Mietimme, että olisi kiva 
saada vanhoja malleja tal-
teen. Nyt olemme kuvanneet 
ja luetteloineet jokaisen kä-
sityön, kertoo Pia Ketola.

Pia ja Pirjo haluavat kiit-
tää kaikkia näyttelyesineiden 
lahjoittajia. Ilman heidän 
antamiaan ihania käsitöitä 
näyttelyn järjestäminen ei 
olisi onistunut.

Helena Sulavuori

Hiitolan käsityönäyttelyn puuhanaiset Pia Ketola (vas), Pirjo Kopra ja Terttu Ketola Karja-
lan kansanpukuun puetun nuken ympärillä. Karjalassa on käytetty vastaavanlaista pukua 
laajemminkin. Jokainen on voinut tehdä siihen omat yksityiskohtansa. Kuvan puku on 
löydetty Raili Palokosken vintiltä ja ennen näyttelyä useampaan kertaan pesty, kertoo Pia 
Ketola. 

Makuuhuoneen pöydältä löytyvät 100-vuotias musta kihla-
silkki ja kauniisti puusta tehty valokuvakehys.

Aili Silden os. Pörsti on virkannut tämän kauniin sängyn-
peiton nuorena tyttönä paimenessa ollessaan. Peiton toimitti 
näyttelyyn Terttu Luotonen. Suurimman osan töistä oli näyt-
telyyn toimittanut tekijän jälkipolvi.

Mielenkiintoinen taikinatiinu on tehty yhdestä puusta. Taiki-
najuurtakin on vielä tallella, millainen leipä mahtaisi tulla.

Veera (vas.) ja Mailis (os. Mykrä) Kangasniemi  ihastelivat 
taustalla olevaa vanhaa ristiäispukua, joka on yhä edelleen 
käytössä. Veera oli ensimmäistä kertaa juhlilla mukana 
ja kertoi olevansa kiinnostunut käsitöiden katselemisesta 
enemmän kuin tekemisestä. Mailis kertoi, että häntä kiin-
nostaa kaikki, mikä on Hiitolasta tuotu.

Jatkuu sivulla 9
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Tässä kuussa kästyöko-
rista paljastuu Alina-
mummon aarre. Sillä 

nimellä Pia nimesi Airi-tä-
tinsä kätköistä löytyneet 
lapaset. Alkuperäiset lapa-
set neuloi Airi Vihavaisen 
anoppi Alina Vihavainen. 
Tämä taidokas käsityön-
tekijä oli kotoisin Hiitolan 
Haapalahdesta, ja hänen 
evakkotaipaleensa päättyi 
Kullaan Leineperiin. Alina 
oli taitava käsitöiden tekijä 
ja erityisesti kinnasneulan 
käyttäjä. Hänen taitavissa 
käsissään syntyivät lukui-
sat neulakintaat, lapaset ja 
muutkin taidokkaat käsi-
työt.

Lapasten taidokas vino 
kuusisakarainen hannun-
vaakuna viittaa karjalaiseen 
kuvioperinteeseen. Lapa-
sessa on myös taidokas kir-

Alkuperäinen Alinan 
neuloma lapanen.

Alinamummon 
aarre

joneuleinen peukalo, jossa 
kämmenosan kuvioneule 
jatkuu. Pia tutki lapasta ja 
piirsi silmukka silmukalta 
kirjoneuleohjeen ja neuloi 
mallilapasen.

Mallilapanen osallistui 
Karjalan liiton vuoden 2012 
lapaskilpailuun Satakunnan 
piiristä. Pian neuloma Ali-
na-mummon aarre sijoittui 
toiseksi kirjoneulelapasten 
sarjassa. Nyt tarjoamme 
lapasen ohjeen kaikille lu-
kijoille.

Alina-mummon 
aarteen ohje:
Lankana ohut villalanka 
esim. Novitan Nalle, värei-
nä esim. valkoinen ja musta 
tai punainen ja musta.

2,5 mm sukkapuikot tai 

käsialan mukaan. Puikkoja 
suurentamalla tai pienen-
tämällä tai valitsemalla 
ohuemman langan pystyt 
muuttamaan lapasen kokoa.

* Luo 60 silmukkaa poh-
javärillä ja jaa ne tasaisesti 
puikoille
* Neulo lapaset kaavion 1 
mukaan riville 39 asti
* Peukalo sijoitetaan rivil-
le 39 ja se aloitetaan kol-
mannesta silmukasta. Ota 
apulangalle 13 silmukkaa 
peukaloa varten ja luo vas-
taavasti 13 uutta silmukkaa.
* Neulo lapanen kaavion 1 
mukaisesti loppuun

Peukalo

* Ota apulangalla olevat 
silmukat ja poimi lisäksi 14 
silmukkaa peukaloa varten.
* Neulo peukalo kaavion 2 
mukaan.

* Voit jättää neulomatta rivit 
13-18, mikäli peukalo on jo 
riittävän pitkä.

Neulo vasen lapanen oi-
kean lapasen peilikuvaksi.

Ohjetta on saatavilla säh-
köisessä muodossa Hiitolan 

pitäjäseurasta tai Pialta
Jos teillä lukijoilla on 

kaappien kätköissä lapasia, 
joiden mallin tiedätte olevan 
Hiitolasta, laita meille vies-
tiä, niin katsotaan saataisiin-
ko niidenkin lapasten malli 
talteen.

Mitäköhän kästyökorista 
seuraavalla kerralla paljas-
tuu?

Pia ja Pirjo

Kätevä käsityöihminen Alina Vihavainen.

Pian neulomat lapaset.
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Jatkosota päättyi 4. päivänä 
syyskuuta. Karjalan evaku-
ointi alkoi välittömästi. Lap-
set ja vanhukset kuljetettiin 
pois, työkykyinen väki jäi 
sadonkorjuutöihin.

Lähtö oli henkisesti ras-
kas lopullisuuden tunteen 
vuoksi. Toisaalta helpotti, 
että oli kesä ja tiedettiin, 
minne oltiin menossa.

Kurkijokelaisten sijoi-
tuskohde oli Pohjanmaalla 
Ilmajoen ja Kurikan seutu. 
Eräs kunnista oli Kurkijo-
kea pinta-alaltaan jonkin 
verran pienempi Isokyrö. 
Sen asukasluku oli silloin 
n. 9000.

Sinne sijoitettiin Ihojär-
ven, Rummunsuon, Vätikän 
ja Tervun kylien asukkaita 
430 henkeä ja 300 kotieläin-
tä. Tervulaiset sijoitettiin 
pääasiassa Ikolan kylään, 
joka sijaitsi kirkonkylän 
naapurina.

Postikortin kertomaa
Kohti Loimaan seutua
Maatalousministeriön pää-
töksellä kurkijokelaiset 
määrättiin Loimaan seu-
dulle, jossa he olivat Talvi-
sodan jälkeen. Vampulaan 
tulivat Metsikon, Jokiran-
nan, Saareksen, Vätikän ja 
Tervun kylien asukkaat. 

Vampula oli pinta-alal-
taan noin neljännes Kurki-
joesta, väkilukin vain noin 
3174 henkilöä. Sinne si-
joitettujen kurkijokelaisten 
määrä vuonna 1946 oli 456 
henkilöä, enimmillään heitä 
oli vuonna 1948 peräti 639 
henkilöä, lisäksi pyhäjärve-
läisiä oli muutama perhe.

Postikortissa otettu kuva 
on otettu Isokyrössä Oris-
malan asemalla keväällä 
1945, kun tervulaiset olivat 
lähdössä kohti Loimaan 
seutua.

Kuvan otti Vaasa-lehden 

toimittaja ja se julkaistiin 
Vaasa-lehdessä. Kuvan al-
la oli otsikko ”Karjalaiset 
muuttavat parhaillaan lo-
pullisille asuinsijoilleen”.

Kuvassa olevat henkilöt 
olivat kaikki Tervun kylän 
asukkaita. Edessä vaunun 
lattialla istuu Mikko Pouta-
nen, laatikon päällä Tauno 
Mylen ja Sylvi Heinonen, 
vasemmalla seisomassa 
Toivo Kuokkanen, Matti 
Heinonen, Tyyne Kuokka-
nen ja Alma Mylen. Kaikki 
kuvan henkilöt olivat mat-
kalla Vampulaan, jossa he 
saivat pika-asutustilan.

Kuvasta on tehty pos-
tikortti Evakkovaellus –
tapahtumaan, korttia on 
saatavissa Kurkijokelaisen 
toimituksesta.

Erkki Poutanen

omana sytykkeenään olleen 
äitinsä kotipaikalla käynnin 
Hiitolan Veijalan kylässä. 
Sieltä äiti lähti talvisodan 
evakkoon lehmiä lumessa 
ajaen. Äidin historia on an-
tanut professorille perspek-
tiiviä omista vaikeuksista 
selviytymiseen.

Perinteen siirtämisessä 
Linna mainitsee luonnolli-
simmaksi tieksi suvun histo-
rian kertomisen jälkipolville. 

- On vielä paljon tarinoita, 
joita ei ole kerrottu tai aina-
kaan merkitty muistiin, Lin-
na toteaa nyt olevan viimeis-
ten hetkien niiden keräämi-
seen. – Vuonna 2012 suurin 
osa Karjalassa syntyneistä 
on jo poissa, mutta vielä on 
jäljellä niitä jotka muistavat, 
professori korostaa.

Suomalaisuus löytyi 
ulkomailla
- Olen myös jättänyt koti-
maani ja kotini monta ker-
taa, mutta tehnyt sen va-
paaehtoisesti. Aina on ollut 
mahdollisuus palata, kertoi 
28-vuotias helsinkiläinen 
Minna Rajainmäki ”Juuret 
Hiitolassa” –puheenvuoros-
saan ja muisteli ulkomailla 

asuessaan kokeneensa vie-
rautta ja koti-ikävää. Siksi 
hänen helppo ymmärtää 
sitä vierauden tunnetta, jo-
ta karjalaiset kokivat Länsi-
Suomeen tultuaan.

- Minut koti-ikävä yllätti 
joka kerta puolen vuoden 
päästä. Aloin kaivata kotiin 
ja miettiä juuriani, kertoi 
Italiassa, Skotlannissa ja 
Ruotsissa asunut Rajainmä-
ki. – Mitä kauemmas kotoa 
lähtee, sitä tärkeämpää on 
tuntea omat juuret ja kult-
tuuri, hän korostaa.

- Ulkomailla löysin suo-
malaisuuden itsessäni, to-
tesi Rajainmäki. Hän kertoi 
arvostaneensa suomalaista 
luontoa, huomanneensa suo-
malaisilla olevan samanlai-
sen huumorin ja taidon nau-
raa itselleen.

Minna Rajainmäki on 
neljäsosa hiitolainen, hänen 
mummonsa Sinikka Rajain-
mäki on syntynyt Hiitolassa 
Tujulan kylässä. Vuosi sitten 
hän kävi siellä mummonsa ja 
sisarustensa kanssa.

- Perillä mummon koti-
paikassa oli enää rauniot, 
mutta rauniot kuitenkin 
olivat jäljellä, hän korostaa 
ja kertoo kuvitelleensa rau-
nioiden ympärille eläväisen 
suomalaiskylän vaikka to-
dellisuudessa alueella asuu 

muutama ihminen. 
- Oli merkittävää käy-

dä paikassa, joka on tärkeä 
oman sukuni ja koko maan 
historiassa.

Rajainmäki vakuutti, että 
kun hän seuraavan kerran 
lähtee ulkomaille, hän ker-
too suomalaisuudesta, Kar-
jalasta ja Hiitolasta uusille 
ystävilleen.

- Karjalaisuus on paljon 
enemmän kuin runonlausun-
taa ja karjalanpiirakoita, se 
on mielentila, tapa kohdata 
toinen ihminen, ystävyyttä, 
osa minua, Rajainmäki ki-
teytti lopuksi.

Juhlan juonsi leppoisasti 
murteella Aila Niemi. Kar-
jalan murteella jatkoi myös 
Aino Korhonen lausuen ja 
tarinoiden ” vaik ei ookkaa 
Karjalan tyttölöi”, kuten Aila 
Niemi juonnossaan totesi.

Juhlan musiikista vastasi-
vat Meri-Porin soittokunta ja 
lauluryhmä Evakot. Viulisti 
Titel lavonache-Pana säes-
täjänään Vesa Formunen sai 
viulun kertomaan tarinoita 
sanoin kuvaamattomalla ta-
valla. 

Porin Veteraanikuoron 
laulaessa viimeiseksi nu-
merokseen Veteraanin il-
tahuuto, koko yleisö nousi 
seisomaan kunnioituksesta 
näitä sotiemme veteraaneja 
kohtaan. 

- Väliajalla ihmettelin, 
mahtaako täällä olla paljon 
kuulijoita, puhujia kyllä oli, 
naureskeli Hiitola-Säätiön pj 
Kari Kaijo päätössanoissaan 
kahvihetken äänekästä tun-
nelmaa ja jatkoi vakavam-
min – emme tee tätä juhlaa 
tyhjille saleille, korostaen 
yhteen tulemisen merkitystä 
sekä juhlille että myös mui-
hin yhteisiin tapahtumiin ja 
matkoihin vastaisuudessa-
kin.

Helena Sulavuori

Jatkoa sivulta 7

Betoniset pihakoristeet
patsaat, suihkualtaat, 

ruukut yms.

SEKSEMENT OY
Puh. 045-638 5315

Myynti : Mellilänti e 84, 
32300 Mellilä

www.seksement.fi 

MP-WORKS
MIKKO PIIPARINEN

045-8499797

Loimaan Lukko Oy
Turuntie 7, 32200 Loimaa, Puh. (02) 769 2200

Lukot ja heloitukset
Hälytyslaitteet
Sälekaihtimet, lamelliverhot
Asennuspalvelu

ABLOY-valtuutettu A-LAATU-Lukkoliike

Maailmaa nähneen ja siellä 
asuneen Minna Rajainmäen 
juuret ovat neljäsosaltaan 
Hiitolassa.

LOIMAAN HAUTAUSTOIMISTO
K.V. Haapasen seur. Veli Reunanen Ky

Heimolinnankatu 16, 32200 Loimaa
Puhelin (02) 762 2700 ja 762 2857

Veli Reunanen 0500 531 814
Marika Reunanen 050 561 0547
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LUONTAISTUOTE

MINTTU

14.-21.4.2013 
Tulppaanimatka Hollantiin
Tulossa kevät/kesä 2013:
Pariisi, Makedonia, ym.

Heimolinnankatu 8, Loimaa
02 766 7274, tilaa esitteet!

info@matkaviitala.fi  
www.matkaviitala.fi  

Kalakurkien onkikilpailut 
pidettiin 28.7. Loimaalla. 
Ensimmäistä kertaa koko 
Kalakurkien historiassa kil-
pailtiin Loimijoella. Osallis-
tujien määrä oli suurin tähän 
mennessä, 37 henkilöä.

Jokiranta oli heinikkoi-
nen ja paikoitellen muun 
vesikasvillisuuden peitossa. 
Se teki onkimisesta hyvin-
kin haasteellista. Järjestäjät 
olivat talloneet jokirantaa 
etukäteen ja niittäneet kul-
kuväylän, se helpotti kul-
kemista. 

Paikka todettiin melko 
hyväksi. Voidaan siis tule-

Onkikilpailuihin varustauduttiin mm. jakkaroilla, haaveilla, ämpäreillä... Ennen kilpailua pohdittiin Loimijoen kalakantaa 
ja saalismahdollisuuksia.

Loimijoki
antoi saalista

vinakin vuosina järjestää 
onkimiset samassa paikassa.

Porukkamme on kasva-
nut jo niin suureksi, ettei ve-
neistä onginta Pyhäjärvellä 
enää tahdo onnistua.

Paikat arvottiin, joten 
kenelläkään ei ollut etukä-

teistuntumaa onkipaikkaan-
sa. Puolen tunnin onginnan 

jälkeen sai vaihtaa vapaalle 
paikalle. Suurin osa pysyi 
alkuperäisillä paikoillaan. 
Tuloksia katsellessa panin 
merkille, että he myös sijoit-
tuivat parhaiten kilpailussa.

Päivä oli aurinkoinen, 
jopa vähän liiankin kuuma 
onkimisen suhteen. Lämpöä 
oli 27 astetta, kun kilpailu 

iltapäivällä kahden aikaan 
lopetettiin.

Kilpailun jälkeen ko-
koonnuttiin Revolle, jossa 
oli palkintojen jako ym. 
huomionosoitukset. Gril-
lattiin makkarat ja juotiin 
mitalikahvit. Kiitos Riiko-
sen Pirkolle leipomisesta. 
Pullat olivat hyvät ja niitä 

oli riittävästi.
Seuraava kilpailu onkin 

sitten Kurkijoella. Laite-
taanpa taas onget kuntoon ja 
koukut teräviksi. Tällä ker-
taa onkipaikka on Lopotis-
sa, joko jokien tai Laatokan 
rannalla.

Saini Repo

Loimijoen rannat täyttyivät ensimmäistä kertaa Kalakurjista.

Tulokset
1. Simo Kaunisto …………… 1472 g
2. Pentti Kemppinen ……… 1368 g
3. Eero Häkli ……………… 1290 g
4. Raimo Alkki …………… 1138 g
5. Marjatta Kemppinen …… 1054 g
6. Leena Meskanen …………… 846 g
7. Seppo Kemppinen ………… 686 g
8. Jouko Mäki ………………… 540 g
9. Aimo Jälkö ………………… 480 g
10. Martti Repo ……………… 470 g
11. Lauri Veijalainen ………… 410 g
12. Jorma Lankinen …………… 402 g
13. Kaarlo Kojo ……………… 388 g
14. Saini Repo ………………… 352 g
15. Reino Paju ………………… 280 g
16. Rauno Pajunen …………… 260 g
17. Toivo Hyvönen …………… 198 g
18. Martti Vaittinen …………… 188 g
19. Teuvo Ahokas …………… 172 g
20. Hannele Piiparinen ……… 142 g

21. Viljo Ylönen ……………… 116 g
22. Martti Meskanen ………… 110 g
23. Raimo Sikiö ……………… 104 g
24. Aune Hyvönen …………… 96 g
25. Jaakko Veijalainen………… 90 g
26. Hanna Ahokas …………… 82 g
27. Sari Latva-Valkama ……… 82 g
28. Lauri Pölkki ……………… 76 g
29. Sanna Kyröläinen ………… 74 g
30. Pertti Inkinen ……………… 64 g
31. Launo Salmelainen ……… 64 g
32. Liisa Maanpää …………… 64 g
33. Veikko Nenonen ………… 62 g

Kokonaissaalis 13 kg220g.
Suurin saalis kiertopalkinto:  
Simo Kaunisto 1472 g.
Suurin kala kiertopalkinto:  
Eero Häkli 1150 g hauki.
Saamaton palkinto Veikko Koho.

Kesäkuvia

Angry birds´t valloittivat Martti ja Saini Revon pihan kesäl-
lä, kun lapsenlapset innostuivat koristelemaan öljytynnyrin 
tunnetuilla pelihahmoilla.
Jenni Suvila hahmotteli kuvat liidulla tynnyrin kylkeen ja 
maalasi ne sitten.

kurkijoki.fi
on oikea tietopankki Savolaisemäntä sanoi 

asuntoa tiedusteleville:
- Mitäs te sieltä oikein 

lähditte. Olisitte vaan py-
syneet kotonanne.
Karjalaisemäntä: - Ka, 
läksimmähä huvimatkal 
ko luulimma, jot työ tiällä 
meitä jo vuotteletta.

******

Nyt on tää poja tavara 
kaik hatu al, puuhu ko 
kiipijää, ni maaha ei jää 
mittää, sanoi vanhapoika-
evakko, joka ei ehtinyt 
ottaa mukaansa mitään.

******

Kaskuja
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Kampaamo
Vuokko

Välimettänlenkki 5
Puh. 762 2131, 
050 558 4540

Ti, to Tuulensuun 
Palvelukeskus

Puh. 7637 5606

KONEURAKOINTIA
LOIMAA

PEKKA AHOKAS
0500-741282

J. MÄKELÄ
K E L L O L I I K E

Turuntie 12, 32200 Loimaa, 02-762 2569
www.kelloliikejmakela.fi  • www.kultastore.fi 

Varjuksen Uunolla oli tapa-
na sanoa minulle ”Sie oot 
meijä minnii.”

On lähemmäs neljä-
kymmentä vuotta siitä kun 
tapasin Kurkijoen pojan 
20.6.1975 Säkylän Eenokil-
la. Oli juhannusaatto, minun 
syntymäpäiväni ja kaiken 
kruununa täysikuu.

Sanotaanhan laulussakin 
”Hän lesken eessä nöyrtyi”, 
siitä asti on yhtä pidetty. Ei-
kä ole tullut kielivaikeuksia 
vaikka puhun Laitilan mur-
retta. Mutta vieläkin joskus 

Miniän mietteitä
toinen sanoo uuden sanan.

Rakastan murteita. Luu-
len melko hyvin ymmärtä-
vänikin.

Toisille ne tuottavat vai-
keuksia. Kävin ystävieni 
kanssa Ruissalossa tanssi-
massa. Toinen oli Raumalta, 
toinen rajan takaa Koivistol-
ta. Usein huomasin etteivät 
he ymmärrä toistensa puhet-
ta. Minä toimin tulkkina.

Oli muutaman vuoden 
Turun Karjalaisella näyttä-
möllä. Joskus minua luultiin 
karjalaiseksi, yritin haastaa 

Teitä palvelevat Loimaalla Turuntiellä
Valintatalon yhteydessä

Anita, Anssi ja Mikko

Keurusselän Niittylässä oli 
jo paljon aikaa nähnyt päre-
katto. Isäni päätti, että se on 
uusittava. 

Silloin yli 60 vuotta sitten 
päre oli maaseudulla ylei-
nen kateaine. Uutta pärettä 
oli aina saatavilla ja siihen 
aikaan järjestettiin yleensä 
pärekattotalkoot. 

Näin tapahtui mökilläm-
me Niittylässä, jonne naapu-
reita saapui talkoisiin. Olin 
13-14-vuotias ja osallistuin 
niihin. Muistan, että käy-
tettiin hoikkia galvanoituja 
pärekattonauloja ja pitkää, 
suoraa varvilautaa, jota siir-
rettiin aina yhden pärevar-
vin tultua paikoilleen. Äitini 
keitti talkooväelle lihasop-
paa ja ruokailun jälkeen työ 
jatkui. 

Illan tullen molemmat 
katon sivut olivat peittyneet 
tuoreista päreistä. Isäni maa-
lasi katon vielä punaiseksi 
jollakin katon kestävyyttä 
lisäävällä kyllästeellä, joka 

Kurkijokisia juttuja

Päretalkoot Karppisen uudisrakennuksen teossa Särkijärvellä. Kuva: Kurkijokimuseon ar-
kisto

Pärekattotalkoot 
ja kalareissu

toki oli nykykyllästeitä ym-
päristöystävällisempää. 

Mökkimme näytti minus-
ta tämän jälkeen erikoiselta. 
Oli punainen mökki, jolla 
punainen katto ja lisäväriä 
antoivat valkeat ikkunalau-
dat ja ovenpielet!

Keurusselän Ollilanlahti 
oli seudunkuulu kalaisuu-
destaan. Sinne isäni innok-
kaana kalamiehenä halusi 
pitkän siimansa laskea. 

Ajoimme perämoottori-
veneellämme kohti Mänttää 
vajaan kymmenen kilomet-
riä ja rantauduimme sileälle, 
loivasti järvestä nousevalle 
kalliolle. 

Madotimme noin 300 
koukkuisen pitkän siiman 
ja laskimme sen tuotapikaa 
Ollilanlahden kaislikkoisia 
rantoja noudattaen. Siima 
oli ollut vedessä vasta pari 
tuntia, kun isäni arveli, että 
sieltä muutamia koukkuja 
kokien jo saataisiin soppa-

tarpeet illan rantakalaan! 
Lähdin soutumiehek-

si ja lahti oli maineensa 
veroinen. Kymmenkunta 
koukkua kokien meillä oli 
pari komeaa kuhaa ja pulska 
ahven, jotka hyvin riittivät 
keittoon. Isäni korjasi nos-
tettujen koukkujen mado-
tuksen ja kiirehdimme kalan 
siivoukseen.

Isäni oli mestarillinen 
rantakalan keittäjä, jonka 
valttina oli voita säästämä-
tön keittotapa! Nautimme 
tuoreen rukiisen kanssa mai-
niota rantakalaa. Sen päälle 
uni tuli nuotion loimussa 
pelkällä silkokalliolla. 

Seuraavan aamun saa-
liiltaan senveroista pitkää 
siimaa en ole koskaan nos-
tanut. Oli kuhaa, ahventa, 
haukea ja lahnaa. Haavia 
tarvittiin yhtenään, eikä sii-
masta löytynyt syömättömiä 
matoja poispuhdistettaviksi. 

Kesä kun oli, meillä oli 
heti kalansiivoustalkoot 
rantakalliolle päästyämme. 
Suola se oli sen ajan säilöntä 
aine. Jäittämistä ei tunnettu 
vielä!

Paavo S. Vepsä
juuret Kurkijoella

parhaani mukaan.
Murteet herättävät into-

himoja, näyttämölläkin ki-
nasteltiin sanoista. Molem-
mat pitivät kiinni omastaan 
ja olivat oikeassa, saman 
pitäjän eri laidoilla jo murre 
muuttuu.

Savolainen ystäväni 
suuttui, kun rääkkäsin hä-
nen murrettaan. Kirjoitin 
runon savoksi, minkä minä 
sille voin, että se lähti omille 
teilleen.

Sanonkin että olen kir-
joittamiseeni syyntakeeton. 

Se tulee jostakin ja minä 
vain kirjaan sen.

Aina on avioliittojakin 
solmittu yli murremuurien 
ja minusta hyvä niin.

Viimeksi eilen juttelin 
Laitilassa asuvan Kurki-
joen tytön kanssa, mies 
Varsinais-Suomesta. Aiko-
muksemme on tavata Kur-
kijuhlilla. Siellä on muita-
kin tuttuja, vaikka minulla 
on tuo kasvosokeus joten en 
tunnista ihmisiä. Toivonkin 
että jos tunnistatte, tulkaa 
juttelemaan.

Juhlilla tavataan, toivoo

Sirpa
Aaltonen-Veikkolainen 
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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:

Tilaa 
Kurkijokelainen 

lahjaksi
allaolevalla tilauskortilla 

tai soittamalla 
toimitukseen 

p. 050-5213336

Asianajajia

Asianajotoimisto
HEIKKI RANTANEN OY

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

asianajaja, varatuomari
Heikki Rantanen

Kauppalankatu 9-11 B, Loimaa
p. (02) 762 2888, 0400 740550

toimisto@heikkirantanen.fi
www.heikkirantanen.fi

MUSIIKKIVÄEN
PALVELUPAIKKA

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

Murteella

Loimaan tori 120 vuotta.

Pistäydy torilla ostoksilla ja 
tapaamassa tuttuja.

Kuvia torin tapahtumista

      Loimaa ryhmässä. 

Puh.  040 7637265
Hirvikoskentie 219
32210 Loimaa

Kirsi Toivanen-Leimu
SKY-kosmetologi
parturi-kampaaja
meikkaaja-maskeeraaja

Väinämöisenkatu 10, puh. 02 - 76 36 840

Palvelemme:
arkisin klo 9- 20  (1.6. - 31.8. klo 9 - 19)

lauantaisin  klo  9 - 16
sunnuntaisin ja pyhinä  klo  10 - 14

Vesikoskenkatu 7, 32200 Loimaa
044-0306 004

www.bellomondo.fi 
Avoinna arkisin klo 9.30-17.30, la klo 9-14

Turuntie 3-5, 32200 LOIMAA
Puh. (02) 763 1615

Turuntie 61, 
32200 LOIMAA

• www.pihaportti.fi  •

Puh. 044 7442 300

Portti
avoinna
hyvään

palveluun!

1. taitava
2. huono käsistään 
3. lapset
4. apulainen ,lapset
5. mukava
6. yrittää ylettää
7. tue
8. ei saa mittää aikaan, koha 
könyviä
9. kankea , vaikea liikkeine
10. puute, pula

Murresanat koonnut Anja
Kurkijoen Ihojärven kylästä 
puhutusta murteesta

Konditoria-
kahvila 

Enni
Pitopalvelu

Ennissä osataan monenlaiset herkut: 
leivonnaiset, konditoriatuotteet, pitopalvelu, 
kahvila-myymälä.

Ennissä kaikki tuotteet valmistetaan käsin,
joten voimme varmistaa tuotteidemme 
parhaan laadun, tuoreuden ja yksilöllisyyden.

Vesikoskenkatu 18, Loimaa.
P. (02) 763 2242, 041 483 2592

ma-pe 
7.30-17.30, 
la 9.00-14.00

TERVETULOA!Mitä 

herkku
ja 

ikinä tar-

vitse
tkin, 

muista 

Enni!

Nauti varallisuudestasi
AsuntoJousto on laina, jonka avulla voit
hyödyntää asuntovarallisuuttasi haluamaasi
tarkoitukseen. Soita 0200 3000 (pvm/mpm)
ma–pe 8–20.

N
or

de
a 

P
an

kk
i S

uo
m

i O
yj

Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi


