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Puheenjohtajan 
tervehdys

O n marraskuu, vuo-
den pimein aika . 
Tänä aamuna - py-

häinpäivän aamuna - Kivijär-
ven kirkkoon oli saapunut 160 
harrasta kuulijaa hiljentymään, 
useimmat heistä muistelemaan 
edellisen pyhäinpäivän jälkeen 
poisnukkunutta läheistään . Jo-
kaiselle poisnukkuneelle syty-
tettiin kynttilä . Tänä vuonna 19 
sytytettyä kynttilää kertoi siitä 
surusta ja luopumisen tuskasta, 
jota 19 kivijärvisen tai juuriltaan 
kivijärvisen läheiset tuntevat 
tälläkin hetkellä . Kirkkokuo-
ro lauloi ihanista asuinsijoista . 

Kappalainen Timo Kemppaisen 
puhutteleva saarna jäi monien 
mieliin . Jonain päivänä tulee 
valon pilkahdus, toivo .

Messun ja ruokailun jälkeen 
moni suuntasi sukulaisten ja 
tuttujen haudoille vieden kynt-
tilän palaamaan . Haudoilla 
käynti pyhäinpäivänä yleistyi 
Suomessa toisen maailmanso-
dan jälkeen . Tiettävästi pyhäin-
päivä on viidenneksi suosituin 
kirkkovuoden pyhistä jouluaa-
ton, ensimmäisen adventtisun-
nuntain, joulupäivän ja kiiras-
torstain jälkeen .

Kustaa Vilkunan Vuotuinen 
ajantieto -kirja kertoo tähän 
aikaan liittyvistä henkien 
vierailuista ja työkielloista 

– puita ei saanut hakata eikä 
muitakaan kolinatöitä tehdä . 
Uskottiin pyhien miesten, au-
tuaiden marttyyrien, olevan 
liikkeellä . Heille lämmitettiin 
sauna ja valmistettiin parhaita 
ruokalajeja . Talonväki odotti 
sopivaa aikaa antaen pyhien 
miesten kylpeä ensin . Ruoka 
katettiin pöytään ja emäntä, 
joka viimeisenä lähti tuvasta, 
kutsui pyhät miehet syömään . 
Talonväen saunottua pyhät 
miehet lähtivät tuvasta ja ta-
lonväki saattoi nauttia aterian-
sa . Tällä tavalla emäntä takasi 
karjaonnensa koko vuodeksi .

Pyhäinpäivä oli myös päi-
vä, josta voitiin ennustaa seu-
raavan kesän säät . Pienikin 
auringonpaiste pyhäinpäi-
vän ja joulun välillä merkitsi 
kaunista kesäsäätä . Talonpoi-
kaismaailmassa marraskuun 
ensimmäinen oli vuoden 
viimeinen päivä . Seuraava 
päivä, sielujen päivä, oli uu-
den vuoden ensimmäinen 
päivä . Silloin muistettiin 
perheen vainajia . Agricola 

kutsui tätä päivää “kaikkien 
autuaiden uskovien sielujen 
päiväksi” . Päivän luonteeseen 
kuului olla aikaisin ylhäällä ja 
kyläläiset kilpailivat siitä, kuka 
ensimmäisenä sytytti tulen lie-
teen . Päivä oli myös hyvä vie-
railupäivä . Vieraita kestittiin 
parhaalla mahdollisella tavalla . 
Ellei kestitystä saanut, sai uhata 
esimerkiksi uunin särkemisellä . 

Kansanperinne on tärkeää . 
Sen valossa voimme piirtää 
mieliimme kuvia esi-isiemme 
ajasta ja elämästä . Paikallispe-
rinteen keruulla, jossa esimer-
kiksi Kivijärven perinnepiiri 
on kunnostautunut, pääsemme 
kivijärviseen entisajan eloon 
mukaan .

Omaisensa menettäneet ko-
kevat, että paljon jäi sanomatta, 
paljon jäi epäselväksi . Tietojen, 
tunteiden ja tarinoiden siirty-
minen kuulijalta toiselle, suku-
polvelta toiselle on hyvä asia . 
Eri asia on, jos kerrotaan mitä 
halutaan, kuullaan mitä halu-
taan, nähdään mitä halutaan 
tai keksitään mitä halutaan . 
Seuraavan kerran, kun sukusi 
kokoontuu, perheesi on kool-
la, tapaat isovanhempiasi tai 
puolisosi muistelee menneitä, 
ota kynä, tietokone, sanelin tai 
nauhuri esille ja tallenna tarinaa, 
naurua ja laulua . Jonain päivä-
nä se voi olla osa kansanperin-
nettä, osa paikallisperinnettä, 
osa Kotiportti-lehteä ja ennen 
kaikkea sinulle se valonpilkah-
dus, toivo .

Antoisia lukuhetkiä neljän-
nen Kotiportin parissa!

Kivijärvellä pyhäinpäivän 
iltana 2007

Risto Piispanen
puheenjohtaja
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Ajankohtaista

Risto Piispanen, puheenjohtaja  040 7415 621
Aaro Leppänen, varapuheenjohtaja  040 7708 013
Ilari Kotilainen, rahastonhoitaja  044 4597 821
Eeva Härmälä     040 5522 113
Lauri Kinnunen    040 7768 712
Helena Lehto     041 5072 340 
Leena Oinonen    040 7007 366
Ahti Särkinen     050 3597 254
Olli Turpeinen     040 7161 790
 
Sihteeri:
Pirkko Korpiaho-Hakala   044 4597 871

M u i s t a t k o 
H ä l l s t r ö -
min sisa-

rukset? Mitä tiedät Titanicista 
pelastuneesta kivijärveläisestä 
Juha Niskasesta? Entä arvelujen 
mukaan Isoon Tynnyrijärveen 
tipahtaneesta saksalaisesta 
pommikoneesta tai vanhoista 
talviteistä? Millainen oli Kivi-
järven vaakunaa suunniteltaes-
sa se toinen vaihtoehto? Näitä 
ja muutakin Kivijärveä ja kivi-
järveläisiä koskevaa aineistoa 
voit toimittaa johtokunnan jäse-
nille tulevien Kotiportti-lehtien 
tausta-aineistoksi tai 
lehdessä julkaistavaksi . 
Voit toivoa myös aiheita, 
joista kirjoittaisimme 
seuraavaan lehteen .

ISÄNNÄNVIIRIT

Kivijärven kotiseutuyhdis-
tys on teetättänyt lisää isännän-
viirejä, joita voi ostaa kirjastosta 
tai kunnanvirastolta . Viirejä on 
kahta kokoa . Lyhyempi viiri 
(50 x 400 cm) 8-11 metriä pit-
kään salkoon maksaa 45 euroa . 
Pitempi viiri (50 x 600 cm) 12-15 
metriä pitkään salkoon maksaa 
70 euroa . Kotiseutuyhdistyksen 
jäsenet saavat 5 euron alennuk-
sen yllämainituista hinnoista .

SYYSKOKOUS

Kivijärven kotiseutuyhdis-
tyksen syyskokous pidetään 12 . 
joulukuuta 2007 klo 19 koulu-
museolla (Valoharju) . Syyskoko-
uksessa hyväksytään seuraavan 
vuoden toimintasuunnitelma, 
jäsenmaksut ja talousarvio sekä 
jutellaan ajankohtaisista asiois-
ta . Yhdistykselle valitaan pu-
heenjohtaja ja jäsenet erovuo-
roisten tilalle . Kokouksessa on 
myytävänä sekä isännänviirejä 
että Kotiportti-lehtiä . Tervetu-
loa!

johtokunnan	yhteystiedot
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PÄREEN PARISSA
Aution riihi Juurikkaharjun kupeessa valmistuu hitaasti, mutta varmasti. 

Hankkeeseen ei  ole saatu ulkopuolista rahoitusta, joten riihen valmistuminen 
ei ole määräajoista kiinni. Heinäkuussa museopäivän yhteydessä pidetyt 

pärekatontekotalkoot keräsivät mukavasti osallistujia. Muuten miehet ovat 
kokoontuneet jatkamaan urakkaa omien töittensä ja aikataulujensa sen salliessa. 

Sen verran harvinaista tuo päreen käsittely tänä päivänä on, 
että kannattaa palata taaksepäin ajassa.

R akennusten kat-
taminen päreillä 
alkoi 1830-luvulla . 

Rautanaulojen tulo markki-
noille 1850-luvulla vauhditti 
pärekattojen valtakautta, jota 
kesti seuraavat sata vuotta. Mu-
seoviraston pärekatto-korjaus-
kortiston mukaan maaseudulla 
1930-luvun lopulla yli 83 pro-
senttia asuinrakennuksista oli 
pärekattoisia.

Aluksi päreitä valmistettiin 
käsityönä kiskomalla . Päre-
pölkky lohkaistiin puunuijan 
ja puukiilojen avulla kahdeksi 
puolikkaaksi, jotka halkaistiin 
kirveellä keskeltä kahtia . Näistä 

neljänneksistä poistettiin kuiva 
ja huonosti juokseva sydänosa 
veistämällä tai kiilaamalla . Sen 
jälkeen neljännekset lohkottiin 
kirveellä joko säteen tai vuo-
silustojen suunnassa noin tuu-
man vahvuisiksi säröksiksi eli 
salikkeiksi, joista sitten leveäte-
räisen puukon avulla kiskottiin 
3-4 millimetrisiä päreitä . Pärei-
den pituus oli noin yksi kyynä-
rä eli noin 59 senttimetriä .

Päreiden höylääminen 
miesvoimalla aloitettiin 1860-
luvun jälkipuoliskolla . Höylän 
runkona oli iso lankku, jonka 
keskiosaan terä oli asennettu . 
Lankkua edestakaisin liikutta-

malla saatiin pölkystä höylät-
tyä pärettä . Hitaan höyläyksen 
etuna oli päreen lohkeaminen 
syitä pitkin, mikä teki päreistä 
kestäviä . Pärehöyliä käytettiin 
myös vesi- ja tuulimyllyjen 
avulla, hevosvetoisina ja heilu-
riliikkeellä . 1900-luvun alussa 
pärehöylä kytkettiin höyryko-
neeseen tai maamoottoriin, sen 
jälkeen traktoriin ja sittemmin 
sähkömoottoriin . Kun kone-
voima tuli pärehöylien voi-
manlähteeksi, sai höylän runko 
rakenteen, joka sillä on tänäkin 
päivänä

Martti Paananen (oik.) ja Olli Turpeinen tekemässä päreitä.
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Pärepuiksi valittiin pitkiä, 
suoria, hitaasti kasvaneita tiheä-
syisiä puita, joiden oksisto oli 
karsiutunut mahdollisimman 
ylös . Maassamme on käytetty 
päreiden raaka-aineiksi kuusta, 
mäntyä tai haapaa paikallises-
ta valtapuusta riippuen . Peri-
mätiedon mukaan havupuut 
kannatti kaataa keskital-
vella alakuun eli laskevan 
kuun aikaan ja lehtipuut 
yläkuun eli nousevan 
kuun aikaan . Kaatokuu-
kausi oli yleensä maalis-
kuu . Haapapuun toinen 
kaatoaika oli alkukesällä 
juuri kun puu puhkeaa 
lehteen . Karsitut haapa-
rungot korjattiin metsästä 
kokonaisina . Tukit kuo-
rittiin ja katkottiin päreen 
mittaisiksi pölkyiksi vä-
hän ennen höyläämisen 
aloittamista .

Päreet höylättiin yleen-
sä kevätahavalla tuorees-
ta sulaneesta ja kuoritusta 
puusta . Yleensä pölkkyä 
käännettiin 120 astetta, 
jolloin jäljelle jäi kolmi-
kulmainen sydän, jota 

ei höylätty . Jos pärepölkky oli 
paksu, se halkaistiin neljään 
osaan ja osia höylättiin vuoro-
tellen molemmilta sivuilta sä-
teensuuntaisten tasalevyisten 
päreiden saamiseksi . Terävä 
terä ja oikea teräkulma helpot-
tivat höyläämistä . 

Pärekatonteko Kivijärvellä

Kotiseutujuhlaa vietettiin 
kesällä 2003 Autiossa Martta 
ja Hannes Leppäsellä . Juhlassa 
Hannes Leppänen kertoili talon 
historiasta, lahjoitti muutamia 
esineitä museoon sekä lupasi 
kotiseutuyhdistykselle vanhan 

riihen . Hannes ehti päättää 
maallisen vaelluksensa ennen 
siirtoa, joten  talonomistajat 
Kirsti ja Mauno Leppänen lah-
joittivat riihen ja se siirrettiin 
syksyllä 2006 Juurikkahar-
juun .

Hirsikehikko oleentui tal-
ven ajan museon kupeessa . 
Puita saatiin hankkeeseen 
lahjoituksena sekä Penttilän 
yhteismetsästä että Pitkärasis-
ta . Kevättalvella kotiseutuyh-
distyksen miehet kaatoivat ja 
kuljettivat haapapuut riihen 
lähistölle, jossa ne kuorittiin . 
Alkukesällä puut katkottiin 
pölkyiksi moottorisahalla sa-
malla kun Paanasen Martti 
Hoikanperältä syötti pölkkyjä 
Etelä-Pohjanmaalta hankki-
maansa pärehöyläänsä . Parissa 

Risto Piispanen ja Ahti Särkinen parkkaamassa ja sahaamassa.

Lahjoittaja Hannes Leppänen.
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päivässä päreitä valmistui muu-
tama motti ja päreet jätettiin 
kuivahtamaan riihen vierelle . 
Ennen varsinaisia pärekatonte-
kotalkoita miehet kokoontuivat 
muutamana päivänä tekemään 
laipiota, räystäitä ja ruoteita eli 
aluslaudoitusta .

Pärekatontekotalkoot al-
koivat museopäivän aamuna 
tellinkien teolla ja jatkuivat 
iltapäivään saakka . Pärekaton 
kimpussa uurastivat Markku 
Hakanen, Kalervo Hakkarainen, 
Kaino Kinnunen, Lauri Kin-
nunen, Kosti Lampila, Veikko 
Piispanen, Heikki Ruusuvirta, 
Ahti Särkinen ja Olli Turpeinen . 
Työnjohtajana ja pärepoikana 

– joukon nuorimpana - toimi 
Risto Piispanen, joka kipeän 
polvensa takia pysyi tällä ker-
taa maankamaralla . Kattami-
nen aloitettiin räystäältä, johon 
päreitä alettiin naulaamaan 
kupera puoli alaspäin . Työväli-
neinä vasaroiden ja naulojen li-
säksi oli pärerivien eli suomus-
ten linjaamista varten linjalauta, 
joka tuettiin kampalaudoilla 

eli käsivarsilla linjalaudan nos-
toa varten . Työ eteni rivi riviltä 
kohti harjaa neljän työparin 
voimin . Pärekatonteko on hi-
dasta puuhaa . Päivän aikana ei 
ihan harjalle asti päästy .

Talkootyö on mukavaa, kun 
mukaan saadaan riittävä määrä 
toimijoita . Omista töistä ja as-
kareista on saatava irrotetuksi 
aikaa joskus hyvinkin lyhyellä 
varoitusajalla . Talkootoiminta ei 
aina ole helppoa . Riihen kiviuu-
nin teossa ja katon loppuvalmis-
teluissa on syksyn aikana ollut 
mukana muutamia henkilöitä . 
Lisäksi yhdet isommat talkoot 
pidettiin, kun miehet naulasivat 
loput päreet paikoilleen . Katon 
toinen puoli saatiin valmiiksi ja 
toista alkuun noin puolentoista 
metrin verran . Muovi on viri-
tetty katon suojaksi, joten talvi 
saa tulla .

Eri vaiheissa riihitalkoisiin 
ovat osallistuneet katonteko-
talkoomiesten lisäksi ainakin 
Martti Hankajoki, Toivo Kinnu-
nen, Jussi Korpi, Sulo Kotilai-
nen, Martti Paananen, Ilari Piis-

panen, Jussi Piispanen ja Esko 
Rouhiainen, puuta kun on kaa-
dettu, karsittu, siirrelty, kuorit-
tu, sahattu, katkottu ja höylätty 
ja kiviä siirrelty ja nosteltu . 

Koska keskeneräistä työtä 
ei saa arvostella, ei liene vielä 
kiitostenkaan aika . Jatketaan 
vuonna 2008!

Pirkko Korpiaho-Hakala

Taimi Leppäsellä on paljon muistoja Aution riihestä.

Lauri Kinnunen katonteossa.
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K ivijärven kunnal-
linen itsehallinto 
sai alkunsa 140 

vuotta sitten.
Vuonna 1858 perustettiin Ki-

vijärvi -nimisestä kappeliseura-
kunnasta itsenäinen kirkkoher-
rakunta eli seurakunta .  

Vuoden 1865 kunnallisase-
tus erotti kunnallisen itsehallin-
non seurakuntien hallinnosta ja 
määritteli kunnan toimivallan 
ja hallintoelimet . Jokaisen itse-
näisen seurakunnan ja kappelin 
tuli muodostaa itsenäinen kun-
ta . Asetuksessa määrättiin myös, 
että kunnan muodostaminen 
oli toimeenpantava kaikissa 
muissa paitsi Lapin kihlakun-
nan kunnissa kolmen vuoden 
kuluessa asetuksen antopäiväs-
tä, joka oli 06 .02 .1865 .     

Uuteen kunnallishallintoon 
siirtyminen otettiin Kivijärvel-
lä esille jo asetuksen julkaisu-
vuonna 09 .12 .1865 pidetyssä 
kirkonkokouksessa, jossa ase-
tettiin komitea valmistelemaan 
esitystä kunnallishallinnon toi-
meenpanemista varten .  

Vuoden 1868 alkuun men-
nessä oli ehdotus kunnallis-
hallintoon siirtymisestä valmis 
ja 27 .01 .1868 Pappilan tuvassa 
pidetyssä pitäjänkokouksessa 

valittiin Kivijärven kunnan en-
simmäiset kunnallisasetuksen 
mukaiset luottamushenkilöt: 
kuntakokouksen esimies, vara-
esimies, kunnallislautakunnan 
esimies ja varaesimies . Kun-
nallislautakunnan esimiehen 
palkaksi määrättiin kuusi tyn-
nyriä viljaa pitäjänmakasiinista 
ja 4 % ylöskannosta, josta myös 
lautakunnan jäsenten palkkiot 
maksettiin . Kuntakokoukseen 
saivat osallistua kunnan alu-
eella asuvat  kunnallisveroa 
maksavat asukkaat . Palkattua 
henkilöstöä kunnalla ei tuol-
loin ollut .   

Monenlaista on 140 vuoden 
aikana ehtinyt tapahtua . Emä-
pitäjästä on erotettu Kinnulan 
kunta v . 1913 ja osa Kannonkos-
ken kuntaa v . 1934 . Kuntakoko-
uksen tilalle on tullut vaaleilla 
valittu kunnanvaltuusto ja -hal-
litus ja lautakunnat, ensimmäi-
set  valtuustovaalit pidettiin 
1919 . Lisää kunnan historiasta 
voit lukea Kivijärven kirjasta ja 
muistitietoa Het pikkusevver-
ran paljo: Kivijärven Perinne-
piirin tallentamaa muistitietoa 

-kirjasta . 
Nyt on juhlan aika ja juh-

lavuoden tapahtumien toivon 
koskevan kaikkia kuntalaisia, 

kesäasukkaita, matkailijoita, 
yhdistyksiä ja kunnan eri sek-
toreita . Kunnanhallitus päätti 
haastaa kunnassa toimivat eri 
järjestöt ideoimaan juhlavuo-
den teemakuukausia tyyliin 

”soiva heinäkuu”, ”syyssadon 
syyskuu”, ”liikkuva lokakuu” 
ja teemojen huomioimiseen 
omissa tapahtumissaan .  Tee-
maehdotuksia voit lähettää joko 
www .kivijarvi .fi palautesivun 
kautta tai puhelimitse kunnan 
vaihteeseen (014) 459 7811 . 

Toivotan niin kuntalaiset 
kuin vapaa-ajan kivijärviset 
tervetulleiksi eri tahojen järjes-
tämiin juhlavuoden tapahtu-
miin sekä tutustumaan oman 
paikkakunnan nähtävyyksiin ja 
harrastusmahdollisuuksiin .

Toivon, että meistä kaikista 
löytyy yritteliäisyyttä ja luo-
vuutta tehdessämme yhdessä 
entistä parempaa Kivijärveä 
asua, tehdä työtä ja viettää va-
paa-aikaa . 

Miellyttävää ja tapahtumari-
kasta juhlavuotta 2008 .

Taina Kokkinen
kunnanjohtaja

Lähde: Kivijärven kirja

Kunnan täyttäessä 130 vuotta vuonna 1998 perinteisten tapahtumien lisäksi 
vietettiin Väinö Havaksen syntymän 100-vuotisjuhlaa elokuussa ja varsinaista 

kunnan juhlaa 10. lokakuuta. Aamupäivän juhlavaltuustossa paljastettiin 
valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajien kuvat. Päivä jatkui 

jumalanpalveluksella klo 12, ruokailulla ja varsinaisella juhlalla klo 14. Muistamiset 
ohjattiin opiskelijoiden stipendirahastoon. Juhlapuheen piti Mauri Pekkarinen 
ja pianomusiikkia esitti Erik T. Tawaststjerna. Lisäksi perinnepiirin aikaansaama 

Vietsaaren näkötorni avattiin yleisölle syksyllä 1998. Kunnan täyttäessä 135 
vuotta ja koululaitoksen täyttäessä 130 vuotta juhla pidettiin 12.10.2003. 

Juhlapuheen piti Erkki Laatikainen ja pianomusiikkia esitti Kirsti Huttunen. 
On jälleen juhlan aika kunnan täyttäessä täysiä kymmeniä.

Historian	havinaa
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Koululaitoksen arkistosta poimittua...

K oulujen arkistojen järjestelyn yhteydessä on noussut esille monta mielenkiintoista asiakir-
jaa. Hilkka Nikitin toimitti lehteemme niistä muutamia, jotka valoittavat koululaitoksen 
historiaa. Lisää aineistoa tulee jatkossa olemaan  myös koulumuseossa tutustuttavissa.
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Saapunut postitse 29 .9 .1971
dan:o 46/Ec11

Koulutilin selvitystä varten 

Ovatko Heinolahden koululle hankitut juuriharja (tos . K 1549), vino-
varsiharja ja rikkalapio (tos . K2345) ja katuharjat (tos . K109) hankitut 
siivouskäyttöön

Pyydetään vastausta mahd . pian .
     Kivijärven kunnanhallitus 

Saapunut 15/3-53
numero 6/rd

Pyyntö

Opettajia pyydetään il-
moittamaan lasten mukana 
koteihin, että Mannerheimlii-
ton Kivijärven osasto järjestää 
kotivalmiuskurssit entisille, 
nykyisille ja tuleville morsia-
mille . Ikäraja 17 vuotta . Luen-
not koskevat terveydenhoitoa, 
kodinhoitoa, elämänuran 
valintaa, nuoren naisen kehit-
tymistä, avioliiton ongelmia, 
lapsen kehitystä, ruokintaa, 
äitiyshuoltoa ja erilaisia avus-
tuslakeja . Kurssit ovat pap-
pilan seuratuvassa 23-26 pnä 
maaliskuuta ollen arki-iltaisin 
klo . 18 .30-21 ja keskiviikko-
na, joka on Marianpäivä, olisi 
yhteinen jumalanpalvelus ja 
sen jälkeen luennot klo 13-16 . 
Kursseja johtaa piirin terveys-
sisar . Kurssit ovat maksutto-
mia .

Kunnioittaen

P .Linnansaari
osaston puheenj .
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Koululaitoksen arkistosta poimittua...

Saapunut postitse 23 .4 .70
Da n:o 15/Ec

Ote Kivijärven kunnan kansakou-
lulautakunnan huhtikuun 21.päi-
vänä 1970 pitämän  kokouksen 
pöytäkirjasta.

2 .pykälä

Koulujen ravintomenot 
syksyllä 1969

   Todettiin, että koulujen ra-
vintomenot oppilasta kohden 
syksyllä 1969 ovat seuraavat: 

Heinolahti 69p, Heitjärvi 75p, 
Hoikka 63p, Keskuskoulu 60p, 
Lokakylä 61p ja Talviaislahti 
89p .

    Edelleen merkittiin tiedok-
si, että keskuskoulun ravinto-
menot 5 .1-31 .3 .1970 välisenä 
aikana ovat n 58-59p .

    Lautakunta ei katsonut täl-
lä kertaa aihetta ryhtyä toimen-
piteisiin . Kuitenkin seurataan 
edelleen tarkoin ravintomeno-
jen kehitystä eri kouluilla .

    Tämä pykälä lähetetään 
tiedoksi kunnan kansakouluil-
le . 

----------------------------

Asianmukaisesti allekirjoite-
tusta ja tarkistetusta pöytäkir-
jasta kirjoitetun otteen oikeaksi 
todistaa:

Kivijärvellä huhtikuun 
22 .päivänä 1970

Virallisesti: 
Jussi Männikkö

sihteeri
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NUORTEN TALKOOT   Kirjeen sisältöä ei saa saattaa sivullisten tietoon.
HELSINKI
POSTILOKERO 209           

 
Postileiman päivänä 1944

Arvoisa Koulun Johtaja .

Kouluhallitukseen ja Nuorten Talkoisiin on vedottu eräässä erittäin tärkeässä asiassa . Esitämme sen 
Teille luottamuksellisesti seuraavassa samalla toivoen saavamme Teiltä apua sen hoitamisessa .

Armeijan autopilkevarastot tarvitsevat pikaista täydennystä, jota ei voida kyllin nopeasti aikaansaa-
da tavallista tietä . Tämän johdosta on herännyt ajatus autopilkkeiden valmistamisesta armeijalle koulu-
jen välityksellä nuorten talkootoiminnan puitteissa . Vakavan harkinnan ja monien neuvottelujen sekä 
eräissä kouluissa suoritettujen kokeiden jälkeen on nyt laadittu suunnitelma, jonka avulla uskomme 
armeijan saavan tarvitsemansa autopilkevaraston täydennyksen . Saadut kokemukset osoittavat, että 
tämä yritys yleensä onnistuu, ja lapset ovat siihen innostuneita . Joillakin kouluilla se saattaa kyllä 
tuottaa melkoisia vaikeuksia, mutta ne eivät ole yleensä voittamattomia . Kun tässä on kysymyksessä 
armeijaa ja koko puolustustaisteluamme koskeva asia, uskomme kuitenkin jokaisen yrittävän parhaan-
sa . Suunnitelma on seuraava:

Kouluhallituksen luvalla järjestetään kaikissa maamme kansakouluissa huhtikuun 11 . -toukokuun 
10 . päivien välisenä aikana autopilkekilpailu, johon voidaan koulun johtokunnan luvalla käyttää (ra-
joitetussa määrässä) voimistelu-, urheilu- ja käsityötunteja . Koulut osallistuvat kilpailuun kolmessa 
sarjassa: 1) 75 oppilaan koulut, 2) alle 75 oppilaan koulut ja 3) supistetut koulut . Kilpailuehdot ovat 
samat kaikissa sarjoissa . Kilpailu järjestetään seuraavaan tapaan:

1 . Opettajan määräämänä päivänä, mikäli suinkin mahdollista jo kilpailun alkupuolella, oppilaat 
tuovat kouluun tai muuhun opettajan määräämään paikkaan kukin vähintään 10 kuivaa (ylivuotista) 
metrin pituista, keskipaksua koivuhalkoa . Tämä määrä riittää yhden pilkehehdon valmistukseen . Hal-
kojen on oltava kunnollisia, sillä laho puu ei kelpaa autopilkkeeksi . Siellä, missä siihen on mahdolli-
suutta, voi koulu, opettajan harkinnan mukaan, hankkia tarvittavat puut muulla tavoin .

1 .Jonain opettajan määräämänä päivänä ryhdytään pilkkeiden valmistukseen . Työ tapahtuu seu-
raavasti: Halot kuoritaan kuorimaraudoilla tai kirveillä, joita oppilaat tuovat kotoaan . Paitsi tuohta on 
myös sen alla oleva kuorikerros poistettava . Tämän jälkeen halot sahataan 5-6 sm pituisiksi pätkiksi, 
jotka pienitään kirveillä tai vesureilla (kassaroilla) 4-5 sm paksuisiksi pilkkeiksi . Jos sirkkeli on saata-
vissa, on sahaus parasta suorittaa sillä . Sirkkelin käyttäjäksi on luonnollisesti saatava tottunut aikuinen 
henkilö, jottei aiheutuisi mitään tapaturmia . Sirkkelin saamisesta koulun käytettäväksi voi neuvotella 
Suurtalkoiden paikallisen talkoopäällikön kanssa, joka on saanut Suurtalkoiden johdolta kehotuksen 
avustaa kouluja pilkkeiden valmistuksessa hankkimalla joko maksuttomasti tai maksua vastaan sirk-
kelin ja työvoiman sen käyttämiseen . Jollei sirkkeliä ole saatavissa, on sahaus suoritettava käsisahoilla . 
Tällöin on valmistettava tarkoitusta varten sopivat sahapukit ja sahojen tulee olla kunnollisia . Varttu-
neiden oppilaiden suorittama käsinsahaaminen sujuu kätevästi . - Valmistuneet pilkkeet on kuivattava 
perusteellisesti riihessä, saunassa tai kotona uunin päällä . Kuivien pilkkeiden hehtopaino on n . 32 kg . 
Jos halot ovat todella ylivuotisia ja pilkkeiden valmistus suoritetaan niin, etteivät ne valmistuessa kostu, 
saadaan pilkkeet nopeasti kuiviksi . Tuoreista haloista pilkkeitä ei saa valmistaa .
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Koululaitoksen arkistosta poimittua...

N:12
Saap . 3 . 11 . 39

Näiden ohjeiden, jotka tä-
ten hyväksytään käytettäviksi 
väestönsuojelun valmisteluissa, 
tarkoituksena on selvittää vä-
estölle, miten ilmahyökkäysten 
varalta on valmistauduttava ja 
miten ilmahyökkäyksen sattu-
essa on meneteltävä .

Sisäasiainministeriössä, 
syyskuussa 1939 .

Väestönsuojelupäällikkö
K e n r a a l i l u u t n a n t t i  

 AARNE SIHVO

Asutuskeskuksissa on jo-
kaisen kansalaisen omalta 
kohdaltaan valmistauduttava 
siihen, että hän on ilmavaaran 
uhatessa suojautumiskykyinen . 
Hänen on siis tunnettava suoje-
lutoimenpiteet ja ryhdyttävä jo 
ajoissa niiden vaatimiin valmis-
teluihin . 

A. Valaistuksen säännöstely

Jokainen huoneiston haltija 
on vastuussa siitä, että hänen 
huoneistonsa ikkunat voidaan 
pimeänä vuorokaudenaikana 
peittää niin, ettei valoa näy 
ulos . Peittäminen suoritetaan 
valoa läpäisemättömillä kan-
gas- tai paperikaihtimilla taikka 
valoa läpäisemätöntä paperia 
eli kangasta kiinnitetään ikku-
noihin . Huoneista, joita ei tar-
vitse valaista pimeänä aikana, 
poistetaan kaikki sähkölamput 
pidikkeistään . Sähkön jakelun 
keskeytymisen varalta on han-
kittava varavalaisimiksi kyntti-
löitä, yms .

Moottoriajoneuvojen 
sisävalaistus on pidettä-
vä sammutettuna . Etu-
valaisimet on peitettävä 
erityisillä himmennys-
laitteilla tai niiden puut-
tuessa lasin sisäpuolelle 
asetettavalla paksulla 
sinisellä, aukottomalla 
paperilla tai kankaalla . 
Takalyhty ja jarruvalo 
on varustettava suo-
jalla, joka estää valon 
näkymästä ylöspäin . 
Viranomaiset antavat 
yksityiskohtaisemmat 
määräykset ajoneuvojen 
valojen käytöstä .

Talojen portaikkojen, kaup-
paliikkeitten, ravintoloitten, 
yms . laitosten alaovien valais-
tus estetään ovia avatessa nä-
kymästä ulos siten, että portaik-
koon asetetaan ovesta sopivan 
etäisyyden päähän valoa läpäi-
semätön verho .

Ulkovalaistus pidetään 
yleensä sammutettuna vält-
tämättömiä liikennevaloja 
lukuunottamatta . Tarkemmat 
määräykset ulkovalaistuksen 
säännöstelystä antavat viran-
omaiset .

B. Väestönsiirrot

Perheen huoltajan tulee 
valmistautua siihen, että hän 
voi, saatuaan viranomaisilta 
kehotuksen, lähettää turvalli-
semmalle seudulle ne perheen 
jäsenet, joiden oleskelu asutus-
keskuksessa ei ole välttämätön, 
kuten lapset, sairaat ja vanhuk-
set . Vastaanotto määräpaikassa 
on etukäteen järjestettävä . Siir-
to tapahtuu käyttämällä omia 
kulkuvälineitä tai rautateitten, 

laivojen ja linja-autojen vaki-
tuisia tai ylimääräisiä kulku-
vuoroja . Viranomaiset voivat 
suorittaa ennakolta kyselyn 
vapaaehtoisesti siirtyvistä sekä 
tarpeen mukaan myös järjestää 
yksityiskohtaisesti siirrot . 

Sotatilan aikana viranomai-
set voivat järjestää myöskin 
pakollisen väestönsiirron . Siir-
rettävillä tulee olla mukanaan 
vara-alusvaatekerta, huopa, 
ruokailu- ja peseytymisvälineet 
sekä kahden päivän muona . 

C. Paloturvallisuustoimen-
piteet

Ullakolta on poistettava 
kaikki tulenarka tavara, kuten 
löysä paperi, lastuvilla ja muut 
pakkausaineet, tyhjät puulaa-
tikot, helposti palavat patjat ja 
huonekalut yms . Ullakolla säi-
lytettävä tavara on ehdottomasti 
pidettävä hyvässä järjestykses-
sä, pienet esineet on asetettava 
tiiviisiin laatikoihin ja ullakon 
jokaiseen soppeen täytyy olla 
vapaa pääsy . Käytävissä ei saa 
säilyttää mitään tavaraa .

OHJEITA  
ILMAHYÖKKÄYKSEN 

VARALTA
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Lautaiset ullakon välisei-
nät tulee, mikäli mahdollista, 
korvata metalliverkkoseinillä 
palovaaran vähentämiseksi ja 
vapaan näköalan saamiseksi 
ullakon eri osiin . Ullakon puu-
osat ja sinne jäävät puulaatikot 
tulee sivellä erityisillä sytty-
mistä ehkäisevillä aineilla tai 
sementti- taikka kalkkivellillä . 
Palopommin tunkeutumisen 
vaikeuttamiseksi ja palon leviä-
misen ehkäisemiseksi on palo-
lattia, mikäli välikaton kanto-
kyky sallii lisäkuormituksen, 
vahvistettava betonikerroksella 
tai lappeelleen asetetuilla, toi-
siinsa kiinni muuratuilla tiileillä 
taikka palava täyte on peitettä-
vä n . 5 cm:n paksuisella hiekka 
tms . kerroksella .

Talonomistajan tulee hank-
kia palopommien ja niiden 
aiheuttamien palonalkujen tu-
kahduttamista varten:

 - ullakoille, helposti kä-
sille saatavaksi sankoruiskuja, 
palosankoja, vesisäiliöitä (200-
1,000 l ), kuivaa hiekkaa sisäl-
täviä laatikoita ja lapioita sekä 
mikäli mahdollista vesiposti 
letkuineen, ja useampikerrok-
sisten talojen ylimpiin kerrok-
siin vesisäiliöitä ja palosankoja 
sekä hiekkaa sisältäviä laatikoi-
ta;

 - talon (korttelin) ryh-
män käytettäväksi raivauska-
lustona rautakankia, murto-
rautoja ja palokirveitä sekä 4’’ 
rautanauloja . 

 Lisäksi on talonomista-
jan toimesta varattava hiekkaa 
helposti saatavaksi, ja talon 
asukkaitten tulee pitää sodan 
aikana kylpyammeensa ja muut 
suuret astiat alati vedellä täytet-
tyinä .

 

D. Väestön suojautumispai-
kat.

Asetuskeskuksen asukkaita 
varten voidaan rakentaa väes-
tönsuojia joko kivitalojen kel-
lareihin tai erilleen taloista tai 
valmistaa suojapaikkoja, kuten 
avonaisia ja katettuja suojahau-
toja tai hiekkasäkeistä taikka 
lankuista ja maasta, sepelistä 
tms . rakennettuja sirpalesuo-
juksia, jotka sijoitetaan asutus-
keskuksien puistoihin, avarille 
pihoille tai laitaosien maastoon . 
Väestö voi suojautua myös asu-
tuskeskuksien lähimaastoon, 
jossa oleskelu on etukäteen val-
misteltava .
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Saapunut 16/9-60
numero 29/Rc

Kivijärvi 14 .9 .60
Kansakoululautakunta 
N:o 189-199

Viite: Tarkastajan kirje 10 .9 .60
Asia: Kuulakärkikynien käyttö

Kivijärven kunnan kansakouluille

   Viitekohdassa mainitun kirjeen mukaan ovat 20 .1 .1950 annetun kouluhallituksen kiertokirjeen 
määräykset kuulakärkikynien käytöstä edelleenkin voimassa koululaitoksessa kansakoululaitos 
mukaan luettuna . Ko . kiertokirje perustuu asetukseen (30 .12 .1942 N:o 1117/42 :een 15 pykälään, 
jossa säädetään kirjoituspapereista ja -tarvikkeista . Kehoitan opettajia mainittuun kiertokirjeeseen 
tutustumaan . 

    Kynien käytössä niin opettajien kuin oppilaidenkin keskuudessa on päässyt koulutyössä se-
kavuutta syntymään . ”Tietysti kaupallisuuden ja mukavuudenhalun ansiosta . Ainakin jokaisen 
opettajan on tiedettävä, mikä on virallinen asiakirja (myöskin päiväkirja on sitä) ja mikä yksityinen . 
Yksityiskäytössä on kynän valinta tietysti vapaa .”

  merk . E .Sanila      Aaro Repola
    puh .joht .                                                                                 sihteeri

PILLERIPURKKI JA AMBULANSSI
Kyllikki Toikkanen luovutti pienellä painostuksella poikansa kouluaineen 

julkaistavaksi saatuaan Juha-pojalta siihen luvan. Tarinan on kirjoittanut siis Juha 
Toikkanen, tai kuten tarinan alussa oli - Juha von Toikkanen. Liekö kirjoittaja ollut 
jonkun verran toisella kymmenellä, sitä ei kukaan muista. Tarinassa on kuitenkin 

sitä jotain! Tällä hetkellä vuonna -62 syntynyt Juha toimii opettajana Jyväskylässä.

O lipa kerran nainen . 
Hän oli hyvin su-
rullinen, niin surul-

linen, että meni kerran apteek-
kiin . Hän sanoi: 

-Hyvää päivää
Myyjä sanoi:

-Hyvää päivää ja mitä saisi 
olla?

Nainen yritti näyttää hyvin 
väsyneeltä ja sanoi:

-Minä en ole saanut unta vii-
me aikoina ja minun pitäisi saa-
da unipillereitä .

Myyjä sanoi, että katsotaan-

pas ja toi hänen eteensä viisi 
erilaista unipilleripurkkia . Nai-
nen otti yhden, maksoi ja lähti 
tiehensä . Kotona nainen katseli 
pitkään pilleripurkkia ja ajatteli . 
Hän ajatteli maailmanmenoa ja 
kuinka huonosti elämä oli hä-
neltä mennyt . Hän teki päätök-
sen, otti pilleripurkin, aukaisi 
kannen, otti sieltä 24 pilleriä ja 
söi ne . 

Seuraavana päivänä tuli 
hänen hyvä ystävänsä kylään . 
Hän soitti kelloa, mutta kukaan 
ei aukaissut ovea . Hän koetti 

ovea; se oli auki . Hän meni si-
sään ja kirkaisi . Hän meni pu-
helimen luo ja soitti sairaalaan .

-Äkkiä ambulanssi Kuole-
mankatu kuuteen, hän sanoi .

Viiden minuutin päästä tul-
la porhalsi ambulanssi . Se oli 
valkoisen punainen ja piti hur-
jaa meteliä . Ambulanssista tuli 
miehiä . He hakivat naisen ja 
lähtivät . 

Mennessä ei ambulanssin 
torvi huutanut .

Juha Toikkanen
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1 840-luvun vaiheilla asui 
Viitasaaren ja Kivijärven 
rajamailla Tuomas Kor-

honen niminen mies . Hän oli 
kaikin puolin rotevatekoinen ja 
muutenkin kuuluisa, sillä hän 
kuulemma ei pelännyt mitään . 
Siihen aikaan olivat vielä Vii-
tasaaren ja Kivijärven rajamaat 
hyvin harvaan asuttuja salaseu-
tuja, joten metsissä elivät villinä 
kaikenlaiset pedot, kuten kar-
hut . Karhu olikin suurin vitsa-
us silloisille asukkaille . Karhut 
raatelivat melkein joka kesä 
lehmiä ja lampaita . Silloin eläi-
met olivat vielä vapaasti metsis-
sä. Ei tunnettu aitauslakia kuten 
nyt meidän päivinämme . 

Silloiset asukkaat rupesivat 
oikein mielihyvissä karhu-
jahtiin . Aseenaan he käyttivät 
keihäitä ja suustaladattavia 
rihlapyssyjä, mutta usein saalis 
oli laiha . Kun miehet tapasivat 
karhun, niin enimmäkseen 
jouduttiin lähtemään pakosalle, 
sillä aseistus oli heikko . Joku 
miehistä tähtäsi rihlakolla kar-
hua, mutta se ei lauennut tai 
sitten osui heikosti ja sen arvaa, 
miten karhu tuli pahalle tuu-
lelle, kun se haavoittui . Ei aut-
tanut kuin lähteä pakosalle . Ja 
näin täytyi luopua yrityksistä . 
Metsän herra sai vain edelleen 

liikkua vapaana . Kävipä kar-
hu joskus tarkastamassa aivan 
pihanurkissakin . Sitten saatiin 
kuulla, että Tuomas Korhonen 
on kaatanut monta karhua, ja 
niin päätettiin, että se mies on 
saatava karhujahtiin . 

Päätettiin, että mies han-
kitaan mukaan vaikka millä 
keinolla, jotta vain päästäisiin 
eroon noista pedoista . Vuoden 
1842 vaiheilla saatiinkin mies 
käsiin ja kerrottiin hänelle: ”Te 
kuulemma olette se kuuluisa 
karhunkaataja” . Mies vilkaisi 
alta kulmien ja sanoi harvak-
seen: ”Oikeinko te pelkäätte 
mokomaa elukkaa? Tappaahan 
tuon mies vaikka sulin käsin, 
kun se niikseen tulee .” Savu-
pirtissä oli koko illan vilkasta 
keskustelua . Puhuttiin karhun 
kaadosta ja muista voimajutuis-
ta . Aamulla varustettiin eväät ja 
kaatoryypyt mukaan, sillä ei-
hän vanhan ajan mies lähtenyt 
erämatkalle, jollei hänellä ollut 
omatekoista pontikkaa kontissa . 
Sitten miehet lähtivät metsään . 

Noin puolen päivän aikaan 
tavattiin suurikokoinen karhu . 
Miehet sanoivat: ”Näytä nyt, 
miten se kaadetaan .” Tuomas 
Korhonen lähti astelemaan 
kohti karhua, joka seisoi kah-
della jalalla ja näytti hyvin vi-

haisen näköiseltä . Tuomas Kor-
honen puhui: ”Älä nyt kovin 
pöyhistele, sillä et sinä mitään 
tee .” Mutta toisia miehiä rupesi 
pelottamaan, että nyt käy mie-
helle hullusti, kun ei ole mitään 
asetta ja menee vain karhua 
kohti . He huusivatkin jo hänel-
le: ”Tule, hyvä mies pois, ennen 
kuin se on sinut tappanut!” 

Silloin Tuomas Korhonen 
näytti miehille, mihin hän pys-
tyi: Hän meni aivan karhun vie-
reen, vaikka sen suu oli avoin-
na, ja työnsi toisen kätensä sen 
suuhun ja sanoi: ”Pure, jos luu-
let, että tämä on lampaan jalka!” 
Mutta karhu ei voinut tehdä 
mitään . Tuomas huusi toisille, 
että tulkaa vain tänne, ei tämä 
mitään tee . Kun miehet tulivat 
luokse, niin karhu oli kuollut 
miehen käsi suussa . Tämän 
jälkeen puhuttiin Tuomas Kor-
hosesta paljon, sillä hänellä oli 
muitakin aivan uskomattomia 
tekoja . Hän ei pelännyt mitään . 
Hän käytti myös karhun kurk-
kutorvea lääkkeiden valmistus-
välineenä . Niinpä vaarillani on 
eräs sellainen, jonka Tuomas 
Korhonen on antanut vaarini 
äidille, ja jolta vielä tänäkin päi-
vänä valmistetaan lääkkeitä . 

Matti Kotilainen

Tämä ”aarre” löytyi koulun arkistomapeista, joita Hilkka Nikitin kävi läpi 
järjestellessään arkistoa. Tarinan sankari on Tuomas Korhonen – mies, 

joka ei pelännyt mitään. Hänestä kirjoitti Matti Kotilainen v.  1954 
enonsa Hannes Holmin kertoman mukaisesti.

MIES JOKA EI  
PELÄNNYT MITÄÄN

Koululaitoksen arkistosta poimittua...
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OPETTAJA SALMEA 
MUISTELLEN

M inulla on ol-
lut ilo saada 
veljeltäni jo 

muutaman joulun alla lahjaksi 
Kotiportti-lehti. Suurella mie-
lenkiinnolla sen olen kannesta 
kanteen lukenut . Ajatuksissa 
olen kulkenut tuttuja paikkoja, 
tavannut tuttuja ihmisiä . Kiitos 
hyvästä lehdestä .

Lehdessä muisteltiin vii-
meksi kivijärveläisiä opettajia . 
Huomasin, ettei kukaan ollut 
maininnut Juho Vihtori Salmea . 
Hän toimi kirkonkylän kou-
lulla yläluokkien opettajana 
kevättalveen 1937, jolloin hän 
sairastui ja muistaakseni kuoli 
samana vuonna .

Ajatellessani asiaa totesin, 
että me hänen viimeiset oppi-
laat olemme niin iäkkäitä, ettei 
juttua tahdo enää paperille 
tulla . Aloittaessani koulua Ki-
vijärvellä syksyllä 1935 oli siellä 
kirkonkylässä kolme opettajaa: 
Hilma Noronen (Hakkarainen), 

Helmi Tainio ja J .V .Salmi .
Opettajana Salmi oli rauhal-

linen . Tehdäänpäs nyt, luetaan-
pas nyt, jospas nyt kuunteli-
sitte . Yrittäkääpä lukea läksyt . 
Pitkien koulumatkojen takia, 
öljylamppujen valossa ja pie-
nissä asunnoissa se ei aina ollut 
helppoa ja hän ymmärsi sen . 
Samoin sen, että joskus piti jon-
kun oppilaan olla kotona, että 
äiti pääsi esimerkiksi kauppaan . 
Kun poissaolon syy oli, että ”en 
joutanut”, hän usein sanoi:

-Olikos äidillä leipomus?
Kovilla pakkasilla sai pit-

känmatkalaiset jäädä kotiin . 
Penttilänkyläläiset syksyn ja 
kevään rospuuttoaikoina . Ja 
kun yläluokan pojat menivät 
keväällä parkkuulle ja uitolle, 
senkin hän ymmärsi .

Hän oli tutkinut Kivijärven 
historiaa ja ainakin minua - 
vasta paikkakunnalle tulleena 

-  asiat kiinnostivat . Hän kertoi 
Hannonsalmen luolista . Siitä, 
että Kivijärven ensimmäiset 
asukkaat olivat asuneet Kan-
gas-Kotilan paikalla . Kaikkein 
mielenkiintoisin tarina oli Hii-
denniemen synnystä . Kun jär-
venrantoja alettiin asuttaa, oli 
siellä sitä ennen asunut Ukko 
Hiisi, se oli ollut hänen aluet-
taan . Hän suuttui asutuksen 

tulosta ja mätti Hiidenniemen 
rannat täyteen suuria kivenloh-
kareita sanoen:

-Joka rannalle ette mökkiän-
ne tee .

Vakuudeksi opettaja vielä 
sanoi:

-Jos ette usko, menkää kesällä 
katsomaan Ison-Saihonsaaren 
rantaan . Siellä näkyy kalliossa 
vielä sen jättiläisen varpaanjäl-
jet .

Opettaja Salmi oli myös 
kiinnostunut Suomen sukuisis-
ta kansoista . Hän opetti meille 
viron kielellä heidän kansallis-
laulunsa ja erään kehtolaulun . 
Samoin Unkarin kansallislau-
lun, sen kyllä suomeksi .

Silloin ei ollut koulukyytejä . 
Pitkät olivat matkat Hoikan-
perältä, Tiironkylältä, Kopsa-
perältä, Härkkämönperältä ja 
Penttilänkylältä . Kouluruokai-
lua aloiteltiin niin, että ”pikku-
koululaiset” saivat keiton sil-
loin, kun olin viimeistä vuotta 
koulussa .

En tiedä, eläneekö meistä 
enää montakaan . Pojista aina-
kin useita on sankarihaudassa . 
Kunnioitetaan heidän muisto-
aan itsenäisyyden 90-vuotisjuh-
lavuotena .

Lea Viemerö, s. Havas

Kehuja Kotiportti-lehdelle ja ennen julkaisemattomia koulumuistoja Juho 
Vihtori Salmesta – voiko lehden toimitus parempaa juttua toivoa! Ja kaiken 

lisäksi ne tulivat pyytämättä! Vakavasti ottaen, Lea Viemerö, s. Havas, on 
saanut kertomukseensa paljon asiaa – faktaa ja fiktiota, omakohtaisia muistoja 

entisajoista ja opettajastaan Juho Vihtori Salmesta. Paitsi että Salmi toimi 
opettajana 1912-1937, hän oli kuntakokouksen esimies 1913-1915 ja johti 

Kivijärven mieskuoroa entisaikojen monitoimisten kansankynttilöiden tapaan. 
Hän oli auktoriteetti, josta olen kuullut pelkkää hyvää.
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K annaksen isäntä Jussi Poikolainen 
oli kutsunut naapurinsa ja ystävän-
sä uuden talonsa tupaantuliaisiin 

viime sunnuntai-iltana . Tämä ”Kala-Jussi”, jonka 
nimen hän ansaitsee (oikeammin jo kalaneuvos) 
tuli nuoruudessaan Kivijärvelle Rautalammilta 
kalastamaan . Rautalammin vedethän ovat lätä-
köitä ammattikalastusta harjoittaa ainakin nimes-
tä päättäen.

Kun vieras menee Kannakseen eipä ihmette-
lemästä lakkaa, miten on vettä . Aava Lintuselkä 
edessä, toisella puolella Siikalahti . Peltoa niittyvil-
jelyksineen on yhteensä vajaa neljä hehtaaria, jo-
ten täytyy todeta, että järvi on hänen viljelyksensä . 
Siinä on Poikolainen yhdessä ehtoisan emäntän-
sä kanssa kasvattanut kymmenisen täysi-ikäistä 
lastakin: viisi tyttöä ja saman verran poikia .

Kolme vävyä oli myös saapunut uuden talon 
tupaantuliaisiin ja samalla Poikolaisten 39-vuotis-
hääpäivää viettämään . Uutuuttaan oli Kannaksen 
asuinrakennus loistokunnossa ja tehtykin ilman 
suuria lainavaroja . Se on saavutus nykyaikana, 
jolloin miltei kaikki rakennukset tehdään valtion 
lainojen turvin tai muuten keplotellen . Poiko-
laiselta samoin kuin emännältäkin on vaadittu 
paljon ahkeruutta ja säästäväisyyttä sekä ennen 
kaikkea valoisaa elämänkatsomusta ja uskoa tule-
vaisuuteen . Kannaksen väen isänmaallinen mieli 
on myös vetämässä kiintymystä omaan kotiin ja 
kontuun . Sellaisessa talossa vieraskin viihtyy ja 
ystävät lisääntyvät .

Nimim. Vieraana ollut

UURASTAJIEN  
TUPAANTULIAISET

Lehtileike kertoo Ahti Poikolaisen vanhempien tupaantuliaisista, jotka pidettiin 
1.11.1953. Ahtin tuomassa leikkeessä on palanen ajankuvaa, samoin mielenkiintoinen 

uutinen Haapajärveltä - kirkonkellon kielen irtoaminen kesken hautajaisten: 
Haapajärven kirkon kellotornissa sattui sunnuntaina harvinainen onnettomuus 

toisen kellon noin 12 kiloa painavan kielen irrotessa hautauksen aikana tapahtuneen 
kellonsoiton yhteydessä. Kieli lensi kirkontornin avonaisesta luukusta pihalle. Onneksi 
ei alhaalla ulkona sattunut olemaan ketään. Kieli livahti luukusta niin huomaamatta, 

että soittajakaan ei siitä tiennyt ennen kuin ryhtyi ottamaan selvää, mistä johtui kellon 
äänen lakkaaminen.

Jussi Poikolainen selvittämässä pitkääsiimaa. 
Kuva Ahti Poikolaisen kokoelma.
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Maaherra Eino Palovesi teki kuntavierailun Kivijärvelle 31.1.1971. Silloiset 
luottamushenkilöt ja viranhaltijat olivat laittaneet akuutteja asioita ja toiveita 

paperille asti. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Aaro Leppänen valotti maaherralle 
kunnan toiminnallista ja taloudellista kenttää, elinkeinolautakunnan puheenjohtaja 
Unto Ahonen kertoi elinkeinoelämästä, kunnanrakennusmestari Martti Kastikainen 

kaavatoiminnasta ja rantarakentamisesta, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Hans 
Rotkirch Kivijärven tieoloista ja Jussi Männikkö kouluoloista.

K ivijärven harvaan 
asutussa ja vesis-
töjen jakamassa 

kunnassa ovat tieolot vanhas-
taan kehittymättömät. Näin 
on ollut asianlaita vielä melko 
pitkään viime sotien jälkeisenä 
kautena . Nyt on kuitenkin nä-
köpiirissä joukko tiehankkeita, 
joiden toteuttamista kunta on 
ollut aktiivisesti ajamassa .

Kaikkein kiireellisimpänä 
on pidettävä kirkonseudun 
rakennuskaava-alueen kautta 
Kinnulaan johtavan maantien 
kunnostamista . Uuden keski- ja 
kansalaiskoulun valmistumi-
nen tämän vuoden aikana tuo 
mukaansa liikenteellisesti var-
sin vaarallisen tilanteen ns . kou-
lumäkeen, jossa maantie jakaa 
koulualueet kahtia . Muuallakin 
kaava-alueella tie on kapea ja 
mutkainen, joten liikenne siellä 
on vaikeata . Tie- ja vesiraken-
nuspiirillä onkin suunnitelmia 
tämän maantieosuuden paran-
tamiseksi sekä sen varustami-
seksi jalkakäytävillä . Kunta toi-
vookin, että ko . työt saataisiin 
päätökseen mahdollisimman 
pian ja ainakin koulumäen osal-
ta jo tämän vuoden puolella .

Kivijärven vesistön itäpuo-
lella, jossa on kaksi koulupiiriä, 
on vireillä paikallistien raken-
nushanke, joka yhdistäisi nämä 
kyläkunnat, Talviaislahden ja 
Lokakylän . Tien rakentamista 
viivyttää se, että Joutsenjärven 

ja Hiitolan yksityisteiden saat-
taminen paikallisteiksi on vielä 
kesken . Nämä tiehankkeet kyt-
keytyvät yhteen em . yhdystien 
rakentamisen kanssa . Olisikin 
toivottavaa, että yksityisteiden 
osalta saataisiin rahoitusosuu-
det selviksi, jotta teiden kun-
nostustyöt saadaan päätökseen 
vielä tänä kesänä . Riittävän 
suuren valtionavun saamisella 
näille tiekunnille on tässä yh-
teydessä ratkaiseva merkitys . 
Koulutoimen järjestäminen 
vaatii koulupiirien yhdistä-
mistä ja siihen ei päästä ennen 
kuin ko . yhdystie on valmistu-
nut . Ko . tiehankkeilla on lisäksi 
varsin suuri työllisyyttä lisäävä 
merkitys näillä seuduilla, joissa 
ei ole riittävästi työtilaisuuksia 
tarjolla . 

Kivijärvi-Kinnula ja Kivijär-
vi-Perho maantiet ovat raken-
teeltaan varsin heikkoja ja pitkät 
ajorajoitukset ovat jokakeväisiä 
ilmiöitä . Perusparannukseen 
liittyviä töitä on jo osittain 
suoritettu Kivijärvi-Kinnula 
tiellä ja kunta toivookin, että 
työt saataisiin suoritetuiksi 
loppuun mahdollisimman 
nopeasti . Tämän jälkeen olisi 
Kivijärven-Perhon tien kunnos-
tus vuorossa . Voidaan mainita, 
että Perhon kunta pitää ko . tien 
perusparantamista tärkeänä ja 
ajankohtaisena . 

Kivijärven kunnalla on laajaa 
yhteistoimintaa Kannonkosken 

kunnan kanssa . Tästä voidaan 
mainita lääkäripiiri, paikal-
lissairaala, kunnalliskoti sekä 
viime aikoina myös matkailu-
toiminta . Tätä taustaa vasten 
on tieyhteyksien parantaminen 
Kivijärveltä Kannonkoskelle 
katsottava kunnan kannalta 
erittäin tärkeäksi . Yläpää-Kan-
nonsaha välinen tie on varsin 
heikkokuntoinen ja peruspa-
rantamisen tarpeessa . Kivijär-
ven ja Kannonkosken kunnat 
toivovat, että yllämainitun tien 
parantamiseen voitaisiin irrot-
taa määrärahaa . 

Ns . Sinisen tien rakenta-
minen tuo Kivijärven pitäjän 
eteläosastaan uuden valtatien 
piiriin . Tälle tielle on Kivijärven 
kirkolta noin 17 km yhdystietä 
pitkin, joka öljysorapinnastaan 
huolimatta on huonossa kun-
nossa . Olisikin toivottavaa, että 
tietä kunnostettaisiin tässä yh-
teydessä . 

Esitetyt tierakennukset ja 
tiekunnostukset eivät toteutet-
tuina vielä saattaisi Kivijärven 
tieoloja tyydyttävään kuntoon . 
On nimittäin useita paikallistie-
luokkaa olevia tiesuunnitelmia, 
joiden kautta monet syrjässä 
asuvat kuntalaiset tulisivat kun-
nollisten tieyhteyksien piiriin, 
mikä on nykyoloissa katsottava 
kuuluvan jokaisen kansalaisen 
primäärisiin oikeuksiin . 

Hans Rotkirch

TIEOLOT  
70-LUVUN ALUSSA
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KUNNAN KOULUTOIMI 
1961-1971

Vuodet 1961-1971

V uotta 1961 on kun-
tamme kansakoulu-
laitoksessa pidettävä 

lähtökohtana sille kehityssuun-
nalle, jonka tulos tänään on 
nähtävissä . Tästä vuodesta al-
koi se oppivelvollisten ikäluok-
kien pienentyminen, mikä on 
jatkunut tähän päivään saakka . 
Seurauksena on ollut kyläkou-
luverkkomme harveneminen . 
Yhä suurempi osa koulujen op-
pilaista on jouduttu päivittäin 
sijoittamaan pyörien päälle ja 
kuljettamaan lähinnä kirkonky-
lälle . 

Vuosina 1961-1971 on kun-
nassamme lakkautettu 3 kan-
sakoulua, nimittäin Risuperän, 
Puralan ja Saunakylän koulut . 
Tyhjiä koulurakennuksia on 
jäänyt kaksi, Purala ja Sauna-
kylä . Molemmat koulut ovat 
uunilämmitteisiä ja kunnoltaan 
korkeintaan keskinkertaisia . 
Opettajan virkojen määrä vuon-
na 1961 oli kunnan kansakou-
lulaitoksessa 23 ja kymmenen 
vuotta myöhemmin 22, eli siis 
vähentynyt yhdellä . Kuitenkin 
vars . kansakoulujen  opettajan 
virat ovat vähentyneet 21:stä 
14:ään mainittuna ajanjaksona . 
Pieni virkojen kokonaisvähen-

nys johtuu siitä, että samaan 
aikaan on perustettu kansa-
laiskouluun kaksi uutta virkaa 
ja kunnalliseen keskikouluun 
neljä lehtorin virkaa . 

Oppilaiden väheneminen 
(608-514) ja muu kehitys koulu-
maailmassa oli vaikuttamassa 
siihen, että Kivijärven kunta 
antoi kesällä 1969 paikallisille 
opettajille Unto Ahoselle ja Jussi 
Männikölle tehtäväksi kunnan 
koulusuunnitelman laatimisen . 
Vuonna 1968 valtuusto oli va-
linnut kunnan koulusuunnit-
telutoimikunnan . Suunnitelma 
valmistui vuoden 1969 lopus-
sa ja on kunnan koulutoimen 
määrälliseen kehittämiseen 
tähtäävä, joskin peruskouluun 
liittyviä kysymyksiä pohditaan 
myös melko paljon . 

Kansalaiskoulu oli vielä 
vuonna 1961 kurssimuotoinen, 
mutta jo seuraavana vuonna 
koulu toimi 1-vuotisena . Syk-
syllä 1967 se voitiin muuttaa 
2-vuotiseksi ja vuotta myöhem-
min saatiin kouluun vapaaeh-
toinen IX luokka .

Kunnallinen keskikoulu sai 
perustamisluvan vuonna 1964 
ja aloitti toimintansa saman 
vuoden syksyllä . Keväällä 1969 
saivat ensimmäiset oppilaat 
päästötodistuksen .

Nykytilanne (1971)

Nykyisin kunnassa toimii 
kuusi varsinaista kansakoulua, 
3-vuotinen kansalaiskoulu ja 
5-vuotinen kunnallinen keski-
koulu . Oppilaita niissä yhteen-
sä on 514 ja 22 päätoimista opet-
tajaa . Suunnitelmien mukaan 
toimivat ensi syksynä vielä 
kaikki kuusi jäljellä olevaa kan-
sakoulua . Lakkautusuhka on 
olemassa muutamien koulujen 
kohdalla . Oppilaita on vähän 
Lokakylän ja Talviaislahden 
kouluissa, ja voimakas oppilas-
määrän väheneminen tapahtuu 
lähivuosina Heitjärven kansa-
koulussa .

Kun rakenteilla oleva kan-
salais- ja keskikoulu valmistuu, 
voidaan todeta, että kunnan 
käytössä olevat koulutilat ovat 
ehkä yhtä poikkeusta lukuunot-
tamatta kunnoltaan vähintään 
tyydyttävät ja tiloja riittävästi . 
Ainoa huono koulurakennus 
on Talviaislahden koulu, mutta 
mikäli Lokakylän ja Talviais-
lahden välinen tiesuunnitelma 
saataisiin pian toteutetuksi, tu-
lisi tuo ongelma ratkaistuksi . 

Koulujärjestelmälain mää-
räämän koulusuunnittelutoimi-
kunnan kunnanvaltuusto asetti 
elokuussa 1970, ja siihen kuu-

Jussi Männikön ansiokas katsaus ajalta ennen peruskoulua 
palvelee myös koulumuseon toimintaa.
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luu seitsemän jäsentä . Toimi-
kunta yhdessä kansakoululau-
takunnan kanssa on esittänyt 
tammikuussa valtuustolle, että 
lopullista koulusuunnitelmaa 
ryhdyttäisiin valmistamaan 
heti ja sen laatijoiksi valittaisiin 
aikaisemman suunnitelman 
tekijät . Valtuusto hyväksyi esi-
tyksen helmikuussa, ja suunni-
telman laatiminen on alkanut . 
Tarkoitus on, että suunnitelma 
olisi syyskuussa kuntaportaas-
sa käsitelty . Toimikunta joutu-
nee lähiaikoina käsittelemään 
kysymystä, kuinka opettajiston 
pedagogista valmiutta voitai-
siin lisätä peruskouluun siirryt-
täessä . Tavallaan koulutus on jo 
alkanut, sillä uuden matematii-
kan kurssi pidettiin viime syk-
synä kansalaisopiston toimesta 
ja kurssittaminen jatkunee ensi 
syksynä . 

Tulevaisuuden näkymiä

Peruskouluun siirtyminen 
pohjoisen Keski-Suomen toi-
meenpanoalueella, johon Ki-
vijärvikin kuuluu, tapahtunee 
vuonna 1973 .

On todennäköistä, että ky-
läkouluverkkomme tulee pe-
ruskouluun siirryttäessä vielä 
nykyisestään harvenemaan, 
mutta kuinka nopeasti, se 
riippuu kulloinkin voimassa 
olevista valtionapusäädöksistä . 
Kunnan koulupiirikartalla var-
mimmin säilyvät koulut liene-
vät kirkonkylän koulun ohella 
Hoikka ja todennäköisesti Hei-
nolahti . Suunnitelman mukaan 
esitetään Heitjärven koulu lä-
hivuosina lakkautettavaksi ja 
oppilaat siirrettäväksi kirkon-
kylän kouluun . Lokakylän ja 
Talviaislahden piirit yhdistettä-
neen Kuivaniemen piiriksi . 

Jotta peruskouluun siirty-
minen kävisi mahdolliseksi, 
on Kivijärven kunta esittänyt 
kouluhallitukselle ja edelleen 
valtioneuvostolle, että

1)kunnallinen keskikoulu 
muutettaisiin kansakoulun 

kuuden vuosiluokan pohjalle 
rakentuvaksi keskikouluksi 
sekä

2)näin rakentuva keskikoulu 
ja kansalaiskoulu yhdistettäi-
siin peruskoulun yläasteeksi .

Kunnassa on nykyisin kan-
sakoulun neljän vuosiluokan 
pohjalle rakentuva viisivuoti-
nen keskikoulu . Kun kansakou-
lulain 14 §:n 2 . momentin ja 14 
a §:n 1 . momentin mukainen 
keskikoulun ja kansalaiskoulun 
yhdistäminen voi tapahtua vain 
sillä edellytyksellä, että keski-
koulu on kansakoulun kuuden 
vuosiluokan pohjalle raken-
tuva, on keskikoulun rakenne 
ensin valtioneuvoston luvalla 
muutettava, jonka jälkeen yh-
distäminen voidaan suorittaa . 
Tämä esitys on tietämäni mu-
kaan parhaillaan kouluhallituk-
sen käsittelyssä . Kunta odottaa 
myönteistä päätöstä . Käsityk-
seni mukaan on lääninhallitus 
omassa lausunnossaan puolta-
nut esitystämme . 

Kunnan peruskoulun yläas-
teesta muodostuu 2-sarjainen, 
joten opetuksen järjestely-
mahdollisuudet ovat ainakin 
koulu-uudistustoimikunnan 
mietinnön mukaan tyydyttävät . 
On mieluista todeta, että valtio-
neuvosto on äsken tekemällä 
periaatepäätöksellään hyväksy-
nyt Kivijärvelle yläasteen piirin 
toistaiseksi . Tietämäni mukaan 
samanlainen päätös tuli Kan-
nonkosken ja Kinnulan osalle . 
Samalla velvoitettiin em . kun-
nat neuvottelemaan yläasteensa 
myöhemmästä järjestämisestä . 
Käsitykseni mukaan tälle alu-
eelle saataisiin tulevaisuudessa 
yksi varsin toimintakelpoinen 
yläaste, mikäli em . kunnat voi-
sivat neuvotella ja sopia keske-
nään kysymyksestä . 

Koulutoimen piirissä vii-
me aikoina tehdyt ja vastedes 
tehtävät ratkaisut on pyritty 
ja pyritään suuntaamaan siten, 
että niillä helpotetaan perus-
kouluun siirtymistä . Mainitsin 
jo esityksen keskikoulun raken-

teen muuttamisesta sekä kan-
salais- ja keskikoulun yhdis-
tämisestä . Todettakoon lisäksi, 
että kansakouluissamme on 
aloitettu syksyllä 1969 uuden 
menetelmän mukainen mate-
matiikan opetus sekä pakolli-
nen englannin kielen opetus . 
Erityisopetuksen järjestäminen 
on tullut ajankohtaiseksi . Kun-
nan edustajat ovat osallistuneet 
lääninhallituksen järjestämiin 
neuvottelutilaisuuksiin Saari-
järvellä, Kinnulassa ja Karstu-
lassa . Karstulan kokouksesta 
jäi meille se vaikutelma, että 
erityisopetuksen suhteen olisi 
toimittava ripeästi . Kansakou-
lulautakunta on jo esittänyt 
valtuustolle, että anottaisiin 
kouluhallitukselta lupa puhe-, 
lukemis- ja kirjoittamishäiriöis-
ten lasten opettajan viran pe-
rustamiseksi . Myös apukoulun 
tarve on tunnettu ja tunnustettu 
useiden vuosien ajan . Kun apu-
koulua ei ole naapurikunnissa, 
olemme nyt esittäneet, kun 
koulukeskuksessa on tilaa, että 
kunta anoisi viipymättä koulu-
hallitukselta luvan apukoulun 
perustamiseksi .

Viime syksynä aloitti myös 
kansalaisopisto toimintansa 
Kivijärvellä . Pienelle kunnalle 
oman opiston perustaminen on 
vaikeaa ja siksi Kivijärvi liittyi 
Karstulan kansalaisopistoon . 
Opiskelijoita on ollut ilahdut-
tavan runsaasti . Heti alkuun 
syntyi viisi opintopiiriä ja nyt 
kevättalvella niitä on perustet-
tu lisää . 

Kuten edellä esitetystä voi-
daan todeta, ovat lähtökohtam-
me uuteen koulujärjestelmään 
siirtymiselle varsin hyvät ja 
uskon, että kouluasioista päät-
tävät kunnan elimet tulevat te-
kemään parhaansa koululaitok-
semme kehittämiseksi . 

Jussi Männikkö
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S illoin tällöin on jul-
kisuudessa tuotu 
voimakkaasti esil-

le tarvetta pienempien kuntien 
yhdistämiseen . Moiselle ajatuk-
selle löytyy toki sekä puoltavia 
että päinvastaisia perusteluja.  
Keski-Suomessakin on varsin 
monta pientä kuntaa, jotka yh-
distäjien mielestä hyvinkin jou-
taisivat poistettavien kuntien 
listalle . Näistä kunnista varsin 
moni sijaitsee Suomenselän 
alueella . Täältä alueelta katsoen 
tilanne ei kuitenkaan ole mis-
sään tapauksessa niin surkea 
kuin annetaan ymmärtää . Pe-
rustellusti voikin kysyä kenen 
tarpeista tällaisessa ajattelussa 
oikein on kysymys. Tarvetta 
pienenkään kunnan asukkailla 
ei oman kotikuntansa hävittä-
miseen liene, varsinkaan kun 
monet näistä ovat sittenkin pär-
jäilleet huolimatta hyvin. 

Otettakoon tässä esimerkiksi 
vaikkapa luoteisesta Keski-Suo-
mesta Kivijärven kunta, joka 
muuten viettää sunnuntaina 
perustamisensa 120-vuotis-
juhlaa . Kivijärven ei missään 
tapauksessa voi sanoa viime 
vuosina taantuneen, vaikka 
hätäisimmät ovat jo odotel-

leet sen liittämistä Karstulaan . 
Kunnan palveluvarustusta on 
viimeksi kuluneen kymmenen 
vuoden aikana rakennettu voi-
makkaasti . Kuntalaiset ovat 
saaneet uuden kunnanviraston, 
terveysaseman jossa on oma 
vuodeosasto, liikuntahalli-kir-
jaston sekä seurakuntatalon . 
Samana aikana toki kunnan 
velkamäärä asukasta kohden 
on noussut valtakunnallisen 
keskiarvon eli 6 000 markan 
tienoille, mutta veroäyriin ei ole 
tarvinnut kajota .

Kivijärven asukasmäärä on 
pysynyt koko ajan vakaana, 
onpa joinakin vuosina kirjattu 
muuttovoittoakin . Samanaikai-
sesti paikkakunnalle on syn-
tynyt runsaasti uusia työpaik-
koja . Tänä päivänä kivijärviset 
saavat työtä useissa erilaisissa 
puuta jalostavissa yrityksissä, 
on tekstiiliteollisuutta, leipomo 
jne . Puupuolen yrityksillä on 
suorastaan pulaa ammattitai-
toisesta työvoimasta .

Kivijärvelle tulisikin saa-
da jonkinlainen ammatillinen 
koulutuspiste . Esimerkiksi 
ammattikoulun puupuolen ns . 
vaihtuvalinjainen koulutus olisi 
paikkakunnan nuorille ja työn-

antajille tuiki tarpeellinen . Sen 
kautta olisi mahdollista saada 
uutta ammattitaitoista ja paik-
kakunnalla pysyvää työvoimaa . 
Asiasta pitäisi saada vielä am-
mattikasvatusviranomaisetkin 
innostumaan, kuntaa asian 
pikainen ratkaiseminen kyllä 
kiinnostaisi .

Kirkonkylälle on rakennettu 
palveluiden lisäksi voimak-
kaasti asuntoja ja nytkin uusia 
asuntoja nousee koko ajan lisää . 
Asuntopula on omalta osaltaan 
ollut jarruttamassa myös uusien 
työpaikkojen syntymistä .

Näin ollen kivijärvisten ei 
tarvitse lähivuosina kantaa 
enää huolta julkisesta rakenta-
misesta, lukuunottamatta joita-
kin vanhustenhuollon tarpeita . 
Nyt katseet voi huoletta kään-
tää muiden mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen tuottavalla 
tavalla .

Tältäkin puolelta näkymät 
näyttävät varsin suotuisilta . 
Sekä Kymmene Oy että Enso 
ovat kaavoittaneet kymmeniä 
järvenrantapalstoja, joita nyt 
kaupataan tuleville kesäkivi-
järvisille . Myös kunta on tässä 
matkailurakentamisessa muka-
na, sillä yhdessä Honkaraken-

Parisenkymmentä vuotta sitten Keskisuomalaisessa julkaistu artikkeli 
kertoo ajasta ennen lamaa ja pankkikriisiä. Kivijärvi jatkaa pirteästi 

omillaan -otsikoitu artikkeli muistuttaa mieliin ajan, jolloin elinkeinoelämä 
ja yrittäjyys kukoistivat. Ajat muuttuvat eivätkä päättäjätkään ole 

kaikkivoipia. Paljon hyvää on ollut, mutta niin on myös tänä päivänä. 
Kivijärvi ON kaunista seutua. Kivijärvellä ON hyvät palvelut. Ja 
loppujenlopuksi, aiheethan ovat edelleen varsin samat kuntien 

yhdistämisestä ja tieoloista lähtien!

AJATUKSIA  
PARINKYMMENEN  

VUODEN TAKAA



eKotiporttif 23

teen kanssa on kilometrin pää-
hän kirkonkylältä rakenteilla 
lomaosakekylä . Mielellään soisi 
kivijärvisten suunnitelmien on-
nistuvan hyvin .

Kalastusmatkailu ja sen ke-
hittäminen olivat voimakkaasti 
esillä kesällä Suomenselkämes-
suilla, eikä ajatusta voikaan mis-
sään mielessä pitää kehnona tai 
toteuttamiskelvottomana . Ka-
lastuskuntien lisäksi ovat myös 
alueen kunnat valmiita huoleh-
timaan siitä, ettei kalamiesten 
tarvitse saaliitta Kivijärven ran-
tamilta poistua . Suunta onkin 
ihan oikea, sillä kukapa lähtee 
vesille ellei sieltä saa saalista . 
Tyhjänhän saa pyytämättäkin ja 
ilmaiseksi .

Pahimpana ongelmana mat-
kailun lisäämisessä voisi oike-
astaan pitää vain Kivijärven 
tieoloja . Tulitpa mistä päin ta-
hansa, on maantie suorastaan 
surkeassa kunnossa . Toivoisi 
tierahoja riittävän syrjemmäksi-
kin kuin vain Jyväskylän ohitus-
tiehen, kyllä pienenkin kunnan 
asukas tarvitsee kulkuväylänsä 
siinä kuin kaupunkilainen tai 
sitä ohittavakin .

Kivijärven kunnan voi hyväl-
lä omallatunnolla sanoa olevan 
pirteä ja hyvinvoiva 120-vuo-
tias . Onhan siitä päinvastoin 
riittänyt vuosien saatossa loh-
kaistavaksi Kinnulan ja Kan-
nonkosken kunnatkin . Ainakin 
tällä hetkellä tuntuu siltä, että 
puheet Kivijärvestä johonkin 
toiseen kuntaan yhdistämistä 
kaipaavana kuntana ovat sel-
västi ennenaikaisia . Kivijärvisiä 
on syytä juhlapäivän  takia on-
nitella, pienikin pärjää omillaan 
jos vain päättäjillä on tahtoa, yh-
teistyökykyä ja -halua kotikun-
tansa kehittämiseen .

Jukka Pöyhtärin artikkeli
Keskisuomalaisessa 

1 .10 .1988

M uistatko huutolaispoikatari-
noita menneiltä vuosilta? 

Toimita muistelmasi paperilla tai kasetilla 
kotiseutuyhdistykselle .

Kuvassa Olli Turpeinen tekemänsä huuto-
laispoikapatsaan vierellä .
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E ero Pokela aloitti 
kirjanjulkistamisti-
laisuutensa mukaan-

satempaavasti .
-Meillä oli kaksi lehmää . Äi-

tini Lyyli Ester Sorsa, myöhem-
min Pokela, lypsi sinä päivänä 
1955 lehmiä navetassamme . 
Pellolla hän ei lypsänyt, koska 
peltoa meillä ei ollut . Paimen-
taminen tapahtui maantienvar-
rella eli me hyödynsimme TVH:
n peltoja .

Yhtäkkiä navetta pimeni . 
-Eero, avaa ovi . Tuuli heitti 

navetan oven kiinni ja täällä on 
nyt pimeää, huuteli äitini .

Minä lähdin kävelemään 
ovelle . Hui, ovella seisoi kau-
hean iso mies, josta oviaukko 
täyttyi ja kun hän astui sisään, 
hänen piti kyykistyä . Navet-
taan päästyään hän kysyi:

-Anteeksi, ee . . . mutta asuuko 
tässä talossa Lyyli Ester . . .ee . . . 
Pokela?

Äiti ei inahtanutkaan, vaan 
jatkoi lypsämistä . Moiset vie-
raat ei häntä paljoa hetkautta-
neet . Maito piti saada ämpäriin 
ja väelle ruokaa .

-Kyllä se tässä talossa asuu . Ja 
jos olen oikeassa, siellä kynnyk-
sellä on enoni Elias Katajamäki, 
jota en kyllä ikinä ole nähnyt, 
sillä hän lähti Amerikkaan 1905 
ja minä synnyin kymmenkunta 
vuotta myöhemmin .

Siitä alkoi nuoren Eero Po-
kelan ikimuistoinen puolitois-
taviikkoinen, jolloin hän imi 
itseensä Suomeen saapuneen 
Amerikanvieraan kertomuksia . 
Tämä Amerikanvieras, Elias 
Katajamäki, sai vuonna 1905 
mittansa täyteen, pakkasi rep-
punsa ja suuntasi saappaansa 
Atlantin toiselle puolelle . Uusi 
asuinpaikka löytyi Minnesotan 
Evelethistä . Elias hankki leipän-
sä rakennuksilta ja olipa hän 
melkoisen pätkän paikallisen 
poliisin palkkalistoillakin .

Sittemmin osa tarinoista on 
siirtynyt kirjalliseen muotoon . 
Hänen uusin kirjansa Kulta-
kello nosti tapetille vuosisadan 
alun Kivijärven . Joitakin muis-
toja kuulimme myös Lounas-
ruokala Järvenhelmessä (ent . 
Palvelukeskus) 26 . lokakuuta 
pidetyssä kirjanjulkistamistilai-
suudessa .

-Muistan vielä tänä päivänä-
kin hänen ilmeensä ja kuinka 
hän hohotti amerikkalaisittain . 
Amerikassa kun oli ollut jo vii-
sikymmentä vuotta, ei hän enää 
osannut nauraakaan risuperä-
läisittäin, muisteli Pokela .

-Ja voi niitä kravatteja! Pal-
jonkohan niitä oli matkassa, 
ainakin laukullinen . Erilaisia 
kuvioita, värikkäitä . Kyllä me 
niitä silmät tapillamme ihmet-
telimme . Äitini enon, Saarelan 

Marin veljen, Katajamäen An-
tin ja Liisan pojan Amerikan 
kravatteja .

Pokelan on kuulemma help-
po kirjoittaa Kivijärvestä .

-Toki minä Kivijärven tunnen . 
Äitini Lyyli Ester Sorsa syntyi 
Risuperällä, meni Sieviin pii-
komaan  ja avioitui toisen tyh-
jätaskun Viljo Pokelan kanssa . 
Lapsuuteni kesien ehdoton ko-
hokohta oli käynti Saarelassa . 
Muistan Penkkilammet, Koi-
rajärvet ja Lahdenperät kuin 
eilisen päivän . Taisinpa istua 
joskus äidin sylissä Läntän seu-
roissakin .

Eero Pokela kirjoittaa viisi-
osaista historiallista romaanisar-
jaa . Sen ensimmäinen osa ”Hau-
tajaiset Petroskoissa” ilmestyi 
vuosi taaksepäin . Nyt julkaistu 
sarjan toinen osa – Kultakello 

- laajentaa perspektiiviä ja tuo 
yhteiskunnalliset murrokset 
lähelle lukijaa . Kirjasarjan tar-
koituksena on tekijän mukaan 
tarkastella tavallisen pienen 
ihmisen näkökulmasta niitä 
syitä, jotka johtivat maamme it-
senäisyyteen, sen merkitykseen 
ja säilyttämiseen . Mutta Pokela 
ei halua olla ainoastaan päivä-
määrien ja historiallisten tapah-
tumien muistiinmerkitsijä .

-Haluan korostaa, että kysees-
sä on romaanisarja . Tapahtumi-
en suuret kulmakivet perus-

RISUPERÄLTÄ 
MINNESOTAAN

Oululainen kirjailija Eero Pokela kertoi Kivijärvellä pidetyssä 
kirjanjulkistamistilaisuudessaan olleensa lapsena pienikokoinen. 

”En pystynyt olemaan mukana poikien leikeissä. Olin tottunut 
lukemaan, imemään lukien sen, mitä muut haistoivat, maistoivat, 
koskivat ja ottivat omaksensa.” Ja jos lukee, osaa myös kirjoittaa...
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tuvat tosiasioihin . Mutta olen 
luonnollisestikin joutunut kai-
vamaan mielikuvituksestani ne 
tapahtumat, joita kukaan ei ol-
lut kuulemassa . En todellakaan 
tiedä edes sitä, millä sanoilla 
Minnesotassa Elias Katajamä-
ki kosi Valkealasta Lännelle 
muuttanutta Anna Arvilaa . 

Risuperä ja Kivijärvi pysyvät 
pitkään kirjailijan työpöydällä . 
Vuoden päästä ilmestyvässä 
osassa katsotaan, minkä hinnan 
Suomi joutui maksamaan itse-
näisyydestään . Erääksi kirjan 
romaanihenkilöksi nousee Ka-
tajamäen talon silloinen isäntä 
Aarne Leppänen . Mies viedään 
sotimaan lähelle Petroskoita, 
missä kohtaa elämänsä pään 
kuuluisassa Brääsän kylässä . 
Saman kohtalon kokee myös 
kirjailijan eno Antti Sorsa .

-Tarkoituksena on maalata 
kuvaa myös vanhempieni vih-
kipapista Väinö Havaksesta . 
Siinäpä sitä onkin työmaata . 
Mutta jo tässä nyt ilmestynees-
sä Kultakellossa on kivijärvistä 
pappia sivukaupalla . Vien luki-

jan erään Heidemanin mukana 
Kivijärven kirkkoriidoista pe-
räti Michiganiin saakka .

Kirjanjulkistamistilaisuu-
teen osallistui viitisenkymmen-
tä kiinnostunutta . Tilaisuudessa 
kuultiin valtiovallan tervehdys 
sekä Kaisu-Liina Herttelin pi-
anomusiikkia . Päivän aikana 
Pokela paitsi kuului eetterissä 
myös vieraili koululla pitäen 
kolme eri esitystä eri ikäisille . 
Yhden esityksen aikana suku-
laistyttö Erika Leppänen pääsi 
haastattelemaan kirjailijaa .

Kultakello-kirjaa voi tilata 
kirjan kustantajalta osoitteesta 
info@rajalle .fi tai numeroista 
040-7591993 tai 0400-762829 . 
Kirjailijalle voi toimittaa lisä-
materiaalia myös sähköpostitse 
eeropokela@luukku .com .

Pirkko Korpiaho-Hakala 
ja

Eero Pokelan 
lehdistötiedote

Ystäväni Kivijärvellä!

Tervehdin teitä kaikkia täältä 
Eduskunnasta ja ministeriöstä . 
Toivotan niin Kivijärven kun-

nalle kuin sen kaikille asukkail-
lekin hyvää loppusyksyä

 ja alkavaa talvea .

Tervehdin erityisesti juuri 
nyt siellä palvelukeskuksessa 
vietettävää tilaisuutta . Kirjai-

lija Eero Pokelan uusin kirja ei 
ole vielä saavuttanut minua, 
mutta uskon Pokelan tarinan 
vuosisadan alun Kivijärvestä 
ja Risuperältä Minnesotaan 

muuttaneen Elias Katajamäen 
elämästä oleva mielenkiin-

toista luettavaa . Ennen muuta 
arvostan sitä, että paikallinen 

kulttuuri on mukana kertomas-
sa niitä syitä, joista runsaat 90 

vuotta sitten maallemme syntyi
 halu itsenäistyä .

Mieltäni lämmittää myös tieto 
siitä, että kirjailija Pokela on 

isänsä puolelta kanssani samaa 
sukua . Maata voidaan rakentaa 
niin ministerin kansliasta kuin 

kirjailijan työpöydältäkin .
 

Siispä toivotan teille
 hyvää juhlaa . 

Mauri Pekkarinen 

Eero Pokela koululla...

... ja iltatilaisuudessa



eKotiporttif 26

ERÄMAALAULUT				

H a n k k e e n 
v a l m i s t e l u 
aloitettiin jo 

keväällä. Paljon suunnittelua 
ja ideointia tarvittiin pohjalle. 
Erityisesti suuren ihmismassan 
vieminen erämaaympäristöön 
vaatii monen asian huomioon-
ottamista. Ensin järjestävä taho 
tulee saada vakuuttuneeksi, 
että hanke onnistuu. Hankkeen 
promoottorina toiminut Raimo 
Salo uskoi asiaan ja sai muun 
kyläyhdistyksen väen innostu-
maan .

Rahoituksen, sponsoreiden 
ja yhteistyökumppaneiden 
hakeminen ja tiedottaminen 
käyvät työstä . Salon lisäksi Erja 
Moisio käytti paljon vapaa-ai-
kaansa papereiden pyörittämi-

seen ja yhteydenpitoon . Sih-
teerisihmiselle kun tahtoo sitä 

hommaa riittää .
Yhdistyksen puheenjohtaja 

Eeva Härmälä oli vahvasti mu-
kana suunnittelussa ja toteu-
tuksessa . Erämaalaulupäivänä 
Härmälä näkyi hyörivän Koi-
rasalmen kämpän tuntumassa 
kuljettamassa tarvikkeita var-
sinaiselle tapahtuma-alueelle, 
välillä kävi toivottamassa väen 
tervetulleeksi ja taas katosi as-
kareihin . Eivät tainneet järjes-
täjät ehtiä paljoa laulelemaan 
muiden joukkoon!   

Erämaalaulutapahtuman 
järjestämiseen on laskettu men-
neen noin 750 talkootuntia . Oma 
aikansa meni kulissien pysty-
tykseen . Varsinaisena tapahtu-
mapäivänä 40 talkoolaista hyö-
ri alueella erilaisissa tehtävissä . 

Vuoden 2007 suurimpiin voimanponnistuksiin kuuluu Kivijärven 
Saunakylän kyläyhdistyksen toteuttama Koirajärven erämaalaulut -

yhteislaulutapahtuma, jonka juontajaksi oli saatu Jone Nikula. Hänet 
muistetaan särmikkäänä tuomarina television Idols-ohjelmasta. 500-600 
osallistujaa kerännyt tapahtuma ei ole ihan pieni juttu järjestää. Meistä 

useimmat näkivät vain sen ”jäävuoren huipun”. 

Elina, Raija ja Martti Hankajoen mielestä yhdessä on mukava laulaa.

Eeva Härmälä ohjeistamassa talkooväkeä.
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Oli esimerkiksi sponsoreiden 
muonittajia, kahvittajia, mak-
karanpaistajia, järjestysmiehiä, 
liikenteenohjaajia, esiintyjiä, 
SPR:läisiä, valokuvaajia ja li-
punmyyjiä .

Hankkeen tavoitteena oli 
tehdä kyläyhdistyksen toi-
mintaa tunnetuksi, tehdä yh-
teistyötä eri organisaatioiden 
kanssa sekä innostaa muitakin 
kyläyhdistyksiä tehostamaan 

toimintaansa . Lisäksi haluttiin 
lisätä Pohjoisen Keski-Suomen 
tunnettavuutta sekä esitellä pe-
rinteisiä metsätyötapoja . Suuri 
areena nielaisi metsätyönäytök-
sen, mutta luulen ja toivon, että 
saunakyläläiset palaavat aihee-
seen tavalla tai toisella tulevai-
suudessa . Yhteislaulu raikasi 
kuitenkin hienosti ja positiivis-
ta oli, että väen paljoudessa oli 
paljon naapurikuntalaisia, jopa 

kauempaa tulleita . 
Promoottori Raimo Salo kir-

joitti tapahtuman jälkeen leh-
distötiedotteessa:

”Kylän väki ystävineen teki 
talkoilla suuren työn, joka hui-
pentui lauantaina 16 .6 pidettä-
vään laulujuhlaan . Odotimme 
jännittyneinä kuinka moni tu-
lisi paikalle ja hienon kesäsään 
vallitessa paikalle saapui laula-
maan yli 500 henkeä! Kylläpä 
oli mukavaa tervehtiä iloisten 
ihmisten joukkoa heidän aset-
tuessa paikoilleen juhlapaikalla . 
Jone juonsi, Siniristi-orkesteri 
soitti ja itse laulatin kansalla 
puu-, erämaa- ja luontoaiheisia 
lauluja . Siinä sitä oli erähenkeä 
parhaimmillaan!”

Samoin talkoohenkeä!

Pirkko Korpiaho-Hakala

”Tapahtuma oli hyvätunnelmainen ja rento - hyvää musiikkia ja paljon tuttuja ihmisiä. Luonnonläheinen ja kaunis paikka teki tapahtumasta mieliinpainuvan. Erityisesti ihai-lin tapahtuman järjestäjien uskoa hyvään säähän sekä puuhakkuutta järjestää tällainen tapahtuma.”
Esa Kilponen, ViitasaariSinikka Valkeinen pyytämässä nimikirjoitusta Jone Nikulalta.
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Mitä	kuuluu	
kotiseutuyhdistykselle	

kotiportti	3	-lehden	
jälkeen?	

O lemme  ottaneet 
tavaksemme johto-
kunnassa ruokailla 

Palvelukeskuksessa joulukuus-
sa . Mikään pikkujoulu se ei ole, 
mutta sopiva hetki kokoontua 
yhdessä ynnäämään vuoden 
saldo . Joskus joku meistä tar-
joaa ruoat, joskus syömme 
yhdistyksen piikkiin . Se tai-
taakin olla ainoa palkkiomme 
vuoden touhuamisesta . Joulu-
ruokailun yhteydessä saamme 
myös ensimmäiset palautteet 
ja tilannetiedot uusimman 
Kotiportti-lehden myynnistä. 
Kolmos-lehti meni melko lailla 
kuumille kiville . Kuntalaiset 
ovat oppineet ostamaan lehden 
tuoreena joulumarkkinoilta, 
Särkisen Ahtilta tai muilta joh-
tokunnan jäseniltä .  

Vuoden alussa, tammikuus-
sa, tilillemme rapsahti 5 000 
euron avustus koulumuseon 
kehittämiseen . Toisaalta vuosi 
on pitkä aika, toisaalta lyhyt, 
varsinkin jos raha on ajateltu 
käyttää vasta loppuvuodesta . 
Puheenjohtaja aloitteli syk-
syllä urakkaa mm . avaamalla 
kulkuyhteyden koulumuseon 

eteisestä asuntopuolelle . Tava-
raa oli kuitenkin tiloissa liikaa . 
Pitkään odottelimme koulun 
varastona olleen entisen asunto-
puolen tyhjentämistä . Teknisen 
toimen järjestämä huutokaup-
pa vähensi hieman tavaraa ja 
koulupuoli urakoi syyslomalla 
loput tavarat muualle . Miehillä 
riitti kuitenkin tekemistä rii-
hellä, joten Valoharju saa vielä 
odottaa . Hankintoja joudumme 
tekemään marras-joulukuus-
sa, että saamme kuluja aikaan . 
Veikkaan, että työtä riittää pit-
källe ensi vuoteen . Tarkoitukse-
na on laajentaa koulumuseota 
myös asuntopuolelle siten, että 
siitä tehdään osittain entisajan 
opettajan asunto . Keittiön on 
tarkoitus palvella suhteellisen 
modernina tilana mahdollisia 
koulumuseossa järjestettäviä 
tapahtumia, samoin kansalais-
opiston käsityöpiiriläisiä . 

Johtokunnan ensimmäinen 
kokous pidettiin maaliskuussa . 
Ensimmäisessä kokouksessa 
valittiin sihteeri, rahastonhoita-
ja ja varapuheenjohtaja – Pirkko, 
Ilari ja Aaro . Toimintakertomus 
ja tilinpäätös käsiteltiin ja 18 

uutta jäsentä merkittiin jäsen-
luetteloon . Kotiportti-lehteä oli 
myyty 366 ja loputkin myytiin 
kevään aikana . Kokouksessa 
suunniteltiin myös Aution rii-
hen kunnostamista ja päätettiin 
tehdä yhdistykselle kotisivut .

Kevätkokous pidettiin Va-
loharjun koulumuseossa . Pu-
heenjohtajana toimi Irmeli 
Leppänen . Osallistujia oli 17 . 
Tilien ja toimintakertomuksen 
hyväksymisen lisäksi keskus-
teltiin kotiseuturetkestä, koulu-
museosta, vanhasta pappilasta 
ja riihestä . 

Johtokunnan toinen kokous 
oli kesäkuussa . Kokouksessa 
päätettiin viljamakasiinin ja 
koulumuseon aukioloajoista, 
kotiseuturetkestä Perhoon ja 
uudesta isännänviiritilaukses-
ta . Päätettiin osallistua myös 
Kukkomarkkinoille . Koulun 
päättäjäisissä kotiseutuyhdis-
tyksen lahjoittaman stipendin 
sai Antton Hytönen . Kesänal-
kajaisiksi viljamakasiini ym-
päristöineen siivottiin talkoilla . 

Kuva Maijaleena Piispanen

Minkä takia riihen katto on jätetty kesken? Tullaanko riihessä puimaan? Mikäs 
kivikasa se tuolla riihen nurkassa on? Miksi museossa ei ole kunnon näyttelyä? 

Tuleekos siitä koulumuseosta koskaan 
valmista? Kotiseutuyhdistyksen toiminta 

herättää paljon kysymyksiä. Kysymykset ovat 
useimmiten oikeutettuja ja niihin vastaamme 

kykyjemme, tietojemme ja taitojemme 
mukaan. Tekemistä riittää. Monet asiat 

valmistuvat ja selviävät aikanaan.
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Johtokunta kokoontui kol-
manteen kokoukseensa Hevos-
niemeen Olli ja Ritva Turpeisen 
mökille elokuussa . Johtokunta 
kävi läpi kesän tapahtumat 
ja toiminnan . Koulumuseon 
keskeneräisyydestä ja resurs-
seista johtuen koulumuseota 
pidettiin avoinna kesällä vain 
heinäkuussa keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 10-13 . Auki-
olotunteja kertyi 21, kävijöitä 
92 . Viljamakasiini oli avoinna 
heinäkuussa keskiviikkoisin, 
perjantaisin ja sunnuntaisin 
klo 13-16 . Kävijöitä oli 191, viisi 
kävijää tunnissa . Jokaiselle ha-
lukkaalle ja ehtivälle riitti pari 
opas- ja valvontavuoroa .

Kotiseutuyhdistys teetätti 
kesällä vanhan pappilan kunto-
tarkastuksen . Kuten useimmat 
arvaavatkin, tulokset olivat aika 
lohduttomia . Vaurioita todet-
tiin suurimmalla osalla raken-
nusta ja olennaisimmat riskit 
liittyvät sadevesien puutteelli-
seen viemäröintiin, ulkoseinien 
lahovaurioihin, keittiön lattian 
koholla olevaan kosteuteen, 
vesikaton rakenteisiin sekä ve-
sijohtojen kuntoon alapohjara-
kenteissa . Pohdinnat ja päätök-
set jatkosta ovat kesken, mutta 
taitaapa vanhan pappilan uu-
siokäyttö jäädä haaveeksi .

Museoesineistön luetteloin-
ti on edistynyt kohtuullisesti 

vuoden aikana . Yli 200 esinettä 
on luetteloitu ja valokuvattu, 
mutta lopullinen numerointi 
on tekemättä . Lisäksi kirjas-
tossa on vielä jonkin verran 
luetteloimatonta museotavaraa, 
mm . Saga Forsströmin jäämis-
töä ja yksittäisiä lahjoituksia . 
Museoviraston avustuksen 

– 1 500 euroa – yhdistys saanee 
takautuvasti . Kotiseuturetkel-
lä saatiin kaksi uutta jäsentä, 
Kukkomarkkinoilla kahdeksan . 
Kotiseutuyhdistyksen hakema 
perinteisen rakentamisen kun-
niakilpi luovutettiin Lähteen 
taloon kotiseutujuhlan yhtey-
dessä 12 .8 .2007 . Kotiseutuyh-
distyksen puolesta esinaulaa-
jana toimi varapuheenjohtaja 
Aaro Leppänen .

Yhdessä sovittavia asioita on 
kertynyt, joten neljäs kokous 
pidetään, kun ehditään . Miehet 

ovat pitäneet isompia ja pienem-
piä talkoita Aution riihellä syk-
syllä . Tulostakin alkaa näkyä . 
Wingerborgin naiset kokoon-
tuvat ja ahkeroivat Oinosen 
Leenan johdolla keväät, syksyt 
Aholla . Hyviä, laadukkaita 
palkintoja valmistuu Kukko- ja 
joulumarkkinoille . Onpa ohjel-
massa ollut yleisöluentojakin 
tänä syksynä . Samaan aikaan 
sihteeri kasaa ja viimeistelee ai-
neistoa tulevaan Kotiportti-leh-
teen . Johtokunnan jäsenten on 
toivottu hankkivan aineistoa ja 
osalta sitä on tullutkin, samoin 
muutamilta ulkopuolisilta . 
Mutta vielä täytyy kirjoittaa 
itsekin juttuja, tehdä ingressit 
ja otsikot sekä kuvittaa jutut . 
Hetken aikaa illat ja viikonlo-
put menevät mukavasti! Näitä 
kirjoitellessa puolet aineistosta 
on jo siirtynyt rahastonhoita-
jan taitettavaksi eli hänen pa-
riviikkoinen urakkansa alkaa . 
Taittaja sijoittaa tekstit lehteen, 
palstoittaa, päättää fonteista ja 
kuvien sijoittelusta eli hän vas-
taa lehden ulkoasusta . Urakka 
ei jää näiden kahden harteille, 
vaan sen jälkeen kun lehti on 
painettu ja valmis, astuvat ku-
vaan myyjät – Ahti ja muut . . . 

Jokainen tekee oman osansa . 
Näin harrastus pysyy harras-
tuksena eikä muutu kenenkään 
työksi! 

Pirkko Korpiaho-Hakala

Kukkomarkkinoilla

Olli ja Ritva Turpeisen mökillä.
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K yläyhdistykset 
ovat onneksi tul-
leet takaisin . Niil-

lä on kaksi tilausta . Ensinnäkin 
ne pitävät yllä nykyisten hil-
jentyvien kylien ja vanhenevan 
väestön yhteenkuuluvuutta ja 
saavat aikaan yhteistä, miele-
kästä toimintaa . Toiseksi niitä 
voi verrata ja peilata niihin van-
hoihin pienviljelijäyhdistyk-
siin, jotka ovat kylillä olleet ja 
toimineet . Muistellaan yhteisiä 
aparaatteja, yhteisiä elonkor-
juita ja perunannostotalkoita, 
unohtamatta ompeluseuroja, 
ohjelmallisia iltamia - olivatpa 
ne nimeltään elonkorjuujuhlia 
tai jollain muulla nimellä - sekä 
näytelmä- ja kuoroharjoituksia 
talven pimeinä iltoina .

Nykyinen kyläyhdistys on 
laajempi versio . Se ei rajoitu 
Saunakylään, vaan jäseniä on 
kirkonkylällä, jopa Jyväskyläs-
sä . Järjestettyjen tapahtumien 
talkoolaisia on ollut Tiiron-
kylältä, Heitjärven puolelta ja 
Penttilänkylältä . Heillä on omia 
kyläyhdistyksiä, mutta saman-
henkisinä ovat olleet meidän 
järjestämissä tapahtumissa tal-
koolaisina mukana . Reviirirajat 
ovat siis aika paljon laajemmat, 
ehkä juuri siksi, että halutaan 
nauttia porukalla yhteisistä asi-
oista ja yhteisestä toiminnasta .

Yhtiöt ja metsähallitus olivat 
maatalouden lisäksi työnantaji-

na erittäin tärkeitä . Ehkä siihen 
aikaan voidaan lisätä metsästys 
ja kalastus, ei aivan elinkeinoi-
hin, mutta tärkeänä särpimen 
tuojana ruoan jatkeeksi, olivat-
han silloiset perheet isoja . 

Esittelen vähän vanhaa, 
muutaman kymmenen vuoden 
takaista, meitä edeltävää suku-
polvea tai ainakin toimijoita tai 
muuten kylän persoonia, ketkä 
saivat aikaan toimivan, silloisen 
pienviljelijäyhdistyksen . Sitä 
elävää kylämiljöötä, jossa oli 
oma koulu ja monta kymmentä 
koululaista, kaksi pientä kylä-
kauppaa, joista voi ostaa päi-
vän tarpeisiin ruokatavaroita 
ja vähän muutakin . Kylällä oli 
tietenkin kaiken ikäisiä asuk-
kaita . Vanhuksetkin kuuluivat 
nuorten kanssa kyläyhteisöön . 
Kylällä oli niin paljon nuoria 
vielä 70-luvun vaihteessa, että 
lentopallokentällä oli vähin-
tään kolme kentällistä . Hävin-
nyt kentällinen huilaa, oli pelin 
henki .

Oli monenlaisia, värikkäitä 
henkilöpersoonia, joita tänä 
päivänä ei löydy . Mainitsen 
muutamia tuntemiani . 

Salon Vihtori -Vikke- istui 
Saaren (Saarelan) penkillä jo 
seitsemän jälkeen aamulla, kun 
oli asiaa Pertille . Vihtori oli kova 
sotaratsu, niin kuin tämän van-
hemman kaartin miehet yleensä . 
Hän kertoi tarinansa kuuluval-

Kivijärvellä perinnepiiri taitaa olla ainoa, 
joka kerää ja tallentaa systemaattisesti muistitietoa entisajoilta. 

Kotiseutuyhdistys haastaa kaikki suvut, perheet ja yksittäiset 
henkilöt kivijärveläisen perinnetiedon keräämiseen.  

Jorma Kotanen  näyttää esimerkkiä.

SAUNAKYLÄN PERSOONIA, 
OSA 1

Jorma Kotanen
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la äänellä, kellonajasta riippu-
matta . Koska hän oli hereillä, 
oli muidenkin aika herätä . Itse 
pomppasin pystyyn heti kun 
kuulin Vihtorin tarinoimassa .

Pertti Kinnunen oli myös 
värikäs, laajalti tunnettu ravi-
mies, kyläkauppias . Isokokoi-
nen, vankka, sodan runtelema 
isäntä, mutta innokas metsä-
mies . Hän saattoi lausua runoa 
omasta päästään vaikka puoli 
tuntia, keksien sitä mukaa, 
kuinka jutulla oli tilausta . Olen 
jälkikäteen harmitellut ettei ole 
nauhalla näitä tarinoita, koska 
enää ei ole samantasoisia jutun-
kertojia .

Kinnusen Heimo oli pieni-
kokoinen, sitkeä, erittäin kova 
rintamamies, joka oli sodan jäl-
keen 100% invalidi . Hän hankki 
metsurina elannon perheelleen, 
enkä koskaan kuullut hänen 
valittavan mistään asiasta . ”Juu 
perskeles, kyllä se oli poikaa,” 
oli Heimon motto . Hirvimet-
sällä nuotiolla ei tullut aika 
pitkäksi Heimoa kuunnellessa . 
Kertomukset Heimon viimei-
sistä jahdeista Nalle-koirineen 
ja saatuine saaliineen oli väri-
kästä kuultavaa .

Muistan Yläahon Jalmarin 
sanonnan, kun hän katseli jo-

tain toisten  työmaata, esimer-
kiksi ladon pystytystä . Hän 
kehas poikiaan: ”Meiän pojat 
tekis tuon päivässä” . Jalmari 
oli Metsä valtiolla kymppinä  
hoidellen hakkuita talvella ja 
istutuksia keväisin ja organisoi 
Yläahon tilan viljelyä .

Viljami Kinnunen, ”Mäkelän 
Villu,” oli maanviljelijä, ensim-
mäinen kyläkauppias, monissa 
luottamustoimissa vaikuttanut, 
pienviljelijäyhdistyksen puu-
hamies . Metsänhoito oli hänen 
intohimoinen harrastuksensa, 
eikä hirvenkaatokaan ollut pie-
nelläkään porukalla vierasta 
puuhaa . 

Aate Kinnunen oli toinen 
pikkupuodin pitäjä, yhtä aikaa 
Pertin kanssa . Hän oli sana-
valmis ja kylän asioista tietävä 
henkilö . Muistan ensimmäiset 
hirvenmetsästykseni . Oli aika 
kylmä . Aate tuli pikkutakissa 
metsälle, hänellä oli villapaita 
pikkutakin alla . Haastattelujen 
jälkeen hän vain sanoi ettei tääl-
lä koko päivää olla . Kesäisin 
Aate ajeli mopolla . Kun tarjosin, 
että ota toisellekin jalalle,  hä-
nen sanonta ”olen vähälle ahne, 
mutta en ole paljolle perso” on 
saanut monen suun virneeseen 
jälkeenpäin . Tolppa toimi ala-

kouluna alku aikoina . Pihapiiri 
oli yhteinen Matti Kinnusen 
kanssa .

Saunamäen pihapiiri - Onni 
ja Viljami Hakkaraisen yhteinen 

- tarjosi yläkoululaisille temmel-
lyskentän ennen kyläkoulun 
rakentamista Pahkakankaalle, 
50-luvun vaihteessa .

Yrjö Haukkamäki, Multialta 
tullut, rakensi talonsa kylän 
keskustaan, viljeli Ilminsä kans-
sa maata toimien metsähallituk-
sella työnjohtajana vuosikym-
meniä . Hänen vaimonsa, Ilmi, 
oli Pertin, Viljamin ja Jalmarin 
sisar . 

Näitä mieliin painuvia per-
soonia oli useita . Liekö itselle 
tullut vanhuus, kun ei löydä 
yhtä värikkäitä pappoja uu-
demmasta sukupolvesta . Joka 
tapauksessa seuraavalla kerral-
la käsitellään uusia henkilöitä, 
onhan Saunakylällä tapahtunut 
seuraavassakin ikäluokassa ja 
hiljaisemmistakin voidaan jo-
tain muistella .

Kylä eli noina aikoina ras-
kasta, mutta varmaankin onnel-
lista ja tasapainoista elämää .

Seuraavaan kertaan!

Jorma Kotanen

Äitienpäiväjuhla 
Saunamäellä. 
Kuvaaja 
tuntematon.
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KAPPELISEURAKUNNAN  
ALKUTAIPALEELTA

Kivijärven seurakunnan paluu entiseen – kappeliseurakunnaksi –  on toisaalta ‘paluu 
tulevaisuuteen’.  Kauas on jouduttu katsomaan.  Linjoja ja sitä parasta haetaan vielä 

pitkään. Syvällinen sanoma, valaistu kirkko ja yhteinen tekeminen kutsuu meitä kaikkia 
– luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja seurakuntalaisia.  

Seurakuntaelämässä ei kokouspalkkioita tunneta, talkootyö kyllä.  
Jokainen voi sytyttää oman kynttilänsä täyteen hehkuun. 

Kirkkoherra Olavi Vuori kirjoittaa kokemuksistaan ja tuntemuksistaan.

K ivijärven seurakun-
nan historia ulot-
tuu vuoteen 1750, 

jolloin perustettiin Viitasaaren 
seurakuntaan kuuluva Kivijär-
ven kappeliseurakunta . Itse-
näinen Kivijärven seurakunta 
aloitti toimintansa vuonna 1858 . 
Kun seurakunta itsenäisenä 
seurakuntana lakkasi vuoden 
2007 alussa ja sen alue liitettiin 
kappeliseurakuntana Saarijär-
ven seurakuntaan, oli kysymys 
historiallisesta muutoksesta . 
Itsenäinen seurakunta lakkasi 
olemasta, mutta seurakuntaelä-
mä on jatkunut kappeliseura-
kuntana . 

Muutos lähti liikkeelle Ki-
vijärven seurakunnan omista 
päättäjistä ja viranhaltijoista, 
jotka näkivät, ettei seurakun-
nalla ole edellytyksiä jatkaa 
toimintaansa itsenäisenä seu-
rakuntana . Seurakunnan jä-
senmäärän väheneminen ja vä-
estörakenteen painottuminen 
ikääntyneisiin pakotti päättäjät 
etsimään selviytymiskeinoja, 
jotka turvaisivat seurakuntaelä-
män jatkumisen myös tulevien 
sukupolvien aikana . Ratkaisuk-
si hahmottui liittyminen suu-
rempaan taloudellis-hallinnolli-
seen kokonaisuuteen . Samassa 
prosessissa myös Kannonkos-
ken ja Pylkönmäen seurakunnat 
liittyivät kappeliseurakuntina 
Saarijärven seurakuntaan .

Mikä on muuttunut, mikä 
pysynyt samana?

Suurin muutos on koskenut 
hallinnon ja talouden hoitoa . 
Viime syksynä käydyissä seu-
rakuntavaaleissa kivijärveläiset 
äänestivät ahkerimmin saaden 
viisi edustajaa laajentuneen 
Saarijärven seurakunnan kirk-
kovaltuustoon . Liitosneuvotte-
luissa sovittiin, että jokaisella 
kappelilla on oma edustajansa 
kahdeksanjäsenisessä kirkko-
neuvostossa . Kirkkoneuvoston 
kokouksiin osallistuu myös 
kirkkovaltuuston kivijärveläi-
nen varapuheenjohtaja . Kivijär-
ven edustajat ovat osallistuneet 
kiitettävästi luottamustehtävi-
en hoitamiseen ja yhteisen vas-
tuun kantamiseen . Kivijärveläi-
sistä koostuva kappelineuvosto 
suunnittelee ja johtaa kappe-
liseurakunnan hengellistä toi-
mintaa yhdessä kappalaisen 
kanssa . 

Laajentuneessa seurakun-
nassa niin varat kuin velatkin 
ovat yhteisiä . Ensimmäisen 
yhteisen toimintavuoden suu-
rin investointi kohdistui Kivi-
järven kappeliseurakuntaan, 
jossa kirkon lämmitysjärjestel-
mä uusittiin . Tulevien vuosien 
investointeihin kuuluu mm . 
Juurikkaharjun hautausmaan 
peruskunnostus . Henkilöstö 
pyritään pitämään sellaisella 
tasolla, että seurakunnallisten 
perustoimintojen jatkuminen 
pystytään takaamaan . 

Itse seurakuntatoiminta on 
jatkunut entisellään . Jumalan-
palvelukset, kirkolliset toimi-
tukset ja seurakuntatilaisuudet 
on järjestetty niin kuin tähän-
kin asti . Toiminnan jatkuvuutta 
on varmistanut myös se, että 
kappelineuvosto valitsi Timo 
Kemppaisen Kivijärven vaki-
tuiseksi papiksi eli kappalaisek-
si . Myös kanttorinvirkaa ollaan 
täyttämässä vakituisesti, kun 
Martti Hertteli, saatuaan muo-
dollisen pätevyyden virkaan, 
oli sen ainoa hakija . 

Sopeutuminen uuteen 
jatkuu

Neljän aiemmin itsenäisen 
seurakunnan yhteen liittymi-
nen ei tapahdu hetkessä hal-
linnollisin päätöksin . Erilaisten 
toimintatapojen yhteen hiomi-
nen vie aikaa vuosia . Muutos-
kipuakaan ei kokonaan voida 
välttää . Merkitseehän uuteen 
totuttautuminen aina myös jos-
tain vanhasta luopumista .  Ta-
voitteena on se, että rikas seu-
rakuntaelämä voisi jatkua koko 
laajentuneen seurakunnan 
alueella . Samalla kun vaalitaan 
paikallisia perinteitä, toimintaa 
pyritään kehittämään niin, että 
suuremman kokonaisuuden 
antama hyöty ja vaihtelu tulee 
kaikkien käyttöön . 

Tästä on hyvä jatkaa . 

Olavi Vuori
kirkkoherra
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S eurakunnan luottamushenkilöt muistivat ke-
väällä lomalle ja sen jälkeen eläkkeelle jäänyttä 
taloudenhoitaja Tapio Pekkarista . Lahja luovu-

tettiin kappelineuvoston kokouksessa, jossa myös laulettiin 
Tapiolle oma laulu . Kaiketi työyhteisöön kuuluva sanoittaja 
halunnee pysyä tuntemattomana . 

ON TAPSA VALMIINA LÄHTÖÖN

Tämäkin päivä 
marraskuun kahdeksas
kohta illassa.
Vielä eilen
järvi sula, jäätön.
Yöllä tuuli pohjoiseen.
Halla veti jääkentän
yli järven.
Onneksi ohuen.

Pakkasyö.
Aurinko nousemassa.
Hiljaista helinää
veneen keulassa.
Keula särki 
ohutta jäätä.

Joutsenet
Onkisaarten takana,
joikuivat lähtövirsiään
oikein kuorona
moniäänisesti.
Oli lähtemisen hetki,
hyvästijättöjen aika.

Hiljaisena nostin kesäverkot.
Kookas kuha, jänkäkoiria.
Avattua väylää
oli hyvä palata.

Yrjö Havas
2003
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Ennen Rasvanki

R asvanki oli Uit-
t o y h d i s t y k s e n 
varppaaja, sittem-

min Kivijärvi. Se rakennettiin 
Varkaudessa 1896 . Tilaaja oli 
Nord Päijänne Flottningsbolag 
ja tilausmitat olivat 48 x 11 x 3 
jalkaa (metreinä 14,8 x 3,4 x 0,9) . 

Tilatessaan alusta joulukuussa 
1895 Appelgren kirjoitti siitä: 

”Iisveden suuruinen varppilaiva, 
samanlainen rakenteeltaan ja 
sisustukseltaan mutta 6” kor-
keampi laidoiltaan, vapaasti 
toimitettuna heti vesien aue-
tessa Iisvedellä sekä ottamalla 
huomioon ”Iisveden” koeajon 
yhteydessä todetut huomau-
tukset .” Nämä huomautukset 
koskivat mm . ajohytin ikkunoi-
ta, varppauskoneiston sijoitusta, 
sen rummun ”sufforttia” sekä 
varppisinkin kulkua .

Koneteho valmistumisen ai-
kaan ilmoitettiin 10 hv:na, myö-
hemmin 39 ihv:na . Kesäkuun 3 . 
päivänä tehdyllä koeajolla alus 
saavutti 7,6 solmun nopeuden, 
ja sen syväydeksi todettiin pe-
rässä ”2’11” utan varptross och 
ankare” . Alus oli alkujaan si-
vuilta avonainen, mutta siihen 
rakennettiin muutaman vuo-
den kuluttua sivuseinät sekä 
ajohytti laivan perälle aivan 
kuten Konneveteen ja Iisveteen . 
Nämä muutostyöt tehtiin Noki-
senkoskella .

Kattilan tulipinta oli 12m² . 
Aluksen toinen kattila, joka 
saatiin Yhtiö-laivasta 1939, oli 
rakennettu 1908 uittoyhdistyk-

sen Heinolan konepajalla . Sen 
tulipinta oli 14m² . Rasvanki 
työskenteli nimensä mukaisesti 
Iisveden-Pielaveden vesistöllä, 
lähinnä Kolun kanavan alapuo-
lella . Sen ensimmäiseksi pääl-
liköksi tuli Fredrik Nikkinen, 
entinen Konneveden päällikkö 
ja masinisti, sillä alkuaikoina 
nämä virat olivat usein näissä 
pienimmissä aluksissa yhdiste-
tyt .

Aluksen toiselta purjehdus-
kaudelta on seuraava tapahtu-
ma kirjattu lauttausyhdistyksen 
Rautalammin väylän työn-
johtajan H . Leskisen kirjeessä 
uittopäällikkö Appelgrenille 
elokuussa 1897 . Siinä Leskinen 
selosti syitä uiton viivästymi-
seen: Toinen syy oli se että ko-
neenkäyttäjä H Waaja huonosti 
käytti Rasvangin laivan konetta 
että se rikkoontui, joten sen täy-
tyi olla korjauksen alla 13 vuo-
rokautta . Laiva on nyt hyvässä 
kunnossa, kun Hyvärinen kor-
jasi sen .

Rasvangin myöhempinä 
päällikköinä toimivat mm . G . 
Hyvärinen sekä Ville ja Eetu 
Korhonen . Alus siirrettiin Ter-
von vesiltä Kivijärvelle 1912, 
jolloin sieltä alkoi yhteisuitto . 

S/S	KIVIJÄRVI,	
ENTINEN	KESÄN	MERKKI

Kivijärvessä liikkui aikoinaan varpaaja Kivijärvi. Ahti Särkinen kertoo varppaajan 
ilmestymisen olleen kesän merkki, kun laiva tuli hakemaan lauttoja Katajan 

niemestä. Mieleen on jäänyt myös tapahtuma sodan jälkeisiltä ajoilta. Laiva oli 
Kivikannon laivalaiturissa miesten mentyä asioimaan. Läntän Mikko varoitteli 

laivalle palannutta kipparia ajamasta Sikaluotoon. ”Älä kuule poika neuvo, kyllä 
minä osaan”. Kippari luuli osaavansa, mutta niin vain ajoi suoraan luodolle. Mikko 
kipaisi Läntän rantaan, otti veneen ja souti laivan luo. Kyllä nauru maittoi Mikolle. 

Vellamo Paanasen ja Esko Pakkasen kirjoittamasta Keiteleeltä Iisvedelle-Kymijoen 
latvavesien höyrylaivaliikenteen historiaa -kirjasta (1992) selviää varppaaja 
Kivijärven historia. Hannu Laakkonen selvitti, mitä laivalle nykyään kuuluu.

Ylh. Heikki Kinnunen (vas.) ja Eino 
Taipale. Alh. Eino Jeulonen ja Pentti 
Sornikoski. Kuva Heikki Kinnunen.
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Rasvanki varppasi itse itsensä 
Keiteleestä Kivijärven Lokalah-
teen . Uudelle vedelle siirretty-
nä alus peruskorjattiin . Siitä tuli 
ulkonäöltään melko erilainen ja 
se sai uuden nimen Kivijärvi .

Kivijärvellä aluksen 
päälliköksi tuli Juho Pie-
tiläinen . Toukokuun lo-
pulla 1913 työnjohtaja Joh . 
Thorström kirjoitti: ”Kivi-
järvi laiva on vetänyt 7 eri 
Puulaakin tukkia läheltä 
Kinnulaa .”

Kivijärven kunta anoi 
1913 Kivijärven väylien 
tutkimista ja viitoittamis-
ta . Kun järvellä liikkui 
silloin vain kaksi alusta, 
joista toinen oli hinaaja 
(toinen oli Westerisen 
Riikka), ei anomusta 
puollettu .

Kivijärvi oli lujaraken-
teinen rungon ja pohjalevyjen 
osalta . Sen kansirakenteet oli-
vat korkeat, mikä altisti laivan 
tuulelle . Kuitenkin sitä pidet-
tiin vakaana Kivijärven joskus 
terävässäkin aallokossa, mutta 
sen koneteho oli vähän heikko . 
Ankkurinajoon kului liiaksi ai-

kaa .
Kivijärven telakoimispaikka 

oli Potmonkoskella, myöhem-
min 1950-luvun lopulla Huh-
marlahdessa

Aluksen Kivijärven aikai-
sista päälliköistä muistetaan 
Toivo Tuohimetsä, Veikko Tuo-
himetsä, Heimo Raitio ja Kalle 
Korhonen . Korhonen oli pääl-
likkönä vuodet 1951-58 . Hä-
nen aikanaan alukseen saatiin 
emäntäkin . Alus tarvitsi 1954 
kansirakennelmien uusimisen, 
jolloin myös kattilan nokikaa-
pin vaihtaminen oli ajankohtai-
nen . Samana vuonna sen kansi-
rakenteet uusittiin .

Kalle Korhonen muistaa, 
miten ”yks reikä ajettiin siihen 
itärannalla . Myö oltiin hake-
massa sivuväylältä kuormaa, 
hiljaa mentiin, sillä tiiettiin että 
siinä on matalata . Ja se raapas 
sen verran, että tuli pien vuoto . 
Myö jätettiin kuorma siihen ja 
ajettiin Kannonkoskelle telak-
kaan, jossa se reikä paikattiin .”

Kivijärvi oli kulussa vuoteen 
1964, jonka jälkeen se jäi seiso-
maan muutamaksi vuodeksi . 
Sen jälkeen se myytiin yksityis-
käyttöön .

Nykyään Jenny

Entisen Rasvangin, entisen 
Kivijärven, nykyisen m/s Jennyn 
voi nähdä Jyväskylän satamas-
sa . Infotaulu satamassa kertoo, 
että Paul Wahlin Varkaudessa 
1896 valmistaman laivan pituus 
on 14,77 m, leveys 3,45 ja syväys 
1,3 metriä . Laivan omistaa Jor-
ma Asikainen ja hän on hankki-
nut sen itselleen 1985 . Laiva on 
uusittu sisältä täysin ja siihen 
on asennettu 125 hevosvoiman 
dieselmoottori . Yksityiskäytös-
sä olevan laivan kotisatama on 
Kannonkoski/Jyväskylä .

toim. 
Pirkko Korpiaho-Hakala

Nykyinen Jenny. Kuva Hannu Laakkonen.

Kuva Kalle Korhonen.

35



eKotiporttif 36

Miss’	on	hauta?
Suotta	kysyt	vieras!

O lette sydämellisesti 
tervetulleet tänne 
luonnon keskelle 

Joutenhoviin . Meillä olet ren-
nosti oma itsesi! Näin lupaili 
Perhon luontomatkailukeskuk-
sen Joutenhovin uudet kotisivut, 
joihin luonnollisesti tutustuin 
ennen retkelle lähtöä . Isäntä-
Hermannin kanssa sovimme, 
että aloitamme retken suojellun, 
rauhaisan Salmelanharjun mai-
semista . Ajelimme siis linja-au-
tolla suoraan Salmelanharjuun, 
jossa Hermanni jo meitä odot-
teli . Tarkoitus oli kävellä polku-
ja pitkin Iso-Valkeisen uudelle 
kodalle, nauttia siinä ns . hitaan 

miehen nisukahvit ja jatkaa 
patikointia muutama kilometri 
kohti Joutenhovia . Sihteeri-on-
neton ei ollut muistanut kertoa 
kaikille tulevista olosuhteista 
eikä totta puhuen edes tiennyt, 
kuinka vaihtelevat maastot 
tuleman piti . Niin joutui osa 
porukasta kiipeämään takaisin 
linja-autoon ja köröttelemään 
etukäteen Joutenhoviin muita 
odottelemaan . Osa kävi kodal-
la asti kahveilla, mutta palasi 
sieltä linja-autolle . Suurin osa 
uskaltautui kuitenkin lenkille, 
kävelemään Salmelanharjusta 
Joutenhoviin, entiseen Ulkoilu-
keskukseen .

Matkalla kuulimme totta ja 
tarua ikihongista, jääkaudes-
ta, tervahaudoista ja monista 
luonnon ihmeellisyyksistä . 
Tuskastuneimmat - minä aina-
kin - kyselivät välillä, vieläkö 
on matkaa pitkälti . Pari kilo-
metriä vielä, vastasi Hermanni 
kertomustensa lomassa . Olipa 
se Valkeinen kirkasvetinen ja 
olipa hienoja maisemia . Välillä 
nousimme lähes pystysuoraa 
kallionseinämää ylös, välil-
lä kivikkoista kallionkuvetta 
alas . Taas kysymään, paljonko 
vielä matkaa . “Pari kilomet-
riä”, vastasi Hermanni . Jossain 
vaiheessa tulimme aapasuolle, 

Kotiseuturetkellä Perhossa

Kotiseutuyhdistyksen järjestämät kotiseuturetket saivat jatkoa kesällä 2007. Kolme 
ensimmäistä retkeä tehtiin Kivijärven alueelle, neljäs Kannonkoskelle ja viides 

Kinnulaan/Lestijärvelle. Kesällä 2007 vuorossa oli Perho, naapurikunta sekin - tosin 
entisen lääninrajan takaa. Perhossa pitää tupen heilua, sanotaan. 

Tämä on sukupolvesta toiseen siirtyvää käytännön viisautta: 
vain ahkeruus ja yrittäminen vievät menestykseen. 



eKotiporttif 37

jossa mukavasti pääsimme ete-
nemään pitkospuita . Vieläkö 
on pitkästi, huutelimme me pe-
ränpitäjät . Muutama kilometri, 
evästivät etujoukot jossain kau-
kana . Tultuamme Joutenhoviin 
totesimme jalat kuivina, mutta 
paita märkänä: olipa lenkki, oli-
pa pitkä parikilometrinen! Lep-
päsen Aaron, Irmelin Aaron, 
kanssa taisimme olla viimeiset 
villahousut, mutta mitä tuosta . 
Minä puolestani olin huoles-
tunut siitä ryhmästä, joka ei 
lenkille päässyt . Lupailin jo 
hyvityksiä retken hintaan, kun 
eivät päässeet mukaan, mutta 
eivät he olleet milläsänkään . 
Olivat jo kierrelleet paikkoja 
Joutenhovin ympäristössä ja 
Elina-emäntä oli turauttanut 
jo kahvitkin . Meidät hikiset 
patikoijat nähtyään arvelivat 

meidän tarvitsevan sen hinnan-
alennuksen . . . 

Joutenhovissa söimme ma-
koisat lihakeitot, jonka lomas-
sa kuulimme faktoja paikasta: 
Joutenhovi Perhon Luontomat-
kailukeskus syntyi vuonna 2006 
Elina ja Hermanni Karjalaisen 
hankittua Perhon Ulkoilukes-
kuksen omistukseensa . Jou-
tenhovin sijainti valtion erä-
maa-alueiden ja Salamajärven 
kansallispuiston läheisyydessä, 
Peuran polun lähtöpisteessä 
takaa erinomaiset mahdolli-
suudet metsästys-, kalastus- ja 
luonto-ohjelmapalvelujen to-
teuttamiseen . Monipuolinen 
hiihto- ja kuntopolkureitistö 
tarjoaa hyvät liikuntapuitteet . 
Oma Kangaslampi (2,8 ha) ui-
marantoineen ja kirjolohineen 
yhdessä ympäröivien järvien 

kanssa antaa ”ki-
reitä siimoja” ja 
virkistystä . Palvelut 
on räätälöity pake-
teiksi . On esimer-
kiksi tykypakettia, 
lyhtypikkujoulua, 
Hermannin pol-
kua, ollaan peuran 
jäljillä, leikitään lu-
mella luonnossa tai 
koetaan kevätyön 
taikaa korven kät-
köissä . Ruokailun 
jälkeen kävimme 
tutustumassa vielä 
Möttösen vanhaan 
tupaan, korsuun ja 

luontokirkkoon . 
Matka jatkui kirkonkylälle, 

kirkon kupeessa sijaitsevaan 
kotiseutumuseoon . Opiskelija 
Esfir Linna odotteli meitä por-
raspäässä ja hän kertoi museon 
olevan entinen viljamakasiini, 
joka on rakennettu 1858 ja otet-
tu lainamakasiinikäyttöön 1865 . 
Meidän viljamakasiiniimme 
verrattuna rakennus oli pienem-
pi, mutta koska museotoiminta 
oli aloitettu jo 1963, esineistöä 
oli huomattavasti enemmän . 
Molempien viljamakasiineissa 
on kaksinkertaiset seinäraken-
nelmat . Perhossa viljasiilot on 
otettu näyttelykäyttöön, meillä 
ei, koska siihen eivät museo-
viranomaiset anna enää lupaa . 
Extreme-hengessä saattoi kier-
tää seinärakenteiden väliin jää-
vän pimeän välin siilojen ulko-
puolelta taskulampun kanssa . 
Perhossa tosiaan väli on avattu 
ja seinät kuulemma puhdistet-
tu hammasharjojen kanssa! Iloi-
nen ja reipas Esfir on muuten 
pikkuserkkuni, minkä tietenkin 
ylpeänä muistin mainita matka-
laisille . 

Perhon kirkkoon emme vali-
tettavasti päässeet tutustumaan . 
Aamupäivällä oli ollut hautajai-
set ja juuri samoihin aikoihin oli 
alkamassa häät . Kerrottakoon 
nyt, että Perhon nykyisen seura-
kunnan alue kuului vanhastaan 
Kokkolan emäseurakuntaan ja 
sen vuonna 1639 perustettuun 
Ylivetelin kappeliin . Perhon 

Ylös... ...ja alas.

Liisa, Aarot ja Ahti
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Kotiseuturetkellä Perhossa

harvoista taloista vietiin lapset 
kasteelle ja vainajat hautaan Ve-
teliin, missä käytiin aika ajoin 
kirkossakin . Pölkin ja Salama-
järven asukkaat tosin suuntasi-
vat kirkkomatkansa Kivijärvelle . 
Salamajärvi kuuluikin Viita-
saareen vuoteen 1850 saakka . 
Perho, joka sai kappelioikeudet 
vuonna 1865, siirtyi vuonna 
1868 Vetelin uuden kirkkoher-
rakunnan alaiseksi kappeliksi . 
Senaatin vuonna 1879 antama 
itsenäistymispäätös toteutui 
käytännössä vasta 1880-luvulla . 
Ensimmäinen kirkko Perhon 
Jängänharjulle rakennettiin v . 
1782 ja se palveli perholaisia 
vuoteen 1902 . Vanha kirkko pu-
rettiin ja uusi kirkko valmistui 
vanhan paikalle vuonna 1903 . 
Sen suunnitteli arkkitehti Val-
ter Thomé . Kirkko rakennettiin 
vanhan mallin mukaan auma-
kattoiseksi ristikirkoksi ja sitä 
on luonnehdittu eräänlaiseksi 
sekatyyliksi . Kattoratsastaja ja 
ikkunoiden puitteet viittaavat 
jugend -tyyliin . Vanhan kirkon 
hirsiä käytettiin uuden kirkon 
rakentamiseen . Kattopaanut, 
lankut ja laudat uitettiin Per-
honjokea pitkin kesällä 1902 ja 
osa ajettiin hevosilla seuraavana 
talvena . Ajan saatossa kirkkoa 

on korjattu . Viimeinen korjaus 
kirkon ulkorakenteisiin tehtiin 
1990 ja ulkomaalaus suoritet-
tiin 1992 . Kirkon pohjapinta-ala 
on 271 m2 ja istumapaikkoja on 
noin 670 . Alttaritaulun “Erä-
maiden Kristus” maalasi taitei-
lija Ilmari Virkkala v . 1938 . 

Sillä aikaa kun puolet ret-
keläisistä oli museossa, puolet 
tutustui hautausmaahan . Siellä 
kirkon kupeessa omatkin iso-
vanhempani lepäävät . Toinen 
Perhon hautausmaa, Haanen 
lehto, sijaitsee muutaman kilo-
metrin päässä .

Perustiedot Perhosta kuul-
tiin matkatessa . Vuonna 1868 
perustettu kunta on kooltaan 
vajaa 800 neliökilometriä . Perho 
sijaitsee Keski-Pohjanmaalla ja 
kunta on Kaustisen seutukun-
nan eteläisin kunta . Kirkonky-
lä on 13-tien varrella Kokkola 

- Jyväskylä välillä, samoin kuin 
suurimmat kylät Möttönen ja 
Oksakoski . Kokkolasta on mat-
kaa noin 100 kilometriä, Jyväs-
kylästä noin 140 kilometriä ja 
Seinäjoelta noin 125 kilometriä . 
Kun kaupunkiin lähdetään, läh-
detään yleensä Kokkolaan . Per-
hosta näimme vain pienen osan, 
Perhon asioista kuulimme vain 
pienen sirpaleen . Kuten ennen-

kin, tarkoituskaan ei ollut luo-
da tyhjentävää kuvaa kunnasta . 
Paljon tiedämme jo ennestään, 
tiedämmehän Arsit, Jetta-talot, 
Ikiliikut, Kipakat, talouskaupat, 
mollit ja muut . Tiesittekö muu-
ten, että Möttösen koulu on 
Suomen suurin kyläkoulu (133 
oppilasta)?

Palasimme Kivijärvelle Kyy-
järven kautta . Pysähdyimme 
Palettiin shoppailemaan het-
keksi ja kotona olimme klo 17 
maissa, kerrankin aikataulussa 
pysyen! Matkalla mukana oli-
vat Suoma ja Matti Holm, Liisa 
Kainulainen, Anni Kinnunen, 
Annikki Kinnunen, Lauri Kin-
nunen, Maija Koivisto, Taina 
Kokkinen, Aune Kolehmainen, 
Pirkko Korpiaho-Hakala, Aino 
Kotilainen, Irmeli ja Aaro Lep-
pänen, Liisa ja Aaro Leppänen, 
Kyllikki Männikkö, Heli ja 
Martti Nuutinen, Aune Nyrö-
nen, Leena Oinonen, Ida, Kirsti, 
Varpu ja Kalevi Peltonen, Leena 
ja Keijo Perälä, Aune Piispa-
nen, Risto Piispanen, Anneli ja 
Ahti Salmi, Ritva ja Olli Tur-
peinen sekä Eeva-Liisa Vuorela . 

Pirkko Korpiaho-Hakala

Aino Kotilainen tunnisti nuoruudenkuvastaan tutun maiseman, Salmelanharjun.
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HAUTA PERHOSSA

Hauta Perhossa –muistomerkki juontaa juuren-
sa kansallisrunoilijamme J . L . Runebergin runoon 
Haanen veljeksistä . Tarinan todenperäisyyttä ei ole 
voitu vahvistaa, mutta perholaiset ovat sijoittaneet 
tarinan tapahtumat muistomerkin lähettyville . Us-
komuksen mukaan Haanen veljekset on haudattu 
Jängänjärven Kalmosaareen . Tältä petäjäiseltä 
kummulta on löydetty vainajien luita vuonna 1919 . 
Runeberg kertoo Haanen veljesten lepokummusta 
seuraavaa:

”Miss´on hauta, kohta vuosisadan 
Perhon salomailla sammaltunut 
peitoss´unhon, unho ansiotta? 
Miss´on hauta? Suotta kysyt vieras! 
Kussa pitkä salolampi kaartuu 
kaitaisinnaan mäntynummen notkoon, 
siin´on paikka. Päällä taajalatvat 
koivut nousevat jo nuokkuellen. 
Kunne niiden juurten alle kerran 
hauta luotu lie, ei tiedä kukaan.”

Runebergin runoelma Hauta Perhossa ajoittuu 
ison- tai pikkuvihan aikaan . Tarinan mukaan van-
halla Haanella oli kuusi poikaa, jotka hän kasvatti 
ankarasti, velvoittaen heitä työhön ja Herran nuh-
teeseen . Veljesten koti oli uhattuna ja he taistelivat 
viimeiseen mieheen tuimassa ja verisessä taiste-
lussa venäläisiä ryöstöretkeläisiä vastaan . Runo on 
vuodelta 1831 .

Muistomerkki sijaitsee Perhosta Kinnulaan joh-
tavan maantien varrella 11 km keskustasta . Opaste 
Jängän kylältä Penningintielle n . 3,5 km , jonka 
varrelta lähtee vajaan kilometrin mittainen polku 
hautapaadelle . Runo on luettavissa muistomerkin 
luona .

PERHO SUOMEN SODAN TAISTELUISSA

Kokkonevan taistelu käytiin heinäkuun 11 . päi-
vänä 1808 . Ruotsi-Suomen armeijan joukot puolus-
tivat asemiaan venäläisiä vastaan Perhon kirkon-
kylän pohjoispuolella . J . L . Runebergin Vänrikki 
Stoolin tarinoistakin tuttu everstiluutnantti Otto 
von Fieandt johti suomalaisia joukkoja . Fieandtin 
kivi on nimetty hänen mukaansa . Kiveltä tämän 
voimakkaan persoonan sanotaan tähystäneen ve-
näläisiä vihollisia ja komentaneen joukkojaan .

Taistelun tosissaan alettua oli venäläisillä vai-
keuksia edetä vetelällä suolla, ja tilanne muuttui 
tulitaisteluksi, jota Fieandt tuki kanuunoilla . Suo-
malaiset pitivät pintansa ja vihollinen perääntyi . 
Taistelun jatkuessa venäläiset yrittivät kiertää 
suomalaisten selustaan ja lopulta Fieandt joutui 
perääntymään joukkoineen mm . ampumavarojen 
puutteen takia kohti Tunkkaria . Näin Kokkonevan 
taistelu päättyi tappioon .

Kokkonevan taistelussa menetettiin paljon mie-
hiä: Fieandt 153 miestä, joista 25 kaatunutta, mutta 
venäläisten tappiot olivat kaksi kertaa suuremmat . 
Tämä on osoitus Fieandtin ja hänen miestensä oi-
vasta taisteluvireestä ja hyvin valituista asemista . 
Taistelussa menetti henkensä Rautalammin komp-
panian luutnantti Bror Schöneman . Hänet hau-
dattiin kaatumapaikalleen, johon pystytettiin risti . 
Schönemanin hauta sijaitsee juuri Ristisaaressa 
Kokkonevalla .

Lähde: Perhon kunnan kotisivut 

Esfir Linna kertoi museon historiasta retkeläisille.
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K ivijärvellä koti-
seutuyhdistyksen 
järjestämässä mu-

seopäivässä halukkaat saivat tu-
tustua museoon, osallistua kil-
pailuihin ja pärekattotalkoisiin. 
Eeva Härmälä kotiseutuyhdis-
tyksen johtokunnasta muonitti 
talkoomiehet perinteisillä läs-
kiperuilla, ruisleivällä, vedellä 
ja piimällä. Ruoka näytti mais-
tuvan talkoomiehille ja pääsi-
vätpä muutkin museopäivään 
osallistuneet maistelemaan 
perinneruokaa niin kauan kuin 
sitä riitti. Käsityökerho Winger-
borgin naiset pitivät museon 
sisällä arpajaisia ja tekivät työ-
näytöksiä . 

Pihamaalla heitettiin hevo-
senkenkää . Miehistä parhaan 
tuloksen sai Juho Kinnunen 
(10) ja naisista Kyllikki Männik-
kö (11) . Koripallonheitossa voi-
ton veivät Mertta Matikainen 
ja miesten sarjassa 13-vuotias 
Miika Pekkala . Tietokilpailussa 
parhaiten pärjäsivät Tuija Jup-
po, Liisa Leppänen ja Kyllikki 
Männikkö . Sinäkin voit testata 
omaa tietämystäsi!

TIEDÄTKÖ?

8. Pärekorintipat
A)ruskeat kamferitipat
B)korin kiinnitysaine
C)valmiin korin pirskot-
taminen vedellä, ”kaste”

9. Pärnä
A)lehmus
B)päärynä
C)parvi, joukko

10. Lampuoti
A)voiastia
B)vuokraviljelijä
C)kylänraitti

Oikeat vastaukset s. 55.

1. Nuijasota   
A)uskonpuhdistus    
B)1900-luvun alun sortokausi
C)talonpoikaiskapina

2. Manttaali
A)veroluku
B)sotilaan takki
C)hevoskärry

3. Reivistoolit  
A)rukin osia
B)istumalihakset
C)kangaspuut

4. Hakkapeliitta
A)sotilas
B)kuljetusreki
C)vetohärkä

5. Pusu
A)korkea pärekoppa
B)väkevä olut
C)pussi, säkki

6. Mara
A)apina
B)painajainen
C)maan pintakerros

7. Plootu
A)kupariraha
B)päivätyöläinen
C)papiston edustaja

Matti Ruusuvirran työnäytös.

Eeva Härmälä tarjoaa perinneruokaa Taina ja Helena Kokkiselle.
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Tunnistatko?

Keräämme koulumuseoon vanhoja 
luokkakuvia. Riittää, että käytät ku-
vaasi kirjastossa, jossa se skannataan 

tietokoneelle . Otamme mielellämme myös kuvas-
sa olevien nimiä talteen, joten kaikki muistamasi 
oppilaat voit kirjata erilliselle paperille .

 

Ylempi valokuva on löytynyt entisestä Lii-
naharjan talosta Heitjärveltä . Kuvan takana lu-
kee ”Kivijärvi”, mutta onko kuvassa sittenkään 
kivijärveläisiä? Alempi kuva on Aune Turusen 
jäämistöstä . Tunnistatko tästä kuvasta tuttuja 
henkilöitä?
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Tammikuu

Vuoden vaihteessa asukkaita 
Kivijärvellä oli 1571

Minne menet, kussa kuljet 
Onni Matti?, FM Vesa Salminen 
kyseli yleisönosastolla

Heikki Sorsamäki valittiin 
Kivekkäiden puheenjohtajaksi 
yhdeksän vuotta nuijaa heilut-
taneen Aira Hakkaraisen tilalle

Edellisvuoden yrittäjäksi 
valittiin Puutarhakaluste Grön . 
Kalevia kävivät onnittelemassa 
Ahti Salmi, Anja Kettunen, Sirk-
ka Kauppinen, Vesa Hurme ja 
Sirpa Hakkarainen

Tulko terveiset perille? Pe-
rinnepiirin muistelemia pos-
tiasioita ja muuta muistitietoa 
julkaistiin paikallislehdessä So-
fia Kotilaisen litteroimana

Kivijärvi hiihti komeaan 
voittoon maakuntaviestissä 
pienten kuntien sarjassa, hiih-
täjinä Marjo Kainulainen, Meeri 
Kainulainen, Tuomas Sepponen, 
Henri Jelonen, Mika Paananen, 
Toni Paananen, Timo Minkki-
nen, Jarkko Hankajoki, Tero 
Paananen ja Sini Pasanen

Kivenin johdossa 1996-2002 
ollut Matti Puranen siirtyi Pie-

laveden yritysasiamieheksi
Pirkko Korpiaho-Hakala ja 

Tiina Turpeinen olivat huolis-
saan syksyllä 2001 alkaneen 
viihdekuoron jatkosta ja kyseli-
vät lisää väkeä laulamaan

Leijona-cupin kärkisijoil-
le hiihtelivät Jussi Muhonen, 
Markku Vasalampi, Meeri Kai-
nulainen, Tuomas Sepponen ja 
Henri Jelonen

Vapaa-aikatoimi ja Vesaiset 
laittoivat lapset piirtämään 
omasta perheestään

Helmikuu

Sairaalaan kunnostettiin kol-
me uutta vuodepaikkaa kah-
den huoneen käyttötarkoitusta 
muuttamalla

Kirkkovaltuuston puheen-
johtajana jatkoi Raija Hakkarai-
nen

Seurakunta järjesti yhteis-
vastuukeräyksen alkajaisiksi 
kivjärvisten elepymistalakou-
den, jossa kirkkoherra Jorma 
Kiviranta rohkaisi: olkaamme 
ylpeitä perinteistämme

Rolf Lappalainen esitteli ke-
hittelemäänsä retkinuotiota

Hannu Ahonen hyppäsi tu-

loksella 161 hopeaa M45-sarjan 
korkeudessa veteraanien SM-
hallikisoissa Tampereella

Riikka ja Kaisa Ahonen nos-
tivat SM-kultaa opiskelijoiden 
SM-kilpailuissa Kalajoella

Ystävänpäiväkonsertissa 
Onni Oksanen ylennettiin täy-
sivaltaiseksi soittajaksi oltuaan 
soitto-oppilaana vuodesta 1939 
lähtien

Maaliskuu

Ilkka Salonen pohti lehdes-
sä, tuleeko seurakuntaliitoksia, 
kun kirkkohallitus on muutta-
nut avustusperiaatteitaan

Petri Laaksonen konser-
toi Kivijärvellä 3 .3 . yhdessä 
välittämään -projektiin liitty-
en, puuhanaisena Sari Saari 

MINNE MENET, KUSSA 
KULJET, KIVIJÄRVI

Suomessa siirryttiin vuoden 2002 alussa euroon ja Salt Lake Cityn 
talviolympialaisista kultaa toivat yhdistetyn miehet sekä Samppa Lajunen ja 
Janne Lahtela. Itä-Timorista tuli itsenäinen valtio ja Norjan prinsessa Märtha 

Louise nai kirjailijan. Aki Kaurismäki twistasi Cannesin palkintogaalaan 
hakemaan Grand Prix -palkintoa ja Soneraa epäiltiin teleurkinnasta.  Golfradan 
avustuspäätös vei Suvi Lindénin ministerin salkun ja Anneli Jäätteenmäestä tuli 

puoluejohtaja. Keski-Euroopassa tulvi, Lidl aloitti Suomessa ja kauppakeskus 
Myyrmannissa räjähti pommi. Myös Kivijärvellä sattui ja tapahtui.
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Kult tuuripetohankkeel -
la, jossa Kivijärven lisäksi oli 
Saarijärvi, Kyyjärvi ja Kinnula, 
pyrittiin kulttuuriyhteistyöhön 
yli kuntarajojen – tuloksena 
nuorten tekemä näytelmä, joka 
esitettiin myös Kivijärven kou-
lulaisille

Kustannuksiltaan yli neljän 
miljoonan markan kirkkore-
montin todettiin olevan loppu-
suoralla 

Osuuspankin Kivijärven 
konttorin asiakasmäärä oli 
2206 – reippaasti yli kunnan 
väkiluvun . Muutkin pankinjoh-
taja Markku Hakasen kertomat 
tilastoluvut kielivät pankkitoi-
minnan vakaasta kasvusta

Kivijärven ysiluokkalaiset 
kävivät läpi 40-tuntisen kansa-
laisen turvakurssin, jonka järjes-
telyistä päävastuun kantoi PAT:
in päällikkö Heimo Linnanen

Tenholan koululaisten hiih-
tokisoissa ykkössijat veivät Jussi 
Muhonen, Julia Leppänen, Jari 
Sagulin, Anna Nätti, Jani Paa-
nanen, Henna-Mari Sepponen, 
Ilari Kainulainen, Tiina Mink-
kinen, Toni Paananen, Miia 
Kainulainen, Ville Linnanen ja 
Johanna Kainulainen

Anne Pohjosen Kukka-aitta 
vaihtoi paikkaa ja kylkeen tuli 
Sirpa Leppäsen luotsaama per-
hekahvila

Kirkkoherra Kiviranta hy-
myili - lehden mukaan - kilpaa 
auringon kanssa yhteisvastuu-
keräyksen ulkoilutapahtumas-
sa Kivijärven jäällä

Tenholan koulun kakkoset ja 
viitoset tekivät Ilotomua ja tör-
mäilyä -kirjan, jonka kokosivat 
luokanopettaja Eila Kauppinen 
ja Anita Paananen kulttuurira-
haston 10 000 markan turvin

Kirjastonjohtajapalveluja 
myytiin Perhoon maaliskuun 
18 . päivästä lähtien (vajaa kaksi 
vuotta)

Kivijärven lentokentän ym-
pärille kaavailtiin loma-asunto-
ja

Konkarit voittivat juniorit 
jääkiekossa . Loistavissa olosuh-

teissa pelatun ottelun parhaina 
palkittiin maalivahdit Risto 
Turpeinen ja Olli Pasanen sekä 
kenttäpelaajat Tapani Kinnu-
nen ja Sami Pasanen .

Huhtikuu

Piispa Jorma Laulaja kävi 
piispantarkastuksella ja vihki 
uudistetun kirkon

Sua kotiseutu katson taasen 
-juhlaa vietettiin veteraanien, 
Yrjö Liinaharjan ja 70 vuotta 
täyttävien kunniaksi

Liki ysikymppinen Katri 
Kainulainen sai presidentti Tar-
ja Haloselta henkilökohtaiset 
onnittelut kauppakeskus Pale-
tissa 

Toukokuu

Vapputapahtumassa taiku-
roi Markku Anttila

Kivijärvellä järjestettiin kak-
sipäiväinen lentosammutus-
päälliköiden jatkokurssi

Maatalousseura, maa- ja ko-
titalousnaiset ja tuottajayhdis-
tys suunnittelivat yhdistymistä

Jouko Sepponen esitteli te-
kemiään vaappuja

Yhteistyön tiivistämistä 
Kinnulan kanssa suunniteltiin 
ja työryhmään valittiin Seppo 
Sekki, Heli Vertanen, Kauko 
Jokisalo, Risto Holm ja Sirkka 
Kauppinen

Katri Hännisen ohjaama Ki-
vijärven kimallus -aerobickryh-
mä (Miia ja Marjo Kainulainen, 
Jenni Möttönen, Piia Sagulin ja 
Karoliina Taipale) sai kunnia-
maininnan valtakunnallisessa 
Jumppasirkuksessa Jyväskyläs-
sä

Kesäkuu
 

LC Kivijärvi muisti omaishoi-
tajia 1 000 euron lahjasekillä

Kevään pyöräilykauden 
voittajaksi polki Hannu Valkei-
nen (993 km)

Kivijärvi lähti Metsäsuomen 
Sahan miljoonahankepakettiin 

(kaukolämpölaitos verkostoi-
neen ja saha kuivaamoineen) . 
Hanketta kannattivat Olavi 
Hakkarainen, Pekka Hakkarai-
nen, Heikki Hämäläinen, Sule-
vi Jelonen, Sirkka Kauppinen, 
Anja Kettunen, Matti Kinnunen, 
Ilari Kotilainen, Timo Leppä-
nen, Laila Möttönen, Onni Paa-
nanen ja Airi Sorsamäki . Ei-ää-
nen antoivat Kaino Kinnunen, 
Markku Kinnunen, Erja Moisio, 
Ville-Matti Piispanen ja Antti 
Urpilainen .

Minigolf-kentällä pidetyssä 
ikäihmisten kuntoilutapahtu-
massa vuoden kuntoilijaksi va-
littu Aino Oinonen palkittiin

Kunnanrakennusmestari 
Seppo Sekki esitteli tulevaa jä-
tevedenpuhdistamoa

Heinäkuu

Heinäkuun riennot aloitet-
tiin perinteisesti rantakeitto-
juhlalla, mukana piipahti myös 
kunnanjohtaja perheineen

Italialainen Jenni Scarafoni 
toi viidettä kertaa oppilaitaan 
Kivijärvelle konsertoimaan

Kolmen koon sosiaalitoimi 
eteni vielä heinäkuussa hyväs-
sä tuulessa

Kansanedustajat Juha Kar-
pio ja Reijo Laitinen vierailivat 
Kivijärvellä
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Heitjärven kesäteatteritoi-
minta alkoi Konsultti-näytel-
mällä

Esa Kinnusen sukuseuran 
pöytästandaaria esittelivät seu-
ran puheenjohtaja Matti Kinnu-
nen ja varapuheenjohtaja Kalevi 
Haukkamäki

Kiekkogolf-kisan voitti Tee-
mu Turpeinen

Museopäivässä kotiseutu-
yhdistyksen johto haaveili mu-
seoraitista, joka alkaisi viljama-
kasiinilta ja päätyisi vanhaan 
pappilaan

Anniinan kesäkahvila pal-
veli Hytösten autokorjaamon 
pihassa

Ari ja Sanna Holmin maati-
lalla kuvattu ZipZapMuu -oh-
jelma pyöri televisiossa . Sarjan 
päätähtinä nähtiin Ilkka Mink-
kinen ja Tiia Hämäläinen .

Kukkomarkkinoilla viihdyt-
ti Mikko Alatalo

Elokuu

Riikka Ahonen voitti tyttö-
jen Ruotsi-Suomi -maaottelussa 
moukarinheiton

Syyskuu

Vesaiset ja vapaa-aikatoimis-
to järjesti perhetreffit kuntotu-
valla, kansalaisopisto puoles-
taan kotihierontakurssin

Vanhin asukas Hilma Ravi-
virta täytti 100 vuotta

K-Extra Hannonsalmi siirtyi 
Kari Hämäläiseltä Sirpa ja Raija 
Hakkaraiselle

Lokakuu

Yhdessä välittämään -han-
ke toi nuopparille työntekijän 

– Kati Taipaleen . Hankeen vah-
voja naisia olivat myös Sari Saa-
ri ja Katri Hänninen

Matti Raatikainen mieli kun-
nanjohtajaksi Karttulaan, jonne 
sitten pääsikin

Kunta möi Kivijärven Läm-
pö Oy:lle (perustettava yhtiö) 
17 410 neliön määräalan 8 705 
eurolla

Airi Sorsamäki kirjoitti ylei-
söpalstalla Sairaalan lopetta-
minen kuolinisku Kivijärven 
palveluille -otsikoin

Omaishoitajien rovastikun-
nallisessa virkistyspäivässä pu-
huivat diakoni Katri Hänninen 
ja kirkkoherra Jorma Kiviranta

Kotiseutujuhlassa seurakun-
tatalolla juhlapuheen piti pro-
fessori Juhana Idänpään-Heik-
kilä 

Samaisessa juhlassa paljas-
tettiin uusi Kivekäs-merkkihen-
kilö – Liisa Saari 

Marraskuu

Puhdistamon rakennustyöt 
aloitettiin

Isänpäiväjuhlaa vietettiin 
Heitjärvellä

Kivijärvellä oli seudun 
korkein äänestysprosentti 
kirkollisvaaleissa . Itsenäisen 
seurakunnan viimeiseen kirk-
kovaltuustoon v . 2003-2006 
tulivat valituiksi Kaino Kinnu-
nen, Tuula Kinnunen, Jouni Ha-
lonen, Martti Thorström, Airi 
Sorsamäki, Erkki Pirnes, Leena 
Oinonen, Leena Linna, Olavi 
Hakkarainen, Sirkka Hoppo-
nen, Pirkko Korpiaho-Hakala, 
Risto Niskanen, Pirjo Kajuutti 
ja Kalevi Haukkamäki

LC Kivijärvi lahjoitti tele-
vision sairaalaan, luovuttajina 
Tapio Sorsamäki, Anja Kinnu-
nen ja Pekka Hakkarainen, vas-
taanottajina Launo Siltasalmi ja 
Riitta Karppanen

Seurakuntatalolla vietettiin 
hyvän olon päivää

Joulukuu

Perinnepirttiprojekti pyö-
rähti käyntiin, vetäjänä Virpi 
Leppänen

Itsenäisyyspäivän juhlassa 
juhlapuheen piti eversti evp 
Leo Kotilainen ja Tenholan lap-
sikuoro lauloi

Tainion koululaiset kerä-
sivät taksvärkkinä 580 euroa 
sotaveteraaneille . Lahjoituksen 
luovuttivat rehtori Vuokko Hil-
mola, Petra Kotilainen ja Henri 
Jelonen ja vastaanottivat Han-
nes Leppänen, Eino Leppänen, 
Onni Kalavainen ja Markku 
Hakanen



eKotiporttif 45

Suomen Valkoisen Ruusun I 
luokan mitalin kultaristein sai-
vat Heikki Hämäläinen, Eino 
Leppänen, Airi Sorsamäki ja 
Martti Thorström sekä ilman 
kultaristiä Hannu Ahonen . 
Kunnan hakemat mitalit luo-
vutettiin 11 .3 .2003 valtuuston 
kokouksen yhteydessä

Valtuusto piti lähes tunnin 
mittaisen ryhmätauon, jonka 
jälkeen hyväksyi hallituksen 
esityksen mukaisesti Taina 
Kokkisen hoitamaan kunnan-
johtajan tehtäviä uuden kun-
nanjohtajan saamiseen saakka

Seurakunnassa arveltiin 
seuraavan vuoden talousarvi-
ota hyväksyttäessä, että lähi-
vuosina joudutaan miettimään 

toimintojen merkitystä ja kehit-
tämään yhteistyötä kunnan ja 
toisten seurakuntien kanssa

Valtuuston talousarvioko-
kouksessa Markku Kinnunen 
toivoi satsattavan lapsiin ja 
nuoriin, Onni Paananen kiitteli 
kulttuuri- ja liikuntapalveluita, 
Airi Sorsamäki oli huolissaan 
sairaalan kohtalosta, Sirkka 
Kauppinen harmitteli  lääkä-
ripalvelujen heikkenemistä, 
Martti Thorström oli huolis-
saan yksityisteiden avustuksis-
ta, Heikki Hämäläinen toivoi 
porkkanoita lääkäriasiaan, Kai-
no Kinnunen olisi käyttänyt 
Valo-rahoja lainarahan sijasta 
ja Sulevi Jelonen ja Risto Holm 
olisivat puuttuneet rakenteisiin 
talousarvion vuosikatteen jää-
tyä miinukselle

Karttulaan siirtyvälle kun-
nanjohtaja Matti Raatikaiselle 
jäi reilun parin vuoden koke-
muksesta muistoksi kunnasta 
positiivinen kokonaisvaikutel-
ma, mutta hän arveli valtion 
toimien tuovan Kivijärvellekin 

synkkiä pilviä: -Ellei mikään 
olennaisesti muutu, olen erit-
täin huolestunut . Luvassa on 
kylmää kyytiä

Puralankylän erämiehet 
juhlivat 40 vuotista taivaltaan 
Anne ja Riku Kalmarilla . Seuran 
ensimmäinen pöytästandaari 
luovutettiin seuran perustajajä-
senelle ja merkittävälle erämies-
persoonalle Matti Kotilaiselle

Rehtori Vuokko Hilmolan 
ansiosta Lucian päivää on vie-
tetty koululla jo yhdeksänä 
vuonna . Vuonna 2002 Pyhän 
Lucian tarinan luki Piia Sagulin 
ja Lucia-neitona esiintyi Petra 
Kotilainen

Toim.
 Pirkko Korpiaho-Hakala

 

NOCTURNE

Ruislinnun laulu korvissani,
tähkäpäiden päällä täysi kuu;

kesäyön on onni omanani,
kaskisavuun laaksot verhouu.

En ma iloitse, en sure, huokaa;
mutta metsän tummuus mulle tuokaa,

puunto pilven, johon päivä hukkuu,
siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu,

tuoksut vanamon ja varjot veen;
niistä sydämeni laulun teen.

Sulle laulan neiti, kesäheinä,
sydämeni suuri hiljaisuus,

uskontoni, soipa säveleinä,
tammenlehvä-seppel vehryt, uus.

En ma enää aja virvatulta,
omani on Hiiden vuoren kulta;

pienentyy mun ympär’ elon piiri;
aika seisoo, nukkuu tuuliviiri;

edessäni hämäräinen tie
tuntemattomahan tupaan vie.

3.7.1903 Eino Leino

Kuva Ilari Kotilainen
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Anne Inkeri Kalmari (s. 20.4.1968) on kivijärveläinen maatalous- ja 
metsätieteiden maisteri sekä maatalousyrittäjä, joka valittiin Suomen 

Keskustan vaalilistalta eduskuntavaaleissa 2007 Keski-Suomen vaalipiirissä 
kansanedustajaksi. Hän sai 8 246 ääntä. Näin kertoo Wikipedia, internetissä  

julkaistava ilmainen vapaan sisällön tietosanakirja.

O milla kotisivuillaan 
Anne toivottaa tu-
tustujat tervetulleik-

si: Tervetuloa sivuilleni, joissa 
kerron työstäni eduskunnassa 
ja kuulumisistani muutenkin . 
Kalenterista löytyvät lähiajan 
tilaisuudet ja tapahtumia jois-
sa tapaat minua maakunnassa . 
Uusimmat valtiopäivätoimet 
löydät eduskunnan sivuilta . 

Omilla kotisivuillaan Anne 
kertoo: “Tämän viikon maa-
nantain ja tiistain välisen yön 
pohdimme, miten suojelutyö 
järjestyisi mahdollisen hoitaji-
en työtaistelun aikana” . Annen 
iltapäivällä käyttämä puheen-
vuoro löytyy Annen kotisivuil-
ta samoin kuin eduskunnan 

kotisivuilta . Julkaisemme 
tässä Annen ensimmäisen 
puheen eduskunnassa 
koskien hallitusohjelmaa .

Keskiviikkona 25 .4 .2007 
klo 10 (10 .05)

1) Valtioneuvoston tie-
donanto 19 .4 .2007 nimi-
tetyn pääministeri Matti 
Vanhasen II hallituksen 
ohjelmasta 

Anne Kalmari/kesk: 
Arvoisa herra puhemies, 
hyvät muutamat kollegat! 

On hienoa, että meillä on ny-
kyisen kaltainen ohjelma tule-
valle nelivuotiskaudelle . Kuten 
ministeri Pekkarinen tuossa 
kertoi, tärkeä tehtävä on pitää 
huoli taloudesta, työstä ja tuot-
tavuudesta . Vasta sen jälkeen 
voimme jakaa hyvinvointia . 

Köyhän asia, jota kentällä 
on viestitetty, se löytyy hallitus-
ohjelmasta . Elintarvikkeiden 
arvonlisäveron alentaminen 
tuo helpotusta nimenomaan 
vähätuloisille, niille alle 1 000 
euron kuukausitulojen saajil-
le, jotka eivät olisi tuloveron 
kevennyksestä hyötyneet . Joka 
sanoo, ettei 5 prosenttiyksikön 
veronalennuksesta ole mitään 
hyötyä, sen ei ole tarvinnut 

punnita makkarapaketti kädes-
sään, raatsiiko ostaa leikkelettä 
leivälle . Hallitusohjelmassa on 
pienten eläkkeiden, alimman 
äitiyspäivärahan, lapsilisien ja 
opintorahan nostoa .

Erityisen ilahtunut olen, kun 
katson ohjelmaa maaseudun 
näkökulmasta . Täällä on kes-
kusteltu paljon sukupuolten 
välisestä tasa-arvosta . Väitän, 
että alueellinen epätasa-arvo on 
paljon suurempi . Arvon lisäys 
henkeä kohti esimerkiksi Jout-
san seudulla on rapiat 16 000 
euroa, kun se on Uudellamaal-
la 40 000 ja keskiarvona 30 000, 
eli kun puhuimme siitä, että 
naisen euro on 80 senttiä, niin 
heikoimpien alueiden euro ei 
ole kuin vajaat 60 senttiä .

Äänestysaktiivisuuden lasku 
kuoppaisten teiden takana ker-
toi, että maaseudulla oli loppua 
toivo . Siispä on upeaa, että hal-
litusohjelmasta löytyy selkeitä 
linjauksia maaseutualueiden 
elinvoiman eteen . On kuitenkin 
turha satsata euroja muuhun 
maaseudulla niin kauan kuin 
bitti ja tukkirekka eivät kulje 
kivuttomasti . Pelkkä huomion 
kiinnittäminen alempiasteisen 
tieverkoston yleiskuntoon ja yk-
sityistieverkon merkitykseen ei 

Eduskuntatoiminta
Nykyiset toimielinjäsenyydet ja tehtävät 
Hallintovaliokunta (vj) 3.5.2007-
Maa- ja metsätalousvaliokunta 3.5.2007-
Talousvaliokunta 2.10.2007-
Ympäristövaliokunta (vj) 3.5.2007-
Valtion vakuusrahaston valtuusto 3.5.2007-
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto 3.5.2007-

Anne Kalmari
 - kivijärveläinen kansanedustaja
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auta, vaikka hallitusohjelmassa 
niin sanotaan . Siis kysynkin, tai 
kysyisin, liikenneministeriltä, 
mitä lukuja tämän takana on, 
jos ministeri olisi paikalla .

Byrokratian karsiminen, apu 
ensimmäisen työntekijän palk-
kaamiseen ja matalapalkkatuki 
auttavat yrittäjiä työllistämään, 
niin että meillä tulevaisuu-
dessa on yhä vähemmän niitä, 
joiden elämästä muut joutuvat 
huolehtimaan . Jos emme saisi 
työhön osallistumista parane-
maan, meillä olisi vuonna 2012 
60 000 verojen ja työeläkemak-
sujen maksajaa vähemmän . Se, 
että jokainen kokee olevansa 
merkityksellinen lenkki tässä 
yhteiskunnassa, vähentää myös 
henkisiä ongelmia taloudellis-
ten lisäksi .

Hallitusohjelman mukaan 
koetamme yhteisesti ponnis-
tella ilmaston lämpenemistä 
vastaan ajamalla pikkuhiljaa ki-
vihiilen ja öljyn käyttöä sähkön 
ja lämmön tuotannossa alas . 
Hajautettu uusiutuvan energi-
an tuotanto luo työpaikkoja ni-
menomaan maaseudulle . Vaatii 
rohkeutta valtiollisilta päättäjil-
tä toimia maaseudun parhaaksi 
suurten yhtiöidenkin linjauksia 
vastaan . On aivan oikein tukea 
paikallisten biokaasu- ja läm-
pölaitosten rakentamista inves-
tointituin sekä niiden sähkö-
verkkoon pääsyä syöttötariffein . 
Puoli-ilmaisen raaka-aineen 
tuottamisesta ei maaseutu vielä 
paljoa kostu .

Kestävän metsätalouden 
rahoitusta nostetaan niin, että 
metsien kasvukunnosta voi-
daan pitää huolta jatkossakin . 
Se, että Venäjän puutullien 
vuoksi puun vuotuinen lisätar-
ve kotimaasta olisi 10 miljoonaa 
kuutiota, voidaan ottaa mahdol-
lisuutena, joka tuo elinvoimaa 
maakuntiimme 600 miljoonan 
euron edestä . Hallitusohjel-
massa on ymmärretty metsien 
pirstoutumisen merkitys puu-
huoltoon . On suorastaan histo-
riallista se, että metsätalouden 
sukupolvenvaihdokset voivat 
jatkossa olla verovapaita . Met-
sätalous on yrittäjyyttä .

Maatalouspolitiikalla on 
luvattu kääntää viljelijöiden 
tulokehitys nousevaksi . Samal-
la halutaan huolehtia siitä, että 
eläinten hyvinvoinnin ja ym-
päristön huomioivasta tuotan-
totavasta voidaan pitää kiinni . 
Maaseudun investoinnit, myös 
energiainvestoinnit, on nähty 
yhtä lailla edistettävänä asiana 
kuin muukin teknologiakehi-
tys . Vaikka massatuotannolla 
emme tule pärjäämään, täytyy 
meidänkin huolehtia kilpailu-
kyvystämme ja siitä, ettei vilje-
lijä uuvu työtaakan alle . Olen 
myös kiitollinen siitä, että suku-
polvenvaihdoksen voi jatkossa 
tehdä vastikkeetta .

Hallitusohjelmassa on selkeä 
linjaus tulevista EU-neuvotte-
luista . Se antaa maa- ja metsä-
talousministerillemme hyvän 
selkänojan väännöissä maata-

louskomissaari Fischer Boelin 
kanssa . Olen vakuuttunut siitä, 
että lampaantissimäinen ote täl-
le tanskalaiselle rautarouvalle 
ei auta . Yhtenäinen, vaikkakin 
heikko ja huonosti kohteleva 
maatalouspolitiikka on hänen 
missionsa . Olisihan sitä paitsi 
vauras maa oiva markkina-
kohde pohjavedet pilanneelle 
Jyllannin tehotuotannolle . Mei-
dän pitää yhtenä rintamana 141-
prosenttisesti puolustaa oman 
maamme maataloutta . Se, että 
saamme säilytettyä puhtaan 
suomalaisen ruuantuotannon, 
on oleva kuluttajan etu . Met-
ropolipolitiikan lisäksi on siis 
rutkasti toimia maaseudun par-
haaksi . En haluaisi tänäänkin 
kuultua vastakkainasettelua 
juuri nyt, kun toivo maaseu-
dulla on syttynyt . Emmehän 
puhalla liekkiä sammuksiin . 
On meidän kaikkien etu, että 
koko Suomi menestyy . Se sä-
teilee elinvoimaa myös tänne 
Pääkaupunkiseudulle .

Arvoisa puhemies! Positiivi-
suudella saamme paljon aikaan . 
Siksi muilta kuultu tarina kah-
desta intiaanista, jotka istuivat 
tulilla: Toinen sanoi piippua 
poltellen viittansa alta, että 
minulla on sisälläni kuin kaksi 
koiraa, toinen sanoo, ettei tästä 
mitään tule ja toinen sanoo, että 
meillä on hyvä tulevaisuus . In-
tiaanit menivät yöpuulle ja aa-
mulla toinen kysyi: “No, kumpi 
koirista voittaa?” Toinen vasta-
si: “Ystäväni, se koira, jota minä 
ruokin .” Suomessa on nyt po-
sitiivinen vire, ruokkikaamme 
sitä yhdessä .

Annelle järjestettyyn 
kahvitukseen osallis-
tui n. 500 henkilöä.
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K ivijärven kirjasto sai 
lokakuussa lahjoi-
tuksena parikym-

mentä levyä sisältävän sota-ai-
heisen dvd-kokoelman . Joitakin 
näistä oli kirjastossa ennestään, 
mutta vhs-tallenteina. Lahjoi-
tus on arvokas, sillä lainaus-
oikeuksin varustetut dvd:t  ja 
videot maksavat huomattavasti 
enemmän kuin vastaavat tal-
lenteet, joita yksityiset ostavat . 
Myös Maanpuolustusyhtiön 
kirje lämmitti sydäntä; mukaan 
oli liitetty Väinö Havaksen kir-
joittama runo Testamentti pojal-
leni . 

Maanpuolustuslehden kus-
tannusosakeyhtiö teki keväällä 
1985 puolustusministeriön ja 
pääesikunnan kanssa sopimuk-
sen sotien 1939-1945 aikana ku-
vatusta filmiarkistomateriaalin 
käytöstä . Historiallinen sarja 
on nyt valmis .

Vuonna 1992 kustannusoike-
us siirrettiin Maanpuolustusyh-
tiölle jonka omistavat Suomen 
reserviupseeriliitto sekä Reser-
viläisliitto .

Dokumenttielokuvien teki-
jöinä ovat olleet maamme par-
haimpiin kuuluvat voimat . Kä-
sikirjoittajina olivat mm . Sampo 
Ahto, Ilmari Hakala, Jouko 

Pirhonen, Anssi Vuorenmaa 
ja Kari Uusitalo . Toteuttajina 
olivat Eero Sinikannel ja Erkki 
Seirto, jotka molemmat kuulu-
vat lyhytelokuvien tekijöiden 
eturiviin .

Filmit ovat kunnianosoitus 
suomalaiselle miehelle ja nai-
selle, jotka tekivät mahdotto-
malta näyttävästä mahdollisen; 
säilyttivät meille itsenäisen ja 
vapaan maan .
 
Lahjoituksen sisältö

 
Lahjoitus sisälsi 19 dvd-levyä ja 
2 vhs-tallennetta, joista suurin 
osa on puolen tunnin - tunnin 
mittaisia .

Talvisota, Jatkosota I-II, La-
pin sota, Sama kaiku on askel-
ten - jääkärit, Suomen laivasto 
sodassa, Viipuri sodan jaloissa, 
Vapaaehtoisesti - suojeluskun-
nat ja lotat, Asetakissa - suo-
malainen sotilas,Mannerheim 

- Suomen marsalkka, Helsinki 
sodassa, Suomi - rauhanturvaa-
misen suurvalta, Urheat hevo-
set, Asemasotaa - tyyntä myrs-
kyn edellä, Taistelujen vuodet 

- kotirintamalla, Lotta, Suomen 
ilmasota, 3 kielellä, Lotta, ruot-
siksi (vhs), Lapin sota (vhs)
 

Lahjoittajat

Lahjoitukseen osallistuivat 
Oy Candywell Ltd, fysikaali-
nen hoitolaitos Kunnon Syke 
Ky, Förstin Keidas, Keski-Suo-
men Osuuspankki Kivijärven 
konttori, K-Extra/Neste Han-
nonsalmi, Kivijärven kunta, 
Kivi-Set Oy, Kivijärven Reser-
viupseerit ry, Kivijärven Re-
serviläiset ry, Kivijärven seura-
kunta, LomaHoikka, Mirjamin 
Koti, Nousupellon Palvelu- ja 
Kuntoutus Oy/Vanhusten pal-
velukoti, SS-Työstö, VilliPeura 
Oy ja Viiden Kunnan Sanomat . 
 
Kiitos kaikille lahjoittajille!

 
Pirkko Korpiaho-Hakala 

TAISTELUMME	KUVAT		
-	SUOMEN	SODAT	1939-1945

TESTAMENTTI POJALLENI

Tänä aamuna, poikani, lähden 
kohti tuskien rintamaa.  

Sinun, äitis ja veljies tähden 
minut kutsuvi Isänmaa.

Isänmaallinen, kontua vailla, 
olen ollut ja köyhä mies. 

Sydän-Suomeni karuilla mailla 
oli suitseva kotilies. 

Perinnöksesi, poikani, annan 
tyhjät taskut ja isänmaan, 

kalasaunani välkkyvän rannan,  
pyhän uskoni Jumalaan. 

Minut kerran kun kantavat luokses, 
risti sormes ja ole mies! 

Kävi, poikani, näin sinun vuokses: 
Minä viitoitin miehen ties. 

Kivijärvellä 4.12.1939
Väinö Havas

Sota-aiheista kokoelmaa lahjoittamassa Markku Hakanen, Olavi Hakkarainen, 
Taina Kokkinen, Anne Mietala ja Jari Pekkanen.
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Linnoitustöissä

Ahti Särkisen kuvissa Kivijärven 
miehet ovat linnoitustöissä Kiven-
navalla kesällä 1939. Ylemmässä 
kuvassa vas. Vihtori Pasanen, 
Martti Lehtonen, Paavo Särkinen, 
metsänhoitaja Engdaal, tuntema-
ton, Aarne Kinnunen, Paavo 
Hakkarainen, Erkki Hakkarainen, 
Lauri Puranen ja Jussi Vertala.

Samoja miehiä on myös toisessa 
kuvassa, mutta tunnistatko muita?

KOULUTOVERIT
E lettiin alkukesää 

1944 . Päivä oli 
kaunis ja lämmin . 

Olin tulossa talouskaupasta, 
jota ei ole enää pitkiin aikoihin 
ollut . Jotkut asiat jäävät mieleen, 
niin että ne vuosikymmenien-
kin jälkeen voi nähdä mieles-
sään .

Tulin kaupan rappusia alas, 
kun huomasin tiellä tulevat 
sotapojat ja tunnistin heidät en-
tisiksi luokkatovereikseni . He 
olivat Hämäläisen Varma, Vii-
nikaisen Erkki ja Lyyran Erkki . 

Tottakai menin heidän juttusil-
leen .

Yhtä ja toista siinä ensin pu-
huttiin – poikien loman pituu-
desta, siitä, millä Hoikanperän 
pojat olivat kirkolle tulleet . 
Sanoivat soutaneensa vanhas-
ta muistista Hoikan rannasta 
Pappilan rantaan . Kysyin, että 
mistäs he nyt sitten tulevat .

-Käytiin tuossa kirkkomaalla 
katsomassa itsellemme nukku-
mapaikkoja, oli vastaus .

Samana kesänä heidät kaik-
ki sinne sankarihautaan siunat-
tiin . Varmalla ja Lyyran Erkillä 
oli siellä jo veli kummallakin .

Paljon ei tämä isänmaa näil-
le nuorille antanut . He antoivat 
elämänsä .

Lea Viemerö, s. Havas
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AsEKätKENNästä KivijärvELLä 1944-1945

PAHIMMAN VARALTA 
ASEITA KÄTKÖÖN

J atkosodan lop-
p u v a i h e e s s a 
kesällä 1944 

alettiin Päämajan nuorten 
upseerien toimesta varautua 
kaikkein pahimpaan vaihtoeh-
toon, Neuvostoliiton armeijan 
vyörymiseen maahamme ja 
maamme mahdolliseen miehi-
tykseen . Liekö siihen antanut 
aihetta ylipäällikkö Mannerhei-
min arvio, että Suomen armeija 
voisi vastustaa vihollista enää 
korkeintaan kolme kuukautta. 
Suoranaista antautumista ja 
taisteluista luopumista ei voitu 
niissä olosuhteissa ajatellakaan, 
vuosia jatkuneiden taisteluiden 
jälkeenkin isänmaallinen henki 
oli edelleen vahva .

Varteenotettavaksi vaihtoeh-
doksi jäi sissisota, jota muunmu-
assa Titon joukot Jugoslaviassa 
olivat menestyksekkäästi käyt-
täneet ja joka oli osittain esiku-
vana tässäkin suunnitelmassa . 
Jotta sitä voitaisiin käydä, mate-
riaalivarastoja, aseita, ammuk-
sia ja pioneeritarvikkeita oli 

sijoitettava koko maan alueelle .
Toiminnan yksi pääorgani-

saattori, Päämajan operatiivi-
sen osaston maavoimatoimis-
ton päällikkö, everstiluutnantti 
Usko Haahti kertoi suunnitel-
masta Päämajan operatiivisen 
osaston päällikölle, eversti Valo 
Nihtilälle . Asiaa tarkkaan har-
kittuaan Nihtilä antoi luvan 
jatkaa suunnitelmia ehdolla, 
että armeijan ylin johto ei saa-
nut saada tietää asiasta mitään . 
Myöskään ylipäällikkö Man-
nerheimia ja päämajoitusmes-
tari Airoa ei saanut informoida 
asiasta, jotta he eivät joutuisi 
hankkeesta vastuullisiksi . Ar-
meijan komentoteitä piti voida 
käyttää, mutta siten, että vain 
tehtävään valitut henkilöt oli-
vat tietoisia asiasta . 

Heti alkuvaiheessa suunnit-
telussa olivat mukana Haahden 
hyvät ystävät, majurit Reino 
Lukkari ja Reino Arimo . Toi-
mintaan oli olemassa valmis 
verkosto, suojeluskuntapiirit ja 
suojeluskunnat, joissa toimintaa 

johti ns . 2 . yleisesikuntaupseeri, 
joka yleensä oli rintamakomen-
tajanakin kunnostautunut ja ar-
vostettu sotilas . Vähimmäista-
voitteena oli yhden vahvistetun 
pataljoonan tarvitsema varus-
tus kutakin suojeluskuntapiiriä 
kohti .

Kätkentä toteutettiin loka-
marraskuussa 1944, mutta 
suunnittelu oli aloitettu jo ennen 
4 .9 .1944 allekirjoitetun aselevon 
allekirjoitusta . Everstiluutnant-
ti Usko Haahti ja eversti Valo 
Nihtilä valitsivat toimintaa joh-
tamaan luotettavat ja rintama-
kokemusta omaavat upseerit . 
Jokaiseen kuntaan perustettiin 
ns . pitäjäsolu, johon kuului joh-
taja ja 1-3 kätkijää, joiden tuli 
hoitaa varsinainen kätkentä . 
Asiantuntijat lähettivät suunni-
telman mukaisesti materiaalia 
suojeluskuntapiireihin, joissa 
erittäin luotettavat yli 5 000 
suojeluskuntalaista suorittavat 
kätkemistehtävän .
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Kivijärven suojeluskunta 
mukana kätkennässä

Marraskuun alkupuolella 
Suolahden suojeluskuntapiirin 

”kakkosupseeri” majuri Jukka 
Malmivaara (joka myöhem-
min vaihtoi ”miekan ristiin” ja 
hänestä tuli Kuopion hiippa-
kunnan piispa) tuli Kivijärvelle 
tapaamaan kauppias Jaakko 
Soinia . Malmivaara kertoi Soi-
nille   asekätkentäsuunnitel-
masta ja syistä, minkä johdosta 
tähän toimintaan on päätetty 
ryhtyä, pyytäen häntä mukaan 
tähän toimintaan . Soinin teh-
tävänä olisi toimia Kivijärven 
pitäjäsolun johtajana .

Isänmaallisena miehenä ja 
vapaussoturina tunnettu Jaak-
ko Soini antoi luonnollisesti heti 
suostumuksensa tehtävään .

Parin viikon kuluttua Soini 
sai tiedon materiaalista, jonka 
kuljetus ja kätkentä tuli hänen 
tehtäväkseen . Omalla kuorma-
autollaan hän lähti hakamaan 
tarvikkeita Suolahdesta, min-
ne ne oli armeijan varastoista 
tuotu . Hän toi samalla myöskin 
Kannonkoskea ja Kinnulaa var-
ten varatut aseet ja toimitti ne 
samana iltana naapuripitäjien 
pitäjäsolujen johtajille . Tässä 
kuormassa oli vain osa luva-
tuista aseista ja tarvikkeista . Li-
sää oli tarkoitus toimittaa myö-
hemmin tilanteen vakauduttua, 
mutta sitä hetkeä ei koskaan 
tullut . 

Soini oli keskustellut asiasta 
ystävänsä reservinluutnantti 
Heimo Kotilaisen kanssa, jonka 
tunsi myöskin isänmaalliseksi, 
taisteluissa kunnostautuneek-
si ja luotettavaksi henkilöksi . 
Kivijärven tarvikkeet olivat 
kauppias Jaakko Soinin varas-
tossa muutamia päiviä, minkä 
jälkeen hän kuljetti ne Koti-
laisen maatilalle . Illansuussa 
Heimo Kotilainen vei aseet ja 
ammukset maatilansa lähelle 
kaivamaansa maakuoppaan . 
Kaivaminen oli hankalaa maan 
kivisyyden johdosta, joten kuo-

pasta tuli liian pieni . Kaikki kät-
kettävä materiaali ei mahtunut 
kuoppaan ja siksi osan hän vei 
takaisin maatilansa navettaan, 
kätkien ne sinne huolellises-
ti . Kotilainen kätki kaikkiaan 
yhden venäläisen pikakiväärin, 
kolme venäläistä konepistoolia 
varusteineen sekä 7 200 kivää-
rin ja 2 500 konepistoolin pat-
ruunaa . Kuljetus ja kätkeminen 
onnistui hyvin pimeän aikaan, 
mutta kuitenkin Kotilaista ih-
metytti, kun pitäjällä kuitenkin 
huhuttiin hänen kätkeneen 
aseita, vaikka Soini ja Kotilai-
nen ei asekätkennästä kenelle-
kään kertoneetkaan .

Kätköjä löytyi maassamme 
monenlaisista paikoista, mie-
likuvitustakin oli kyllä hyvin 
käytetty .

Niitä oli maakuopissa, asuin- 
ja talousrakennuksissa, niiden 
alla tai vinteillä, upotettuna 
vesistöihin tai kuten naapuripi-
täjässämme Viitasaarella, san-
karihaudassa .

Vuoden 1945 alkupuolella 
Jaakko Soinilta pyydettiin lu-
ettelo kivijärveläisistä miehis-
tä, jotka voisivat muodostaa 
joukkueen, jonka tehtävä olisi 
suojella liikenteen solmukohtia 
tai Puolustusvoimien varikko-
alueita . Soini pyysi kuitenkin 
Heimo Kotilaista laatimaan 
listan, kun tunsi paremmin pi-
täjän miehet jo sodan ja rinta-
mapalvelun ajalta . Koska vuo-
den 1944 lopulla ja 1945 alussa 
näytti välitön vaara maamme 
miehityksestä menneen ohi, al-
koivat kätkennän suunnittelijat 
miettimään kätköjen purkamis-
ta kaikessa hiljaisuudessa .

Kätkennät paljastuvat

Jo vuoden 1944 lopulla pal-
jastui muutamia erillisiä kätkö-
jä . Oulun seudulla vuoden 1945 
alkupuolella paljastui kätkö, 
jonka salassapidosta eräs sivii-
limies vaati 300 000 markan lun-
naita tai hän paljastaa kätkön ja 
ilmoittaa siitä Liittoutuneiden 

Valvontakomissiolle . Lunnaita 
ei maksettu ja näin kätkentä al-
koi paljastua lopullisesti ja tuli 
Valvontakomission tietoon .

Kesällä 1945 Jukka Malmi-
vaara saapui Kivijärvelle Val-
pon etsivien kanssa paljasta-
maan kätköt .

Malmivaara selitti Soinille ja 
Kotilaiselle, että nyt on parasta 
antaa aseet pois, jotta vältyttäi-
siin enemmiltä hankaluuksilta . 
Paljastamispäätös harmitti Ko-
tilaista, sillä hän olisi vielä pi-
tänyt aseet varmuuden vuoksi 
kätkössä . Hän luotti kuitenkin 
Malmivaaran sanaan ja he läh-
tivät kätkölle . Etsiviä Kotilainen 
kierrätti ensin järvellä ja sitten 
vielä metsässä, ennenkuin vei 
heidät ensimmäiselle kätkölle . 
Kierrättäminen onnistui niin 
tehokkaasti, että etsivät eivät 
osanneet yksin metsästä pois, 
vaikka matkaa Kotilaisen maa-
tilalle oli vain kilometri .

Soini sai paljastamisen yhte-
ydessä Malmivaaralta käskyn 
kertoa Kannonkosken ja Kin-
nulan miehille, etteivät paljasta 
kätköjään, koska Malmivaaran 
mielestä olisi parempi hävittää 
aseet kuin paljastaa ne . Missä-
hän nämä aseet nyt ovat?

Maassamme aseita löydet-
tiin noin 24 000 sotilasta varten, 
mutta everstiluutnantti Haahti 
arvioi, että kätköissä olevien 
varusteiden määrä olisi voi-
nut olla jopa kolminkertainen . 
Kätköjä purettiin kaikessa hil-
jaisuudessa takaisin varikoille, 
kun vaara näytti menneen ohi .

Valvontakomissio oli aluksi 
kiinnostunut kätkentäasias-
ta, mutta valvontakomission 
upseerit ymmärsivät, että 
kysymyksessä oli puhtaasti 
sotilaallinen varotoimenpide, 
jollaiseen jokainen tehtävänsä 
tasalla oleva sotilasjohto ryhtyy . 
Olihan saksalaisetkin kerto-
neet, miten paljon tuhoa heidän 
hyökkäysalueellaan toimivat 
neuvostosissit saivat aikaan 
eli sissitoiminta oli venäläisille 
erittäin tuttua . Kommunistijoh-
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toiselle Valpolle tämä valvonta-
komission toteamus ja kiinnos-
tuksen lakkaaminen ei riittänyt, 
vaan se alkoi tutkia ja vaatia 
rangaistuksia kätkentään osal-
listuneille .

Näin alkoi maamme laajin 
oikeudenkäyntiprosessi . Ja 
rangaistuksia jaettiin . Nihtilä 
ja Haahti tuomittiin viideksi 
vuodeksi kuritushuoneeseen 
ja virasta erotettavaksi . Van-
keustuomion sai kaikkiaan 400 
henkilöä ja 1 200 vankilassa 
kuulustelujen vuoksi istunutta 
todettiin syyttömiksi .

Kivijärven miehetkin osasi-
vat odottaa kuulusteluja, koska 
kätköt oli paljastettu . Heimo Ko-
tilaista kuulusteltiin ainoastaan 
kerran eikä se häntä erityisesti 
pelottanut, hän muistelee . Kuu-
lustelu kesti kaksi vuorokautta 
yhteen menoon . Kuulustelijoita 
oli kaksi, eikä Kotilainen pitä-
nyt heitä erityisen taitavina tai 
kokeneina kyseiseen tehtävään . 
Kuulusteluiden lopussa toinen 
etsivä kysyi Kotilaiselta, kum-
paa suurvaltaa vastaan hän 
asettuisi uudelleen sotimaan . 

-Olen sotinut neljä vuotta 
venäläisiä vastaan, joten en ai-
nakaan sodi heidän puolestaan, 
Kotilainen vastasi kysymyk-
seen . Tähän päättyi keskustelu .

Osuudestaan asekätkentään 
Heimo Kotilainen sai kahden 
kuukauden vankeustuomion 
ehdollisena .

Myös Jaakko Soini sai tuo-
mion osallisuudestaan näin 
isänmaalliseen tekoon osallis-
tuttuaan . Tuomiot eivät vai-
kuttaneet mitenkään Soinin ja 
Kotilaisen siviilielämään ja he 
uskoivat tehneensä oikeita rat-
kaisuja näinä vaikeina aikoina . 
Tosin ainakin kerran Kotilainen 
kertoo törmänneensä saatuun 
rangaistukseen . 

Hän oli mukana sodan jälkei-
sessä asutustoiminnassa ja sitä 
varten hän joutui vannomaan 
tuomarin valan . Valatilaisuu-
dessa Saarijärven tuomiokun-
nan ukkotuomari Mäkinen kuu-

lusteli häntä ja kysyi, että onko 
Kotilaista koskaan rangaistu . 

-Kyllä olen tuomion saanut, 
vastasi Kotilainen .

Silloin ukkotuomari siirsi 
hänen asiapaperinsa edestään 
sivuun ja kysyi, mistä hänet on 
tuomittu . -Asekätkennästä, her-
ra tuomari,  kertoi Kotilainen . 

-Jaa, vai semmoisia, naurahti 
tuomari ja otti Kotilaisen asia-
paperit uudelleen eteensä . Taisi 
tuomio olla ukkotuomarinkin 
mielestä ennemmin suositus 
kuin este - niin isänmaallinen 
ja oikeudenmukainen mies oli 
kyseessä .

Oliko asekätkennästä hyö-
tyä

Koska kätkentä tuli valvon-
takomission tietoon ja edelleen 
Neuvostoliiton tietoon, siellä 
nähtiin, että Suomen kansa on 
kaikissa tapauksissa - toivot-
tomassakin tilanteessa - val-
mis puolustamaan maataan ja 
itsenäisyyttään kaikin tavoin . 
Tämä laittoi varmaankin neu-
vostojohdon ajattelemaan seu-
raavia toimenpiteitään Suomea 
kohtaan .

On myös ilmeistä, että se 
hillitsi kommunistien aikeita 
yhteiskuntajärjestelmämme 
muuttamiseen, koska missään 
tutkimuksen vaiheessa ei pääs-
ty selville koko organisaation 
laajuudesta . Olikohan oikeis-
tolla vieläkin arsenaalia varas-
toissaan pahimman varalta?

Traagisinta tässä hank-
keessa oli se, että armeijamme 
parhaimmistoon kuuluvat 
upseerit ja suojeluskuntalaiset 
uskoivat tehneensä maalleen 
palveluksen, mutta joutuivat-
kin syytetyiksi päinvastaisesta 
menettelystä . Tuomittujen tai 
sankareiden raja on sangen 
häilyvä, tulkinnan lopputulos 
riippuu siitä, kumpi puoli teon 
arvioi, voittajat vai häviäjät . Jo-
kainen, joka on asekätkennässä 
mukana ollut, kertoo lisän-
neensä tämän isänmaallisen 

teon ansioluetteloonsa, joten 
kätkentään osallistuneet arvos-
tavat edelleen toimintaansa .

Asekätkentä oli varautumis-
ta pahimpaan . Se oli eräs osa 
suomalaista itsenäisyystaiste-
lua! 

Tässäkin tilanteessa annan 
jälkipolvien kiitoksen kätkijöil-
le arvokkaasta isänmaallisesta 
teosta .

Markku Hakanen
Kivijärven Sotaveteraanit 

r.y.:n sihteeri

Lähteet: 
Heimo Kotilaisen 

haastattelu
Tässä tekijät, teot, - sinä 

lukija - lue totuus, kirj. evl 
U.S. Haahti ja maj.res. Eero 

Urponen, 1983

Heimo Kotilainen
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Kun oli uhattuna isänmaan vapaus, 
sitä puolustaa kaikkien pitää,
ase olalla, ilmein vakavin miehet 
marssivat kohti itää.
Kukaan silloin ei karttanut vastuutaan,
yksimielisyys voimia antoi, ja usko 
parempaan huomiseen,
yli vaikeitten vuosien kantoi.

Kotirintaman saamaan haasteeseen 
myös vastasi maaseudun nainen,
oli apunaan lapset ja vanhukset 
– tunnuksenaan:
isänmaallisuus on ihmisen mitta.

Kotipellollaan perässä hevosen hän 
käveli askelin varmoin,
kevätkylvöistä sadonkorjuuseen 
työrytminsä tiesi tarkoin.
Teki niinkuin tehty on ennenkin, 
työnsä vuoden kierron mukaan,
tiesi pakkasen uhkaavan talvisin, 
polttopuita ei toisi nyt kukaan,
otti kirveen ja sahan olalleen, pollen 
valjasti rekensä eteen,
usein tunsi voimainsa vähyyden kun 
nosteli rankoja rekeen.

Oli oltava vahva, ei heikkouttaan 
silloin toisille näyttänyt kukaan,
yksinollen, karjaa hoitaessaan elää 
uskalsi tunteitten mukaan.
Vaiti istui tutulle jakkaralleen, siinä 
lehmää lypsäessään
itki huolensa, kaipauksensa lehmän 
kylkeen lämpimään.
Taas kokosi itsensä, äskeistä ei, tupaan 
tultuaan huomannut kukaan,
siellä odotti uudet askareet, lapset otti 
puuhiinsa mukaan.
Mutta miten ihmeessä aika ja taito 
riitti, kun kaikki, mitä tarvittiin
silloin kotona valmistaa piti.
Ehti pellavat kasvattaa pellossaan ja 
lampaista keritsi villat,
rukki hiljaa hyrisi tuvassaan kun 
hämärtyi talvi-illat.

Hoiti kesällä juurikaspeltoaan, sen 
sadosta siirapit keitti,
ruispiparit jouluksi saatuaan hyvin 
herkuksi silloin riitti.
Ohraryyneistä puuron pyöräytti ja 
marjoista kiehautti sopan,
valoi kynttilät kuuseen tuikkimaan, 
laittoi lapsilleen juhlan soman.

Lapset kasvoivat, vaatetta tarvittiin, 
eikä kaupasta saanut mitään,
tarkkaan aitat ja ullakot tutkittiin, 
nehän aarteita kätköissään pitää.
Vaarin vihkitakkia puisteltiin 
vuosikymmenten pölyt alta,
koit sinne jo rakensi kortteerin, ne 
lentoon lehahti kaikkialta.
Mummun kihlasilkistä puseroon vielä 
kauniin kauluksen saisi,
ja kaulaliinankin hapsuineen, kun vain 
kysyä uskaltaisi.

Vanhat vaatteet uusiksi ommeltiin, 
monta kertaa ne muotonsa muutti,
niitten alkuperäistä tarinaa tuskin 
kukaan enää muisti.
Jo kaukaa ilmaisi tulijan puukenkien 
kopina tuttu,
sadekuuro jos yllätti kulkijan, se olikin 
nolompi juttu,
paperiset kenkien päälliset sade 
hetkessä huuhteli lokaan,
jalkineiksi ne olivat entiset, pohjat ottaa 
sai muistoksi mukaan.

Lotat usein iltaisin kokoontui, kädet 
ahkerat ompeli, kutoi
pikkulotat mukana olla sai, siellä 
opittiin taitoa monta.
Lakanoista pitsit pois ratkottiin, ne 
turhilta silloin tuntui,
hyötykäyttöön kaikki tarvittiin, 
lumipuvuiksi lakanat muuntui.
Sarkapalaset yhteen ommeltiin, niistä 
tikattiin tallukkaita,
purkulangoista päällisiin ommeltiin 
koristeeksi kirjava raita.

Kenttäpostiin paketit käärittiin 
tervehdyksenä rintamalle,
tutut, tuntemattomat muistettiin 
silloin lämpimin ajatuksin.
Oli kaikilla huoli omistaan, mitä 
huominen tullessaan toisi,
piti toivoa vaan ja odottaa, jospa sota jo 
loppua voisi.

Moni joutui vastaanottamaan 
suruviestin rintamalta,
toinen toistaan yritti lohduttaa, auttaa 
raskaimman taakan alta.
Lepopaikkaan varjoon koivujen, siihen 
vierelle tapulin tutun
nuoret sankarit siunaten saateltiin alle 
kauniin kukkakummun.

Ja kotona, päällä piirongin kuva 
puolison, isän tai pojan
yhä jälkipolville muistuttaa miten 
kalliit on uhrit sodan.
Kun saatiin rauha, ehdot sen 
yhteisvoimin kansa täytti,
sodan vuodet taakseen jättäen 
rauhantöihin voimansa käytti.

Nuo sankarit kahden rintaman työnsä 
suoritti ansiokkaasti,
kiitollisin mielin tänään taas saamme 
elää, juhlia vapaassa maassa.

6 .12 .2005
Liisa Leppänen

Sodanvarjossa lapsuutensa eläneet kasvoivat ehkä liian varhain
aikuisten maailmaan. Liisa Leppänen kertoo omia muistojaan kotirintaman 

arjesta maalaiskylässä ja naisten osuudesta siihen.

SOTA-AJAN MUISTOJA
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KUIVANIEMEN  
RUOTUSOTILAAT 1695-1809

Ruotusotilastutkimiseen vuosikausia syventynyt jyväskyläläinen FM Heikki 
Vuorimies toimitti Aaro Leppäselle selvityksen Kivijärven Kuivaniemen varsinaisista 

ruotusotamiehistä. Luettelossa mainittujen sotamiesten lisäksi Kuivaniemen oli 
ylläpidettävä noin 1740-luvun tienoilta lähtien varamiestä eli reserviläistä. 

Mitä ruotusotamiehet oli-
vat?

V uoden 1682 valtiopäi-
villä tehtiin päätös 
siirtyä jalkaväkiryk-

menttien ylläpidossa ns. vaki-
naisen sotamiehenpidon kan-
nalle . Järjestelmässä kiinteät 2 
paremmasta tai 3-4 huonom-
masta yleensä lähekkäin si-
jainneesta talosta muodostetut 
ruodut vastasivat kukin yhden 
sotamiehen palkkaamisesta ja 
asuttamisesta. Tästä nimitys 
ruotusotilas . Hämeen jalkavä-
kirykmentti järjestäytyi ruotu-
kannalle vuosien 1695-96 ai-
kana. Kivijärven Kuivaniemen 
kylän talot muodostivat Hä-
meen jalkaväkirykmentin Rau-
talammin komppanian ruodun 
nro 43 . Ruotua ylläpitivät Kivi-
järven Purasen molemmat talot 
á 1/3 mtt ja Saari samoin 1/3 
mtt. Väenottokauden lopulla eli 
1680-luvun loppupuoliskolta 
lähtien Savon jalkaväkirykmen-
tin kapteeni Georg Wilhelm 
Sturen komppaniassa maini-
taan Rautalammin Kärkkäälän 
Tuomas Matinpojan palkkaama 
Eerikki Simonpoika, joka voisi 
olla sama kuin Kuivaniemen 
ruodun ensimmäinen ruotus-
otamies Eerikki Kärki . Sotilas-
nimen Kärki taustalla siis olisi 
kylänimi Kärkkäälä .

-1695-1712 (ero)

Eerikki Simonpoika Kärki 
(Kärckj, Kerckj) . S . Viitasaa-

rella noin 1664 . Palveluksessa 
jo 1682/1688 . Mainitaan 1695 
(Markkanen, s . 243) . Kuului 
siihen osaan komppaniaa, joka 
sijoitettiin Pohjan sodan syt-
tyessä Riian linnoitukseen va-
ruskuntajoukoiksi . Mainitaan 
edelleen elokuussa 1707 ja jou-
lukuussa 1709 . Vehkalahdella 
toukokuussa 1712 pidetyssä 
katselmuksessa häneltä puut-
tuivat hanskat . Samalla maini-
taan saavan eron, kunhan ruotu 
hankkii tilalle toisen miehen . 
Syksyllä Villikkalassa 19/9 1712 
todettiin olleen niin sairas, että 
sai eron . Mainitaan sittemmin 
jo 1716 uudelleen Saarijärvel-
lä Kalvastingin Hämäläisen 
ja Ruuskan sekä Kivijärven 
Oinolan yhteisenä ruotusota-
miehenä (HJR:n Rautalammin 
komppanian ruotu nro 36) . Oli 
mukana Armfeltin Norjan ret-
kellä selviytyen tuntureiden 
ylityksestä . Läsnä 1719, 1720, 
1721, ero 10/10 1721 . Vuoden 
1716 rullan mukaan osasi lukea . 
Sai sotilashuonekassalta eläk-
keen 14/1 1723 . Vuosittaisen 
eläkkeen suuruus oli 6 taalaria 
ja 24 äyriä hopearahassa . Papin 
antaman todistuksen mukaan 
oli vuonna 1725 vanhuuden 
heikkouden takia niin sairas, 
että tuskin jaksoi lähteä liikkeel-
le huoneestaan, vaan ruokki 
itsensä kerjäämällä . Asui kap-
palainen Matts Stranniuksen 
antaman todistuksen mukaan 
1730 Viitasaarella ja oli tuolloin 
71-vuotias . Em . eläkeläisluette-
lon mukaan kuoli kesäkuussa 

1735, mutta ilmeisesti kuitenkin 
se vanha sotilas Eerikki Kärki, 
joka kuoli Rautalammilla met-
sään vuodenvaihteessa 1735-36 
iältään 80 ja haudattiin 4/1 1736 . 

- Oli aviossa, mutta puolison ni-
mestä ei ole tietoa .

-1713-

Eerikki Piispa . Mainitaan al-
kusyksystä 1713 . Mahdollisesti 
sama kuin Kuivanimen Pura-
lassa Mikko Jaakonpojan ta-
lossa vuosina 1711-12 mainittu 
nostomies Eerikki Piispanen .

-1716-1719 (katosi tuntureil-
la)

Mikko Puranen . S . Viitasaa-
rella 1688 . Palveluksessa jo 1716 . 
Katosi tuntureilla kaikkine va-
rusteineen vuodenvaihteessa 
1718-19, kun Armfeltin joukot 
joutuivat lumimyrskyn kouriin 
palatessaan Norjasta tunturien 
yli Ruotsiin . - Mainitaan olleen 
aviossa 1716 . 

Vuosina 1720-1724 ruodulla 
ei ollut sotamiestä.

1723-1741 (menehtyi Lap-
peenrannan taistelussa)

Gabriel Wästman (Westman) . 
S . Hämeessä noin 1691 . Palve-
lukseen 11/2 1723, komennet-
tuna Haminan varuskuntaan 
syksyllä 1734 . Menehtyi Lap-
peenrannan taistelussa . 
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1742-1758 (ero)

Olavi Westman . S . Hämees-
sä noin 1704 . Palvelukseen ruo-
dun esityksestä 16/3 1742 . Läsnä 
1750 . Ero tarkastuskatselmuk-
sessa 4/3 1758 . - Aviossa 1750 . 
Hanhiniemen sotilastorpassa 
1742 . Ilmeisesti se vanha sotilas 
Olavi Puranen, joka kuoli Kaja-
järvessä Kivijärvellä 27/3 1780 
syöpään 84-vuotiaana .  - Pso 
Kirsti Niilontytär/Nuutintytär .

1758-1773 (ero)

Matti Westman (Wastman), 
Laurinpoika (res) Kolehmainen 
(vih) . S . kirkonkirjojen mukaan 
noin 1735 . Kivijärven ruodun 
nro 43 reserviläinen, siirto var-
sinaiseksi ruotusotamieheksi 
4/3 1758, läsnä 1767 . Komen-
nettuna keväällä 1773 Loviisan 
garnisooniin (RSA, BoCMR 
15/4 1773) . Todettiin siellä 15/4 
pidetyssä katselmuksessa ol-
leen “ofärdig i högra axelen” ja 
sai eron . Mainitaan Hanhinie-
men sotilastorpassa 1755 . Asui 
Kurviniemessä -1772-77- . - Pso 
Kivijärvellä 21/6 1755 piika Ma-

ria Olavintytär Puranen, s . Ki-
vijärven Talviaisissa 25/2 1739, 
vht Olavi Puranen ja Kristiina 
Kaupitar .

1774-1789 (ero)

Heikki Wast, vhmt Yrjö (vih) 
ja NN . S . rullien mukaan Hä-
meessä 1755, kirkonkirjojen mu-
kaan 1758 . Otettiin alustavasti 
2/1 1774 . Lähti joukkojen muka-
na Kustaan sotaan 1788, mutta 
päästettiin raihnaisena kotiin 
6/10 1788 ja sai eron pääkatsel-
muksessa 19/1 1789 (sjuk och 
bräcklig hem förlofvad, vänstra 
benpipan bruten får afskied) . 
Pituus 5 jalkaa 10 tuumaa . Avi-
oituessaan Puralasta . Asui Kur-
vaniemen sotilastorpassa 1774-, 
Hanhityvin torpassa 1786-92, 
1802-08 Markojärvessä . K . rip-
pikirjan mukaan vuonna 1808 . 

- Pso Kivijärvellä 12/7 1778 Kaa-
rina Matintytär Muhonen Saa-
rista, s . Saaren Minorissa 24/3 
1757, asui leskenä Markojär-
vessä vielä 1814 . Vht talollinen 
Matti Jaakonpoika Muhonen 
(1707-29/4 1783) ja Agneta Hä-
mäläinen (1710-30/10 1801) . 

1789-1809 (ero)

Elias Pigg . S . sotilasrulli-
en mukaan hämeessä 1768-69, 
kirkonkirjojen mukaan noin 
1767 . Palveluksessa jo 1787 . 
Mainitaan jo vuonna 1788 Rau-
talammin komppanian rever-
viruodun nro 22 reserviläisenä . 
Siirrettiin tämän ruodun varsi-
naiseksi ruotusotamieheksi 22/3 
1789 . Oli vuonna 1789 mukana 
Kaipiaisten ja Pyöriälän taiste-
luissa, 1790 Värälän, Valkealan, 
Napan ja Keltin taisteluissa . 
Osallistui myös Suomen sotaan 
vuosina 1808-09 . Pituus 5 jalkaa 
ja 6 1/2-7 tuumaa . Asui Kuiva-
niemen Puralassa 1791-1803 K . 
Sajkoniemessä 1/4 1834 keuh-
kotautiin 67-vuotiaana . - Pso 
Kivijärvellä 13/4 vaiko 3/4 1791 
Liisa Nyström, s . noin 1767, k . 
Piggilässä vuonna 1830 pistok-
seen 63 vuotiaana .

Heikki Vuorimies

K ivijärvi! Sinun jylhät ranta-
si eivät vieraan silmää ole 
wiehättäneet, sinun karu 

maaperäsi ei welttoa elämää kärsi. Olet 
syrjäinen sopukka, monen halweksima, 
kaukana rautatiestä, siwussa suurmaa-
ilman pyörteestä . Olet piilossa kuin met-
säpirtti, mutta rakas sillen, joka korpiesi 
keskellä on syntynyt ja pirttisi pieluksella 
kesäistä päiwää paistatellut .

”Maajussi” Keski-Suomen Sanomat, 
heinäkuu 1913

E nsimmäinen kantoposti alkoi Kivijärven 
kirkolta Lahdenperän läpi Risuperälle 
ja Puustelliin, joka on Perhon rajalla . 

Sitä matkaa on Kivijärven kirkolta Puustelliin 18 
kilometriä. Tämä postinkanto alkoi 1926 ja päättyi 
1946, ja sitä kantoi iso akka, Mooses Pohjosen vai-
mo Emma .

Oli tullut siellä sydänmaan tiellä jätkä vastaan, 
joka oli pyytänyt kyytiä postinkantajalta . Kun 
Emma pääsi sivu jätkästä, oli hän nostanut taka-
puolen hameita ylös ja sanonut:

-Kyllä tänne takakoppiin pääsee .

Keskustelu loppui siihen .

Julkaistu kirjassa Postin potretti

Museopäivän tietokilpailun (s. 40) oikeat vastaukset: 1C, 2A, 3C, 4A, 5A, 6B, 7A, 8A, 9A, 10B
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M inun äi-
d i n ä i d i n 
äidinäidin 

isä oli Mårten Kiljander . Hän 
syntyi 1785 ja kuoli 1836 Vii-
tasaarella, missä hän oli ollut 
kirkkoherra vuodesta 1827 . 
Hän oli Kivijärven kappalai-
nen vuosina 1816-1822 . Minun 
äidinäidin äidinäiti Mathilda 
ja hänen sisarensa Wilhelmina 
syntyivät Kivijärven pappilassa 
1817 ja 1819 .

Mårten Kiljander rakennutti 
sen aitan, joka on vielä pappi-
lan pihalla . Sanni se minulle 
kertoi näistä asioista, hän oli 
tutkinut vanhoja kirkonkirjoja 
ja tiesi myös tästä aitasta . San-
nilla oli kirja, jossa kerrottiin 
myös Kiljanderista ja hänen 
vuosistaan Kivijärvellä . Sannin 
kanssa meni paljon muistitie-
toa hautaan, sillä Sanni tiesi ja 
osasi kertoa monta mielenkiin-
toista asiaa Kivijärveltä .

Minun isoisäni Herman 
Fröjdman rakennutti Linnan-
mäen 1880 ja minun isäni, nuo-
rin kahdeksasta lapsesta syntyi 
Linnanmäellä 1888 . Sittemmin 
perhe muutti (luultavasti 1895) 
Ilmajoelle .

Elli ja Selma Hällströmin 
isäpuoli osti Linnanmäen (olen 
unohtanut mikä hänen nimen-
sä, hän oli luultavasti aluemet-
sänhoitaja) ja perhe muutti 
Kivijärvelle . Huhu kertoo, että 

neitien äiti ja isäpuoli olivat 
hyvin ahdasmielisiä ja ankaria . 
Tytöt eivät saaneet mennä nai-
misiin, koska heidän piti hoitaa 
isäpuoltaan ja äitiään . Heidät 
kasvatettiin epäitsekkyyteen, 
alistuvaisuuteen ja syvään us-
kovaisuuteen . Kun sitten van-
hemmat kuolivat, jäivät Elli 
ja Selma rahallisesti tiukkaan 
tilanteeseen . Omaisuus oli Lin-
nanmäessä, mutta käteistä ei 
ollut . Selma sai ”pankkineidin” 
paikan Osuuskassassa ja Elli 
rupesi pitämään täysihoitolaa . 
Talvella oli metsänhoitajia ja 
meidän perhe ja kesällä otettiin 
niin paljon kesävieraita kuin 
suinkin mahtui . Itse asuivat Elli 
ja Selma kesäisin vintin kome-
roissa, jossa minäkin usein nu-
kuin heidän kanssaan .

Niin kuin jo kerroin, tuli 
Sanni olemaan paljon Linnan-
mäellä . Elli ja Selma rakastivat 
Sannia kuin omaa lastaan, joita 
heille ei koskaan suotu . Isän 
mielestä he käyttivät Sannia 

myös hyväkseen, ei he varmasti 
paljoa maksaneet Sannille hä-
nen pitkistä työpäivistä monien 
kesien aikana ja myöhemmistä 
huolenpidoista . He kääntyivät 
aina Sannin puoleen, kun olivat 
vaikeuksissa . Sanni oli heidän 
turva ja tuki . Isä ehdotti, että he 
testamentilla turvaisivat Sannin 
tulevaisuuden . Rahaa ei kyllä-
kään ollut, mutta Linnanmäki 
oli velaton . 

Mutta heillä oli toinen asian-
ajaja, joka teki testamentin, josta 
isä ei tiennyt mitään . Kun sitten 
Ellikin kuoli 1948 osoittautui, 
että suurin osa omaisuudes-
ta meni Riutulan lastenkotiin 
Inarissa ja erääseen säätiöön, 
josta Sannille olisi ollut paljon 
turvaa . Mutta toisin kävi, sää-
tiö unohtui . Mutta se on toinen 
juttu, ja siitä voin kertoa joskus 
toiste . Sanni sai osakseen hoitaa 
heidän hautaa aivan mitättö-
mästä vuosittaisesta summasta 
ja sitä hän uskollisesti teki koko 
elämänsä .

Kokkolalainen Sari Pokela, Sanni Keikkosen (1918-2005) tytär, toimitti 
koulumuseoon tarkoitettujen luokkakuvien yhteydessä Ellis Harrin, nykyisen 

Johanssonin muistelmia, jotka sivuavat paitsi Sannia myös Kivijärven 
seurakuntaelämää ja Linnanmäkeä. Ellis Harri asui Kivijärvellä 1930-1932 ja 

hänen isänsä toimi Kivijärvellä nimismiehenä. Ellis Johansson muisteli menneitä 
Sollentunassa helmikuussa 2005. 

ELLIS, S. HARRI, JOHANSSON 
MUISTELEE
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LISÄTIETOJA

Mårten Kiljander kuoli hen-
gitysvaikeuksiin 52 vuoden iäs-
sä 24 .11 .1836 

Mathilda Sophia syntyi 
13 .12 .1817 ja Erica Vilhelmina 
20 .6 .1819, molemmat Kivijär-
vellä . Perheen siirryttyä Vii-
tasaarelle Mathilda vihittiin 
siellä Carl Cedervallerin kanssa 
21 .7 .1836 ja Erica Vilhelmina 
Anders Fredrik Cedelvallerin 
kanssa 25 .6 .1840 .

Mårten Kiljanderin kaudella 
(Johan Kekonin jälkeen ja en-
nen Aleksander Dahlströmiä) 
seurakuntaelämä vakiintui . 
Tuolloin alkoivat säännölliset 
kappeliseurakunnan koko-
ukset, kun aikaisemmin oli 
tyydytty kokoontumaan vain 
satunnaisesti taikka hoidettu 
asiat edelleenkin emäseurakun-
nan päätöksentekojärjestelmän 
puitteissa .

Pappilan lisärakennusten 
syntyminen riippui papin hen-
kilökohtaisesta rakentamisak-

tiivisuudesta . Tällainen inno-
kas rakentaja oli kappalainen 
Mårten Kiljander, joka 1819 
rakennutti muunmuassa aitan, 
kellarin, tallin, riihen ja saunan . 
Näistä jäljellä ovat kellari ja ait-
ta . Aitta olisi säilynyt kauniina, 
rakennustaiteellisena muisto-
merkkinä, ellei siihen olisi 1954 
lisätty vajaa .

Linnanmäen talon rakensi 
kruununvouti Fröjdman . Hänel-
tä talon osti metsänhoitaja Knut 
Birger Cajanus, joka tiettävästi 
asui jo vuonna 1904 Linnan-
mäellä . Cajanus oli 1898 alkaen 
metsänhoitajana Salamajärven 
hoitoalueella, johon Kivijärven 
valtiometsät kuuluivat 1914 
saakka ja siitä eteenpäin perus-
tetulla Kivijärven hoitoalueella, 
jonka aluemetsänhoitajana hän 
toimi 1926 saakka . Cajanukses-
ta tuli myös Kivijärven vapaa-
kirkollisuuden johtohenkilö ja 
hän osallistui kirkkokuorotoi-
mintaan . Vuoden 1902 kadon 
vuoksi valtio perusti 11 käsityö-
koulua, joista yhden mieskäsi-

työkoulun Kivijärvelle . Kouluja 
varten perustettiin kolme mies-
neuvojan tointa sekä naisneu-
vojan toimi, jota hoitivat neidit 
Elli ja Selma Hällström vuoro-
tellen . Cajanuksen kuoltua 1928 
Linnanmäki jäi Cajanuksen 
vaimon edellisessä avioliitossa 
syntyneille tyttärille Elli ja Sel-
ma Hällströmille .

Neidit pitivät metsähallituk-
sen talossa Linnanmäellä kä-
sityökerhoa lapsille ja käsityöt 
myytiin Riutulan lastenkodin 
hyväksi . Tytöt perustivat myös 
rahaston Kivijärven vähävarais-
ten potilaiden auttamiseksi .

Nimismies H .L . Harri johti 
Kivijärven mieskuoroa opettaja 
J .V .Salmen jälkeen 1920-30 -lu-
vun taitteessa .

Lähteet: 
Kivijärven kirja, 

Kivijärven 
rakennusinventointi 1993 ja 

Hiski-historiakirjat 
(www.genealogia.fi)

Kun minä muutin Kivijär-
velle 1930, oli isä juuri suomen-
tanut nimensä Harriksi . Mutta 
kivijärveläiset tiesivät, että isä 
oli entinen Fröjdman . Minua 
kutsuttiin ”vanhan Röötman-

nin likaksi” . Monet vanhat 
muistivat vielä minun isoisäni 
ja minun tätejä, jotka kävivät 
kansakoulua . Sanni näytti mi-
nulle kirjan, jossa oli heidän 
nimet ja todistukset . Luultavas-

ti olimme Urho Salmen luona, 
sillä hän oli isältään saanut sen 
kirjan .

Ellis Johansson, s. Harri 

Ellis Harri ja Sanni Keikkonen 
vierekkäin (tummahiuksiset tytöt 
3. rivi alhaalta, 5. ja 6. vas.). 
Kuva Sari Pokelan kokoelma.
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H yvät kivijär-
veläiset! Olen 
saanut osak-

seni varsin merkittävän huomi-
onosoituksen taholtanne. Olette 
valinneet minut vuoden 2007 
Kivijärven Kivekkääksi kivijär-
veläiseksi merkkihenkilöksi!

Ensimmäinen kosketukseni 
Kivijärveen syntyi siten, että 
nuorena opettajana Virroilla 
huomasin Opettaja-lehdessä 
virkailmoitukset koulutoimen-
sihteerin viroista Kivijärvellä 
ja Kannonkoskella . Taisivat 
olla vielä samassa lehdessä . 
Suomi-käsikirjasta etsin tiedot 
kunnista . Kivijärven kerrottiin 
olevan emäkunta, josta Kan-
nonkosken ja Kinnulan kunnat 
olivat sittemmin irtaantuneet . 
Valitsin hakemukseni kohteeksi 
Kivijärven kunnan, ehkä juuri 
tuolla perusteella . 

Olin kyllästynyt siihen, että 
1960-1970-lukujen vaihteessa 
silloinen kouluhallitus jää-
dytti avoimet opettajien virat, 
jolloin nuoret opettajat eivät 
voineet hakeutua vakinaisesti 
täytettäviin virkoihin . Hankin 
lisäkelpoisuuksia sen verran, 
että minulla oli mahdollisuu-
det tulla valituksi joko koulu-
toimensihteerin tai koulutoi-
menjohtajan virkaan . Minua 

kiinnostivat jo silloin kouluhal-
lintoon liittyvät asiat . Oltiinhan 
1970-luvun alkupuolella siirty-
mässä uuteen peruskouluun ja 
sitä myötä koulun hallintoakin 
kehitettiin perustamalla kuntiin 
hallinnollisia virkoja ympäri 
Suomen - mikä sinänsä näyttää 
olleen hyvin toimiva ja tarkoi-
tuksenmukainen ratkaisu . 

Kuuden Virroilla kulu-
neen opettajavuoden jälkeen 
minut sitten eri vaiheiden jäl-

keen valittiin 1973 hoitamaan 
koulutoimensihteerin virkaa . 
Sitä kesti kolme täyttä vuotta . 
Sitten luokanopettajaksi Heit-
järven koululle yhdeksäksi vuo-
deksi, sitten takaisin koulutoi-
menjohtajan virkaan kuudeksi 
vuodeksi ja sitten kirkonkylän 
ala-asteen koululle luokanopet-
tajaksi vuosi sitten alkaneille 
eläkepäiville saakka . Koulutoi-
mensihteerin ja koulutoimen-
johtajan virkoja hoitelin myös 

Kivijärven Kivekäs-merkkihenkilö on valittu vuodesta 1993. Valituiksi ovat tulleet 
Heimo Kotilainen, Lilli Rotkirch, Aaro Leppänen, Esko Tikkanen, Liisa Heikinheimo, 

Onni Peltonen, Markku Hakanen, Irja Kinnunen, Antti Kainulainen, Liisa Saari, Kaarlo 
Masalin, Hannu Ahonen, Auli Ruohonen ja Pekka Hakkarainen. 

Sääntöjen mukaan valituksi voi tulla henkilö (tai järjestön tai yhdistyksen edustaja), 
joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut tietyn asian/sektorin myönteiseen kehitykseen 

ja edistänyt Kivijärven tunnetuksi tekemistä  myös pitäjän rajojen ulkopuolella. 
Kivijärven 15. Kivekkääksi valittiin Kauko Jokisalo. Kivekkään kunniakirjaan kirjattiin 

tällä kertaa William Jonesin sanat: ”Parhaiten käyttää elämänsä kun kuluttaa sen 
johonkin sellaiseen, mikä jää elämään vielä jälkeenpäin”.

Valinta julkistettiin kotiseutujuhlassa Lähteellä.

KIVEKKÄÄN 2007  
KIITOSPUHE
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sivutoimisena viranhaltijoiden 
vaihtuessa . 

Ystävyyteen ja luottamuk-
seen perustuva yhteistyö Poh-
joisen Keski-Suomen kuntien 
koulutoimenjohtajien ja opet-
tajien sekä lääninhallituksen 
koulutoimentarkastajien kans-
sa auttoi monien asioiden hoi-
tamista . 

Eipä sitä osannut aavistaa 
70-luvun alkupuoliskolla, että 
Kivijärvellä kertyy ansiotyö-
vuosia yli kolmannesvuosisa-
dan verran .

Ansiotyön ohella olin ehkä 
liiankin monessa mukana . 
Kunnan ja opettajien erilaiset 
luottamustoimet, urheilu ja eri-
laiset yhdistykset saivat minus-
ta osallistujan moniin eri tehtä-
viin . Jostain syystä en osannut 
kieltäytyäkään eri tehtävien 
hoitamisesta . Joskus lähtöjä 
kotoa ja valmistautumista eri 
tilaisuuksiin oli liiankin kanssa, 
väsymiseenkin saakka . Kotivä-
ki sen tietää! 

Kivijärveläisiin pääsin tu-
tustumaan työni puolesta mitä 
parhaimmalla tavalla . Juuri al-
kanut peruskoulu vaati tiedot-
tamista kaikilla kouluilla van-
hemmille ja kouluneuvostoille, 

jota kautta syntyi tuttavuuksia 
ja paikallistuntemusta . 

Harrastuksiin kuului omien 
lasten urheilutilaisuuksiin kus-
kaaminen ja omakin osallistu-
minen jossakin määrin . Kivek-
käiden hiihtojaoston touhuissa 
olin jo lastenkin vuoksi mukana 
aktiivisesti monena vuonna . 

Lions-toiminnan kautta sol-
min uusia tuttavuuksia run-
saasti sellaisten henkilöiden 
kanssa, joilla kaikilla ei enää 
ollut lapsia koulussa . Tämän 
avustusjärjestön jäsenenä ja 
rantakeittojuhlan kuuluttajana 
olin yli kaksikymmentä vuotta .

Vuoden tai kahden kuluttua 
Kivijärvelle tultuani liityin Ki-
vijärven Mieslaulajien aktiivi-
seen joukkoon . Konsertoimme 
Kivijärvellä, ympäristökunnis-
sa, Kaustisella, Toholammilla, 
Jyväskylän Laajavuoressa ja 
jopa Norjassa: ystävyyskunta-
toimintaa viriteltiin yhdessä Ki-
vijärven kunnanisien ja -äitien 
kanssa Nord-Odalin kuntaan 
ja vastavuoroisesti norjalaiset 
vierailivat ja konsertoivat tääl-
lä Kivijärvellä . Unohtaa ei sovi 
myöskään Pohjola-Norden -jär-
jestön kanssa harjoitettua yh-
teistoimintaa .

Luonnossa liikkuminen ja 
varsinkin uistelukalastus on ol-
lut minulle mieluisaa . Muuten, 
kalastus vaatii pitkäjänteisyyt-
tä ja kärsivällisyyttä . Avainsana 
siihen on tervavene! Kivijär-
ven luonnonolosuhteet luovat 
näille harrastuksille mainiot 
mahdollisuudet . Marjapaikat, 
salaisetkin, ovat löytyneet tai 
sitten eivät . Isojakin kaloja on 
tullut veneeseen asti ja suurim-
mat tietysti karanneet eri syistä 
johtuen . Viime vuosien aikana 
olen toiminut aluksi Kivijärven 
ja Heinolahden kalastuskun-
tien sihteeri-rahastohoitajana 
ja viime aikoina vain Heinolah-
den (osakaskunta) kalastuskun-
nan sihteeri-rahastonhoitajana . 
Heitjärvellä asuessamme kaksi 
kylän miestä opetti minulle 
Lintuselällä nuotanvedon jalon 
taidon kantapään ja hauisten 

kautta, samoin rantakeiton 
keittämisen sekä sen, kuka pa-
dan pesee . Mieleen painuneita 
tapahtumia Kivijärven puh-
taimmilla vesillä .

Vuonna 1996 marraskuulla 
pääsin Sirkka-Liisan kanssa 
metsäreissullamme sattumalta 
ensin kuulemaan laukauksia 
ja sitten näkemään Kivijär-
ven Erämiesten hirviporukan 
kaataman hirven . Hirvikeiton 
puheen ja seuraavan kesän 
kodanrakennustalkoiden ku-
vaamisen jälkeen sainkin mah-
dollisuuden jatkaa kuvaamista 
hirviporukan metsästyksestä ja 
muista aktiviteeteista . Kuvia on 
tallennettuna satoja ja elävääkin 
kuvaa tuntikaupalla . Kuvaami-
nen ei minun osaltani täytä tai-
teellisuuden näkökulmaa vaan 
sen, että kuvani ovat silmän-
räpäyksiä eri tapahtumista ja 
kertovat ja säilyttävät muistoja 
osallistujille itselleen ja jälkipol-
ville . Näyttää siltä, että homma 
jatkuu .

Edellä esittämäni mielikuvat 
ja todenperäisyydet eivät olisi 
syntyneet tai tapahtuneet ilman 
tarmokasta ja oivaltavaa tausta-
tukea . Sirkka-Liisa on tukenut 
aviopuolisoaan .

En kiellä, etteikö suonissani 
virtaisi vielä vähän opettajan 
vertakin . Hallussani on kopio 
kortista vuodelta 1896 . Kopio 
liittyy Kivijärveen . Annan koti-
läksyksi kotiseutuyhdistyksen 
puheenjohtaja Risto Piispaselle 
ja kanttori Martti Herttelille 
jäljennöksen kortista . Jos he 
vaikkapa yhdessä tai erikseen 
selvittäisivät, mistä on kyse .

‘Tuoreena’ Kivijärven Ki-
vekkäänä esitän sydämellisen 
onnitteluni Lähteen talon isän-
täväelle ja heille myönnetyn pe-
rinteisen rakentamisen kunnia-
kilven vuoksi . Onneksi olkoon!

Kohteliaimmin kiitän osak-
seni tulleesta huomionosoituk-
sesta .

Kauko Jokisalo

Kotiläksy.
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Kun maaherran vierailua 
varten öljysoraa tehtiin

V uonna -60 perustettiin 
Keski-Suomen lääni . 
Nythän sitä ei enää 

ole . Ensimmäinen maaherra oli 
Eino Palovesi, joka myös kuului 
SOK:n johtoelimiin. Kivijärvelle 
oli rakennettu uusi osuuskaup-
pa, johon tutustumaan myös 
maaherra oli kutsuttu.

Osuuskaupan poikia käs-
kettiin siivoamaan pihaa ja vie-
mään pihalla olevia jäteöljy- ja 
polttoainetynnyreitä kaatopai-
kalle . Tiet olivat siihen aikaan 
hiekkateitä, samoin liikkeiden 
pihat olivat hiekalla . Sen verran 
pojat olivat kuitenkin kaupun-
gissa käyneet, että olivat näh-
neet öljysorateitä ja asfaltoituja 
pihoja . Pojat päättivät, että maa-
herran kunniaksi osuuskaupan 
pihaan laitetaan öljysora!

Niinpä ryhdyttiin tuumasta 
toimeen . Tynnyrit nostettiin 
pakettiautoon ja toinen pojista 
ajoi ympäri kaupparakennusta 
ja toinen piteli tynnyriä korkki 
avattuna, kunnes öljyt oli pi-
hassa . Tämän jälkeen mentiin 
johtaja Eino I Pekkarisen luok-
se kehumaan, että näin tämä 
homma kävi nopeasti . Johtaja 
oli kuitenkin eri mieltä, koska 
piha oli täynnä mustanpuhuvia 
öljyrenkaita . Tästä koitui pojil-
le harmia, sillä johtaja määräsi 
tulemaan aamuisin aikaisem-

min ennen töiden alkua lakai-
semaan hiekkaa öljyn päälle, 
samoin illalla töiden päätyttyä 
koko syksyn ajan lumen tuloon 
asti . Sinä syksynä talvi olisi poi-
kien mielestä saanut tulla vaik-
ka heti!

Mainittakoon vielä, että ar-
vovaltaiset vieraat eivät huo-
manneet hyvin peitettyä öljyso-
raa!

Tänä päivänä tällainen toi-
minta olisi aikamoinen rikos, 
mutta siihen aikaan ei vielä 
kannettu paljon huolta ympä-
ristöstä .

Autonlavan pesu

Tämä tarina on yli neljän-
kymmenen vuoden takaa . 
Heikki oli silloin parikymppi-
nen pojankloppi .

Eräänä päivänä hänet oli ka-
verinsa kanssa käsketty pese-
mään upouuden kuorma-auton 
lavaa . Samalla autolla kun ajet-
tiin niin apulantaa kuin elintar-
vikkeitakin . Pojatpa keksivät-
kin, että mitä sitä suotta vedellä 
pesemään kun bensiinin avulla 
voisi polttaa taatusti pois kai-
ken lian!

Ei muuta kuin lava valeltiin 
bensiinillä ja tuikattiin tuleen . 
Mitkä liekit! Ne loimusivat mo-
nen metrin korkeuteen . Pojat 
pelästyivät ja alkoivat mättää 
hiekkaa lavalle, jolloin tuli sam-
muikin . Hikisinä he istuivat 

lavan reunalle ja panivat nortit 
palamaan . Äkkiä alkoi taka-
puolta kummasti kuumotta-
maan . Lavan alusta poltti kuin 
leivinuuni!

Onneksi järvi oli lähellä, jo-
ten ei ollut muuta neuvoa kuin 
peruuttaa auto järveen, niin että 
lava kastui . Eivätpä pojat tain-
neet uskaltaa kertoa johtajalle, 
miten uuden auton lavanpesu 
sujui .

Puulaakihiihdot

Nämä hiihdot pidettiin 
Kivijärvellä keväällä 1972 . 
Kunnassa oli tapana pitää eri 
yhteisöjen väliset kilpahiihdot . 
Osuusliike Kivikannossakin 
oli niin paljon henkilökuntaa, 
että kokoon piti saada ainakin 
kolme joukkuetta . Yhtä vain 
puuttui ja niin minutkin saatiin 
houkuteltua mukaan . Tärkeätä 
ei ollut kuulemma voitto, vaan 
osanotto . Minun hiihtotaitoni 
ei ollut kummoinen . Kansakou-
lussa olin osallistunut pakolli-
siin hiihtokilpailuihin veljieni 
suksilla . Muistan hiihtäneeni 

”verenmaku suussa” niin kovaa 
kuin jaksoin ja olin silti aina vii-
meinen . Kerran sentään pääsin 
palkinnoille . Olin neljäs! Pal-
kintona oli keltainen lyijykynä, 
johon oli kirjoitettu ”lohdutus-
palkinto” . Osanottajia sarjassa 
oli vain neljä . Eräänä jouluna 
sitten sain pukilta ihan omat 

ÖLJYSORASTA 
PUULAAKIHIIHTOON
Markku Hakanen toimitti lehteemme pyynnöstämme Raija ja Heikki Piispasen 
kirjaamia muistoja Kivijärven ajoilta. Edellisestä lehdestä saimme lukea Heikin 
koulumuistoja. Tämänkertaiset muistelmat liittyvät jo työelämään, orastavan 

työuran alkutaipaleelle. Helmiä nämäkin! 
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sukset . Mustat ja kiiltävät . Läh-
dettiin sitten tapaninpäivänä 
sisaruksien kanssa mäkeä las-
kemaan ja tietenkin suksi meni 
poikki .  Kovin oli lyhytaikainen 
ilo .

No, näitä puulaakihiihtoja 
varten sitten ostin uudet suk-
set ja taisinpa vähän hiihtääkin 
harjoituksen vuoksi . Mieheni 
Heikki kuului myös joukkuee-
seen, samassa työpaikassa kun 
oltiin . Hän oli varmastikin aika 
hyvässä kunnossa ja treenasi 
ahkerasti .

Koitti kilpailupäivä . Kaunis, 
maaliskuinen sunnuntai . Kil-
pailut pidettiin koulukeskuk-
sessa . Eräällä kilpailijalla oli 
suuren maailman tyyliin oma 
huoltomies mukana . Metsän 
siimekseen ladun varrelle oli 

sytytetty nuotio, jossa huoltaja 
paistoi makkaraa . Kun viestin 
viejä tuli kohdalle, hänet istu-
tettiin kivelle, hartioille pantiin 
viltti lämmikkeeksi ja käteen 
annettiin muki, jota lienee te-
rästetty lämmittävällä aineella . 
Siitä oli kilpailijan hyvä jatkaa 
matkaa uudistunein voimin .

Oma kilpailuni sujui, kuten 
odottaa saattoi . Hiihdin niin 
paljon kuin jaksoin . Olin muis-
taakseni joukkueeni toinen 
viestinviejä, mutta niin vain 
muiden joukkueiden kolman-
net ohittivat minut ennen maa-
liintuloa . Hiihto ei taida olla 
minun lajini .

Heikki lähti osuudelleen hy-
vällä vauhdilla ja hiihto sujui 
hyvin, kunnes eräässä pienessä 
laskussa suksi tökkäsi johonkin 

ja meni poikki . Hän keräsi suk-
sen kappaleet toiseen käteen ja 
yritti yhdellä suksella lykkimäl-
lä jatkaa matkaa, koska maaliin 
ei ollut pitkälti . Eihän siitä mi-
tään tullut . Heikki putosi polvil-
leen ja toinenkin suksi katkesi! 
Oli siinä yleisöllä hauskaa, kun 
kilpailija juoksi maaliin suksen 
kappaleet käsissään . Suoritus 
kuitenkin hyväksyttiin . Työn-
antaja oli kuitenkin reilu ja an-
toi tilalle uudet sukset .

Raija ja Heikki Piispanen
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KOWARINTA,  
OMITUINEN MIES 

E nemmän kuin wii-
sikymmentä wuotta 
sitte asui kaukana 

Karstulan erämailla omituinen 
mies, joka wielä elää kansan 
muistissa Kowarinnan nimellä . 
Ken hän oli ja mistä tullut, sitä 
ei kukaan woinut sanoa .

Wähitellen kaatoi hän iki-
wanhan metsän ja kohta nä-
kiwät peninkulman päässä 
asuwat naapurit mahtawia 
sawupilwiä kohoowan hänen 
suurista kaskistaan, sillä Kowa-
rinta oli suuri kaskenwiljelijä . 
Siihen aikaan pidettiin kasken-
wiljelijää erinomaisen etewänä 
maamiehenä .

Wasta rakennetussa tuwas-
sa asui hän wieraan, wanhan 
naisen kanssa, joka samoin oli 
sinne tullut tuntemattomana 
wierailta paikkakunnilta . Mut-
ta waimo puhui suomea, jota 
Kowarinta ei osannut .

Hän oli erittäin hywissä wä-
leissä rahwaan kanssa ja moni 
wanha ukko muistaa hänet 
wielä . Juoda hän taisi enemmän 
kuin moni muu mutta ani har-
woin oli hän niin juowuksissa, 
ettei olisi tietänyt mitä teki .

Erään kerran kutsuttiin Ko-
warinta kirkonkylään ja täällä 
tietysti oli ystäwiä paljon ja ko-
titekoinen olut ja wiina woima-
kasta, niin että hänen kielensä 
hetkeksi irtaantui moniwuoti-
sista kahleistaan . Taru kertoo 
muunmuassa että paikkakun-
nan nimismies, joka myöskin 
oli kutsuttu pitoihin, olisi hy-

win ylpeänä tunkeutunut kan-
sanjoukon läpi ja silloin tyrkän-
neen myös Kowarintaa . Tämä 
oli kääntynyt silloin wihastu-
neena läsnäolijain puoleen ja 
sanonut:” olisipa waan kaikki 
niinkuin ennen, ei hän uskal-
taisi lyödä minua . Olin kyllä 
muinoin yhtä hywä kuin hän” . 
Ja sitten luuli joku tietäwänsä, 
että hän oli korkea-arwoinen 
ruotsalainen kenraali, joka oli 
paennut oikeuden rankaisewaa 
kättä . Hänen waimonsa oli pet-
tänyt hänet, ja Kowarinta, joka 
oli alkanut epäillä, sattui erää-
nä yönä tapaamaan waimonsa 
ynnä hänen rakastajansa omas-
sa makuuhuoneessaan, hänen 
käsiwartensa oli wäkewä ja 
tuossa tuokiossa makasiwat he 
molemmat saman miekan läwi-
stäminä .

Murhatut oliwat ylhäistä 
sukua ja kowa rangaistus odot-
ti häntä . Mutta hänen sotilas-
luonteensa ei woinut kestää 
wankeutta – enemmin maan-
pakolaisuutta . Joku oli kuullut 
hänen kauwan asuneen jossa-
kin Pohjanmaan kaupungissa, 
mutta koska hän ei kauwem-
min tuntenut olewansa siellä 
turwassa, oli hän wiimein pa-
koitettu pakenemaan synkkien 
salomaiden suojaan .

Tawallisesti karttoi hän seu-
raa ja teki työtä kuin orja wuosi 
wuodelta .

Kansan kertomusten mu-
kaan oli hän myös suuri pop-
pamies . Hän osasi parantaa 

kipeitä lehmiä, hän tiesi missä 
warastetut tawarat säilytettiin 
ja paljon muuta . Kerran pyy-
dettiin häntä hankkimaan ta-
kaisin rahasumma, joka äkkiä 
oli kadonnut eräässä pitäjän 
talossa . Kowarinta lupasi heti 
toimittaa rahat takaisin ja pyysi 
että hänelle annettaisiin wähän 
leipää ja woita . Nyt kutsuttiin 
kaikki talon miehet, naiset ja 
lapset tupaan ja kowarinta al-
koi wakawana walmistaa pie-
niä woileipiä jokaiselle tuwassa 
olijalle . ”Ottakaa nyt jokainen 
woileipänne”, sanoi Kowarinta . 

”ja minä sanon heti paikalla jos 
waras on täällä” . Mutta talon 
renki ei mennytkään ottamaan 
leipäpalastaan waan pyysi Ko-
warintaa seuraamaan mukaan-
sa ulos portaille . Täältä anoi hän 
armoa ja antoi warastetut rahat 
takaisin . Tämäntapaisia taika-
keinoja teki Kowarinta usein .

Karhut oliwat hänen pahim-
mat wihollisensa . Ne juoksen-
teliwat hänen ympärillään sa-
moin kuin kissat kylässä . Mutta 
ne eiwät koskaan uskaltaneet 
hänen hewostansa, lehmään-
sä tahi häntä itseään . Kaikin 
tawoin koettiwat ne kuitenkin 
olla hänelle harmiksi ja kuleksi-
watpa yksin hänen jälessään au-
rawaossakin, kun hän oli kyn-
tämässä kaskeansa, mutta aina 
niin kaukana, ettei hän saawut-
tanut niitä pitkällä piiskallansa . 
Kun hänen wanha seurakump-
paninsa lypsi lehmiä, makasi 
aina joku karhu pää lääwän 

Marjatta Pynnönen Nurmeksesta lähetti tämän vanhan tarinan Leena 
Perälälle, joka toimitti sen kotiseutukokoelmaan. Tämä aikoinaan 

Huwudstadsbladetille kerrottu vanha muistelma on julkaistu Karjalatar-
lehdessä 9.10.1897 sekä joitakin vuosia sitten Viiden Kunnan Sanomissa. 

Tapahtui siis kauan, kauan sitten...
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kynnyksellä, katsellen pilkalli-
sesti lypsyä . Pappi oli kertonut 
Kowarinnan osaawan ”waikka 
kaikkia kieliä” . Yksi toinen oli 
nähnyt hänen myöskin lukewan 
kummallisia kirjoja . Rahwaan 
kanssa seurusteli hän hywin 
tuttawallisesti, eikä häntä pidet-
ty lainkaan ylpeänä . Aawistus 
siitä, että hän oli ylhäisempää 
syntyperää, sekä kunnioitusta 
herättäwä ulkomuoto näkyi 
kuitenkin aina asettaneen jotain 
rahwaan ja hänen wälille – tuo-
ta wahwarakenteista muuka-
laista jäntewine käsiwarsineen 
ja leweineselkineen kohdeltiin 
jonkimoisella kunnioituksella . 
Hän puhui korkealla äänellä, 
wiittoi paljon käsillään, oli wil-
kas ja kiiwasluontoinen .

Monta wuotta asui hän tääl-
lä Karstulassa, raiwaten yhden 
pellon toisensa jälkeen . Mutta 
ei edes täällä suotu hänelle le-
poa ja rauhaa wanhuuden päi-
winä . Eräänä päiwänä saapui 
hänen korwiinsa ystäwien ja 
tuttawien kautta tieto, että ni-

mismies aikoi tulla hänen syr-
jäiseen asuntoonsa . Tämä herät-
ti suurta hämmästystä pitäjässä, 
sillä kukaan herrasmies ei ollut 
tähän saakka käynyt Kowa-
rinnan asunnossa . Mutta kun 
nimismies saapui oli talo tyhjä . 
Kowarinta oli yöllä kadonnut ja 
ottanut wähäisen omaisuuten-
sa, hewosensa, lehmänsä, lam-
paansa ja wanhan uskollisen 
taloudenhoitajattarensa mu-
kaansa . Aittaan oli hän jättänyt 
jonkun werran wiljaa .

Jonkun wuoden kuluttua 
puhuttiin taas samasta mie-
hestä, mutta tällä kertaa Kiwi-
järwen sywimmiltä salomailta! 
Hän kaatoi metsää, rakensi ja 
poltti kaskea wanhaan tapaan . 
Kerrottiin hänen kääntyneen 
erään rikkaan talonpojan puo-
leen pyynnöillä päästä tämän 
torppariksi eräälle suurelle, 
metsäjärwen saarelle, mutta 
saaneen kieltäwän wastauksen . 
Silloin oli ensimmäinen kyynel 
nähty Kowarinnan silmässä 

– tuo wankka mies meni ulos ja 

itki . Ei edes halpana torppari-
nakaan suotu hänelle entiselle 
mahtawalle kenraalille, waati-
matonta sijaa yhteiskunnassa .

Kohta sen jälkeen laskettiin 
ruumisarkku Kiwijärwen pitä-
jän hautausmaahan . Armeliaat 
ihmiset pystyttiwät halwan 
puuristin haudalle, ja taitama-
ton talonpoikaismaalari piirsi 
siihen suurilla kirjaimilla sanan 
Kowarinta . Ja hauta kätki po-
weensa  yhden tuhansista salai-
suuksista, jotka eiwät koskaan 
selkene maanpäälle jääneille 

– ihmiset langettawat helpos-
ti tuomionsa huolimatta siitä, 
onko se oikea wai wäärä . Ko-
warinta on nyt kätketty ja unoh-
dettu . Mitä hän, tuo siwistynyt 
mies, sai kärsiä Suomen syn-
killä salomailla, sitä ei kukaan 
woi aawistaa . Ylhäisimmän 
armahtamaton, mutta oikeutta 
noudattawa woima rankaisi 
ankarasti hänen kiiwasta luon-
nettaan .
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V uonna 1938 peruste-
tun Talonpoikaiskult-
tuurisäätiön keskei-

siä tavoitteita on ollut vanhojen, 
hyvin säilyneiden talonpoikais-
rakennusten suojeleminen . En-
simmäiset arkkitehtiprofessori 
Yrjö Laine-Juvan suunnittele-
mat ja kupariin pakotetut kilvet 
naulattiin jo vuonna 1939 tyy-
likkäisiin, suomalaiseen viljely-
maisemaan hyvin sopeutuviin 
rakennuksiin . Kilpiä ennätettiin 
myöntää vain muutamia ennen 
kuin sota syttyi .

Mallia lännestä
 

Sotien jälkeen tarve maaseu-
dun perinteisen rakennustyylin 
suojeluun koettiin voimakkaa-
na, sillä muuttihan jälleenra-
kennuskausi maaseudun perin-
teistä ilmettä kovalla kädellä . 

Lounais-Hämeen suuri poi-
ka, professori Esko Aaltonen 
hankki muista Pohjoismaista 
Talonpoikaiskulttuurisäätiön 
käyttöön vanhojen talonpoi-
kaistalojen säilyttämistä koske-

vat säädökset ja niihin perehdyt-
tyään säätiö vetosi vuoden 1947 
alussa opetusministeriöön, että 
se ryhtyisi kiireesti toimenpi-
teisiin sellaisen lainsäädännön 
aikaansaamiseksi, joka turvaa 
maassamme vielä jäljellä olevi-
en, vanhaa kansakulttuuria par-
haiten edustavien rakennusten 
säilyttämisen tuleville suku-
polville esivanhempien työn ja 
elämän muistomerkkeinä . 

Herrojen kiireet ovat tun-
netusti hitaita, kun taas kult-
tuuriympäristön muutos oli 
silminnähden mullistuksen 
kourissa . Niinpä säätiö esitti 
useille kaupallisille keskusjär-
jestöille, kirkkohallitukselle, 
rakennushallitukselle ja ope-
tusministeriölle marraskuussa 
1949 vakavan toivomuksen, 
että maaseudun rakennusten 
suunnittelu tuli antaa maa-
seudun henkeen eläytyneiden 
ja maaseudun oloja hyvin 
tuntevien suunnittelijain teh-
täväksi . Suunnittelijoiden tuli 
kussakin tapauksessa erikseen 
ottaa huomioon sekä yleinen 

kulttuurimaisema että seudun 
paikalliset rakennusperinteet . 
Jo pystytetyt, mutta ympäris-
tölleen vieraat rakennukset tuli 
muuttaa perinteisiin sopeutu-
viksi niiden tullessa korjauksen 
tarpeeseen . Vaikka suhtautumi-
nen vetoomuksiin oli myöntei-
nen, tiedettiin säätiön piirissä 
hyvin, että rakentamiseen oli 
vaikea vaikuttaa . Eivät niin-
kään taloudelliset realiteetit, 
kuin kuviteltu edistyksellisyys 
olivat kantona kaskessa .

Toukokuussa 1951 säätiö 
kiirehti uuden rakennussuo-
jelun kehittämiseen tähtäävän 
lainsäädännön aikaansaamis-
ta yhdessä Suomen Muinais-
muistoyhdistyksen, Suomen 
museoliiton ja Kotiseutuliiton 
kanssa . Kaikki nämä elimet 
ovat tänä päivänäkin huolestu-
neita maaseudun arvokkaasta 
kulttuurimaisemasta .

Kun laki kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaiden rakennus-
ten suojelusta vihdoin vuonna 
1964 säädettiin, ei se täyttänyt 
säätiön piirissä esitettyjä toi-

PERINTEISEN 
RAKENTAMISEN 

KUNNIAKILPI 
Lähteellä 12. elokuuta pidetty 

kotiseutujuhla aloitettiin 
poikkeuksellisesti pihamaalla naulaamalla talon 
seinään Talonpoikaiskulttuurisäätiön myöntämä 

perinteisen rakentamisen kunniakilpi. 

Kilven kiinnittivät protokollan mukaisesti 
talon isännän ja emännän – Riston ja Maijaleenan – lisäksi 
Aaro Leppänen kotiseutuyhdistyksestä ja dosentti Teppo Korhonen 

Talonpoikaiskulttuurisäätiön kunniakilpiraadista. 
Korhonen valotti juhlapuheessaan kilven historiaa.
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veita . Käytännössä laki tarjosi 
vain vähäisiä mahdollisuuksia 
talonpoikaisen rakennusperin-
teemme suojeluun . Tilanne on 
sama tänäkin päivänä . Pääosaa 
näyttelevät rakennusten val-
veutuneet omistajat - niinkuin 
oikein onkin länsimaisen omis-
tusoikeuden ja demokratian 
maailmassa . Pakottaen saadaan 
harvoin hyvää jälkeä .

Usko hyvään tulevaisuu-
teen oli Talonpoikaiskulttuu-
risäätiössä kuitenkin niin luja, 
että taiteilija Theodor Schalin 
sai vuonna 1950 tehtäväkseen 
muotoilla kunniakilven uuteen 
asuun, tällä kertaa kuparipel-
listä puristettavaan muotoon . 
Taidetakoja Mantere teki te-
räsmuotin ja Hopeatehdas Oy 
valmisti uudet kilvet Outo-
kummun kuparista . Tästä alkoi 
kilpien voimakas anomis- ja 
myöntämisprosessi . Kehitys ei 
kuitenkaan ollut ongelmatonta .

Talonpoikaiskulttuurisää-
tiön puheenjohtaja, opetusmi-
nisteriön taannoinen kanslia-

päällikkö Jaakko Numminen 
hahmotteli havaitut ongelmat 
ja uudet tavoitteet vuonna 1983 
seuraavasti: “Karsinta on ollut 
tiukkaa . . . mutta myös raken-
nusten omistajat näyttävät ko-
keneen kilven kiinnittämisen 
varsin velvoittavaksi . Monet 
heistä ovat tunteneet, että näin 
merkittyyn rakennukseen ei saa 
tehdä edes ajan vaatimia muu-
toksia . Ja kansa, joka on mainio 
keksimään kuvaavia nimityk-
siä, on ristinyt kunniakilven 

‘kylmän kiveksi’ . Sillä merkitty 
rakennus on saattanut nopeas-
ti käydä käyttökelvottomaksi, 
kun sitä ei ole uskallettu edes 
huoltaa, kun on pelätty kaiken 
rakennukseen kajoamisen ole-
van kilven myötä kielletty .”
 
Mukavuudet sallitaan

 
Käytännön toimintamuotona 
rakennussuojelun edistämisek-
si Talonpoikaiskulttuurisääti-
öllä on siis ollut kunniakilpien 
myöntäminen ja naulaaminen 

hyvin säilytettyihin talonpoi-
kaisrakennuksiin tunnustukse-
na esi-isäin kauniin rakentamis-
tavan vaalimisesta .

Tässä yhteydessä on syytä 
huomauttaa, että nykyajan 
vaatimat uudistukset eivät ole 
olleet esteinä kilven myöntä-
miselle, mikäli muutokset on 
sulautettu vanhaan tyyliin . Yh-
tenä tarkoituksena onkin osoit-
taa, että vanhakin rakennus 
voi olla mukautumiskykyinen 
ja osa viihtyisää tämän päivän 
elinympäristöä . Suojelu ei saa 
muodostua kehityksen esteeksi . 
Riittää, kunhan uudisrakenta-
miseen vaikutetaan siten, että 
maaseudun kulttuurimaisema 
ja paikallinen rakennusperinne 
otetaan huomioon .

Kunniakilvet ovat vastan-
neet tarkoitustaan . Niiden an-
siosta omistajat vaalivat entistä 
paremmin rakennuksiaan ja 
ulkopuoliset saattavat kiinnit-
tää huomionsa paikallisen ra-
kennusperinteen parhaimpiin 
edustajiin .
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Kilpiä eniten Etelä-Pohjan-
maalla

Vuosina 1950-83 kilpiä myön-
nettiin kaikkiaan noin 620, joista 
370 Vaasan lääniin, 94 Hämeen 
lääniin, 42 Keski-Suomeen, 37 
Turun ja Porin lääniin ja 18 Ou-
lun lääniin . Muissa lääneissä oli 
kymmenkunta kilpeä kussakin, 
mutta Pohjois-Karjalassa vain 
kolme . Kilpien jakautuman 
epätasaisuus johtui siitä, että 
niiden hankkiminen oli yleensä 
kotiseutuyhdistysten ja asian-
harrastajien oman aktiivisuu-
den varassa . Säätiö ei siis pää-
sääntöisesti etsi rakennuksia, 
joihin kilpi voitaisiin myöntää .

Säätiö uusi 1980-luvulla 
kunniakilpien myöntöperus-
teet ja suunnitteli samalla taitei-
lija Erik Bruunilla uuden kilven, 
jolle annettiin nimeksi Perintei-
sen rakentamisen kunniakilpi . 

Talonpoikaskulttuurisäätiö 
saattoi kilpien myöntämistoi-
minnan uudelleen käyntiin ot-
taen ohjenuoraksi, että vanhan 
kunnioittamisen tulee palvella 
yhtä hyvin nykyistä elämää 
kuin tulevaisuutta . Päädyttiin 
siihen, että kunniakilpi voidaan 
myöntää rakennukselle tai ra-
kennusryhmälle, joka on joko 
vanha ja puhdastyyppisenä 
säilynyt, alkuperäiseen tyyliin 
sopivasti korjattu tai uusittu, 
tai joka on aivan uusi, mutta 

edustaa silti rakennustavaltaan 
perinteistä tai perinteeseen 
pohjautuvaa rakentamistapaa .

Erityisinä perusteina kilpiä 
myönnettäessä pidetään korja-
usten sopeutumista tyylillisesti 
kokonaisuuteen, rakennusryh-
män muodostaman kokonai-
suuden sopusuhtaisuutta sekä 
rakennusryhmän sopeutumista 
ympäristöön ja maisemaan .

Ensimmäiset, valaja Matti 
Suomisen Koristevalimo Sie-
vässä valamat, Perinteisen ra-
kentamistavan kunniakilvet 
kiinnitettiin 1985 . Sittemmin 
niitä on myönnetty noin 60 . 
Myöntämisestä on vastannut 
säätiön asettama kunniakilpi-
raati, jonka ensimmäiset pu-
heenjohtajat olivat Museoviras-
ton rakennushistorian osaston 
johtaja Antero Sinisalo ja hänen 
jälkeensä Suomen kotiseutu-
liiton järjestösihteeri, arkki-
tehti Juhani Railo . Sen jälkeen 
dosentti Teppo Korhonen on 
toiminut kilpiraadin vetäjänä 
runsaat puoli vuosikymmentä .

Kilpi Lähteelle

On korkea aika laajentaa val-
takunnallisestikin arvostettujen 
kohteiden piiriä Keski-Suo-
messa . Niiden joukkoon sopii 
kunniakilpiraadin mielestä 
erinomaisesti tämä Kivijärven 
kunnan kirkonkylän liepeillä si-

jaitsevan Lähteen tilan pihapiiri, 
jota Risto ja Maijaleena Piispa-
nen ovat jo toisessa polvessa 
lämmöllä vaalineet ja ottaneet 
osittain uudiskäyttöön maatila-
matkailun merkeissä . Näin talo 
elää ja pysyy kunnossa . Raken-
nuskanta on varsin arvokasta, 
lähes 200 vuotta vanhaa . Piha-
piiriin kuuluu päärakennuksen 
lisäksi väen- ja leivintuvan kä-
sittävä pihatupa, kolme aittara-
kennusta, hirsinavetta ja sauna . 
Talolla on värikäs historia, jo-
hon kuuluu toimiminen sairas-
tupana suurten nälkävuosien 
aikana yhtä hyvin kuin Kivi-
järven säästöpankin ensimmäi-
senä sijaintipaikkana vuodesta 
1887 . Kohde löytyi valtakun-
nallisessa Pihapiirien parhaat 

-kilpailussa, jonka Talonpoi-
kaiskulttuurisäätiö Metsäliiton 
tukemana järjesti vuonna 2003 . 
Tuossa kilpailussa, jossa Läh-
teen talo pääsi kunniakirjasijal-
le, pidettiin tavattoman tarkkaa 
seulaa . Tänään naulattua kilpeä 
säätiölle ehdotti Kivijärven ko-
tiseutuyhdistys . 

Kivijärvestä
 

Haluan lopuksi kiittää kutsusta 
saapua Kivijärvelle . Ennestään 
tiesin, missä Kivijärvi sijaitsee, 
mutta paljon muuta en tien-
nytkään . Ainoa asia, mitä Kivi-
järvestä tiesin, oli runonpätkä, 
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joka alkaa sanoin ”Kivijärven 
kiltit miehet, Vastingin vahvat 
uroot” . Kun tuloni tänne var-
mistui, aloin luonnollisesti et-
simään lisätietoja . Tietosanakir-
jassa kerrottiin suurinpiirtein, 
että Kivijärvi on pieni, mitätön 
pitäjä . Onneksi nykymaailmas-
sa on mainiot verkkosivut . Siel-
tä pamautin Kivijärven esiin 
ja ajattelin yhtenä työpäivän 
iltana tulostaa Kivijärven koti-
sivutiedot ja lukea ne ehtoolla . 
Yllätyksekseni tietokone rak-
sutti tulosteitaan monta tuntia . 
Niin paljon tietoa oli - ja hyvää 
tietoa olikin . Tottakai mukana 
oli faktatietoa niinkuin pitääkin 

- kunnanhallintoa, -elimiä, tilas-
totietoja - mutta erityisesti pai-
kallisuus näkyi sieltä mainiosti . 

Kivijärvi Soi ja kaiken näköistä . 
Teillä on täällä kohta Taimenuis-
telut, renkaanheittokilpailuja ja 
ties mitä . Plus paikallishistoria, 
jossa oli Hevoskiviä ja Kallen 
lähteitä - juuri sellaista tietoa, 
joka kivijärveläistä identiteettiä 
ja kotiseutuhenkeä kasvattaa . 
Erinomainen sivusto! Lisäksi 
ajantasainen ja ilmeisesti help-
po päivittää! Tällaisia asioita ul-
kokuntalaisena huomasin . Tuli 
tunne, että Kivijärvi on viisait-
ten ja ahkerien ihmisten kunta .’

Onnea teille . Olen entistä 
vakuuttuneempi, että kilpi tuli 
oikeaan paikkaan . Juhla on ol-
lut hieno . Edellisessä kohteessa 
Artjärvellä paikalla oli viisi ih-
mistä, tottakai he kilven saavat 
siinäkin tapauksessa . Täällä 

tuntuu olevan voimaa taustalla 
niin tässä kilpiasiassa kuin ym-
päristönhoidossa ja oman kult-
tuurin nostamisessakin . Hieno 
asia Helsingistä katsottuna, sil-
lä kaikenhan ei tarvitse tapah-
tua siellä . Teidän kotisivuillan-
ne olikin järkevästi sanottu, että 

”eihän meidän tarvitse lähteä 
Savonlinnan oopperajuhlille, 
kun meillä on omatkin ooppe-
rajuhlat” . Hienoa, että jollakin 
on tämmöinen itsetunto!

Kaikkea hyvää Kivijärvelle 
ja kivijärveläisille! 

Teppo Korhonen
Talonpoikaissäätiön 

kunniakilpiraadin 
puheenjohtaja

Keskellä kesän helteisen taas väki kutsun sai,
on kotiseutujuhlan aika jälleen, tottakai,
siitä tullut on jo perinne, ja tällä kerralla
on paikkana taas Lähteen talo, kohde oikea.

Jo pihapiiriin tultaessa nähdä saamme sen:
täällä tehdään työtä arvokasta, mennyttä vaalien,
on aitat, tallit, navetat, ne kaikki kuosissaan,
ja pihanurmen kukkaset luo väriloistoaan.

Tuparakennus sai seinälleen nyt kilven arvokkaan,
sitä Risto sekä Maikki kävi ensin naulaamaan.
Näin valtakunnan tasolta he tunnustuksen saa
maaseutukulttuuria kun on käyty vaalimaan.

Siinä muistin Lähteen Toivon sekä Iida-emännän,
tyttöparven, joka seurakseen sai veljen vetreän.
Jo miehenmittaan Risto ehti poikansa kasvattaa,
taas pihamaalla uusi sukupolvi tepastaa.

Oli kahvipöytä katettuna tupaan punaiseen,
sen seinähirret tummuneet, ja hämy hiljainen
jo kynnyspuulla tulijalle kuiski muistojaan
ja  viritteli mielen entisaikain tunnelmaan. 

Yhä vanha leivinuuni seisoo tuossa paikallaan,
ja pitkä tuvanpöytä kertoo monta tarinaa:
siinä perheenäiti lisäsi pettua taikinaan,
ja siunaten taas paistaa sai ruisleivän aikanaan.

Sitten arvokkaasta ohjelmasta saimme nauttia.
Taas Kivekkäitten joukkoon saatiin uutta puhtia,
on Kauko uusi Kivekäs, nyt siitä iloitaan,
vaikka Pekka vähän haikein mielin luopui hatustaan!

On Perhon lahja meille tämä Pirkko pirteä,
hän ideoi ja videoi, aina jaksaa hääriä,
nyt loppupuheenvuorossaan hän meille tunnusti,
että juurtunut on tänne varmaan lopullisesti!

Aamuyöllä kotiseutujuhlan jälkeen,
Liisa Leppänen

Juhannus 1947. Puheenjohtaja 1,5 vuotiaana. 
Kuva Vera Grigorijev, “Rikorin Veera”
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Kulttuuri- ja käsityöretki 
Ähtäriin

K äsityökerho Win-
gerborg järjesti 
kulttuuri- ja kä-

sityöretken Ähtäriin 8 .8 .2007 . 
Matkalle lähdimme aamulla 
klo 8.00. Täytyy sanoa, että kyl-
lä Kivijärvellä on tapahtumia ja 
matkoja ainakin kesäisin hyvin 
paljon . Meillä oli vaikeaa saa-
da sovituksi lähtöpäivä, koska 
aina oli jotain muuta tapahtu-
maa tai matkaa . Lopulta hy-
vissä ajoin alkukesästä saimme 
lyötyä matkapäivän kiinni ja 
pääsimme varsinaisen matkan 
järjestelyihin käsiksi . Yhteisesti 
käsityökerhossa sovimme mat-
kakohteeksi Ähtärin . Kävim-
me läpi myös monia muitakin 
kohteita . Näin jälkikäteen voi 
kuitenkin todeta, että kohteen 
valinta osui oikeaan . 

Matkalle lähtijöitä oli lopulta 
liki kolmekymmentä henkilöä . 
Matkapäivän aamu valkeni hy-

vin aurinkoisena ja lämpimänä . 
Onneksi meillä oli linja-autossa 
hyvä tuuletus ja olimme va-
ranneet paljon virvoitusjuomia 
matkalle mukaan . Kaikilla mat-
kalaisilla oli iloinen ja odottava 
mieli, mitä tuleman pitää . 

Ensimmäinen matkakoh-
teemme oli Lasinpuhallusateljee 
Rajalahti, jossa oli lasinpuhal-
lusnäytös ja aivan alussa kus-

killemme luovutettiin lasinen 
suojelusenkeli . Mielestäni tämä 
oli hyvin huomaavainen ja kau-
nis teko . Lasimassa on hyvin 
kuumaa, kun siitä puhalletaan 
esineitä ja lasinpuhaltajan am-
mattitaito on pitkän oppimisen 
tulos . Näin meille asiasta ker-
rottiin . Matkaoppaamme saivat 
itse kokeilla lasinpuhallusta ja 
heidän työnäytteensä lähetet-
tiin jäähtyneinä myöhemmin 
heille kotiin . Allekirjoittaneen 
lasinpuhallustaito kaipaa vielä 
harjoitusta - jäi nimittäin hiukan 
pieneksi puhaltamani maljakko, 
mutta Leena Oinonen osasi heti 
paremman puhallustekniikan . 
Teimme ostoksia lasiliikkeessä 
ja suojelusenkelit tekivät hyvin 
kauppansa .  Ostimme kotiin 
vietäväksi ähtäriläistä maalais-
leipää . 

Käsityökeskus Kehrässä 
meille esiteltiin haarukkapitsin 
tekoa, sitä me olemme jo teh-
neet kerhossamme aikaisem-
min . Kehrässä matkaamme tuli 

PUHEENSORINAA 
JA PUIKKOJEN KILINÄÄ

Käsityökerho Wingerborg kokoontuu Aholla säännöllisesti maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 10 alkaen kesätaukoa lukuunottamatta. Kokoontumisia kertyy 

vuoden aikana jopa 50 ja keskimäärin paikalla on toistakymmentä käsityönharrastajaa. 
Kotiseutuyhdistyksen siipien suojasta syntynyt toiminta käynnistyi 2005. Tänään 

Wingerborg seisoo tukevasti omilla jaloillaan sekä hallinnollisesti että taloudellisesti 
tehden yhteistyötä eri tahojen kanssa. Kärpänen Ahon katossa tietäisi kertoa, että 
maanantaisin ja keskiviikkoisin kerhosta kuuluu puikkojen ja kahvikuppien kilinää, 

sanomalehden rapinaa ja puheensorinaa. Yhdessä nauretaan ja surraan, niinkuin se 
elämän kirjoon kuuluu. Kokoontumisten, käsitöiden ja arpajaisten lisäksi Wingerborg 

näkyy ja kuuluu muuallakin. Oheistoiminnasta kirjoitti sihteeri Airi Sorsamäki.
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matkaoppaaksemme kotiseutu-
neuvos Liisa Tallbacka ja hänen 
selostuksensa ja tietonsa eri 
kohteista antoi matkalle paljon 
lisää . Ruokailimme Hyvölän 
talossa, jossa kuulimme talon 
historiaa ja nykyaikaa kuvaa-
van esityksen . 

Mielenkiintoinen matkakoh-
de oli Pirkanpohjan taidekes-
kus . Taiteilija-professori Eero 
Hiirosen taiteessa innoittajana 
on puhdas vesi . Koin, että ve-
den liike ja värinä näkyy hänen 
töissään . Teokset ovat mahta-
via, suurikokoisia ja näyttäviä . 
Lisäksi näimme vierailevia 
näyttelyitä, kuten KONES - Ki-
nestisiä veistoksia eri puolilta 
maapalloa . Oli niissä liikettä ja 
vipinää kerrakseen .  

Kiertoajelu oppaan johdolla 
avasi uusia näköaloja Ähtäristä . 
Ajelimme Tuomarniemen met-
säkoulun alueella ja teollisuus-
alueella, missä tehdään suuria 
veneitä ja matkaoppaamme 
Liisa selosti koko ajan .

Vierailimme koulumuseossa . 
Kävimme kirkonmäellä katso-
massa kirkkoveneitä ja pikai-
sesti kävimme vielä kotiseutu-
museossa, jossa oli hyvin paljon 
tavaraa . Ajattelin, että olisipa 
meilläkin näin paljon talletettu 
tavaraa museoihimme . Lopuksi 
emme jaksaneet lähteä kauppo-
ja kiertelemään, vaan kävimme 
kirpputorilla . 

Tulomatkalla poikkesimme 
vielä Myllymäen vanhan ase-
man paikalla . Ahti Salmi kertoi, 
kuinka ennen oli pohjoisesta 
Keski-Suomesta ajettu rahtia 
asemalle ja miten Puolimatkan 
kohdalla ruokittiin hevosia ja 

miehiä ja jopa yövyttiin . Minun-
kin (siis allekirjoittaneen) isäni 
ajoi aikoinaan hevosella rahtia 
tuolta Kyyjärven Saunakyläl-
tä Myllymäen asemalle . Liisa 
Heikinheimo kertoi, miten linja-
autot kulkivat harvakseltaan ja 
auton penkit olivat puiset, kun 
Matti Heikinheimo saapui en-
simmäistä kertaa työpaikkaan-
sa Kivijärvelle . 

Muita retkiä

Käsityökerho teki alkuvuo-
desta lisäksi kaksi ostos- ja tar-
vikehankintamatkaa . Viherlan-
diaan 21 . marraskuuta tehdyllä 
matkalla kuulimme Viherlandi-
an ajankohtaiset kuulumiset ja 
katsoimme tehtaanmyymälän 
trendikkään kattauksen . Puu-
tarhuri Ulla Kainulainen kertoi 
ja näytti, kuinka tehdään jou-
luinen istutus ruukkuihin ja ko-

reihin . Myös osanottajat saivat 
tehdä itselleen istutuksen mate-
riaalikulut maksamalla . Kuvia 

”kukkamatkasta” julkaistaan 
todennäköisesti seuraavassa 
Kotiportti-lehdessä .

Näyttelyjä
 
Käsityökerho Wingerborg 

järjesti henkarinäyttelyn kirjas-
toon keväällä 2007 . Näyttelyssä 
oli henkareiden historiaa pui-
sesta pahviseen ja muoviseen 
saakka . Aiemman nenäliina-
näyttelyn tapaan tämäkin näyt-
tely herätti hilpeyttä katsojissa . 
Todistimme taas, että yksinker-
taisestakin aiheesta voi saada 
aikaiseksi mielenkiintoisen ko-
konaisuuden .

Henkarinäyttelyn kilpailus-
sa piti arvioida käytetyin, tyy-
likkäin, lasten mieleen oleva 
ja vanhin henkari . Kilpailuun 
osallistui 87 henkilöä . Palkinnot 
saivat  Albert Hytönen, Anja 
Pirnes, Milla Hytönen, Hannele 
Lapinmäki ja Maila Turpeinen . 
Näyttelyn jälkeen vanhimmat 
henkarit lahjoitettiin museoon .

Anneli Salmen nappinäyt-
tely keväällä 2007 oli hyvin 
mielenkiintoinen . Näyttelystä 
löytyi 500 erilaista nappia noin 
100 vuoden ajalta . 

Kuva Sisko Oinonen.
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Aikaisemmin on pidetty ne-
näliinanäyttelyn lisäksi taulu-
näyttely (taulujen muotoon teh-
dyt käsityöt) . Uusia näyttelyitä 
on suunnitteilla keväälle 2008 . 

Luentoja

Syvennystä sosiaaliseen 
ajatteluun ja apua arjessa jaksa-
miseen on ollut ajatuksena, kun 
kerhomme on ottanut järjes-
tettäväksi syyskauden luennot 
aiheista: ”Lähimmäinen – ystä-
vyys” ja ”Tulevaisuuden toivo 

- elämän ilo” . Jos kiinnostusta 
näyttää olevan, järjestämme ke-
vätkaudella lisää luentoja vaik-
kapa terveyteen ja terveelliseen 
elämään liittyen . Omia toiveita 
luentojen aiheista voi esittää 
kerhon puheenjohtaja Leena 
Oinoselle tai allekirjoittaneelle . 

Tervetuloa mukaan toimin-
taan!

Airi Sorsamäki, sihteeri

Leena Oinosen tekemä hirvitaulu.

Syyskuisena aamuna 
koirani ja minä.
Istumme uuden kotimme portailla.
Tässä on sitten asuttava.
Loppuelämä, 
kerroin koiralleni.
On tultu juurille,
lapsuuden maisemiin.
Ei kirkkomaakaan kaukana.

Yrjö Havas
(2003)

Vs. diakoni Kristiina Saarela pitämässä luentoa
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KULTTUURIKENTÄLTÄ

E lokuun viidentenä 
paljastettiin uusi Vuo-
den Nuori - Henri 

Jelonen . Valinnan julkistaneen 
Ilari Kotilaisen mukaan Henri on 
hankkinut myönteistä julkisuut-
ta Kivijärvelle. Hän on omalla 
toiminnallaan ja esiintymisellään 
kannustanut myös muita nuoria 
urheilun saralla mm . pitämällä 
urheilukoulua, joka keräsi pal-
jon osallistujia. Henri on valittu 
Kivijärven Vuoden Urheilijaksi 
vuonna 2006 . Hän on ollut ai-
koinaan ensimmäinen kivijärve-
läinen nuorten arvokisaedustaja 
hiihdossa . Lisäksi hän on ollut 
mukana useasti Kivijärven maa-
kuntaviestijoukkueessa. Henri on 
saavuttanut SM-hopeaa ja hänel-
lä paljon muitakin ansioita urhei-
lun saralla .
 
Paikalliskulttuuria kotisivuilla

Kunnan uudet kotisivut otettiin käyttöön 
alkukesällä . Kunta siirtyi julkaisujärjestelmään, 
jossa jokainen työntekijä voi päivittää sivuja 
oman sektorinsa osalta . Muutoksen myötä pai-
kalliskulttuuri näkyy vahvasti sivuilla . Sivistys-
toimi-valikosta löytyy kulttuuri, jonka alla on 
omat osionsa historialle, nähtävyyksille, tapah-
tumille, toimijoille, hallinnolle, kotiseututyölle 
ja ajankohtaisille asioille . Lisäksi kulttuuriin 
liittyviä asioita - valokuvia - löytyy kotisivujen 
kuvagalleriasta . Päivittämisen ensihuuma meni 
jo ohi, mutta pääasia on, että perusaineistoa 
löytyy internetistä . Päivitellään kun ehditään! 

Kivijärvi soi 

Kivijärvi Soi -tapahtuman ohjelma 2007 oli:
13 .7 . Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund, 
harmonikka, Tenholan koulu 
15 .7 . Kirsti Huttunen, piano, srk-talo 
18 .7 . Eija Merilä, hengellisen musiikin laulukon-
sertti, kirkko 
20 .7 . Jenny Scarafonin kv . mestarilaulajat Mi-
lanosta, srk-talo 
24 .7 . Aino Ojakoski ja Carla Kuotila, alttoviulu-
sello, Koirasalmi 
26 .7 . Jenny Scarafonin kv . mestarilaulajat Mi-
lanosta, srk-talo 
29 .7 . Tuomas Niininen, piano, srk-talo

Sana “kulttuuri” tulee latinan verbistä colere, viljellä, sekä siitä edelleen johdetusta 
substantiivista cultura, joka tarkoittaa viljelystä. Aluksi tämä tarkoitti maanviljelyä. 

Roomalainen poliitikko ja filosofi Cicero otti käyttöön käsitteen animi cultura, 
“hengen viljely”. Tätä hengen viljelyä tarjotaan sekä kuntalaisille että kesäkivijärvisille 

ja muille vierailijoille. Kotiseututyötä ja historian luomista voi tehdä monilla eri 
tavoilla. On tarjottava tapahtumia ja nähtävyyksiä. Kaikkeen tähän tarvitaan 

innokkaita toimijoita, joille annetaan tunnustusta sopivissa yhteyksissä.

Ilari Kotilainen ja Liisi-Maija Hertteli julkistamassa vuoden nuorta 2007 
Henri Jelosta.
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Mieskuoro sirkat Kivijärvellä 

Ainutlaatuisesta joulukonsertista voimme 
nauttia lauantaina 15 .12 ., kun mieskuoro Sirkat 
saapuu konsertoimaan Kivijärvelle . Joulukon-
serteissa avustaa Erkki Raiski, urut ja Toni Ko-
vanen, huilu . Kuoron muut joulukonsertit ovat 
Viitasaarella ja Taulumäen kirkossa Jyväskylässä . 
Kivijärven konserttiin on vapaa pääsy (kolehti) . 
Toivomme Sirkkojen joulukonsertin keräävän 
yhtä suuren yleisön kuin Eija Merilän kesäinen 
kirkkokonsertti .

Mieskuoro Sirkat perustettiin Jyväskylässä 
1899 . Perustajana oli seminaarinlehtori P . J . Han-
nikainen, joka oli myös kuoron ensimmäinen joh-

taja . Alkujaan “nelinkertainen mieskvartetti” kas-
voi vähitellen nykyiseksi 60-70 laulajan kuoroksi .

Koko historiansa ajan Sirkat on ollut Keski-
Suomen johtava mieskuoro, joka on jättänyt py-
syvän jäljen Jyväskylän ja koko maakunnan kult-
tuurielämään . Sirkat on myös Mieskuoroliiton 
perustajajäsen . Mieskuoroliiton Vuoden kuoroksi 
nimetty Sirkat on esiintynyt monissa tilaisuuk-
sissa koti- ja ulkomailla, radiossa ja televisiossa . 
Kuoro on tuottanut myös useita äänitteitä . 

Tällä hetkellä kuoron taiteellisena johtajana 
toimii Nikke Isomöttönen .  

Pirkko Korpiaho-Hakala

Kivijärvi Soi ei soi ilman Ivari Iljaa ja 
Jenny Anfelt-Scarafonia. Oikealla Sirkka 
Kauppinen.

Ilmeistä päätellen Kaisa Ahosen antama 
lahja ilahdutti!

Kuva Mieskuoro Sirkat.
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Nyt kuljen kotiseudun rantaan päin
tuhannet muistot täältä mielessäin.
Oi Luoja kuinka kauniin maan sä loit
mis lapsuuteni viettää sain mä armaan.
Näin saavun töyrähälle mäen kauniin.
Tuos kotipellon vilja lainehtii ja järvi auringossa
kimaltelee tuhatsätein.
Mis saari uljahana kohoaa sen takaa ulappa
niin aava aukeaa.
On onni ihmislapsen tulla tänne ja tuntea sun rauhas
synnyinseutus.
Nyt tunnen niin kuin äidin syliin palais lapsonen
maailmalla väsynyt on rauhan helmassasi löytänyt.

Kaisa Anttila, 
 s. Turpeinen

kotiseudulle


