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Puheenjohtajan 
tervehdys

P idät kädessäsi 
Kivijärven koti-
seutuyhdistyksen 

julkaisemaa viidettä Kotiportti-
lehteä. Lehteen on saatu moni-
puolisesti sekä uutta että van-
hempaa asiaa kivijärveläisestä 
elämänmenosta. Tietoja, tapah-
tumia, joita on hyvä kirjata ylös. 

Tähän mennessä olemme jul-
kaisseet viisi Kotiportti-lehteä. 
Vuosina 2004-2008 ilmestyneet 
lehdet muodostavat jo kattavan 
kokoelman kotiseututietoutta. 
Parhaimmillaan lehdet toimivat 
tietopankkina, josta voi tarkis-
taa mieltä askarruttavan asian 
ottamalla lehdet esiin vaikkapa 
kotisohvalla.

Tällä kertaa mukana on 
osuuspankin ja kirkkokuoron 
historiikit. Kunnan 140-vuo-
tisjuhlavuonna julkaisemme 
myös kuntaan liittyviä asioita. 
Mielenkiintoisia artikkeleita 
syntyi Rytkösten jäämistöstä, 
sen sisältämästä kirjeenvaih-
dosta. Erilaisia elämäntarinoita 
täällä ja Amerikassa. 

Paikoista – tai taloista – esiin 
nousi kuin vahingossa Linnan-
mäki, tuo komea vanha talo 
keskeiseltä paikalta kylänrai-
tilta. Talon rakensi Herman ja 
Mathilda Fröjdman. Mathildan 
kirjeitä, joiden kautta avaamme 
Linnanmäen alkuaikoja, löytyi 
myös Rytkösten jäämistöstä. 
Heidän Ruotsissa asuva lasten-
lapsi oli kovin liikuttunut kuul-
lessaan isoäitinsä kirjeistä. 

Linnanmäkeen liittyy myös 
Hällströmin sisarukset, joista 
Elli on tällä kertaa enemmän 
esillä. Saimme lehteemme ar-
tikkelin Ellin merkityksestä J.H. 
Erkon runouteen. Antti Voipio, 
jolle Elli ja Selma Hällström oli-
vat Hällströmin puolelta äidin 
isän ja Europaeuksen puolelta 
äidin äidin serkkuja, totesi säh-
köpostitse: ”Mieleen on jäänyt 

komea talo. Olen joskus miet-
tinyt, voiko sellainen rakennus 
olla vielä pystyssä Kivijärvellä”. 
Tervetuloa katsomaan! 

Lehden tekoa jatketaan to-
dennäköisesti vastedeskin, joten 
otamme mielellämme vastaan 
kivijärveläistä aineistoa. Sitä 
voi toimittaa joko kirjastoon 
tai kotiseutuyhdistyksen johto-
kunnan jäsenille. Osa julkais-
taan mahdollisuuksien mukaan 
heti. Osa aineistosta jää odot-
tamaan jatkotyöstöä, laajempia 
kokonaisuuksia.

Suurimman vastuun leh-
denteosta kantaa päätoimittaja, 
sihteerimme Pirkko. Vaikka 
aineistoa saataisiinkin valmiina, 
se on aina sidottava ja sovitet-
tava kokonaisuuteen. Juttujen 
ingressit samoin kuin yleensä 
myös otsikot ja valokuvat ovat 
päätoimittajan aikaansaannos-
ta. Myös suuri osa artikkeleista 
on päätoimittajan tuotosta alus-
ta loppuun saakka. 

Meillä on ollut onni saada 
johtokuntaan myös taiteellista 
ja teknistä osaamista. Rahaston-
hoitajamme Ilari taittaa lehden, 
vastaa lehden ulkoasusta. Myös 
taitto on useiden viikkojen in-
tensiivinen prosessi, jossa tun-
teja ei lasketa ja päivät jatkuvat 
varsinkin deadlinea lähestyttä-
essä yön tunneille saakka. 

Painotyötä emme voi valitet-
tavasti tehdä Kivijärvellä, joten 
se ostetaan muualta. Kaikessa 
muussa ollaan mahdollisim-
man omavaraisia. Viimeisin, 
mutta ei suinkaan vähäisin 
työ lehdenteossa on lehden 
markkinointi ja myyntityö. 
Tähän urakkaan lähes kaikki 
johtokunnan jäsenet osallistu-
vat omalta osaltaan. Vuosien 
saatossa ahkerimmin lehtiä on 
myynyt johtokuntamme jäsen, 
Särkisen Ahti, jonka puoleen 
myös kuntalaiset osaavat jo 

kääntyä, kun lehti halutaan os-
taa. Lisäksi lehteä saa kirjastos-
ta ja joulumarkkinoilta.

Yhdistyksessä puheenjohta-
ja kantaa päävastuun yhdistyk-
sen toiminnasta, toimii ”suuna 
ja korvina”. Kotiportti-lehden 
osalta puheenjohtajan rooli 
on ollut helppo, ottaa lähinnä 
positiivista palautetta vastaan. 
Yhdistyksen puheenjohtajuus 
on myös luottamustehtävä. Se 
näkyy meillä myös luottamuk-
sena lehdentekijöihin ja myy-
jiin. Osaava tekee ja hyvää on 
helpompi myydä. Nöyrät kii-
tokset johtokunnalle. Ja lehden 
ostajille!

Hyviä lukuhetkiä viidennen 
Kotiportin parissa!

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
Leena Oinonen    040 7007 366
Jukka Ruusuvirta    040 5729 143  
Ahti Särkinen     050 3597 254
Olli Turpeinen     040 7161 790
 
Sihteeri:
Pirkko Korpiaho-Hakala   044 4597 871

K ivijärveä ja kivi-
järveläisiä kos-
kevaa aineistoa 

voit toimittaa kirjastoon tai 
yhdistyksen johtokunnan jäse-
nille tulevien Kotiportti-lehtien 
tausta-aineistoksi tai lehdessä 
julkaistavaksi. Voit toivoa myös 
aiheita 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 edellämainituista hinnoista.

SYYSKOKOUS

Kivijärven kotiseutuyhdis-
tyksen syyskokous pidetään 17. 
joulukuuta 2008 klo 19 Valohar-
jun koulumuseossa. Syyskoko-
uksessa hyväksytään seuraavan 
vuoden toimintasuunnitelma, 
jäsenmaksut ja talousarvio 
sekä jutellaan ajankohtaisista 
asioista. Yhdistykselle valitaan 
puheenjohtaja ja jäsenet ero-
vuoroisten tilalle. Kokouksessa 
on myytävänä uutta Kotiportti-
lehteä. Tervetuloa!

johtokunnan	yhteystiedot

Valoharjun koulumuseon oheistilat 
valmistuvat pikkuhiljaa kotiseutuyh-
distyksen ja kunnan teknisen toimen 
yhteistyönä.
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MISTÄ KAIKKI ALKOI
Vuoden 1865 kunnallisasetus erotti kunnallisen itsehallinnon seurakuntien 

hallinnosta ja määritteli kunnan toimivallan ja hallintoelimet. 1865 kirkonkokouksessa 
asetettiin komitea valmistelemaan asiaa. Vuoden 1868 alkuun mennessä ehdotus 

kunnallishallintoon siirtymisestä oli valmis ja niin kunta sai alkunsa 27.1.1868 pappilan 
tuvassa pidetyssä pitäjänkokouksessa. Kivijärven kirjaa varten kerätyssä aineistossa on 

kopio ensimmäisestä pöytäkirjasta.

P öytäkirja julkises-
ta pitäjän kokouk-
sesta Kivijärvellä, 

pappilan tuvassa tammikuun 
27, päivänä 1868 (kantakirjan 
kopio)

1
Kuntakokouksen esimie-

heksi valittiin allekirjoittanut 
kirkkoherra ja varaesimieheksi 
kanttori Ferninand Konstantin 
Kjellman, kunnallislautakun-
nan esimieheksi kirkkoväärti 
Heikki Juhananpoika Kotilai-
nen ja varaesimieheksi lauta-
miehen poika Matti Heikinpoi-
ka Kotilainen. Lautakunnan 
jäseniksi Pudasjärveltä talokas 
Juho Vesterinen, Kinnulasta ta-
lonmies Juho Heikinpoika Re-
konen, Jauhoniemestä talokas 
Matti Pasanen, Kuivaniemeltä 
talokas Matti Puranen, Kivi-
järveltä talokas Juho/Juha Ma-
tinpoika Kinnunen eli Länttä. 
Varajäseniksi talonisäntä Matti 
Matinpoika Leppänen eli Mä-
kelä, talokas Wilhelm Palosaari 
eli Oinonen ja talokas Juho Ma-
tinpoika Kotilainen Jauhonie-
mestä nro 8.

Kirjuriksi valittiin allekirjoit-
tanut ja varakirjuriksi v.t. lukka-
ri Antti Herranen.

Palkaksi lautakunnan jäse-
nille määrättiin markka joka 
päivältä, jonka kunnan aska-
reissa käyttävät.

Kunnallislautakunnan esi-
miehen palkaksi ynnä kirjurin 
kuusi tynnyriä makasiinista ja 
neljä prosenttia ylöskannosta, 
jolla maksetaan lautakunnan 

jäsenten palkka. Mutta tänä 
vuonna, joka koko kunnalle on 
niin kova, ei tarvitse lautakun-
nan jäsenille palkkaa maksaa.

Ylöskanto ja takseerinkiluet-
teloja sekä verokuittia painate-
taan kunnan kustannuksella ja 
ostetaan samati 10 kappaletta 
kunnallisasetusta.

Yksi manttaali arvataan ään-
töluettelosta 100 äyriin, parem-
mat torpparit 6 äyriin, huonom-
mat torpparit 2 äyriin, kestit 
1 äyriin, hantvärkärit 4 äyriin, 
karvarit ja värjärit 16 äyriin. 
Virkamiespalkat arvattiin joka 
4000 markkaa vastaavan yhtä 
manttaalia ja niin muodoin sa-
taan äyriin. Maakauppias sata 
äyriä. Jos murtolukuja sattuu 
tuleen, veroäyristä luetaan puo-
li ja sitä suurempi kokonaiseksi 
ja pienempää ei oteta ollenkaan 
lukuun. Pöytäkirjan kopios-
ta maksetaan lunastukseksi 1 
markka arkista.

2
Niinkuin jo ennen kutsu-

muksesta tähän kokoukseen 
oli ilmoitettu, ilmoitettiin nyt 
uudestaan että läänin herra 
kuvernöörin kirjoituksesta nro 
498 joulukuun 24. päivänä oli 
tieto antanut että seurakunnan 
yhteistä takausta vastaan ja vel-
vollisuudelta vuodesta korkein-
taan kahdesta vuodesta lainan 
takasin maksaa saatetaan kruu-
nun varoista Pietarsaaresta lai-
naksi saada pienempi joukko 
pellavan tappuroita, jotka ovat 
rahassa takaisin maksettavat 
kahdella markalla leiviskästä 

ja kysyttävä jos ja minkä verran 
tappuroita seurakunta maini-
tuilla ehdoilla haluaisi ottaa, jo-
honka yhdellä suulla vastattiin, 
että kun nyt jo paikkakunnan 
hamppu ja tappuravarat olivat 
likimäärin vaivainhoidolta oste-
tut ja riittämään asti ei suinkaan 
likipaikoilta saada senkaltaisia 
raaka-aineita, tarves vastasi että 
mainituista kruununvaroista 
saataisiin vähintäänkin 200 lei-
viskää, joka määrä myös nyt 
yksimielisesti päätettiin lainak-
si pyydettäväksi, sitoen itsensä 
seurakunta yhteiseen takauk-
seen sen takaisin maksusta.

3
Sillat tehdään kivistä paitsi 

Hannonsalmen keskelle yksi 
arkku puusta. Työ aloitetaan 
Hannonsalmesta. Työnjohtajak-
si valittiin Abraham Lindberg, 
jollekka määrättiin palkaksi 
markka päivältä eli sitä vastaa-
via jauhoja lukkari Herranen 
taksmerkkilistaa kirjoittamaan 
ja jauhoja ulosantamaan samaa 
palkkaa vastaan.

Työpalkaksi paraammalle 
2½, huonommalle 2, huonoim-
malle 1½ ja kaikkein huonoim-
malle 1 naula. Hevosmies saa 
5 naulaa jos ahkerasti, mutta 
vähempi jos hitaammin, jonka 
mestari tulkitkoon. 

7 sylinen hirsi 12 tuumaa lat-
vasta maksetaan 1 markka

5 sylisiä 10 tuumaa makse-
taan 60 penniä

4 sylisiä 14 tuumaa makse-
taan 1 markka

3 sylisiä 8 tuumaa makse-

KIVIJÄRVI 140 VUOTTA
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taan 50 penniä (Lindberg rat-
kaisee...)

4
Viidesosa pois seka-aineitten 

sijaan.

5
Kokouksen varsinaisena 

esineenä olleitten asiain rat-
kaistua tulivat Heinolahden, 
Kivijärven ja Kuivaniemen ky-
länmiehet eteen ja lausuit, että 
kun niinkuin jokainen tietää, 
viimis syksynä eivät pelloiltan-
sa eikä halmeiltansa saaneet 
viljaa ja kalansaalis järvestäkin 
meni aivan mitättömään, he, 
jotka kielletyt metsälohoistansa 

myymästä puita, kaipasit muis-
ta hädänaikana edulla käytet-
tyä ansiokeinoa, olivat hädästä 
pakotettuina, yksimielisesti 
päättäneet mennä kuvernööril-
tä nöyryydestä pyytämään että 
saisit itsensä ja nälkääkärsiväis-
ten perheittensä elatukseksi, 
jota eivät mitenkään muuten 
voineet hankkia, tänä talvena 
mettälohoistansa kukin talolli-
nen hakata ja myydä ....kuver-
nööriltä määrättävän paljou-
den sahatukkia, jota nöyrintä 
pyyntöä heidän puolestansa te-
kemään tässä yksimielisesti va-
litsit allekirjoittaneen kirkko-
herran, joka valtuutuksena oli 
käyttävä otteen tästä pöytäkir-

jasta. Palkkion vaivoistansa ja 
kustannuksistansa saisi valittu 
asiamies itse määrätä tulisi se 
kunnallislautakunnan kautta 
yllä mainittujen kyläin talol-
lisilta ylöskannettavaksi ensi 
ylöskannossa.

Luettu paikalla, hyväksyt-
ty, alekirjoitettu. Paikka ja aika 
kuin ennen.

Pitäjän kokouksen puolesta 
G.W.Limón, Matti Hakkarainen, 
Matti Pasanen, Juho Kotilainen 
ja Wilhelm Palosaari. Kantakir-
jan kopion oikeaksi todistaa v.t. 
kirkkoherra K.W.Silfvenius. 

Toim.  
Pirkko Korpiaho-Hakala 

T unnemme kaikki 
tarinan siitä, miten 
kukko ratkaisi Kivi-

järven ensimmäisen kirkon pai-
kan. Harvempi tietää, että sa-
mantyyppinen tarina on varsin 
yleinen mm. Ruotsissa. Entisen 
kirkkoherramme Esa Tuomaa-
lan laatimasta Kivijärveä koske-
vasta tutkielmasta ilmenee, että 
vastaavanlaisia kirkkotarinoita 
kerrotaan Ruotsissa jopa 270 
paikkakunnan kirkosta, joissa 
yhteisenä punaisena lankana 
on ”mitä päivällä tehtiin, se 
yöllä itsestänsä särkyi”. Useissa 
tarinoissa kirkon paikan mää-
rittelee jokin kotieläin, vasikka, 
varsa tai nuori härkä. Meillä 
sen tekee komea kukko.

Laki kunnanvaakunasta an-
nettiin 8. huhtikuuta 1949, sa-
moin asetus kunnan oikeudesta 
käyttää kunnanvaakunaa.

Sisäasianministeriö vahvisti 
18. huhtikuuta 1963 Kivijärven 
kunnanvaltuuston 26. päivä-
nä kesäkuuta 1962 tekemän 
päätöksen kunnanvaakunasta 

ja siihen liittyvästä vaakuna-
selityksestä. Vaakunassa on 
selityksen mukaan ”hopeaken-
tässä punainen, alapuoleltaan 
aaltokoroinen irtohirsi, jolla 
seisoo musta, punavaruksinen 
kukko”.

Vaakunan suunnitteli taitei-
lija Gustaf von Numers. Hän oli 
1912 syntynyt suomalainen he-
raldikko, joka suunnitteli useita 
suomalaisia kunnallisvaaku-
noita ja yhteisöjen tunnuksia. 
Pro Finlandia -mitalilla palkittu 
taiteilija oli viisissäkymmenis-
sä suunnitellessaan Kivijärven 
vaakunan, jonka aihe perustui 
Kivijärven ensimmäisen kirkon 
rakentamiseen liittyvään kan-
santaruun.

Kyseiseltä taiteilijalta oli 
hankittu viisi eri ehdotusta:

Ehdotus 1. Hopeasinisessä, 
kolmirivisessä, kolmioruutui-
sessa kentässä sininen lakio

Ehdotus 2. Valittu ehdotus
Ehdotus 3. Hopeakentässä 

musta, punavaruksinen kukon 
pää, kaulassa kultainen naula-
risti

Ehdotus 4. Mustassa kentäs-
sä hopeiset tukkisakset

Ehdotus 5. Nuotta-ankkuri
Näistä vaakunatoimikunta 

valitsi ensimmäiselle tilalle va-
litun ehdotuksen. Myös kun-
nanhallitus oli samalla kannalla. 
Valtuustossa vaakuna hyväk-
syttiin äänin 11-2. Kaksi ääntä 
sai hopeasininen, kolmioruu-
tuinen ehdotus. 

toim.  
Pirkko Korpiaho-Hakala

lähteet: kunnanarkisto ja Esa Tuomaa-
la: Kivijärven kirkkojen rakennus-
vaiheita kolmella vuosisadalla.

KUNNAN	VAAKUNA
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V uoden alku-
puolella kunta 
haastoi järjes-

töt Kivijärvi-aiheiseen 
tietokilpailuun. Joukku-
eiden tuli olla kolmehen-
kisiä ja loppukilpailuun 
pääsi neljä joukkuetta. 
Karsintoihin osallistui 
yhdeksän joukkuetta. Jat-
koon pääsivät Kivijärven 
Kotiseutuyhdistys, Jyty 
Kivijärvi, Saunakylän Ky-
läyhdistys ja Kivijärven 
Eläkkeensaajat. Kauaksi 
eivät jääneet kunnanhal-
litus, MTK-Kivijärvi ja 
Eläkeliiton Kivijärven 
osastokaan eikä Heitjär-
ven Kyläyhdistyksen ja 
Casa Crandenkaan tar-
vitse tulostaan hävetä. 
Loppukilpailu oli myös tasa-
väkinen. Voiton vei kotiseutu-
yhdistys joukkueellaan Risto 
Piispanen, Olli Turpeinen ja 
Pirkko Korpiaho-Hakala. Ho-
peasija ratkaistiin lisäkysymyk-
sellä ja sen selvitti Kivijärven 
Eläkkeensaajien Ahti Särkinen, 
Antti Kainulainen ja Maija Kä-
härä. Pronssia sai Saunakylän 
kyläyhdistys joukkueellaan Ka-

levi Haukkamäki, Olavi Hakka-
rainen ja Erja Moisio.

Vappumarssi

Kivijärven työväenyhdistys 
kantoi oman kortensa 140-vuo-
tiskekoon järjestämällä vappu-
marssin, jollaista ei Kivijärvellä 
ole aikoihin järjestettykään. Au-
rinkoinen sää suosi sekä mars-
siin osallistuneita että marssia 

katsomaan tulleita. Lupailivat 
järjestää marssin myös vuonna 
2009, ehkä vielä laajempanakin. 
Vappupäivän perinteisiin on 
kuulunut vapaa-aikatoimen ja 
Vesaisten järjestämä tapahtuma 
lähinnä lapsille. Mukava lisä-
hän marssi olisi päivän ohjel-
maan jatkossakin.

JUHLAVUODEN 
TAPAHTUMIA 

Kunnan juhlavuosi on päättymässä. Juhlavuotta juhlittiin perinteisin tapahtumin liikoja 
pröystäilemättä. Vuotta ryydittivät teemakuukaudet tietävästä tammikuusta juhlavaan 

joulukuuhun. Kunnan juhlalogo päätyi kunnan kirjekuoriin, kukko-korusarjan 
riipus useaan kaulaan, rintakoru rintaan ja solmioneula solmioon. Oli tietokilpailua, 

juhlalounasta, avoimia ovia ja nälkäkisaa. Myös osa yhdistyksistä otti kunnan 
haasteen vastaan ja aktivoitui juhlavuoden kunniaksi. Edellisestä työväenyhdistyksen 

vappumarssista on kulunut aikaa eivätkä leijonatkaan olisi lähteneet toteuttamaan 
laadukasta lastenkonserttia ilman omaa ja kunnan juhlavuotta. 

KIVIJÄRVI 140 VUOTTA
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Vuoden Nuori

Vuoden Nuoreksi 2008 valit-
tiin koulunkäyntiavustaja Jere 
Grön. Valinnan julkistaminen 
suoritettiin oikealla maaperäl-
lä, koulun kevätjuhlassa. Ap-
lodeista päätelleen valinta oli 
erittäin oikea. Lasten ja nuorten 
kanssa toimeentuleva Jere har-
rastaa mm. musiikkia ja on po-
sitiivisuudellaan oiva esimerkki 
nuorille. Aiemmat valitut Vuo-
den Nuoret ovat Ilari Kotilai-
nen, Riikka Ahonen, Liisi-Maija 
Hertteli ja Henri Jelonen.

Näytelmä

Kesän 2008 näytelmää Yk-
sinäisten sydänten kerhoa 
kävi katsomassa 800 henkilöä. 
Kannatti käydä katsomassa! 
Näytelmää esitettiin 9 kertaa, 
joten jokaiselle näytelmää kat-
somaan aikoneelle olisi pitänyt 
löytyä sopiva aika. Paras palau-
te puolen vuoden harjoittelusta 
ja parin parhaan heinäkuun 
viikon kiinnityksestä lienee se, 
että näytelmää käydään katso-
massa. Ja jos siitä vielä pidetään, 
aina parempi. Kesän sääthän 

eivät juuri suosineet luonnon-
näyttämöjä, mutta Kivijärvellä 
vasta viimeisessä näytöksessä 
sade kasteli katsojat ja näytte-
lijät. Oman vapaaehtoispanok-
sensa näytelmälle, kulttuurille 
ja Kivijärvelle antoivat Ilari 
Kotilainen (ohjaaja), Liisa Saari, 
Matti Piispanen, Aimo Koleh-
mainen,  Irma Apilainen, Risto 
Piispanen, Iina Sorsamäki, Eeva 
Karppanen, Hannu Ahonen, 
Päivi Hakkarainen ja Topi Tur-
peinen sekä kyläyhdistyksen 
väki apujoukkoineen.

Kivijärvi Soi 2008

Kivijärvi Soi -tapahtuman 
ohjelma kesällä 2008 – jääköön 
se näin historiaan - oli seuraa-
va: Kirsti Huttunen, piano, 7.7., 
Veikko Ahvenainen, harmo-
nikka, 11.7., Viktor Klimenkon 
kirkkokonsertti 13.7., Genny 
Scarafonin kv. mestarilaulajat 
Milanosta 18.7., Genny Scarafo-
nin kv. mestarilaulajat Milanos-
ta 24.7. ja Väinö Jalkanen, piano, 
27.7. Huttunen ja Scarafonin 
oppilaat esittivät tuttua, taat-
tua laatua. Harmonikanystävät 
saivat osansa ja kesän uutuus, 
Viktor Klimenkon konsertti, 
otettiin hyvin vastaan ja osal-
listujia oli paljon naapuripitäjis-
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täkin. Tapahtumasta vastaava 
Hannu Ahonen toteaa: ”Tähän 
vuoteen olen kokonaisuudes-
saan tyytyväinen ja jatkossakin 
konserttiohjelmisto kannattaa 
rakentaa mahdollisimman mo-
nipuoliseksi. Kesällä on tietysti 
monenlaista tapahtumaa, joten 
kovin suuria riskejä ei uskalla 
ottaa kalliiden esiintyjien suh-
teen”. Kivijärvi Soi -konserteis-
sa kävi 682 henkeä. 

Leijonat asialla

Kivijärven Lions-ladyt lei-
jonineen panostivat lapsiin jär-
jestäen lokakuussa laadukkaan 
lasten- ja koko perheen konser-
tin Tenholan koululla. Keuruu-
lainen lauluyhtye Serena sulatti 
niin lasten kuin aikuistenkin 
sydämet. Lähinnä opettajista 
muodostuva esiintyjäkaarti 
taisi niin laulamisen kuin esiin-
tymisen. Ensiesiintymisensä 
rantakeittojuhlilla suorittanut 
leijona-maskotti sai puolestaan 
itselleen nimen. Tästedes lei-
jonien leijonaa kutsuttakoon 
Tassuksi.

Tassusta tulikin mieleeni 
- yhteisistä ponnistuksista syn-
tyy paras jälki!

Pirkko Korpiaho-Hakala

KIVIJÄRVI 140 VUOTTA

K ivijärven kuntaa viettää tänä vuonna kunnallisen 
itsehallintonsa 140 -vuotisjuhlavuotta.  Juhlavuoden 
kunniaksi Rahapaja Insignia Oy:ssä Heli Kauhanen 

on suunnitellut Kivijärvelle juhlavuoden korusarjan ”kukko & 
kirkko”.  

Korusarjan suunnittelija kuvaa sarjaa mm. näin: ”Halusin yh-
distää kirkonpaikan etsimisen tarinan moderniin muotokieleen, 
niin että korut muistuttavat kantajaansa ja katsojaansa tästä haus-
kasta tarinasta. Kirkko mattaisella ja kukko kiiltävällä hopeapin-
nalla korostaa tilanteen kontrastia.  Selkeys ja toimivuus olivat 
suunnittelun johtoajatuksia alusta alkaen.” 

Korusarjaan kuuluu riipus, rintakoru ja solmionpidin. Jokaisen 
hinta on 50 euroa. Koruja myydään kunnanviraston neuvonnassa.



9eKotiporttif 

Vaalitoimitsijat
Kunnanvaltuusto valitsi kes-

kusvaalilautakuntaan 24.1.2005 
vuosiksi 2005-2008 Jorma 
Kinnusen, Teppo Nikittimen, 
Maire Eskolan, Eero Pasasen 
ja Kyllikki Männikön, varalle 
Raija Hakkaraisen, Aira Hak-
karaisen, Matti Kinnusen, Risto 
Hämäläisen ja Marita Pasasen. 
Jorma Kinnunen toimi puheen-
johtajana ja Teppo Nikitin va-
rapuheenjohtajana. Keskusvaa-
lilautakunta kutsui sihteeriksi 
Pirkko Korpiaho-Hakalan. Kes-
kusvaalilautakunta hoiti toimi-
kaudellaan presidentinvaalit 
2006, eduskuntavaalit 2007 ja 
kunnallisvaalit 2008. Uusi val-
tuusto nimeää uuden keskus-
vaalilautakunnan, joka hoitaa 
europarlamenttivaalit 2009, 
eduskuntavaalit 2011 sekä pre-
sidentinvaalit ja kunnallisvaalit 
2012.

Vaalilautakunta, vaalitoimi-
kunta ja ennakkoäänestyspai-
kan vaalitoimitsijat nimetään 
jokaiseen vaaliin erikseen. Kun-
nanhallitus nimeää vaalilauta-
kunnan ja vaalitoimikunnan, 
keskusvaalilautakunta ennak-
koäänestyspaikan vaalitoimi-
sijat. Ehdokas ei voi osallistua 
keskusvaalilautakunnan eikä 
vaalitoimikunnan työskente-
lyyn eikä olla ennakkoäänestys-
paikan vaalitoimitsijana. Vaali-
lautakunnan työskentelyyn hän 
voi osallistua, mutta ei toimia 
vaaliavustajana.

Faktatietoa kunnallisvaa-
leista

Ennakkoon annettiin 509 
ääntä, joista 4 mitätöntä. Vaali-
päivän 274 äänestä yksi oli mi-
tätön. Hyväksyttyjä ääniä yh-
teensä 778. Äänestysprosentti 
oli 73,2 (viime kunnallisvaaleis-

sa 70,1%). Naiset olivat miehiä 
aktiivisempia - naisista äänesti 
75,5%, miehistä 71%. 

Puoluejako säilyi ennallaan. 
Keskusta sai 11 paikkaa, SDP 4 
paikkaa ja Kokoomus 2 paikkaa. 
Neljän vuoden takaiseen tu-
lokseen verrattuna Kokoomus 
lisäsi ääniään 28:lla, keskusta 7:
llä, SDP:llä pudotusta 31 ääntä. 
Eduskuntavaaleista tulostaan 
paransivat Kokoomus (+78) ja 
SDP (+38), Keskustalla pudo-
tusta 146 ääntä.

Uusia valtuutettuja tuli seit-
semän. Entisistä valtuutetuista 
10 jatkaa. Naisia valtuustoon 
valittiin 7, miehiä 10. Keskus-
tan valtuutettujen keski-ikä on 
45 vuotta, SDP:n valtuutettujen 
55 ja kokoomuksen 57 vuotta. 
Koko valtuuston keski-ikä on 
48 vuotta. Nuorin valtuutettu 
on Sirpa Manninen (27 v.), van-
hin Marjatta Liimatainen (68 v.).

KUNNALLISVAALIT 2008
Kivijärven keskusvaalilautakunta on 29.10.2008 vahvistanut 26.10.2008 

toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen, josta ilmenee Kivijärven kunnanvaltuustoon 
kunnanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi toimikaudeksi 2009-2012 valitut henkilöt. 

Mukana on myös joitakin faktatietoja kunnallisvaalien tuloksesta sekä 
yleistietoa vaaliorganisaatiosta.
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Kunnallisvaalien tulos

Valtuutetun järjestysnumero ja nimi   Ryhmä  Äänet  Vertausluku
 
1.Tobiasson Eeva-Liisa, sairaankuljetusyrittäjä KESK 77 488.000
2.Kalmari Anne, kansanedustaja   KESK  74 244.000
3.Urpilainen Antti, kirvesmies/urak.   SDP  40 178.000
4.Hämäläinen Ossi, yrittäjä    KESK  47 162.667
5.Rekonen Teuvo, maanviljelijä   KESK  33 122.000
6.Ruusuvirta Seppo, autonkuljettaja   KOK 31  112.000
7.Piispanen Risto, eläkeläinen   KESK  30   97.600 
8.Liimatainen Marjatta, eläkeläinen   SDP 39   89.000
9.Hytönen Minna, kotiäiti     KESK  29    81.333
10.Manninen Sirpa, terveydenhoitaja  KESK  29   69.714
11.Korpi Jussi, putkiasentaja    KESK  28   61.000
12.Holm Risto, autonkuljettaja   SDP  35    59.333
13.Sorsamäki Airi, pankkitoimihenkilö  KOK 28   56.000
14.Kauppinen Asko, yksityisyrittäjä   KESK  26   54.222
15.Hakkarainen Olavi, luutnantti evp.  KESK  24   48.800
16.Paananen Jyri, rakennusmies   SDP 29   44.500
17.Moisio Erja, maatalousyrittäjä   KESK 22   44.364
 
Varavaltuutetut ryhmittäin

Suomen Keskusta r.p.
1.Näsi Heikki, toimitusjohtaja    20   40.667
2.Hakkarainen Marjut, tradenomi    20   37.538
3.Hautanen Maire, postityöntekijä, sijaisperh.äiti  17   34.857
4.Linna Antti, työteknikko     12   32.533

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
1.Saarenketo Kaarle, eläkeläinen        26   35.600
2.Hopponen Sirkka, myyjä       9    29.667

Kansallinen Kokoomus r.p.
1.Havas Yrjö, rakennusmestari     22   37.333
2.Thorström Tarmo, yrittäjä     22   28.000

Muut 

1.Sepponen, Leena, toimistosihteeri, kok.     9   22.400

Pirkko Korpiaho-Hakala 
keskusvaalilautakunnan sihteeri

M ainittakoon, että Kivijärvi oli niin syrjäinen ja vaikeasti hoidettava 
paikka, että pappi sai täällä kaksinkertaiset virkavuodet. 

(Sisä-Suomi 16.12.1930)
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Linnanmäen talolla on pitkä historia. Useimmiten muistelemme Linnanmäen elämää 
Cajanuksen ja Hällströmin Selman ja Ellin aikana. Edellisessä Kotiportti-lehdessä 

Ellis Johansson, ent. Harri kertoi isoisänsä, kruununvouti Herman Fröjdmanin 
rakennuttaneen Linnanmäen 1880 (1880-luvulla) ja hänen isänsä, Harry L. Harrin – 

nuorimman kahdeksasta lapsesta – syntyneen Linnanmäellä 1888. Fröjdmanit joutuivat 
luopumaan Linnanmäesta, luultavasti 1895. Tällä kertaa päästämme Hermanin vaimon, 
Mathildan, ääneen. Mathildan lähettämät kirjeet Rytkösen perheelle ovat 1910-luvulta, 

kymmenisen vuotta Kivijärveltä lähdön jälkeen.

L innanmäen ra-
kensi siis Herman 
Leonard Fröjd-

man. Hän oli syntynyt 12.6.1842. 
Fröjdman meni naimisiin elo-
kuussa 1871 Kurikassa 1844 
syntyneen Mathilda Carl-Mag-
nuksentytär Wilskmanin kans-
sa. Mathilda oli lapsista vanhin. 
Hänen äitinsä oli Helena Sofia 
Alcenius ja isä Carl, Töysän 
saarnaaja. Heille syntyi kah-
deksan lasta. 

Kivijärven vuosien jälkeen 
perhe asui ainakin Ilmajoella ja 
Mikkelissä. Herman toimi lop-
puaikoina Mikkelin kaupun-
ginviskaalina. Parin vuoden 
sairastelun jälkeen hän kuoli 
69-vuotiaana 1911. Leskeksi 
jäänyt Mathilda muutti 11 Mik-
kelin vuoden jälkeen Helsinkiin 
lähemmäksi lapsiaan. Viimei-
sessä Mikkelin kirjeessään hän 
kyseli Rytkösen emännältä:

-Mitä Kivijärvelle kuuluu?

-Minkälainen pappi teillä nyt 
on?

-Kuinka Backmannin rouva 
jaksaa?

-Asuuko kirkkoherra Kran-
kin rouva yhä Kivijärvellä?

-Tainion rouvan sanovat jää-
neen leskeksi, asuuko hän vie-
lä samassa paikassa ja tekeekö 
hän vielä kauppaa?

-Kuinka Leena ja Miina voi-
vat?

-Lukkari kun kans on kuollut, 
kuinka hänen leskensä voi?

FRÖJDMANIT 
JA LINNANMÄKI
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Kirje Kivijärvelle 30. p. 
maaliskuuta 1915

Nyt pitkän ajan kuluttua alo-
tan teille kirjettä, muistaakseni 
minä asuin Mikkelissä kun vii-
men kirjotin ja nyt asun täällä 
pääkaupungissa (välimerkkejä 
lisätty kirjeeseen, toim.huom.). 
Hyvin monessa paikassa olen 
minäkin asunut ja nyt viimeksi 
jouduin tänne. Olisin mieluum-
min asunut Mikkelissä, mutta 
kun jäin aivan yksin sinne, ja 
lapset tahtovat minua tänne, 
niin päätin muuttaa tänne. Me 
asumme nyt Betty, Anna ja 
minä täällä yhdessä ja vielä 
asuu meidän kans yksi nuori 
neiti Fröjdman, meidän suku-
lainen. Meillä on hauskat huo-
neet, ja minulla on oma pieni 
kamari, jonne saan mennä rau-
haan lepäämään ja lukemaan, 
eli kirjeitä kirjoittamaan sillon 
kun tahdon olla yksin. Sitte 
meillä on kaksi isoa kamaria, 
toisessa asuu Anna ja se vieras 
tyttö ja toisessa Betty. Siinä Be-
tyn huoneessa me syödään ja 
sitten on köökki, kyllä meillä 
täällä olis hyvä, mutta en minä 
oikeen pidä tästä ison kaupun-
gin rauhattomasta elämästä. 
Sen puoleen täällä on hauskaa, 
että minulla on täällä 5 lastani, 
kun Kaarlo, Ivari ja Harry asuu 
täällä. Ja Allan aivan lähellä Ke-
ravan asemalla, että se niin joka 
viikko, kun sillä on vapaapäivä, 
käy täällä. Ja sitten Minchen 
asuu Salossa, sekin ei ole kau-
kana, se kans käy aina väliin 
meitä katsomassa. Elna vaan 
on kaukana, mutta kävi sekin 
joulun jälkeen täällä. Elna on li-
honnut, ja on niin nuoren näkö-
nen ja tullut paljon ilosemmaksi, 
kun se oli tyttönä Sillä on vaan 
2 lasta, Antero ja Aino, ne käy 
molemmat koulua Waasassa.

Kaarlo se aina meinaa käy-
dä siellä Kivijärvellä mutta ei 
tahdo joutaa, kun se omistaa 
sen ison  Kortren et Snellman-
nin asianajotoimiston, niin sillä 
on niin paljon töitä, ettei tahdo 

päästä paljon minnekään. Vaik-
ka on siinä toinenkin isäntä, eli 
niitä on kaksi - Kaarlo ja toinen 

- jotka sen omistaa, ja siellä on 
niin kovin suuri liike, että vaik-
ka siinä konttorissa tekee työtä 
5 tuomaria ja ainakin 6 naista, 
ja vielä yksi nuori poika, niin 
niillä on aina niin kovin kiire. 
Betty on siellä Kaarlon kontto-
rissa kassan hoitajana, silläkin 
on paljon työtä, kun niin paljon 
rahoja siellä tulee sisään ja me-
nee ulos. Anna on samassa pai-
kassa kun ennenkin, Metsäyli-
hallituksen konttuurissa. Ivari 
on Kaarlen konttuurissa. 

Harryllä*) on virka Senaatis-
sa, ja yhdessä asianajokonttuu-
rissa se kans käy aina pari tun-
tia päiväs. Harry meni joulun 
aikana naimisiin. Sillä on pieni, 
lapsellisen näköinen rouva, se 
on muuten hyvin ilonen ja pu-
helias ja ystävällinen ihminen, 
mutta ei osaa huusshollata eikä 
keittää, kun se on varakkaasta 
kodista ainoa tytär, se on Metsä-
hallituksen ylimmäisen päälli-
kön Hannikaisen tytär. Minä pi-
dän paljon siitä miniästäni, kun 
meni naimisiin niin sen rouvan 
vanhemmat osti kaikki mitä 
ne tarvitti uuteen kotiin, hyvät 

uudenaikaiset huonekalut, joka 
huoneeseen, sänkyvaatteet, lii-
navaatteet, astiat ja kaikki ettei 
Harryn tarvinnut ostaa muuta 
kun telefoonin. Paljon hopealu-
sikoita ja muita hopeakaluja ne 
kans osti niille. Niillä on yksi 
palvelija, joka on 6 vuotta pal-
vellut Minchellä, että se osaa 
keittää ja tehdä kaikki mitä on 
tehtävää . 

Minulla on vielä veljeni 
Ivari perheineen täällä, se käy 
usein meillä, nimittäin veljeni. 
Ja sitte on paljon Fröjdmannin 
sukulaisia, jotka aina on ollut, 
ja ovat minulle niin hyviä, ja se 
on kans hauskaa että me asum-
me hyvin lähellä uutta kirkkoa, 
että minkin jaksan käydä kir-
kossa aina kun olen terve. He-
latorstainakin, kun oli kirkossa 
sain kuulla niin erinomaisen 
hyvän saarnan, jonka piti yksi 
uskovainen pappi Waltari: Hän 
puhui siitä, kuinka vaikea on 
kuolla ilman Jeesusta ja puhui 
niin kovin hyvästi. Kaksi hyvää 
pappia täällä on meidän tuttuja-
kin, rovasti Engström ja pastori 
Nyberg, joka on kotoisin Lau-
kaalta ja Engström ja sen rouva 
on vanhoja tuttuja Ilmajoelta. Ja 
pitävät meitä niin kun sukulai-

1800-luvun lopun nikkarityylillä tehty Linnanmäki tänä päivänä
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sinaan, käskevät aina luokseen 
ja ovat niin hyviä. Kyllä minä 
nyt olen kertonut niin paljon 
täältä, että se jo riittää. 

Kuinka siellä Kivijärvellä nyt 
jaksetaan? Wiime kirjeessänne 
kirjotitte että Rytkösen kans 
olette vielä ikään katsoen, hy-
vin voimin. Sehän on hauskaa ja 
se oli kans hauskaa kuulla että 
teidän molemmille tyttärillä on 
virat. Niin se Jumala murheen 
pitää teistä, niin kun meistäkin, 
kun vaan siihen turvaa ja vähät 
siitä, jos täällä maailmassa on 
huolia ja vastoinkäymistäkin, 
kun vaan ne ajaa meitä pyrki-
mään siihen kotiin, jossa kaikki 
murheet loppuvat ja jossa on 
ikuinen onni ja rauha. 

Kyllä minä niin usein ajat-
telen ja muistelen niitä entisiä 
Kivijärven oloja ja hyvältä ne 
vaan muistuu mieleen. Muistan 
kuinka usein teilläkin istuttiin 
ja juotiin hyvää kaffea ja kuinka 
niin teillä kun meilläkin oli isot 
hyvät kodit ja kuinka me saa-
tiin ne jättää muille. Olihan siel-
lä loppu aikana, kun me asut-
tiin Kivijärvellä, surulliset ajat, 
mutta minä en surru niinkun 
moni muu olis surrut, kun näin 
kaikki meidän tavarat myytä-
vän ja se kaunis Linnanmäki-

kin jonka me rakennettiin sillä 
mielellä että me lopun ikämme 
siinä asumme, joutuman muille, 
niin ajattelin vaan “menköön 
kaikki, kun vaan saan pitää 
rakkaan mieheni ja lapseni” ja 
sitte kun muutettiin Ilmajoelle 
saatiin taas oma koti, jos kah-
ta pienempi, mutta me oltiin 
niin tyytyväisiä ja Mikkelissä 
taas oli oikeen hyvä koti meillä, 
mutta sitte tuli kuolema ja se 
oli raskaampi sana kun kaikki 
muut. Minulla on vieläkin niin 
Fröjdmannia ikävä, että harva 
päivä menee etten itke ikäväs-
säni eikä se ikävä lopu niin kau-
an kun elän. 

Olis taas niin kovin hauska 
kuulla vielä jottain, ehkä Hilma 
taas on niin hyvä ja on teidän 
kirjurina niinkun viime kir-
jeenne kirjotti. Kuinka te olette 
voineet? Sitten kun viimen kir-
jotitte? Olis myös niin hauska 
kuulla muistakin. Kuinka tei-
dän sisarenne voi, elääkö se 
Maija vielä joka meillä palveli 
ja joka otti sen metsävahdin ja 
muutti Perhoon ja missähän 
sen tytär Selma on, jos tapaatte 
niitä niin sanokaa niille paljon 
terveisiä, Maija oli niin hyvä 
palvelija. Vieläkö Hoikan Pekan 
emäntä Maija elää, sanokaa sil-
le kans oikeen paljon terveisiä, 
se oli niin ystävällinen ja hyvä 
meille että minä aina sen hyväs-
tä muistan. Kuinka Honkolan 
Konsta ja sen väki voivat, Kons-
ta oli kans niin hyväntahtoinen, 
kun me vielä asuttiin että sano 
hänelle kaikkea hyvää. Ja Back-
mannin rouva lapsineen, kuin-
ka ne jaksaa? Niille myös pal-
jon terveisiä. Minkälaiset olot 
Leenan Marialla on? Kuka nyt 
omistaa Kouvanniemen? Siellä 
oli meillä ennen niin hauskaa, 
kun kesillä siellä asuttiin. Olkaa 
niin hyvä ja kirjottakaa, onko 
ketään tuttuja kuollut? Tapaat-
teko nyt käydä Linnanmäellä 
ja onko siellä nyt hauskoja naa-
puria teillä? Woi jos saataisiin 
vielä tavata toisiaan niin kyllä 
puhumista riittäis. 

Minun tyttäreni ja se neiti 
joka täällä asuu menee kaikki 
virkoihinsa kello 10 aamupäi-
vällä ja tulevat päivälliselle 
vasta kello 5 että minä olen ne 
7 tuntia täällä yksin. Sentäh-
den sitä on aikaa kirjottaa näin 
pitkiä kirjeitä, että taitaa väsyä 
tätä lukea. On meillä sentään 12 
vuoden vanha tyttö apuna, joka 
lakasee, tiskaa, juoksee asioil-
la ym. Me otetaan päivällinen 
yhdestä keittiöltä, tyttö hakee 
sen sieltä. Kyllä minulla nyt 
on hyvät päivät, ei ole sellasta 
hommaa ja työtä kun ennen 
Kivijärvellä, saan vaan istua kä-
sityöni kans, eikä silläkään ole 
mitään kiirettä, niinkun ennen. 
Välistä menen Kaarlon, eli Har-
ryn luokse eli jonkun tutun eli 
sukulaisen, mutta ei sitä kovin 
usein tule mentyä.

Täytyy nyt viimen lopettaa, 
sydämmellisiä terveisiä teille 
ja teidän väelle, ja kaikille van-
hoille tutuille jotka minun vielä 
muistavat. Olis kovin hauskaa 
jos sais tieltä kirjeen. Jääkää 
Jumalan haltuun, Ystävyydellä 
Thilda F. 

--- 
*) Mathildan poika Harry, 

joka vaihtoi myöhemmin su-
kunimensä Fröjdmanista Har-
riksi, palasi vielä Kivijärvelle 
1930-luvulla ja toimi täällä ni-
mismiehenä. Hänen tyttärensä 
Ellis kävi koulua mm. Sanni 
Keikkosen kanssa.

Toim. 
Pirkko Korpiaho-Hakala

Lähteet: Mathilda Fröjdmanin kirjeet 
Rytkösille Rytkösten jäämistöstä sekä 
Hiski-historiakirjat
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ELLI HÄLLSTRÖM 
J.H. ERKON RUNOUDESSA

Internet johdatti Pirkko Voipion vuonna 1951 sukuseuran vuosikokouksessa pitämään 
esitelmään Elli Hällströmistä J.H. Erkon runoudessa. Se julkaistiin A.J. Europaeuksen 

jälkeläisten Sukusanomissa 1953.  Esitelmän tekijä Pirkko Voipio, jolle Elli ja Selma 
Hällström olivat Hällströmin puolelta isän ja Europaeuksen puolelta äidin serkkuja, 

antoi luvan esitelmän julkaisuun. Hänen poikansa, Antti Voipion välittämänä saimme 
myös kauniit kuvat Ellistä ja Selmasta. Lämpimät kiitokset yhteistyöstä!  

K aikille ovat var-
maan tuttuja 
paljon lauletut 

laulut “Sinä kullan murunen” 
sekä “Kevätlinnuille etelässä”. 
Samoin ovat kuulleet useasti 
Merikannon jylhien poljento-
jen säestämänä laulun “Syvästi 
meri huokaa, sen rinta kuohuaa 

- - - Voi laivan myrsky murtaa ja 
kenties uppoan, vaan sinut sie-
lussani vien aallon pohjahan”. 
Mutta harva lienee selvillä sii-
tä, että se henkilö, jonka kuvan 
runoilija, J.H. Erkko, oli valmis 
viemään sielussansa aallon 
pohjaan saakka, on Elli Häll-
ström, “Kivijärven Elli-tätinä” 
sukulaisten tuntema, ja hänen 
olemuksensa on näiden samoin 
kuin eräiden muidenkin Erkon 
runojen kautta pysyvästi kiinni-
tetty suomalaiseen runouteen.

Elli Hällström oli syntynyt 
Viipurissa 20.8.1876. Hänen 
äitinsä oli Hanna Europaeus, 
Liperin rovastin A.J. Europa-
euksen tyttäriä. Isä oli Reinhold 
Hällström, joka siihen aikaan 
toimi Viipurin hovioikeudessa, 
mutta kuoli melko nuorena jo 
heti nuoremman tyttären Sel-

man synnyttyä 1877. Äiti les-
keksi jäätyään toimi hovioikeu-
den puhtaaksikirjoittajana.

Jo kahta vuotta ennen Elli-
tädin syntymää oli Viipuriin 
tullut ns. Vilken koulun opet-
tajaksi tunnettu runoilija J.H. 
Erkko. Hän oli tällöin iältään 
27-vuotias, naimaton, melko 
hauskannäköinen nuorimies. 
Hän sai asunnon kouluraken-
nuksessa, jonka vieressä kul-
makkain oli saman talon toinen 
rakennus, missä asuivat Val-
tavuot toisessa ja Hällströmit 
toisessa päässä, Tekla Valtavuo 
oli Hanna Hällströmin sisar. 
Molemmat perheet kuuluivat 
Viipurin suomalaiseen seura-
piiriin, jossa myös Erkko heti 
oli mielellään nähty vieras. Hä-
nellä oli tähän aikaan runoilija-
na jo nimeä, hän oli julkaissut 
ensimmäisen runokokoelman-
sa ja saanut sille suopean vas-
taanoton. Elettiin. parhaillaan 
kansallisuustaistelun aikoja ja 
nuori suomalainen runoilija 
oli varmasti tervetullut Viipu-
rin suomalaisten joukkoon ja 
ystäväksi viipurilaisperheisiin, 
muiden muassa Valtavuolle ja 

Hällströmille. Anton Valtavuo 
puolestaan oli Erkon seminaa-
ritoveri. Erkon sanotaan olleen 
pidetyn seuramiehen, joka oma-
si taidon ylläpitää korkeampaa 
aatteellista tasoa seurustelussa. 
Opettajana ja sanomalehtimie-
henä hän pian oli innokkaana 
mukana suomalais-kansallisis-
sa sivistysriennoissa. Perheseu-
rustelun läheisyyttä osoittaa se, 
että hänestä tuli Elli Hällströ-
min kummi. Mainita voi myös 
että kun 1880 vietettiin Elli 
Hällströmin enon, Matti Äy-
räpään ja Berta Ingmanin häät 
Hanna Hällströmin luona, oli 
hääpäivällinen järjestetty Erkon 
huoneisiin. Tästä tilaisuudesta 
kertoo muuten Anton Valtavuo 
muistelmissaan, että kun en-
nen vihkimistoimituksen alkua 
Elli ja Selma Hällström, 4- ja 3- 
vuotiaat, kantoivat vihkipallit 
paikoilleen, he ensi töikseen 
istahtivat niille katselijoiden 
suureksi riemuksi. Erkko oli 
yleensä hyvin lapsirakas ja tä-
hän kummityttöönsä hän aivan 
erikoisesti kiintyi. Ellin ollessa 
2-vuotias hän kirjoitti runon 

“Pikku Elli”:
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Usein ihmisiä maan
Enkeleihin verrataan –
Turhaan tosiaan!
Vaan jos pikku Ellillen
Luoja antais siipyen,
Muut’ ei puuttuiskaan.

Rafaelin, Murillon
Enkeleitten viaton
Katse hällä on.
Mutta Ellin tyyneys,
Armas ihmelempeys –
Muille mahdoton!

Nyt jo jaksan uskoa
Enkeleitten varjella
Voivan pahasta.
Miss’ on puhdas kauneus,
Siell’ ei synnin ajatus
Mieltä valloita.

XI k 17 p. 1879.

Elli Hällström kasvoi yhdes-
sä vajaata vuotta nuoremman 
sisarensa Selman kanssa ja tuli 
vähitellen kouluikään. Hän oli 
kukoistavan näköinen ja huo-
miotaherättävän kaunis. Kum-
misetä Erkon kiintymys jatkuu 
ja värittyy yhä lämpimämmäk-
si, kun tyttö varttuu suurem-
maksi,  ja runot, joita hän tytöl-
le sepittää, ovat yhä enemmän 
rakkausrunoja luonteeltaan.

Tähän aikaan Erkko on jo 
kymmenkunta vuotta opetta-
nut Vilken koulussa. Hänhän 
oli Jyväskylän seminaarista val-
mistunut kansakoulun opettaja, 
mutta tunsi koko ajan runoili-
jakutsumuksen varsinaiseksi 
elämäntyökseen ja koulutyön 
vain velvollisuudeksi, joskin 
hän aikalaisten kertoman mu-
kaan sekä innolla että taidolla 
teki työtään ja saavutti varsin-
kin oppilaittensa kiintymyk-
sen. Osallistuminen ajan rien-
toihin, niin hyvää jälkeä kuin 
hän siinä on jättänytkin, oli 
hajottanut hänen voimiaan ja 
vieraannuttanut hänet varsinai-
sesta taiteestaan, laululyriikas-
ta. Runoillut ja julkaissut hän 
oli paljonkin, mutta suureksi 
osaksi tilaus- ja tilapäisrunoja. 

Hänen terveytensä alkoi horjua, 
hän oli väsynyt ja kyllästynyt. 
1884 hän saa valtionstipendin 
ja matkustaa Saksaan. Tästä 
lähtien hänen Viipurin aikansa 
onkin jo käytännöllisesti katso-
en lopussa. Hän tekee parikin 
ulkomaanmatkaa ja joutuu yhä 
enemmän saamaan vaikuttei-
ta ns. 1880-luvun realismista, 
joka hänelle runoilijana oike-
astaan on olennaisesti vierasta. 
1888 hänessä todetaan alkava 
keuhkotauti ja hän matkustaa 
Saksaan terveyttään hoitamaan. 
Tällä matkalla Elli Hällströmin 
kuva on ikäänkuin ainoa kiin-
nekohta, joka yhdistää hänet 
kotimaahan. Hän kirjoittaa:

“Katua kun astun valtavata
silmissäni huomattavaa sata
joukossa tok’ etsin sinua,
silmies ja sielus suloa.”

ja edelleen:

“- - silmää viehättää voi tuhannet 
yksin sieluani hallitset.”

Tällä samaisella matkalla 
Erkko tosin rakastui palavasti 
parikin kertaa, jopa kihlautui-
kin kauniin saksalaisneidon 
kanssa - vaikkei asiasta sitten 

totta tullutkaan - ja joutuu kir-
joittamaan:

“Nuo silmät suuret ja ruskeat, 
Palavat, etelämaiset, 
Ne sydämestäni poistivat 
Sinisilmät suomalaiset.”

Mutta nähtävästi näillä si-
nisilmillä oli sittenkin luja sijan-
sa runoilijan sydämessä, sillä. 
niin kävi, että ne saivat kauan 
kuivuneena olleen lyyrillisen 
runosuonen jälleen puhkea-
maan. Tästä kirjoittaa Martti 
Jukola, Erkon elämänkerran 
kirjoittaja, seuraavasti: “Se oli 
Erkon sydämen uusi kevät ta-
katalven jälkeen, ja sen silmua 
tekeville oksille istahtivat lau-
lulinnut jälleen visertelemään”. 
Ja sen oli saanut aikaan “kaksi 
kultaista silmää, jotka samalla 
sulattivat runoilijan ‘vaskisen 
sydämen’ ja antoivat sen vält-
tää ’ruostumisen pulan’. Niiden 
silmien paiste oli langennut 
runoilijan takatalven hangille 
1888 Viipurissa. Ne olivat Elli 
Hällströmin suuret ja ilmehik-
käät sinisilmät.” Juuri tältä ajal-
ta on tuo tunnettu

“Sinä kullan murunen, 
Kullan puhtahimman.
Minä vasken palanen
Vasken ruosteisimman. 
Minä kultahan kun sulan,
Vältän ruostumisen pulan.”

“Ruostumisen pula” olikin 
ajateltava asia: Erkko oli tällöin 
39-vuotias, Elli Hällström vas-
ta yhdentoista! Vuonna 1889 
Erkko lähtee rahtilaivalla Eng-
lantiin ja sitä tietä Hollantiin ja 
Ranskaan. Tällä merimatkalla 
on syntynyt juuri tuo tunnettu 

“Merellä”, jonka osassa runoilija 
kuvittelee:

“Jos kanssani laivass’ oisit,
Jos ynnä nyt kuljettais,
Niin maailman myrskyt meitä
Ei epäilyksehen sais. 

Elli Hällström. 
Kuva A.J.Europaeuksen jälkeläisten 
kuva-arkistosta
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Vaan saaren kaukaisen rantaan
Meit tuuli tuutien veis.
Siell’ ain’ olis kevät-ilma 
Ja lintuset lauleleis.”

Suuri ikäero - yli 27 vuotta 
- tekee suhteen sangen oudoksi. 
Sen Erkko itsekin näkee ja asia 
askarruttaa häntä:

“On hulluus järjen silmillen,
Kun Helliä rakastan.
Mut luonnonlait on sydämen
Ja niitä noudatan.”

(Runosta “Totelkoon”)

“Syliini tullos, immyt, siis
Kevääseen ainaiseen!
Sun nuoruutesi kautta taas
Ma liityn nuoruuteen.”

(Runosta “Henkeni”)

“Kaikk’ usko onko vaan pettymys-
tä, 
Vain hetken lievitys sairaalle?
Totuutta varmaa vartoessa 
Vain satu kerrottu lapselle?”

(Runosta “Siitä herättyä”)

Lieneekin niin, että se runo-
tar, joka Erkkoa inspiroi, onkin 
enemmän Elli Hällströmin kuva 
runoilijan sydämessä kuin elä-
vä ihminen itse. Ehkäpä tämä 
kuva oli Erkolle jonkinlainen 
sen kirkkauden, puhtauden ja 
ylimaallisuuden symboli, jota 
hänen runoilijaolemuksensa 
kaipasi.

Miltä sitten tämä kaikki 
näytti Elli Hällströmin itsensä 
ja hänen omaistensa kannalta? 
Erkon lähtiessä ylempänä mai-
nitulle ulkomaanmatkalleen 
Elli Hällström ei ollut täyttänyt 
13 vuotta ja oli siis vielä aivan 
lapsi, jolle runoilijan kiintymys 
oli vain kummisedän hellyyttä, 
eikä edes aina mieluistakaan. 
Selma Hällströmin kerrotaan 
myöhempinä vuosina mainin-
neen, että sisarukset pelkäsivät 
Erkkoa, joka pyrki hyväilemään 
ja suutelemaan heitä. Anton 

Valtavuo sanoo muistelmissaan, 
että “Erkon mielenkiinto neiti 
Hällströmiin oli aivan platoni-
nen, eikä viimemainitulla mi-
nun käsitykseni mukaan ollut 
siitä vähintäkään tietoa.” Mutta 
kun äskeiseltä matkalta alkoi 
tulla kirjeitä, joissa jo ilmeni voi-
makkaampia tunteita, huoles-
tui äiti, varsinkin kun tuttavat 
olivat jo alkaneet huomautella 
asiasta. Erkon rakastumisien 
sanotaan olleen vakinaisena 
puheenaiheena Viipurissa. Oli-
han hän sitä laatua, joka omi-
en sanojensa mukaan mieltyi 

“joka kukkaseen” ja itsekin ih-
mettelee, tarkoittaako näiden 
kukkasien moninaisuus sitä 

“että laulun aihetta aina riittäis 
mulla”. Oli siis todellakin vaara 
joutua naurunalaiseksi ja ylei-
seksi puheenaiheeksi, puhu-
mattakaan siitä, mitä tällainen 
yleinen huomio vaikuttaisi juu-
ri kehittymässä olevaan tyttö-
seen. Niinpä Hanna Hällström 
kirjoittaakin Erkolle vakavan 
kirjeen 20.10.1889, jossa sanoo 
lääkärin todenneen, että Ellillä 
on liian laaja sydän, minkä ta-
kia häntä on varottava rasittu-
miselta ja varsinkin huomion 
osoittamiselta. Tämän takia äiti 
sanoo pitäneensä parempana 

ettei tytär ollenkaan saa käsiin-
sä hänelle lähetettyjä kirjeitä 
ja toivoo, että Erkkokin asian 
ymmärtäisi. Muualtakin Erkko 
saa vihjauksia suhteen mahdot-
tomuudesta. Ja niin käykin, että 
Erkko vapautuu varsinaisesta 
kiihkeästä tunteestaan ja palau-
tuu kummisetäasenteeseensa. 
1890 keväällä hän saa Ellin ku-
van ja kirjoittaa muistioonsa:

“Niin iso kummityttöni!
ja silloin kun sinä synnyit,
min’ olin jo täysikasvuinen
Noin iso tyttö ja herttainen,
ett’ aivan vaara on lässä
etten minä vanha hurri vaan
nyt rakastuisi tässä.”

Tämän jälkeen ei kosketusta 
Erkon ja Elli Hällströmin välillä 
sanottavasti olekaan. Erkko ei 
enää palaa Viipuriin. Elli Häll-
strömin äiti solmii leskeksi jää-
tyään uuden avioliiton metsän-
hoitaja Knut Cajanuksen kanssa 
ja perhe siirtyy pois Viipurista. 
Molemmat sisarukset käytävät 
tyttökoulun loppuun Viipu-
rissa. Elli jää pitämään huolta 
sisarestaan tämän viimeisenä 
kouluvuotena vanhempien siir-
tyessä jo muualle. Elli Hällströ-
min serkku Maikki Hällström 
on kertonut serkkunsa myö-
hempinä vuosinaan sanoneen, 
että hänen äitinsä, tytön tultua 
äidin mielestä kyllin vanhaksi, 
kertoi tälle koko asian ja jätti 
ratkaisuvallan hänelle itselleen. 
Tytär ei kuitenkaan halunnut 
jatkaa ystävyyttä pitemmälle.

Vielä niin myöhään kuin v. 
1900 Erkko lähetti matkoiltaan 
Jerusalemista kummallekin si-
sarukselle erikseen kortin. Ellin 
kortin teksti on: “Elli Hällströ-
mille Saaronin ruusu muistoksi 
pyhästä maasta ja terveisiä”. 
Kuivattu kukkanen on liimattu 
korttiin. Toisaalta oli Elli Häll-
strömin jäämistössä Kivijärvellä 
sanomalehtileike, jossa on pit-
kähkö Erkkoa koskeva kirjoitus. 
Näitä samoin kuin Erkon runo-
ja säilytettiin “suuren kaapin 

Selma Hällström. 
Kuva A.J.Europaeuksen jälkeläisten 
kuva-arkistosta
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alimmaisessa laatikossa”.
Elli Hällströmille kirjoitta-

mansa runot Erkko julkaisi Hel-
li-sikermänä 1890 ilmestyneessä 
runokokoelmassaan “Kuplia”. 
Sikermän nimestä kertoo Anton 
Valtavuo muistelmissaan seu-
raavasti: “- - - hän, hienotuntei-
sena ollen, sanoi minulle, ettei 
kenties olisi sopivaa panna ru-
nosikermälle yleisotsikkoa ‘Elli’, 
ja kysyi sopisiko minun mieles-
täni kirjoittaa ‘Nelli”. Minäpä 
vastasin, että Nelli mielestäni 
on kuin koiran nimi ja ehdotin 
nimitystä ‘Helli’. Tämän Erkko 
hyväksyi - - .”

Runokokoelma sai erittäin 
suosiollisen vastaanoton ja 
Helli-sikermän runoja pidetään 
yleisesti sen parhaisiin kuu-
luvina. Ne osoittavat, Jukolan 
sanoja käyttääkseni “kuinka 
suuri merkitys Elli Hällströmil-
lä oli Erkon kirjailijakehityksen 
suuntaamisessa takaisin siihen 
uomaan, jossa hän oli nuoruu-
denrunoutensa voitot saavut-
tanut ja jossa hänen myöhem-
minkin tuotantonsa taiteellinen 
painavuus oli.”

Helli-runot ovat toisestakin 
syystä jääneet elävinä suoma-
laiseen kulttuuriperinteeseen. 
Jo 1888, siis ennen runojen jul-
kaisemista, oli Oskar Merikanto 
kiinnittänyt huomionsa niiden 
musikaaliseen kauneuteen ja 
pyytänyt saada säveltää eräitä 
niistä, mihin Erkko suostuikin. 
Merikanto oli silloin vielä san-
gen tuntematon, ja Erkko ka-
tuikin jo lupaustaan kirjoittaen 
veljelleen 11.4.1889: ”Pahaksi 
mielekseni lupasin ne Merikan-
non sävellettäviksi. Sen jälkeen 
olen ruvennut pelkäämään, että 
ehkei sävellys niin alkavalta 
taiteilijalta onnistuisi hyvin. Ja 
huono sävellys vain pilaisi sa-
nat ja niihin liitetyn naisihmi-
sen”. Mutta kävikin niin, että 
Merikanto juuri näillä laulu-
sävellyksillä - Kevätlinnuille 
etelässä, Sinä kullan murunen 
sekä Merellä - löi itsensä läpi 
ja toisaalta juuri Merikannon 

musiikki teki nämä runot koko 
kansan omaisuudeksi - jopa 
niin, että niistä syystä voi sanoa, 
että ne ovat kuluneet kansan 
suussa .

Millainen Elli Hällström oli 
lapsena, siitä antaa käsityksen 
Helli-sikermän runo “Hän ko-
tona”, jossa kuvaillaan hänen 
oloansa kodissa ja hänen suh-
dettaan serkkuihin (Valtavuon 
sisaruksiin). “Kuvaus on”, sa-
noo Anton Valtavuo, “erittäin 
todenmukainen ja oikea”, vaik-
ka runo taiteellisessa suhteessa 
ei olekaan kokoelman parhaita. 
Se kuuluu seuraavasti:

“Hän on kuin rauha, järjestys, 
Kuin kevätaamun henkäys.
Ja hänen pikku kammarinsa,
Sen pöytä, tuolit kirjasto
Ja lelut - joutilaat nyt jo –
Niin somasti ne sointuu toisihin-
sa,
Ett’ aavistan kuin armahaksi
Hän kerran kodin kaunistaa
Ja kuinka hänen henkeänsä
Jokainen kohta heijastaa.

Kuin palajaa hän koulustaan,
Niin kohta muistaa serkkujaan.
Niin itse unhottuu hän heihin
Ja tietämättä palvelee.
Mut aina sentään hallitsee: 
Hyvehen valta suur’ on meihin, 
Kuin valo muovaa kukkasia,
Niin hänkin ympäristöään.
Ah, onnellista aikaa silloin
Kun valaisee hän perhettään.”

Puolisona ja äitinä Erkko 
ilmeisesti tässä runossa mie-
likuvituksessaan näkee Ellin 

tulevaisuudessa hyörivän ja 
puuhaavan oman kodin ja 
ympäristönsä hyväksi. Naimi-
siin Elli ei kuitenkaan koskaan 
joutunut, mutta omaistensa 
ja koko seutukunnan hyväksi 
hän epäitsekkäästi työskenteli 
Kivijärven kodissaan elämän-
sä loppuun asti. Perheensä ja 
sukuhaaransa viimeisenä hän 
kuoli Kivijärvellä 70-vuotiaana 
1947.

Pirkko Voipio

Forsströmien aikaisesta apteekin 
vieraskirjasta
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K ivijärven pitäjän 
Pudasjärven ky-
lästä nimitetään 

Syväjärven rannalla olevaa osaa 
Mannilan kyläksi. Nimensä on 
se saanut muinaisesta Mannilan 
talosta, jonka rauniot ovat ny-
kyisen Kivikon talon (Pudasjär-
vi n:o 3) vieressä. Mannilan ta-
lon olivat perustaneet Manniset, 
jotka olivat saapuneet seudulle 
Pieksämäeltä. Toista sataa vuot-
ta sitten lahjoitettiin talo eräälle 
aatelisherralle, ”Jeärnesköltille”, 
kuten hänen nimensä on säily-
nyt kansan muistissa. Manni-
set siirtyivät nyt Haapajärven 
kylälle, jonka talot kaikki vielä 
ovat samaa numeroa kuin Man-
nilan paikalla oleva Kivikko ja 
rälssiä.

Muuan talon entisistä asuk-
kaista, Matti-niminen, jäi kui-
tenkin taloon ”niinkuin aren-
taattoriksi”. Hänen kanssaan 
joutui Jeärnesköltti kerran rii-
taan; mikä siihen oli syynä, ei 
enää muisteta. Uhkasi häntä en-

MUISTITIETOA ERÄÄSTÄ 
AATELISMIEHESTÄ 

KIVIJÄRVELLÄ
A.E. Snellmanin Laukaan kihlakunnasta keräämiin muinaistarinoihin, joita on julkaistu 
1896, kuuluu kertomus Mannilan talon omistaja, luutnantti Erik Johan Jägerskjöldistä, 

joka surmasi renkinsä ja sai tämän rikoksen sovittaa omalla hengellään. Kerrotaan 
hänen olleen luutnantti Klaus Erik Jägerskjöldin poika, syntyneen 1735, tulleen 
vänrikiksi 1762 sekä luutnantiksi 1771. Vaasan hovioikeus tuomitsi hänet 1791 
murhasta kuolemaan ja hänet mestattiin 9.6.1792 Viitasaarella, naimattomana. 
Samaisesta Jägerskjöldistä kirjoitti Aarne Europaeus Kotiseutu-lehdessä 1910. 

Europaeus kuuli tarinan 70-vuotiaalta Penja Manniselta Kivijärven kirkonkylässä. 
-Kansanopistolainen Jussi Vesteriseltä sain sitä paitsi joukon tietoja, jotka hän oli 

kirjoittanut muistiin Juho Torpeinen -nimiseltä vanhukselta Pudasjärven kylässä. Tämän 
äiti kai oli nuorena ollut Jeärnesköltillä palveluksessa, kirjoittaa Europaeus.

kuva Kotiseutu-lehden kannesta

eKotiporttif 
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siksi ”piilukolla”, joka kuiten-
kaan ei ottanut tulta, sitten isolla 
sotakiväärillä sillä seurauksella, 
että pirtin peränurkkaan paen-
nut mies vieri tiedotonna latti-
alle. J:llä oli huora-akka, Länkkä 
nimeltään, jolleka oli huutanut: 

”Tuo vettä, se pyörtyi. Kuula 
sattui jaloilleni”. Pian huomasi 
hän kuitenkin kuulan sattu-
neen rintaan, sieppasi ratsunsa 
ja lähti täyttä laukkaa sydän-
maitten halki Häkkilän kylään 
kohden Saarijärvelle päin. Ker-
rotaan pirtissä olleen toisenkin 

”pojan”, joka myräkän sattuessa 
pakeni uunin päälle. Hän vei 
nyt kiireimmiten sanan kylälle, 
toisten mukaan virkosi haa-
voitettu vielä sen verran että 
saattoi itse sen tehdä. Nopein 
kylän nuorista miehistä, Ahon 
Eero, lähti kohta ratsain oiko-
tietä Häkkilän kylälle viemään 
tietoa murhaajan karkaamises-
ta, ennättikin edelle ja piiloutui 
kylälle saavuttuaan, ettei hänen 
siellä olonsa herättäisi murhaa-
jan epäluuloa.

Kun J. tuli Häkkilän kylään, 
kysyttiin häneltä ensiksi, että 

”mihinkäs herra on menossa”; 
siihen hän vastasi käyvänsä 
vain Laukaalla, missä hänel-
lä oli vävy, ”Piltsi” nimeltään. 
Hän asettui levähtämään Van-
hanpään taloon, jossa hänen 
hevoselleen laitettiin ruoka ja 
itse herra tietysti vietiin kama-
riin. Kävelivät Voutilan isännän 
kanssa lattialla keskustellen 
kaikista kuulumisista, kunnes 
äkkiä Voutilainen karkasi hä-
nen käsiinsä kiinni huutaen toi-
siakin avukseen. J. oli kohta ar-

vannut, että ”Ahon Eero sievä 
mies sanan toi”.

Vanhanpäästä saatettiin J. 
sitten ruununmiesten käsiin. Ri-
koksestaan hän joutui mestatta-
vaksi. Kerrotaan hänen viimei-
seksi sanoneen, että ”yhdenkö 
renki rievun hengestä minun 
täytyy antaa kaulani katkasta”. 
Toisten mukaan kuoli hän kiro-
us huulillaan.

Muuten kerrotaan J:n olleen 
sävyisän miehen, joka hyvin 
tuli toimeen alustalaistensa 
kanssa. Eräs kertojistani (Penja 
Manninen) tiesi kuitenkin, että 
hän oli ollut ”äkänen ukko”, 
tuo ”moskoppi”. Viimeksi mai-
nittu kertoja tiesi vielä, että J:n 
vävy Piltsi oli saanut perinnök-
si kaikki J:n tilat. Häneltä olivat 
J:n entiset alustalaiset ostaneet 
ne omikseen ja ovat siitä myö-
ten useimmat talot Pudasjärven 
kylässä – kaikki muut paitsi 
Leppälä jo siitä eronneet – räls-
siä ja siis kait aikoinaan kuulu-
neet J:n tiluksiin.

Tämä rikoksensa vuoksi 
kansan muistissa säilynyt aa-
telisherra lienee Erik Johan 
Jägerskjöld, joka mainitaan Ki-
vijärven kirkonkirjoissa v. 1786 
Mannilan talon omistajana 
ja ”unicus nobiliksena”, mutta 
ilmoitetaan samassa kohden 
muutamia vuosia myöhemmin 
mestatuksi Viitasaarella.

Wasastjernan sukutauluista 
selviää, että Erik Johan Jägersk-
jöld oli syntynyt 1735, astunut 
jo nuorena sotapalvelukseen 
kohoten 1771 luutnantiksi Hä-
meenlinnan tykistörykmenttiin. 
Vuonna 1791 tuomitsi Vaasan 

hovioikeus hänet murhasta 
kuolemaan ja mestattiin hänet 
9.6.1792 Viitasaarella. 

Samojen tietojen mukaan 
kuoli hän naimatonna. Kan-
santarina tosin mainitsee J:llä 
olleen Piltsi nimisen (Bieliz?) 
vävynkin. Kenties oli tämä nai-
misissa J:n aviottoman tyttären 
kanssa; jalkavaimonhan kertoo 
tarina J:llä olleen.

Aarne Europaeuksen 
tekstin pohjalta toim. 

Pirkko Korpiaho-Hakala

Jegerskjöldin 
kuolema 9.6.1792  

löytyy Viitasaaren 
kirkonkirjoista. 

Samassa yhteydessä 
maininta 

”Halshuggen för 
dråp genom mordiskt 

skott å dess dreng 
Lars Colemain” begr. 
i stillhet i kgden. Hän 

oli kuollessaan 57-
vuotias.

Kuollut renki 
näyttäisi siis olevan 
Lars Kolehmainen, 

Kotilan talosta 
Kivijärveltä. 

Kuollessaan   26.12.1791 
hän oli 22-vuotias. 

Kuolinsyy: ihjälskuten 
af Leut. Er. Joh. 

Jegerscöld.

T iitun Taavetti osti pohjalaisilta Jyväskylän markkinoilla monta kuormaa 
rukiita Kivijärvelle tuotuna. Näytellen muiden rahoja sanoi itseään kaup-
piaaksi, vaikka oli varaton veitikka. Pohjalaiset toivat ruiskuormat tänne, 

mutta sellaista kauppiasta ei täällä ollutkaan. Pohjalaiset kun saivat tietää asian ja pet-
tyneensä, sadattelivat, että ”missä se nyt on se rikas kauppias, jolla oli nenääkin kun 
plankkusahan hammas, ja jalat kun kerinkakon jalat” Kun eivät pohjalaiset halunneet 
viedä rukiitaan takasin kotipuolelleen möivät he ne täällä halvalla hinnalla.

Sisä-Suomi -lehti 16.12.1930
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KUNTANÄKYMIÄ 
70-LUVULTA

K un seuraavassa 
luon katsauksen 
kunnan tämän-

hetkiseen tilaan, lienee paikal-
laan lyhyesti kuvata kunnan 
rakennustoimintaa ja kunnan 
toiminnallista kenttää. Täten 
saadaan hyvä kuva kunnan toi-
mintavalmiudesta samalla kun 
voidaan sen pohjalta tarkastella 
kunnan taloudellista tilaa.

Vuonna 1964 suoritettiin Ki-
vijärven paikallissairaalan pe-
rusparannus- ja laajennustyöt. 
Tämä 33-paikkainen sairaala on 
kolmen kunnan, Kannonkos-
ken, Kinnulan ja Kivijärven yh-
teinen ja pystyy se tyydyttävällä 
tavalla täyttämään kyseessäole-
valle sairaalalle asetetut vaati-
mukset. Sairaalan toimintaa ja 
lääkäripalvelusten antamista 
on omalta osaltaan haittaamas-
sa lääkärinvirkojen hajasijoitus 
toisen lääkärin asuessa Kivijär-
vellä, toisen Kannonkoskella. 
Varsin perusteltua olisi näiden 
virkojen keskittäminen sairaa-
lan yhteyteen. 

Seuraavana vuonna eli 1965 
rakennettiin tämä toimitalo, 
jossa on varsinaisten kunnan 
keskustoimitilojen lisäksi ter-
veystalo, paloasema ja viran-
haltijain asuntoja. Virastota-
losta on vuokrattu tilat myös 

puhelinpiirille. Vuokratut tilat 
riittävät puhelinautomatisoin-
tiakin silmälläpitäen. 

1960-luvun lopulla laadim-
me rakennuskaavaa ja vesi- ja 
viemärisuunnitelmaa. Raken-
nuskaavaa ei ole vielä vahvis-
tettu, mutta sen sijaan vesi- ja 
viemärisuunnitelman mukaista 
rakentamista toteutamme jo 
toista vuotta. Nyt parhaillaan 
tapahtuvan rakentamisen tu-
loksena saamme vesi- ja vie-
märilinjaa valmiiksi noin kaksi 
kilometriä. Myös vedenottamo 
valmistuu nyt suoritettavassa 
rakennusvaiheessa. Vesihuolto-
töiden rakentamiskustannukset 
ovat tähän mennessä olleet n. 
300 000 markkaa.

Saatuamme keski- ja kan-
salaiskoulun rakennusluvan 
alkoivat rakennustyöt viime 
vuoden lokakuussa ja tehdyn 
urakkasopimuksen mukaan 
tämä rakennus on valmiina 
kuluvan vuoden loppuun 
mennessä. Rakennus on nyt ra-
kenteilla olevalta osaltaan har-
jakorkeudessa. Rakennuksen 
kokonaistilavuus on 7 000 m3 
ja kokonaiskustannukset ovat 1 
300 000 markkaa. Uusien koulu-
tilojen valmistuttua poistuu se 
huutava tilantarve, mikä meillä 
on ollut suurimpana häiriöteki-

jänä opetuksellisella puolella.
Kunnan toimintatilojen 

kohdalla ei lähivuosina ole 
suurempaa rakentamistarvetta. 
Sen sijaan vesi- ja viemäriver-
koston rakentamisessa olem-
me vasta päässeet alkuun ja 
siltä osin riittää rakentamista 
moniksi vuosiksi eteenpäin. 
Kunnassamme on suunnitteilla 
liike- ja asuinkerrostalo, jonka 
yhteyteen sijoitettaisiin lin-
ja-autoasema ja mahdollisesti 
kouluhammaslääkärin vastaan-
otto- ja asuintilat. Vanhustenta-
lon rakentamista on niinikään 
suunniteltu. Kun kunnalla on 
Kannonkoskella sijaitsevassa 
Kannonkosken ja Kivijärven 
yhteisessä kunnalliskodissa 
vain 11 paikkaa, on tällainen 
vanhusten asuintalon rakenta-
mistarve aivan ilmeinen. Tällä 
hetkellä on kirkonkylässä erit-
täin suuri puute vuokra-asun-
noista. Uskomme, että kun ra-
kennuskaava on vahvistettu ja 
vesi- ja viemäröintipalveluksia 
voidaan käyttää hyväksi, asun-
tojen tuotannossa tapahtunee 
myönteistä kehitystä. Omistus-
asuntojen rakentaminen riip-
puu tällöinkin asuntotuotanto-
määrärahojen saannista.

Muista huomionarvoisista 
investoinneista mainittakoon, 

Maaherra Eino Palovesi teki kuntavierailun Kivijärvelle 31.3.1971. Silloiset 
luottamushenkilöt ja viranhaltijat olivat kirjanneet ylös akuutteja asioita ja toiveita. 

Edellisessä lehdessä julkaisimme Jussi Männikön kouluaiheisen katsauksen ja 
Hans Rotkirchin tiekatsauksen. Jatkamme sarjaa sen aikaisen kunnanhallituksen 

puheenjohtajan, Aaro Leppäsen, ajatuksilla ja 70-luvun alun kuntanäkymillä.



eKotiporttif 21

että viime vuoden puolella 
hankimme kunnalle uuden 
kaikki vaatimukset täyttävän 
paloauton. Ostimme kunnalle 
rakennusmaa-aluetta rakennus-
kaava-alueelta n. viisi hehtaaria, 
sekä voimistelu- ja urheiluseu-
ra Kivijärven Kivekkäiltä ur-
heilukenttäalueen. Kuntaan on 
rakennettu opetusministeriön 
valtionapunormien mukainen 
jääkiekkokaukalo. 

Toiminta on kaikilla aloilla 
aktivoitunut ja määrällisesti li-
sääntynyt. Kuntainliittomenot 
niin sairaalan, ammattikoulun 
kuin muidenkin kuntaliittolai-
tosten kohdalla osoittavat huo-
mattavasti nopeampaa nousua 
kuin mitä verotettavien tulojen 
kasvu edellyttää . 

Kaikista edelläolevasta voi 
jo vetää sen johtopäätöksen, 
että kunnan menot kasvavat 
ja että veroäyri on paineen 
alaisena. Kunnan kantokyky-
luokka oli vuonna 1970 III ja 
tämän vuoden alusta lukien II. 
Kantokykyluokan putoaminen 
aiheuttaa sen, että valtion kus-
tannusosuus suurenee eräiden 
menojen kohdalla ja on omiaan 
jonkin verran helpottamaan 
kunnan menopuolta. 

Kunnan tämänhetkistä tilaa 
osoittavat seuraavat numero-
tiedot: kunnan velka asukasta 
kohden laskettuna oli vuoden 
vaihteessa 225 markkaa niiden 
investointien johdosta, jotka 
nyt ovat meneillään (koulura-
kennus, vesihuoltotyöt), kun-
nan velkojen voidaan laskea 
nousevan kaksinkertaisiksi eli 
500-600 markan vaihteille; vuo-
den 1969 verotettavasta tulosta 
kannoimme 15,4 pennin mu-
kaan kunnallisveroa; ennakko 
tälle vuodelle kannetaan 16,5 
pennin mukaan.

Vaikka menot ovat kasva-
neet edellä kerrotulla tavalla ja 
olemme joutuneet lisäämään 
verorasitusta, uskomme, että 
kuntalaiset saavat määrällisesti 
lisääntyvien palveluksien muo-
dossa maksamalleen rahalle 
vastinetta.

Meillä niinkuin maalaiskun-
nissa yleensä väestötappio on 
häiritsemässä tulevaisuuden 
kuvaa. Tosin vuosien 1960-69 
väestöntappio oli vain 10% 
kokonaisväestömäärästä. Vii-
me vuosi osoittaa kuitenkin 
väestönmuuton kasvua, nume-
rolliset tiedot jäävät henkikir-
joituksen selvitettäväksi. Perin-
näinen maa- ja metsätalouteen 
perustuva elinkeinotoiminta ei 
pysty tarjoamaan työtä ja toi-

meentuloa riittävässä määrin 
ja niinpä enimmäkseen nuori 
työkykyinen väestö joutuu 
hakeutumaan työnhakuun 
muualle. Kehitysaluerahaston 
ja kehitysaluelakien hyväksi-
käyttö suuressa kentässä lie-
nee melko vähäinen. Kaikki 
merkit osoittavat, että uusien 
elinkeinojen ja nimenomaan 
teollisuustoiminnan sijoittumi-
nen on kasvukeskushakuista. 
Monilla tuotannonaloilla olisi 
hyvät mahdollisuudet toimia 
Kivijärvelläkin. Huomioonotta-
en puhtaat järvemme ja suuret 
eräalueet ovat virkistys, lomai-
lu ja matkailu tulevaisuudessa 
valttejamme . 

Kaikesta huolimatta katsom-
me luottavaisin mielin tulevai-
suuteen. Kuntauudistusasiassa 
olisimme toivoneet lääninhal-
lituksen tulevan esityksemme 
taakse. Perinnäinen Kannon-
kosken, Kinnulan ja Kivijärven 
välinen yhteistoiminta olisi ollut 
tasapainoisin ja tälle alueelle so-
pivin ratkaisu, huomioonottaen 
pitkät ja vaikeasti sovellettavat 
liikenneyhteydet. Esimerkiksi 
peruskoulun yläaste on vaikea 
tällä alueella tarkoituksenmu-
kaisesti muuten hoitaa.

Aaro Leppänen

Aaro Leppänen sai kunnallisneuvoksen 
arvon 1982 ja hänet valittiin kolmanneksi 
Kivijärven Kivekkääksi 1995.
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K un nykyisen ajanmukaisesti Aution 
talon 87-vuotias vanhaisäntä Oskari 
Leppänen ensi kerran tallusteli Auti-

on maisemilla, oli paikka kokolailla erinäköinen. 
-Olin 15-vuotias kun vanhempieni kanssa tulin 

syntymäpaikalta Kannonkosken Vihtariniemestä 
tänne. Minkäänlaista tietä ei ollut, jalan tultiin ja 
kantamalla raahattiin mukana olevat tavarat Hoi-
kanperän kautta Autionperälle, muisteli elävästi 
virkeäkuntoinen Oskari Leppänen. 

Kalle Löfiltä, jota kylällä sanottiin myös Kukko-
Kalleksi, osti kertojan isä Matti Leppänen Aution 
torpan vuonna 1901. Kauppahinta oli 550 markkaa.

Silloisen torpan oli paikalle rakentanut Matti Ti-
ainen. Tiaiselta paikka siirtyi Löfille. Rakennus ei 
ollut komeilemalla tehty, siinä oli vain yksi huone 
mitoiltaan noin 4 x 4 metriä. Tämä historiallinen 
torppa on edelleen “hengissä” ja seisoo nykyisen 
Aution talon aittarakennukset jatkona. Kalle Löfin 
jäljiltä paikalla oli pienet tilkut peruna- ja ohramaa-
ta. Matti Leppäsen isännyyden aikana talo muutti 
muotoaan. Rakennettiin uudet asumukset. Tilan 
nykyinen päärakennus kohosi paikalle sotavuosien 
aikana 1942 maanviljelijä Oskari Leppäsen toimes-
ta. Samalla talon viljelykset laajenivat käsittämään 
yli 10 hehtaaria.

Rahtimatkoja Myllymäelle ja Kannukseen

Vuosisadan alkuvuosikymmeninä elämä oli Au-
tion seudulla niukkaa. 

-Jokapäiväisen toimeentulon varmistamiseksi 
ajettiin hevosilla rahtia, tarinoi Oskari Leppänen. 
Rahtimatkat suunnattiin maakunnan luoteisosan 
merkittävimpään rahtipisteeseen Myllymäelle sekä 
myöskin Kannukseen. Kannukseen Oskari Leppä-
nen nuorena miehenä ajoi monia kuormia pajun-
parkkia. Parkki myytiin kannuslaiselle karvarille, 

“Tämän kautta pyydän syvimmällä nöyryydellä että Salamajärven Heinolahden 
kruunun maalla sijaitseva minun nautinnassani oleva Autio-niminen tila 

tulisi kruununmetsätorpaksi verotettavaksi. Kivijärvi 22.7.1899. Kalle Löf”. 
Metsänhoitohallitus hyväksyi Kalle Löfin “nöyrimmän” anomuksen ja näin Kivijärven 

Hoikanperän Aution tilan vaiheet lähtivät jatkumaan kruununtorppana 1899 lähtien.

ENSIMMÄISET 
ASUKKAAT AUTIOON 

1500-LUVULLA?

 Aution edellinen isäntä Hannes Leppänen kertomassa 
Aution historiasta kotiseutujuhlassa 2003. Aution omistaa 
nykyisin Kirsti ja Mauno Leppänen. He puolestaan luovut-
tivat Aution riihen museon kupeeseen.



joskus oululaiselle nahkuriliik-
keelle. Yhdellä parkkikuormal-
la sai kotiin tuotavaksi 100 kiloa 
jauhoja ja hehdon suoloja.

Rahti- ja myllymatkat olivat 
hankalia. Kunnon tietä ei ollut 
lähimaillakaan. Kun Leppäset 
tulivat Autioon, paikalle johti 
Hoikanperältä vain kinttu-
polku. Nyt Kivijärvi-Karstula 
maantieltä johtaa taloon noin 10 
kilometrin pituinen paikallistie, 
joka päättyy Aution talon luo. 
Maanviljelijä Leppänen muis-
taa hyvin ne ajat, jolloin Autio 
oli “motissa”. Mylly- ja kaup-
pamatkoille sonnustauduttiin 
tavallisesti hevosella. Kaupat 
olivat kirkolla 12 kilometrin 
takana, mylly hieman etääm-
pänä Myllyperällä. Sulan maan 
aikana myllyreissulle lähdettä-
essä jyväsäkit sidottiin Aution 
pihassa hevosen selkään. Näin 
ratsastettiin Kivijärven rantaan, 
josta säkit soudettiin venepelis-
sä Myllyperälle.

Vuosikymmenien muka-
na nykyaika on levittäytynyt 
myöskin Aution seudulle. Tie-
väylän avautuminen oli eräs ke-
hityksen airut. Hoikanperälle, 
viiden kilometrin päähän auti-
osta, kohosi kansakoulu. Kou-
lutielle Autiosta onkin lähdetty 
joukolla. Oskari ja Hilma Lep-
päselle lapsia syntyi 12, he kävi-
vät kansakoulun naapurikylällä 
Heinolahden koululla. Kahden 
viime vuosikymmenen ajan 
talon isännyydestä on huolehti-
nut Hannes Leppänen yhdessä 
Martta-vaimonsa kanssa. Pa-
riskunnalla on yhdeksän lasta. 
Koulun ohella paikkakunnalle 
vedettiin sähköt, sinne sijoittui 
kauppaliike, kylä sai oman pu-
helinkeskuksen, peltoja raivat-
tiin ja uusia taloja rakennettiin.

Karhu tappoi isän ja pojan

Kauan sitten Aution seudun 
erämailla on eletty järkyttäviä 
ja murheellisia aikoja. Kansan 
suussa elänyt tarina kertoo, että 
satoja vuosia sitten karhu on pe-

sänsä äärelle tappanut paikalla 
asujan. Tarun mukaan karhu 
tappoi myöskin erämaa-asuk-
kaan pojan läheiselle pellolle. 
Tarinan jatkoonkin liittyi surul-
lisia viestejä. Erämaamökkiin 
oli saapunut kaksi kiertävää 
laukkuryssää. Paikalla olivat 
vain talon kaksi tytärtä, jotka 
pelästyivät outoja kulkijoita. 
Tyttäret piiloutuivat ja vieraat 
kulkijat yöpyivät tyhjältä tuntu-
vaan tupaan. Yöllä pelästyksis-
sään olevat sisarukset kirvestä 
välineenä käyttäen ottivat hen-
gen reissumiehiltä. Saman tien 
erämaamökin tyttäret jättivät 
kotinsa ja lähtivät yötä myöten 
pakomatkalle. Tarun mukaan 
toisen sisaruksen pakomatka 
päättyi lyhyeen, hän hukkui lä-
hellä olevaan Hannonsalmeen. 
Toisen sisaren arveltiin kulkeu-
tuneen Rautalammille.

-Murhenäytelmän jälkeen 
Autio oli “autiona” yli 300 vuo-
den ajan, näin purki vanhaa 
tarinaa vanhaisäntä Oskari Lep-
pänen. Tämän mukaan 
tapaukset ovat saatta-
neet sattua 1500-luvul-
la. Silloinen asuinpaik-
ka on todennäköisesti 
sijainnut Ruostelam-
men rantamaastossa 
muutaman sadan 
metrin päässä ny-
kyisestä Aution ta-
losta. Alueella on 
vieläkin havaitta-
vissa eräitä asu-
miseen viittaavia 
jäänteitä.

Ketä nämä 
korpiasukkaat 
olivat, sitä tus-
kin mikään his-
toriankirja voi 
varmuudella 
sanoa. Var-
maa kuiten-
kin on, että 
Kivijärvellä 
on liikuttu 
jo kivi-
k a u d e n 
a i k a n a . 

Pitäjästä on tavattu kivikauden 
ajan esineitä, mm. kivikirves, 
kouru- ja tasatalttoja. Keski-
ajalla Kivijärven rannoilla on 
kierrellyt lappalaisia, heistä 
kertovia tulisijoja on löydetty. 
Keskiajalla alkoi Kivijärvelle 
ilmestyä myöskin pysyvää asu-
tusta. Lappalaisten ja hämäläis-
ten erämiesten apajapaikkojen 
tuntumaan tulivat ensimmäiset 
uudisasukkaat lähinnä Savon 
suunnalta. Tämä tapahtui 1500-
luvulla. Vuonna 1564 mainitaan 
Kivijärven kylässä olleen kah-
deksan taloa. Näistä vanhimpi-
na mainitaan kirkonkylän Koti-
la ja Tenhola. Voi hyvinkin olla 
niin, että samoihin aikoihin Au-
tion tilan kanta-asukas rakensi 
ensimmäisen pysyvän majansa 
Ruostelammin rannalle.

Keskisuomalainen 9.5.1972 
artikkelin luovutti 

Pirkko Leppänen

Hannes Leppäsen 30.12.1986 
kotiseutuarkistoon luovutta-
mat asiakirjakopiot vuosilta 
1899 ja 1901
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V anhimpana talona 
pitäjän etelä-osassa 
pidetään Leppälää. 

Keskipaikoilla seurakuntaa 
eli kirkon tienoilla ei asutusta 
niinkään vanhaksi sanottu, jota  
vastoin Urpila, Tenhula ja Mart-
tila sekä yleensä koko Kinnulan 
kylä ovat kauan olleet viljelyk-
sen alaisina. Urpilan alkuasuk-
kaista kuuli Eero Salmelainen 
pari hauskaa kertomusta, jotka 
melkein kokonaisuudessaan 
hänen mukaan mainitsen 
tässä. (Snellman seuraa sekä 
Salmelaisen matkakertomus-
ta SKS:n arkistossa että 1853 
Suometarta ja lisäksi lisätietoja 
H. A. Reinholmin kokoelmista 
Karhunampujat,  jossa Urpilan 
ukkoa sanotaan Lassiksi.) Ur-
pilassa rälssitilalla n:o 4 Saaren 
kylässä, 2½ penink. pohjoseen 
Kivijärven kirkolta, oli ennen 
asunut Jussi niminen lappalai-
nen. Tämä oli mainio noita ja 
vahva pyyntimies, 3 kyynärää 7 
tuumaa pitkä ja 3 kyyn. 2 t. vah-
va paljaan ihon päältä mitaten; 

hän eli yksistään metsäriistasta. 
Sattuipa kerran, että muuan 
Kuronen niminen mies varasti 
Urpilaisen permestä metson, ja 
Urpilainen manasi häntä niin, 
että piru otti hänet kolmeksi 
vuodeksi kulettaakseen, eikä 
ensinkään käyttänyt häntä 
ihmisten näkyvissä. Urpilai-
sella oli 12 poikaa yhtä lujaa ja 
vahvaa kun hän itse. Ainoas-
taan kolmesti vuodessa kävi-
vät he kotona ja silloin kaikki 
yht’aikaa; tämä yhtyminen 
tapahtui sopimuksen mukaan 
pääsiäisenä, jouluna ja juhan-
nuksena. Kukin näistä pojista 
eli omaa elämäänsä sydänmail-
la metsän petoja tappaen. Muu-
tamana pääsiäisaamuna, jolloin 
pojat olivat kotona, kuletti piru 
nälkään nääntymäisillään ole-
van Kurosen Urpilaisen taloon. 
Kuronen anoi pirulta ruokaa, 
vaan pirulla oli sama vaiva 
vielä pahemmin, eikä hänellä 
mieluisampaa toivoa ollut kuin 
että ruoan laittaja olisi sattunut 
kiroamaan, sillä sellainen ehto 

oli hänelle pantu, jos hän syö-
dä saisi. Nyt piru paiskautui 
tielle, jotta emäntä mennessään 
aitasta jauhoja hakemaan kaa-
tuisi. Akka kapsahtikin tielle 
jauhoineen vakkoineen, vaan 
maltti sittenkin olla kiroamatta 
ja sanoi vaan pölistäen tomun 

‘kopsastansa’: ”tuossa sulle on 
pahamies osasi.” Piru tupaan 
uudelleen ja tavoitti päästä pöy-
tään veljesten kera syömään. 
Sinne ei häntä kumminkaan 
otettu, hänen täytyi mennä 
pöydän alle, missä koirat luita 
pureksivat. Täällä tempasi piru 
ruoan toisen koiran suusta toi-
sen suuhun, josta riita heidän 
kesken syntyi, ja pani miehet 
noitumaan mennessään hätään. 
Nyt pääsivät Kuronen ja piru-
kin joukkoon, vaan juuri kun 
olivat alkamaisillaan, niin vel-
jekset kiittivät siunaten ruoasta. 
Sitä piru ei voinut kärsiä, läksi 
nälän käsissä pois, täytyen ero-
ta Kurosesta, joka jäi kertomaan 
kaikkia mitä pahakkaan seuras-
sa oli nähnyt.

NIMISTÄ JA KIVIJÄRVEN 
URPILAN ALKUASUKKAISTA

Vuonna 1896 A.E. Snellmanin mukaan ”kansa on hyvin säilyttänyt savolais-murteisen 
kielensä ja monta muutakin heidän alkuperäänsä viittaavaa tapaa. Niin esimerkiksi on 
kaikilla kivijärvisillä oma muuttumaton sukunimensä eli ”költtinsä”; nämä ovat suureksi 
osaksi noita Savossa tavallisia nen-päätteisiä sanoja ja seuraavat ainiaan asianomaista. 

Kivijärvi on tässä suhteessa luullakseni ensimmäinen pitäjä, jossa mainittu tapa mitä 
sukunimiin tulee on täydellisesti vallalla. Läntinen naapuripitäjä, Karstula, näkyy sekin 

pyrkivän siihen suuntaan yhä enemmän; papiston ilmoituksen mukaan on sielläkin 
viime aikoina ruvettu pysyväistä sukunimeä omistamaan. Kylät ovat useimmiten 
saaneet nimensä ensimmäisten asukasten sukuköltin mukaan; niin on Kinnusia 

asettunut Kinnulaan, Muhosia Muholaan jne. Kivijärvellä on laajin suku luultavasti 
Kinnunen (Saarijärvellä taas kuuluu Hännisiä olevan enin), jonka takia tavataan sanoa: 

Kivijärven Kinnusia, Saarijärven Hännisiä ja kaiken maailman Mannisia, niitähän 
kaikkialle riittää. Urpilaiset ovat kunnan pohjois-osissa tavallisia. Pudasjärven kylä 

seurakunnan etelä-kulmalla on enimmäkseen Mannisten ja Raatikaisten hallussa. Muita 
tavallisia sukunimiä ovat Kemppainen, Lyytinen, Hakkarainen, Turpeinen, Leppänen, 

Tenhunen, Manninen, Vesterinen, Rytkönen, Piispanen ja Herranen.”
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Voimakas

Urpilan ukon aikuisella 
voudilla oli ollut väkevä kirju-
ri, joka ei sanonut löytävänsä 
vertaistansa voimissa. Vouti oli 
kuullut puhuttavan Urpilaisen 
voimista ja lupasi maksaa kaik-
ki hänen veronsa, jotka siihen 
aikaan kannettiin kolmelta 
vuodelta kerrassaan, jos voittai-
si painelussa kirjurin. Ruvettiin 
painelemaan ja kirjuri kouristi 
Urpilaista niin, että tämä lankesi 
toiselle polvellensa. Nyt tarttui 
Urpilainen kirjuriin, heitti hä-
nen rahin yli niin, että miehen 
selkärangasta katkesi kolme 
kylkiluuta ja sillä pääsi Urpilai-
nen sillä kertaa veronmaksusta. 

- Hänen voimistansa kerrotaan 
niin ikään kuinka hän eräänä 
talvena toi heiniä niitultansa 
kolmen pitkän varstan päästä. 
Kun hevonen väsyi, niin ukko 
sitoi sen heinäkuorman perään 
ja veti hiihtäen sekä kuorman 
että hevosen kotiinsa.

”Syöläs”

Kerran tämä Jussi Urpilai-
nen lähti Kokkolan kaupunkiin 
härkää myytäväksi viemään. 
Hyvät eväänsä söi hän jo ve-
räjän suussa, pani konttinsa 
seipään nenään riippumaan ja 
sillä syönnillä meni hän perille 
saakka. Härän kaupassa tinki 
hän porvarilta ”päälliseks” ruo-
ka-aterian. Hän söi 12 kaupun-
gin leipää, suuren sian takarei-
den ja joi 6 kannua sahtia päälle. 
Kun porvari moitti häntä liian 
syölääksi, arvellen hänen pop-
sivan enemmän kun koko härän 
hinta olikaan, niin näytti Urpi-
lainen hampaitaan, jotka ennen 
olivat särkyneet karhun luita 
pureksiessa ja sanoi: ”niinpää 
nämät on hampoatkin, ei tässä 
ruokoa paljon mää”. Härän hin-
naksi otti hän lähtiessään puoli 
tynnyriä suoloja selkäänsä, 10 
kannua vetävän malmipadan 
päähänsä ja leiviskän rautakan-
gen käteensä. Matkalla poik-

kesi hän Toholammin pitäjän 
vanhassa kirkonkylässä Huka-
rin taloon, jossa talonväki par-
aikaa oli rukiita puimassa, istui 
riihen kynnykselle ja söi kapan 
rukiita. Tuli sitte sillä syönnillä 
ja levähtämisellä kotiinsa.

Karhunkaataja

Kerran kun ukko kävi jär-
vellä katiskoitansa kokemassa, 
olivat katiskat tyhjät. Kotona 
ei ukolla ollut verestä karhun 
lihaa, eikä hänelle muu tahto-
nut riittää. Hän lähti metsästä 
hakemaan; käveli viikon syö-
mättä kattila päässä mitään löy-
tämättä. Viimein valitti ukko 
ruvetessaan valkiaa tekemään: 
jopa tappo mehtä kulta miehesä 
nälkään! Samassa kaatui yöpuu 
vieressä olevan karhun pesän 
päälle ja ukko söi karhun sinä 
yönä ennen päivän valkenemis-
ta, ettei jäänyt muuta kuin pää 
ja toinen takajalka tähteeksi.

Eräänä laskiaispäivänä sa-
noi ukko vaimollensa: ”Laitta-
kaa pata tulelle, minä lähden 
metsään hakemaan lihaa” ja 
meni. Puolen pitkän varstan 
päässä hän jo kohtasi kontion, 
tappoi sen keihäällä ja kantoi 
sen vyönuorassansa hiihtäen 
kotiin. Niin ikään toi hän seläs-
sään karhun, jonka tappoi, kun 
löysi sen härkäänsä syömässä. 
Kun karhut alkoivat loppua 
metsistä läks’ vanha lappi Ur-
pilasta Ruotsiin ja meinasi ettei 
hän enää viitsi maksaa veroa 
Urpilasta, ”hän muuttaa pois”. 
Kun syytä kysyttiin vastasi 
hän: ”jopa tuolt’ on kaikk’ kar-
hutkin loppunna metistä, ettei 
eneä kunnon lihapaistiai soa!” 
Kun kysyttiin, eikö hän tahtoisi 
ostaa Urpilaa relssimaaksi, niin 
hän sanoi; ”en häntä tiiä – hak’ 
viimein konttisa, kopisti hopeet 
lattialle ja tek’ kaupan”. Ja siitä 
asti on Urpila, niin sydänmaan 
keskellä kuin onkin, ollut rels-
simaana. Tämä Urpilainen oli 
luultavasti n. s. Kuninkaan 
lappalaisia, ja kruunulta vas-

taanottanut erämaankappaleen 
veroa vastaan, kuten muutkin 
uutisasukkaat Pohjois-Hämees-
sä. Urpilan ukon sanotaan tap-
paneen Kivijärvellä 48 karhua, 
kaikki keihäällä, oli sitten va-
littanut karhujen puutetta, eikä 
enää Kivijärvellä menestynyt, 
vaan muutti Pälkäneelle. Siellä 
hän oli vielä surmannut 38 kar-
hua ennen kuolemaansa tavalli-
seen tautiin. Hänen perillisensä 
ovat myöhemminkin olleet 
mainioita metsämiehiä, rotevia 
ja väkeviä. Niitä on, Reinhol-
min saaman tiedon mukaan, 
vielä elossa kolme veljestä, jois-
ta kaksi asuu Kinnulan kylässä, 
kolmas Lestijärvellä.

Muinaisjäännöksiä ja 
tarinoita Laukaan 

kihlakunnasta, keräillyt 
A.E. Snellman, 

jälkimmäinen osa: 
Karstulan ja Kivijärven 

pitäjät, 1896
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Mitä	kuuluu	
kotiseutuyhdistykselle	

kotiportti	4	-lehden	jälkeen?	

Uuden Kotiportti-lehden ilmestyessä olemme jo joulukuussa. Vuosi vierähti taas entistä 
nopeampaa. Ehdimmekö taaskaan yhdistyksenä tehdä sitä, mitä aioimme? Jäikö 

tästä vuodesta mitään jälkeä? Lakisääteistä toimintakertomusta varten teemme kohta 
yhteenvetoa aikaansaannoksistamme. Miksi emme hahmottelisi sitä jo nyt? 

Mitä kuuluu yhdistykselle Kotiportti 4 -lehden jälkeen?

T aisimme tehdä ne-
loslehden kanssa 
lehden historian 

nopeimman myynnin. Vaik-
ka nostimme lehden painosta 
viidelläkymmenellä edellises-
tä, 450 lehdestä 421 oli myyty 
loppiaiseen mennessä. Tämän 
iloisen asian totesimme vuoden 
ensimmäisessä johtokunnan ko-
kouksessa ja tupaantuliaisissa 
Kotirinteellä, sihteerin kotona. 
Olemme ilmeisesti onnistuneet 
luomaan onnistuneen ja kiin-
nostavan kotiseutulehden kun-
taamme. Nyt kun viides lehti 
ilmestyy, on viimeistään aika 
ostaa lehdille oma kansionsa 
kirjahyllyyn. Toivottavasti leh-
det on säilytetty, sillä kaupan 
niitä ei enää ole ensimmäistä 
numeroa lukuunottamatta. 

Käsityökerho Wingerborg

Hyvä yhteistyökumppanim-
me käsityökerho Wingerborg 
on jatkanut toimintaansa Aholla 
maanantaisin ja keskiviikkoisin 
kesätaukoa lukuunottamatta. 
Itsellinen kerho tuottaa omaan 
ja kotiseutuyhdistyksen tarpei-
siin mm. käsitöitä palkinnoiksi. 
Wingerborg järjestää arpajaisia 
vuosittaiseen museopäivään, 
Kukkomarkkinoille ja Joulu-
markkinoille. Kerholaiset teke-
vät retkiä, järjestävät luentoja 
ajankohtaisista asioista ja tuot-
tavat erilaisia näyttelyjä mm. 
kirjastoon. 

Apuvoimaa toimintaan 

Kotiseutuyhdistys palkkasi 
Sirpa Pakarisen 1.6. - 31.7. val-
tion palkkatuella. Sirpa siivosi 
molemmat museot perinpohjai-
sesti, numeroi viljamakasiinin 
esineistön, toimi museo-oppaa-
na ja -valvojana, tyhjensi tule-
van kotiseutuarkistotilan, toi-
mitti yhden jutun seuraavaan 
Kotiportti-lehteen sekä aloitteli 
koulumuseon esineistön luet-
telointia. Työhön oltiin tyyty-
väisiä ja jos mahdollista, jatkos-
sakin käytetään näin edullista 
työllistämistapaa. Suosittelem-
me muillekin yhdistyksille!

Museotoiminta

Molemmat museot olivat 
avoinna hiukan vajaan kuukau-
den. Sihteerin jäätyä kesälomille 
viimeinen aukiolopäivä unohtui 

”miehittää”. Siitä kaikille ovien 
takana käyneille pahoittelut! 
Viljamakasiinissa kävi 183, noin 
viisi kävijää tunnissa ja koulu-
museolla 63 kävijää, noin kolme 
kävijää tunnissa. Kesän aikana 
koulumuseoon tai viereisiin ti-
loihin ei juuri ehditty puuttua, 
mutta nyt loppusyksystä siel-
läkin on alkanut tapahtumaan, 
kiitos kunnan teknisen toimen. 
Mainittakoon vielä, että kunta 
uusi Valoharjun ulkokatteen 
loppukesällä, joten edistystä on 
tapahtunut silläkin rintamalla 
joskaan ei aivan odotetusti.

Wingerborgin naisia laittamassa 
marraskuista nukkenäyttelyä kirjastoon
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Museopäivä ja pärekattotalkoot

Museopäivä 9. heinäkuuta tarjosi vierailleen 
perinteistä ohjelmaa museoon tutustumisesta ja  
pärekatontalkoista leikkimieliseen kilpailuun ja 
kahvitteluun. Hevosenkenkä lensi mukavasti ja 
palkintojakin on luvassa siinä pärjänneille lähiai-
koina. Riihikin valmistuu pikkuhiljaa. Museopäi-
vän talkoiden lisäksi on pidetty parit muut kat-
totalkoot sekä pienempiä talkoita. Talkoissa ovat 
olleet mm. Matti Holm, Kaino Kinnunen, Jussi 
Korpi, Sulo Kotilainen, Kosti Lampila, Aarno 
Paananen, Olavi Paimen, Risto Piispanen, Veik-
ko Piispanen, Jukka Ruusuvirta ja Ahti Särkinen. 
Päreenteko on ostettu Martti Paanaselta. 

Suunniteltu rukiinpuintinäytös peruuntui 
valitettavasti tältä syksyltä lakoontuneen viljan 
ja huonon sadon vuoksi. Rukiinpuintinäytöstä 
yritetään myöhemmin uudelleen.

Kotiseuturetki

Kotiseuturetki tehtiin la 19.7. klo 9-15 Viita-
saarelle ja retkeä pidettiin jälleen onnistuneena. 
Retkelle, josta lisää s. 36-37, osallistuivat Vieno 
Honkonen, Annikki Kinnunen, Maija Koivisto, 
Pirkko Korpiaho-Hakala, Helka ja Nils-Eric Lah-
tinen, Irmeli ja Aaro Leppänen, Eila Moberg, Kyl-
likki Männikkö, Aune Nyrönen, Leena Oinonen, 
Aune ja Martti Peltonen, Varpu ja Kalevi Pelto-
nen, Kirsti Peltonen, Iina Peltonen, Kirsi ja Matti 
Peltonen, Heta Peltonen, Jonna Peltonen, Risto 
ja Maikki Piispanen, Leena ja Keijo Perälä, Auli 
ja Pentti Ruohonen, Anneli ja Ahti Salmi, Ahti ja 
Marjatta Särkinen, Olli ja Ritva Turpeinen sekä 
Eeva-Liisa Vuorela. Seuraavaksi retkikohteeksi 
on väläytetty Karstulaa tai Saarijärveä. 

Muuta

Kotiseutuyhdistyksen joukkue voitti tammi-
kuisen 140-vuotistietokilpailun. Museoon on 
saatu mukavasti lisää lahjoitettua tavaraa. Sa-
moin koulukuvia koulumuseolle toimitetaan 
jatkuvasti. Kukkomarkkinoille osallistuttiin 
yhdessä Wingerborgin kanssa. Puheenjohtaja 
ja sihteeri kävivät onnittelemassa 60-vuotiasta 
Saarijärvi-seuraa elokuussa. Visiitti poikinee 
seurojen välille yhteistyötä jatkossa. Yhdistys 
osallistui kukkopatsaan hankintaan ja peruskou-
lunsa päättäneistä yhdistyksen stipendin sai tällä 
kertaa Matti Holm. 

Johtokunta on kokoontunut tänä vuonna 
neljä kertaa. Viimeksi olimme Korkeatuvalla, 
Härmälän Eevan vieraana. Ainakin vielä yhden 
kokouksen pidämme lehden ja syyskokousasi-
oiden tiimoilta. Edellissyksynä Helena Lehdon 

luovutettua kiireittensä takia johtokunnan paik-
kansa hänen tilalleen valittiin Jukka Ruusuvirta. 
Hyvin on Jukka pärjännyt meidän kanssa. Ja me 
Jukan!

Pirkko Korpiaho-Hakala
sihteeri 
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ahti poikolainen monessa mukana -

77 vuotta eikä suotta
Ystävät rohkaisivat pitkään Ahti Poikolaista järjestämään näyttelyn hänelle matkan 
varrella kertyneistä kunniakirjoista, palkinnoista ja erilaisista huomionosoituksista. 
Kauan Ahtia täytyikin suostutella, ennen kuin hän toi henkilökohtaiset muistonsa 

kirjastoon esille. Sitten miettimään, mikä voisi olla toukokuisen näyttelyn nimi. 
Eikähän se voinut muuta olla kuin ”77 vuotta eikä suotta”!

T iedämme, että Ahti 
Poikolainen uskal-
taa tarttua kynään. 

Hänen koulumuistojaan saim-
me lukea Kotiportti 3-lehdes-
tä. Useita runoja ja kronikoita, 
jopa laulun sanojakin on synty-
nyt. Niistä yleensä kuultaa Ahti 
tuttu pilke silmäkulmassaan. 
Diplomit muistuttavat mieliim-
me senkin, että  hän on kunnos-
tautunut myös runoilijana ja 
lausujana.

Näyttelyssä oli rakkaita va-
lokuvia, mm. Vapun ja Ahtin 
kihlajaiskuva sekä Kannaksen 
aikainen perhekuva, jossa lap-
sista pienimpänä valkopäinen 
Ahti-poika. Näyttelyssä käy-
neet naiset utelivat yhtenä päi-
vänä Ahtilta, miten hän niin 

vanhana vakiintui. Ahti tunnus-
ti halunneensa pysyä kotona ja 
kun harrastuksia jo tuolloin oli 
paljon, aika meni harrastuksiin. 
Milloin näyteltiin, milloin teh-
tiin mitäkin yhdessä.

Tarvaalan maamieskoulun 
käynyt, Lokakylän poika muut-
ti sittemmin kirkolle. Työuras-
taan Ahti osaa olla kiitollinen. 
Onhan hän aina saanut olla 
töissä omassa pitäjässä.

Ahti on vuosien saatossa ol-
lut mukana monissa yhdistyk-
sissä ja hän on suunnitellut mm. 
aliupseerien viirin. Näyttely 
osoitti hänen olleen mukana 
metsätaitokilpailuissa, mal-
minetsinnässä, kunnan luotta-
mustehtävissä sekä urheilleen 
monipuolisesti. Hän on myös 

keräilijä, jonka kokoelmista 
löytyy niin vanhoja rahoja ja 
lehtiä kuin Kivijärveä koskevia 
lehtiartikkeleitakin.

Myös ammunta on ollut 
mieluinen laji. Niinpä yksikin 
ykköspalkinto toi muistot mie-
leen. 

-Tämä ykköspalkinto tuli 
Kyyjärvellä järjestetyiltä Suo-
menselkämessuilta, jossa 
keuruulaisen ampumaseuran 
teltassa ammuttiin laseraseilla. 
Ase haki ensin... 10-4... 10-6... ja  
viimein täysosuma 10-10.

Mukavia muistoja on muka-
va muistella. Ja katsella.

Pirkko Korpiaho-Hakala
Kivijärven kunnankirjasto

Ahti Poikolaisen kiistatonta jälkeä      

Ahti (takana) viimeistelemässä näyttelyään
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K yläteillä mat-
kustaessa saa 
usein harmia 

harhaan joutumisesta. Ja ke-
nen syy se on? Tien neuvojan 
tietysti. Joskus kyllä matkus-
tajan itsensäkin. Kun huo-
nosti ohjataan täytyy eksyä. 

Varsinkin Kivijärven pi-
täjä ansaitsee kuuluisuutta 
huonosta tielle neuvosta. 
Poikkeuksilla tietysti, vanhan 
lauseen mukaan: ”Ei sääntöä 
josta ei poikkeusta.”  Kun ky-
syin mistä tien on seuraavaan 
taloon, jonka usein kartasta jo 
tiesin, selitettiin että, ”Se me-
nee ensin tuosta, sitten tästä, 
siitä ja vieläkin siitä, kunnes 
joudutaan sinne. Siellä sitten 
yhtyy toinen tie. Mutta siinä 
on käännyttävä menemään 
sitä toista tietä sinne, mistä 
mistä muutkin ovat paljon tul-
leet.” 

Eräästä talosta neuvottiin 
järvellä soutamaan ”Samaa la-
tua, mistä nuottamiehet illalla 
tulivat, saaren päitse.” Teeppä 
sitte selvä, mistä on mentävä! 
Melkein enemmän oikein olisi 
neuvoa menemään sinne päin, 
minne nenänsä milloinkin kään-
tää. Yleisesti myöskin sanotaan, 

että ”tie menee” ja ”sieltä tulee 
talo vastaan” Minä kuitenkin 
havaitsin tien pysyvän paikal-
laan, eivätkä talotkaan vastaan 
tulleet .

Olen nämä seikat ottanut 
puheeksi osoittaakseni kuinka 
tärkeää on tielle ohjatessa tark-
kaan sanoa ilman suunta, minne 
on mentävä, sitte ”ottavimmat” 

tienhaarat sekä, jos mahdollis-
ta, joitakin tien tuntomerkke-
jä, esim. mimmoisten maiden 
(metsien, niittyjen, soiden ja 
viljelyksien) läpi tie käypi y.m.

Sawo - tietoja Pohjois-
Savosta nro 108/ 16.9.1886, s. 3

kirjoittaja tuntematon

TIEASIAA
Tänä päivänä etsimme markkina-arvoa kantatie 58:lle ja odotamme rahoitusta Perhoon 

vievän maantien nro 6520 Kivijärven alueella olevalle neljän kilometrin tiepätkälle. 
Tieasiat ovat puhuttaneet jo 1880-luvulla!

Se kuuluisa tienpätkä maantiellä nro 6520 sykyllä 2008

T uokaa työtä, tuokaa,
kun on työtä, niin on ruokaa.
Vaikkei kilpee oven oo päällä,

asuu kenkämestari täällä.

Juho Leppänen, Kivijärven kk

(mainos Sisä-Suomi -lehdessä 16.12.1930)
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J atkan Saunaky-
län persoonia 

-sarjaa tavallaan 
kylän esittelynä. Lupasin aiem-
min esitellä kylän naisia, mutta 
olen saanut naisista uutta, mie-
lenkiintoista tietoa niin vähän, 
että tarina jäisi lyhyeksi. Tässä 
siis lisää Saunakylän persoonia 
sukupuoleen katsomatta.

Syrjin Jaakko asusteli vai-
monsa kanssa, joka oli Sumiai-
sista, Omajoella, alkujaan hekin 
Hakkaraisia. Ahti, jonka mökki 
on saman joen rannalla, lähellä 
Syrjiä, oli Syrjiläisiä sukujaan.

Saramäki, suurimanttaa-
linen tila, oli aikanaan ollut 
Syrjän, eli Syrjin manttaaleita.  
Saramäkeä hallitsi Martti Hak-
karainen, Teklansa kanssa, joka 
oli Poikolaisen Unton sisko, 
runoili ja oli näytelmissä innos-
tuneesti mukana. Arvo, Martin 
veli, asui Saramäen yläkerras-
sa, poikamies, oli osallistuva 
kaikkeen yhteiskunnalliseen 
toimintaan, kunnanvaltuutettu, 
viimeisenpäälle käsiala, sana-
valmis humoristi.

Saunamäen pihapiiri. Toi-
sessa talossa asui Onni ja Elvi 
Hakkarainen. Elvi oli Kyyjär-
ven Pentinniemestä. Heillä oli 
kolme lasta, Seija, Oili ja Aimo. 
Toisessa asui Viljami ja Hilma, s. 
Noronen, Pääjärveltä. Hilma oli 
käynyt seminaarin ja oli virassa 
kirkonkylän koululla. Kristilli-
set arvot olivat heidän perheel-
leen tärkeät, siksi pyhäkoulu 
oli kuin luonnostaan Hilman 
sunnuntain ohjelmassa. Heillä 
oli yksi poika, Mikko.

Rajalan lähellä, Valkealam-

men rannalla, asusteli Ananias 
Hakkarainen, vaimonsa Em-
man kanssa lapsineen. Hänellä 
oli jonkinlainen suksitehdas, 
jota jatkoi Niilo-poika ja Aarne. 
Aarne oli kova hevosmies. Niilo 
kulki kovaa myös tekemillään 
suksilla. Hänen ensimmäinen 
vaimo, Alma, oli Ilmin, Pertin, 
Jalmarin ja Viljamin sisar. Myö-
hemmin he muuttivat Purolaan, 
jossa Alma kuoli. Niilolla oli 
Purolassa kenttäsirkkeli, jolla 
silputtiin koivut kuivumaan ja 
sitä myötä suksiksi. Lapsia oli 
yhdeksän. Niilo muutti myö-
hemmin Jyväskylään, missä 
teki vesisuksia vielä seitsemän-
kymmentä luvulla.

Häntä-Jallu, Sorsanen, syn-
tyi Häntämäessä, huononäköi-
nen havunhakkaaja ja puitten 
pilkkoja, kierteli talosta toiseen, 
sai kärsiä huononäköisyyden 
takia, koska toiset kiusasivat. 
Jallu kuoli Vastingilla, mutta 
haudattiin Kivijärvelle. 

Unto Poikolainen  oli ta-
vallaan emigrantti, kun hän 
vanhana kalastajana ui kuiville, 
osti Onnelan mustalaisilta, jos-
sa asusteli aluksi, Rajalan naa-
purina, kunnes tuli Vennamon 
uudistilat. Unski sai sellaisen 
Saunakylältä, jossa hän asui ja 
viljeli, vanhuuteensa asti. Unto 
kävi jututtamassa minua, kun 
tiesi minun tulleen mökille. Har-
vasanainen, hauska jaarittelija, 
jonka kanssa ei aika käynyt pit-
käksi. Vieno, Unton vaimo, oli 
pirtsakka, pieni, hento nainen. 
Aina, kun tarvittiin apua naa-
purissa, Hän oli valmis osallis-
tumaan, oli sitten kyse talkoista, 

tai muista pidoista. Vieno elää 
vieläkin, lähes yhdeksänkymp-
pisenä, tällä hetkellä Kivijärven 
sairaalassa.

Lepistö. Saramäen maista, 
Saramäen ja Saunamäen välissä, 
asui Tauno Manner, vaimonsa 
Valman kanssa. Taunon väki-
valtaisen kuoleman johdosta 
Valma jäi suuren lapsikatraan 
yksinhuoltajaksi. Myöhemmin 
Lepistöllä asui perheineen Art-
tu Salo.

Alanko. Risto ja Aina s. 
Hänninen, asuivat Tolpan pi-
hapiirin, Alangon tilalla. Aina 
muistetaan kahdesta asiasta 

-  metsänistutuksesta, johon hän 
hipsutteli paljain jaloin, jopa 
kymmenen kilometrin päähän. 
Toinen tärkeä, ehkä silloin en-
siarvoisen tärkeä, osaamisalue 
oli lapsenpäästö, eli kansan-
omainen kätilö. Hän oli ollut 
siinä erittäin taitava, sekä luon-
nostaan myöskin lehmän poijit-
tajana.

Tolppa on jo esitelty viime 
numerossa, kauppa sun muut, 
mutta Elli, Aaten vaimo, Ylä-
ahon tyttöjä, erittäin sydämel-
linen, suu hymyssä aina, kun 
hänet tapasin, pyysi syömään, 
kun oli ruoka pöydässä, muutti 
kirkolle Aaten kuoltua, Sulo 
Kinnusen, Ellin veljen, ostettua 
Tolpan.

Kallio, Tolpalta Saramäkeen 
päin, Taito ja Aune Akselan 
paikka. Aune oli Alangon tyt-
töjä.

Ahola, Aate ja Aili Oinonen, 
Alpon, Toivon ja Olavin isä. Aili 
oli Palolahden tyttöjä.

Jorma Kotanen, Saunakylän kyläyhdistyksen jäsen, pyytää anteeksi edellisessä 
Kotiportissa ollutta valokuvaa, jonka hän kertoi otetun äitienpäiväjuhlissa 

Saunamäessä. ”Se oli otettu jossain muualla kesäjuhlilla, tuttuja siinä onneksi 
oli. En vieläkään tiedä tarkkaan, mitkä juhlat olivat kyseessä.” Kotanen lupasi 

kotiseutuyhdistykselle jatkaa Saunakylän tarinaa tässäkin numerossa, 
joten Kotasen omia sanoja lainaten ”saatte kestää!”

SAUNAKYLÄN PERSOONIA, 
OSA 2
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Harju, Tolpan ja Aholan 
välillä, rakensi Esa Kinnusen 
veli, Jussi, Eevansa kanssa, jot-
ka asuivat monessa paikassa, 
koska Jussi oli rakennusmie-
hiä, muunmuassa vastapäätä 
Heimontupaa, joka tunnettiin 
nimellä, Läheaho, oli hänen ra-
kentama mökki. (Tällä tontilla 
seisoo tällä kertaa meikäläisen 
mökki, ei kylläkään Läheahona, 
koska vastapäätä oli Heimon 
tila; Läheaho).  Harjulla asui 
monet nuoret parit, Aaten veli 
Onni Helminsä kanssa, Viljo ja 
Sylvi Hakkarinen, sekä  Tauno 
ja Kaarina Hänninen, Kaarina 

Töyrmäen tyttöjä, asuivat tällä 
“nuorisotuvalla”, ennen Kan-
tolan uudistilan rakentamista. 
Kantola on Koivulan takana, 
jonka Taunon kuoltua osti 
Aarne Karhunen, joka muutti 
Ruotsiin ja myi edelleen Juhani 
Liimataiselle .

Kivelä oli Tolpalta kylälle 
päin, jossa asui Ilmari ja Helmi 
Liimatainen, pienessä mökissä 
kuuden lapsen kanssa. 

“Heimontupa”,  jossa asusti 
Heimo ja Helvi Kinnunen. Hel-
vi on Karstulan tyttöjä. Kahvi-
pannu oli heti liedellä, kun astui 
sisälle ja puhetta tuli! Heimosta 
oli kova huoli, kun Heimo oli 
kalalla tai metsällä. Heimohan 
oli vaikeasti vammautunut so-
tainvalidi.

Riihipelto, 50-luvulla, Kaler-
vo ja Eeva Kinnusen rakentama 
talo on melkein Saunakylän 
keskipiste. Tällä hetkellä pos-
tilaatikko on talon liittymässä. 
Kalervo ja Eeva asuvat kirkolla.

Saarela. Pertti ja Vieno Kin-
nunen, keskellä kylää, kauppa 
ja puhelin talossa. Pertistä oli 
jo edellisessä numerossa, mutta 
Vieno, vaatimaton, kuitenkin 
omille mielipiteilleen omis-
tautunut ja vakaumuksellinen, 
hengellisen vakaumuksen 
omaava kristitty, piti pyhäkou-
lua monet vuodet. Hän hoiti 
navetan ja ison perheen ja huo-
lehti Pertistä, joka oli 100%:n 
sotainvalidi ja varmasti joskus 
aika kipeä. Vieno kuului myös 
koulun johtokuntaan.

Yläaho. Jal-
mari ja Tekla 
Kinnunen. Tekla 
oli Pirtta-ahosta, 
kova postirouva. 
Kävi jalkaisin ha-
kemassa postin 
viidentoista kilo-
metrin päästä ja 
vei Saunamäkeen, 
satoi tai paistoi. 
Teki kotityöt sii-
nä sivussa, koska 
Jalmari oli savo-
toilla viikot. Yh-

deksänlapsinen perhe varmasti 
vaati osansa, vaikka isoimmista 
lapsista oli jo apuakin.

Haukkamäen Ilmi oli, Jalma-
rin, Pertin ja Viljamin sisar, to-
dellinen kotihengetär, ei liikku-
nut juuri missään, hoiteli kotia 
taidolla ja sydämellä.

Mäkelän Viljamilla oli kaksi 
vaimoa, ensimmäinen Hilma oli 
Saunamäestä, Eemelin ja Vilja-
min sisko. Toisen Hilman muis-
tan pitkästä sairasvuoteesta oli 
sängyn omana monta vuotta. 
Lapsia on molemmista avio-
liitoista; ensimmäisestä viisi ja 
toisesta neljä. Mäkelää muista 
hämärästi, koska se purettiin ja 
siirrettiin kesänviettopaikaksi 
Kannonkosken puolelle. Pentti 
Kinnunen, oli rakentanut talon 
perheelleen tien toiselle puo-
lelle, jossa nyt asuu Mikkoset. 
Pentti myi tontin Tapani Liima-
taiselle ja hänen Irmalleen, jotka 
rakensivat sievän, koristeellisen 
hirsitalon, missä piha on yhtä 
ihastuttava kuin talokin.

Jussi Kinnunen esiintyy taas 
rakentajana. Hän asui Purolas-
sa (kettutarhan) puolella tietä, 
kun jokin maahaltija alkoi herä-
tellä Jussia aamuyöllä, käskien: 

“Hoproiskis, nouse ylös”, minkä 
seurauksena hän siirsi Purolan 
toiselle puolelle tietä. 

Purontaus, Manneri, lähellä 
koulua, Mannerinmäen ku-
peessa, jossa asui Armi ja Hilma 
Manner, Jussi ja Sylvi Valkeinen, 
neljän lapsensa kanssa.    

Näitä paikkoja olen vähän 
asetellut järjestykseen, mutta ei 
aivan. Yrittäkää saada selvää! 
Kysykää paikkakunnan tietä-
jiltä, jos herättää mielenkiintoa, 
minä itse olen astunut kuvi-
oihin 60-luvun puolivälissä, 
kysellyt yhdeltä sun toiselta ja 
tehnyt sen perusteella yhteen-
vetoni.

Hauskoja lukuhetkiä ja rau-
hallista joulun odotusta!

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuota!

    
Jorma Kotanen    

 Juho “Jussi” ja Eeva Kinnunen, 
rakentajat. Kuvaaja tuntematon.

Hiihtoretkellä v. 39 Jalmari ja Tekla Kinnunen, opettaja 
Kaukoranta, tuntematon, Vieno ja Aino Kinnunen. Kuvaaja 
tuntematon.
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V uonna 1635 Kivijär-
vellä syntyi ja asui 
Simo Steen -niminen 

henkilö. Jo nuorena hän pakeni 
nälkää Kivijärveltä Turkuun. 
Siellä hänet pantiin irtolaisena 
sotamieheksi. Monet vuodet 
hän osallistui Kaarle X:n sotiin 
ympäri Eurooppaa. Hän oli 
neljä vuotta Nevanlinnassa ja 
rajavartijana Lopissa. Siellä hän 
tutustui tulevaan vaimoonsa 
Anna Mariaan, joka oli vau-
raasta talosta naapuriseura-
kunnasta. Tutustuttuaan Anna 
Mariaan otti Simo Steen eron 
kruunun palveluksesta ja tuli 
uudisraivaajaksi Mujalle, Inke-
riin asuen verovapaana kym-
menen vuoden ajan.

Nimi vaihtuu, perheitä 
perustetaan

Erottuaan kruunun palve-
luksesta Steen muutti sotilaspal-
veluaikaisen Steen-nimensä Ki-
vekkääksi. Simo ja Anna Maria 
Kivekkäälle syntyi kuusi lasta, 
Paavo, Lispetta, Justiina, Mat-
leena, Antti ja Susanna. Antti 
Kivekäs syntyi 1675 Mujassa/
Järvisaaressa. Isä Simo kuoli 50-
vuotiaana 1685 kahden lapsen-
sa, Paavon ja Lispetan, kanssa 
rokkotautiin, joka muutenkin 
vei puolet Mujan asukkaista. 
Tytär Matleena sai rokosta ru-
mat arvet, mutta selvisi siitä.

Naimisiin Antti Kivekäs 
meni 1704 Margareetta (Reetta) 
Eleonoora Ludmannin kanssa. 

Reetta oli ollut naimisissa Jär-
visaaren kirkkoherra Samuel 
Kiljanderin kanssa. Ryssät tap-
poivat Kiljanderin ja polttivat 
samalla Lopin kirkon. Antti pe-
lasti Reetan ja vei hänet kotiin 
Metsäpirttiin.

Antille ja Reetalle syntyi kol-
me lasta: Simo, Taavetti ja Liisa. 
Antti Kivekäs kuoli Metsäpir-
tissä 70-vuotiaana 1745.

Sissipäällikkönä ja venä-
läisten riesana

Vanhojen aikakirjojen mu-
kaan Kivekkäät olivat suuren 
Pohjansodan (Isonvihan) aika-
na Inkerissä ja Suomessa muo-
dostuneita talonpoikaisia sissi-
joukkoja, joita nimitettiin niihin 
kuuluneen inkeriläisen sissin, 
Kivekkään, mukaan.

Kivekkäät tekivät aluksi it-
senäisiä ryöstöretkiä itärajan 
taakse. Vuonna 1711 heidät 
järjestettiin kreivi Nierothin 
toimesta jalkarakuunain nimel-
lä komppanioiksi, jotka sissien 
keskuudesta valitsemien up-
seerien johdolla rohkeilla par-
tioretkillään ahdistelivat venä-
läisiä joukkoja.

Tämä sankarimainen sissi-
päällikkö Antti Kivekäs, Kivi-
järveltä lähtöisin olleen Simo 
Steenin poika, oli iso ja tunnet-
tu voimamies ja tarkka-ampuja, 
kahden sormen leveyttä vaille 
kolme kyynärää (venäläinen 
kyynärä eli arsina oli 71,12 
cm, joten Kivekäs lienee ollut 

210-senttinen). Hän oli korven-
raivaaja, karhun- ja hirvenmet-
sästäjä, joka eli isänsä kuoltua 
aluksi äitinsä ja sisarustensa 
kanssa.

Myöhemmin Antti Kivek-
käästä tuli sissi- ja sotapäällikkö, 
josta Evertti Pärnänen on kir-
joittanut kaksiosaisen historial-
lisen seikkailuromaanin. Inke-
rin kansallisromaaniksi ristitty 
Antti Kivekäs, osat 1-2, ilmestyi 
ensimmäisen kerran 1922, ly-
hennettynä 1942 sekä viimeisin 
1 000 kappaleen painos 1996 E. 
Pärnäsen perikunnan suostu-
muksella. Mainittakoon vielä, 
että kirjojen kirjoittaja teki var-
sinaisen elämäntyönsä kirkko-
herrana, suoritti monivuotisen 
tutkimuksen 1910-luvun lopul-
la Inkerinmaalla, jossa häntä 
avusti kirkkoherra O. Louhe-
lainen opastaen kirjoittajaa in-
keriläisiä suku-  ja paikannimiä 
koskevissa arkistotutkimuk-
sissa Ruotsinvallan viimeisiltä 
vuosilta Inkerissä. 

Steenistä Kivekkäisiin, Vai-
nosiin ja Folkesteineihin

Kun Antti Kivekäs oli lopet-
tanut sissipäällikön tehtävät, 
halusi hän rauhoittua, mennä 
naimisiin ja pysyä tuntematto-
mana. Hän oli pakotettu vaihta-
maan sukunimensä, jota suun-
nitellessaan hän totesi:

-Jos tämä ryssänvalta rupeaa 
täällä pitkistymään ja tahdon 
elää, niin uudella nimellä on 

KIVEKKÄIDEN JUURILLA
Antti Kainulaisen mieltä askarrutti jo nuorena miehenä ja monesti vuosikymmenten 
saatossa, mistä juontaa juurensa urheiluseuran nimi, Kivijärven Kivekkäät. Asia alkoi 

selvitä vuonna 1990, kun hän yhdessä kunnanjohtaja Markku Kauppisen kanssa alkoi 
selvittämään Simo Steenin sukuhistoriaa. Kivekäs-historian avautuessa Kainulainen teki 
vuonna 1991 Suomenselkämessujen valmistelevassa neuvottelutilaisuudessa esityksen 
vuosittain valittavan ansioituneen kivijärveläisen nimeämisestä Kivijärven Kivekkääksi. 

Tuon esityksen tulos on vuosittain nähtävissä!
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elettävä. Mitäpä, jos ottaisin 
nimekseni Vainonen? Minä 
olen vainottu kuin metsän-
eläin ja itse olen venäläisiä 
vainonnut. Vainon ajassa vie-
läkin elämme.

Antti Kivekäs -kirjoja voi 
lainata Kivijärven kirjastosta.

Antti Kainulainen
Kivijärven Kivekäs 2001

Sukuselvityksen on toimittanut Kivijärvelle  
Kivekäs-suvun jälkeläisistä Toivo Folkestein 
Västeråsista

J ä r j e s t e l i n 
eräänä päivä-
nä ruoka- ja 

leipomisohjevihkosia, joita 
oli kertynyt vuosikymmen-
ten aikana melkoinen määrä. 
Vanhan vihkon välistä putosi 
ohje, josta ilmeni miten teh-
dään limonadia. Se vei ajatuk-
set nostalgiselle 60-luvulle.

Siihen aikaan meillä oli 
kolme reippaanpuoleista poi-
kaa, joilla riitti menoa ja tou-
hua. Ja siinä menossa janokin 
monesti yllätti. Limsahan se 
lasten mielestä on niin hyvää, 
että aina oli sanomista miksi 
meillä niin harvoin ostetaan 
sitä .

Silloin apuun riensi eräs 
työtoveri kertoen hänellä 
olevan limonadin teko-oh-
jeen. Niinpä rupesin toimeen. 
Aluksi kokeilin pienem-
mällä erällä, jotta kelpaako 
juoma. Limsalla oli hyvä 
menekki ja oli kuulemma 
hyvääkin. Tuli sitä muuta-
mia sangollisia tehtyä.

Kysyin nyt viisissäkymme-
nissä olevalta Hannulta, muis-
taako hän meidän omatekoista 
limsaa. Muistissa oli ja tarken-
nuksena tuli seuraavaa:

-Kesäisin tuli serkkupoika 
Helsingistä loman viettoon ja 
joskus iltaisin katsottiin televi-
siosta seikkailuelokuvia. Kun 
tuli amerikkalaisia kuvia, joissa 
päätähtenä oli John Wayne tai 
Marlon Brando, silloin oli men-
tävä Kivikantoon ostamaan 
Coca-colaa tai Spritea. Oli ne 
sen verran korkeatasoisia elo-
kuvia, ettei niitä katsoessa voi-
nut juoda äidin tekemää limo-
nadia.

Limonadin teko-ohje:

10 l vettä
750 g sokeria
2 rkl sitruunahappoa
4 rkl ananasesanssia
karamelliväriä

Aineet sekoitetaan. Kun so-
keri on sulanut, juoma on val-
mista juotavaksi.

Marjatta Särkinen

SÄRKISTEN	
LIMONADI-MUISTOJA

Suurista asioista jää yleensä jäljelle suuria muistoja. 
Myös pienet asiat, pienet muistot lämmittävät. 

Muistot kumpuavat milloin mistäkin. Myös ruoka- ja 
leipomisohjevihkosista!

Jukka, Hannu ja Markku Särkinen limonadi-
iässä. Kuvan on ottanut Ahti Särkinen 
laatikkokamerallaan.
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KIVIJÄRVI 140 VUOTTA

Kivijärven Eläkkeensaajat ry:n voimannäyttö

KUKKOPATSAS KIVIJÄRVELLE
Yhdessä saadaan paljon hyvää aikaan, mutta jonkun on aina kannettava vastuu. 

Kivijärven Eläkkeensaajat ry:n vetovastuulla saimme kuntaamme komean 
kukkopatsaan muistuttamaan mieliimme vanhan tarinan kirkonpaikan ratkaisemisesta. 
Kun kirkon rakentaminen Lintusaareen ei onnistunut, annettiin paikanvalinta kukolle. 

Saaresta hirren päällä matkaan laitettu kukko ajautui niemeen, 
johon sitten ensimmäinen kirkkomme tehtiin.  

Tästedes niemeä on kutsuttu Kukkoniemeksi. Tarua tai totta!

K ivijärven Eläk-
keensaajat ry. pu-
heenjohtajanaan 

Kaarle Saarenketo lähestyi 
2.12.2004 päivätyllä kirjeellään 
kukkopatsaan tiimoilta. ”Kivi-
järven kukko olisi symboli kir-
kon rakentamiseen liittyvistä 
vaiheista ja sillä olisi kulttuuri-
nen merkitys. Pyydämme poh-
timaan, onko esitys mahdollista 
toteuttaa ja onko hankkeeseen 
mahdollista saada projektira-
hoitusta.” Kotiseutuyhdistys 
käsitteli asiaa seuraavassa ko-
kouksessaan maaliskuussa 2005 
ja suhtautui asiaan myöntei-
sesti. Yhdessä todettiin, että 
asian merkittävyyden vuoksi 
keskustelua tulee käydä eri 
foorumeilla (kunta, seurakunta, 
kuntalaiset) ja asia tulee valmis-
tella huolellisesti mm. paikan ja 
rahoituksen osalta.

Kunnanhallitus käsitteli asi-
aa 14.8.2006 ja jätti asian jatko-
valmistelun sivistystoimenlau-
takunnalle.  Koska kukkohanke 
tulisi olemaan samanlainen 
yhteishanke kuin kunnan juh-
latoimikunnan vetämä kaatu-
neitten muistotauluhanke, sitä 
lähdettiin viemään eteenpäin 
juhlatoimikunnan kautta. Aja-
tusta patsaan toteuttamisesta 
kunnan juhlavuonna 2008 
pidettiin hyvänä. Ainakin tou-
kokuussa 2007 sitä käsiteltiin 
juhlatoimikunnassa ja toivot-
tiin Eläkkeensaajilta tarkempia 

tietoja kustannuksista. Yhdistys 
toimittikin marraskuussa pat-
saan luonnokset ja talousarvion 
kuntaan, mutta talousarvioon 
se ei enää ehtinyt eikä kunta 
olisi sitä yksin lähtenyt toteut-
tamaankaan.

Hanke vauhtiin

Kivijärven Eläkkeensaajat 
-yhdistys päätti ottaa hankkeen 
vetovastuun ja lähteä suoritta-
maan kansalaiskeräystä patsaan 
aikaansaamiseksi. Puheenjoh-
taja Kaino Kinnunen ja sihteeri 
Marjatta Liimatainen pääsivät 
byrokratian ja hallinnoinnin 
makuun oikein kunnolla. Vih-
doin ja viimein keväällä lomak-
keet olivat siinä mallissa, että 

keräyslupa poliisiviranomaisil-
ta heltisi ja yhteistyöpyynnöt 
yrityksille ja yhteisöille lähetet-
ty. Vielä tarvittiin kunnan puo-
lelta päätös, että kunta lähtisi 
rahoittamaan patsasta, jos rahaa 
jostain syystä ei tulisi tarpeeksi. 
Patsas tilattiin saarijärveläiseltä 
Hannu Riekolta. Kukosta tuli 
140-vuotiaan kunnan kunniaksi 
140-senttinen.  Kukon teräsrun-
ko on täytetty kevytmassalla, 
pinnoitettu sementillä, hiekalla, 
parmulla ja saneerauslaastilla 
ja värisekoituksella. Kukon nä-
köispatsas on asetettu lyhyen, 
poikkipäin olevan  sementti-
tukin (oikea puu ei kestäisi ja 
toisinpäin seisten kukko ei py-
syisi) ja luonnonkiven päälle.

Vas. kukon tekijä Hannu Riekko, puheenjohtaja Kaino Kinnunen sekä airueina 
Marjatta Liimatainen ja Olavi Paimen
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Useita paikkavaihtoehtoja-
käytiin läpi ja sopivimmaksi 
patsaan paikaksi osoittautui 
Keskustien, seurakuntatalolle 
kääntyvän tien ja sairaalan pi-
han välinen nurmikenttä, seu-
rakuntatalon ilmoitustaulusta 
hieman sairaalan suuntaan. 
Paikka on lähellä kirkkoa, kun-
nan tontilla, helposti lähestyt-
tävissä sekä jalan että autolla, 
valaistus järjestettävissä hel-
posti ja paikan keskeisyyden 

vuoksi suhteellisen turvassa 
ilkivallalta. Patsas tullaan vielä 
valaisemaan ja siihen kiinnite-
tään kyltti, josta ilmenee kukon 
tarina. 

Luovutus kotiseutujuhlassa 

Kivijärven Eläkkeensaajat 
-yhdistys luovutti patsaan kun-
nalle kotiseutujuhlan alussa 
14.9.2008. Puheenjohtaja Kaino 
Kinnunen muistutti kunnan 
edustajille Sirkka Kauppiselle ja 
Markku Kinnuselle patsaan ole-
van kaikkien yhteinen. Patsaan 
paljastuksessa airueina toimi-
vat sihteeri Marjatta Liimatai-
nen ja idean isä, Olavi Paimen. 
Paikalla oli myös patsaantekijä, 
Hannu Riekko.

Allekirjoittanut kiitti koti-
seutujuhlan tervehdyssanoissa 
Eläkkeensaajia vetovastuusta ja 
yhteistyöstä sekä oli kiitollinen 
siitä, että kirjoitettu sana säilyy. 

- 1800-luvulla Eero Salmelainen 
kiersi näillä seuduilla, teki ha-
vaintoja, kyseli ja  kirjoitti ylös 
vanhoja kuulemiaan tarinoita. 
Hänen matkakertomuksiaan 
julkaistiin sitten esim. Suomet-
taressa 1853, mukana myös 
tämä kukkotarina. 

Myös kirkkoherra Esa Tuo-
maala jätti jälkeensä arvokkaita 
Kivijärveä koskevia tutkielmia. 
Yhden tutkielman mukaan 

vastaavanlaisia kirkkotarinoita 
kerrotaan Ruotsissa jopa 270 
paikkakunnan kirkosta, joissa 
yhteisenä punaisena lankana 
on ”mitä päivällä tehtiin, se yöl-
lä itsestänsä särkyi”.  Joissakin 
tarinoissa kotieläin – kukko, 
vasikka, varsa tai nuori härkä 

- määrittää paikan, joissakin hir-
si, meillä molemmat!

Keräys jatkuu vuoden lop-
puun

Kukkopatsaan keräyslu-
pa on vuoden 2008 loppuun 
saakka, joten jokainen haluava 

– yritys, yhdistys tai yksityi-
nen - voi vielä osallistua kukon 
rahoittamiseen tallettamalla 
haluamansa summan rahaa 
Eläkkeensaajien erillisille kuk-
kotilille, KSOP 513501-216115. 
Lokakuun loppuun mennessä 
rahaa oli tullut 1 610,65 euroa. 
Patsaan hinta kaikkinensa oli 
noin 5 430 euroa. Rahaa siis 
tarvitaan vieläkin varsinaiseen 
patsaaseen, mutta myös va-
laistukseen, kylttiin ja alueen 
ylläpitoon. Lahjoittajien nimet 
tullaan julkaisemaan jossakin 
vaiheessa, jossakin yhteydessä 

– kenties seuraavassa Kotiportti-
lehdessä!

Pirkko Korpiaho-Hakala
Kivijärven kunta, 

kulttuuritoimi

(yllä) Kukon jalusta saatiin lahjoituksena Reijo Lehtolalta. 
Kivijärven Maanrakennus ky:n Markku Kinnunen nosta-
massa kiveä traktorin kyytiin. Kuva Hannu Ahonen.
(alla) Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Risto Piispanen 
talkoissa, valmistelemassa kukon kiinnittämistä.

Kukkoa siirretään kivelle. Kaino Kinnusen lisäksi talkoissa 
Martti Hertteli, Hannu Sepponen ja Risto Piispanen.
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KOTISEUTURETKI 
VIITASAARELLE

T arpeellinen määrä 
Peltosia ja Lahtisia 
sekä muita nykyisiä 

ja entisiä kivijärveläisiä oli taas 
ilmoittautuneina koolla. Pääs-
tiin matkaan. Etelän kautta kun 
ympäri mentiin otettiin kyytiin 
vielä Tiironkylän lähtijät.

Kotiseutuyhdistyksen pu-
heenjohtaja Risto Piispanen 
palautti autossa mieliin seutu-
kunnan tärkeitä vuosilukuja. 
1635 Viitasaari erotettiin aluksi 
kirkkohuonekunnaksi Rau-
talammin emäseurakunnasta, 

1858 perustettiin Kivijärven 
seurakunta ja 1868 Kivijärven 
kunta.

Tuoreempaa tietoa oli muis-
tutus, että Hotakan saari on 
saanut siltayhteyden manteree-
seen vasta 1970-luvulla. Minä 
miettimään, että onhan sitä 
näilläkin seuduilla jo pitkään 
eletty. Ajatukset kulkivat myös 
entisaikojen moniin matkante-
on vaikeuksiin.

Ensimmäinen tutustumis-
kohde oli Viitasaaren kirkko. 
Monenlaisia vaiheita siihenkin 

liittyi. Nykyinen kirkkoraken-
nus on neljäs ja  rakennettu 1877-
1878. Osia siihen on siirretty ve-
nekuljetuksella Kirkkosaaresta. 
Sieltä taas tiedetään elämisen 
jälkiä aina 1400-luvulta ja siellä 
tiedetään olleen mestauspaik-
ka . 

Kirkon lehterikaiteen kolme 
maalausta 1600-luvulta sekä 
kirkkosalin keskellä oleva suu-
rikokoinen, upea kristallikruu-
nu veivät aikamatkalle men-
neeseen. Kirkon viimeisimmän 
peruskorjauksen suunnitteli 

Kotiseuturetkellä VIITASAARELLA

Kotiseuturetki toteutettiin 19. heinäkuuta, tällä kertaa Viitasaarelle. Retki oli 
järjestyksessään seitsemäs. Kolme ensimmäistä retkeä suuntautui oman pitäjän 
eri kolkkiin, neljäs Kivijärven yritysten kautta Kannonkoskelle, viides Kinnulaan 
ja Lestijärvelle sekä kuudes Perhoon. Retkeläisistä Eila Moberg, s. Leppänen, sai 

kotiläksykseen laatia retkestä artikkelin Kotiportti-lehteen.

Savivuoren metsätyömuseolla moottorisahanketjua kääntämässä Ahti Särkinen. 
Tilannetta seuraamassa Eila Moberg (vas), Pentti Ruohonen ja opas Kari Pirttinen.
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Alvar Aalto vuonna 1925 ja ra-
kennus on museoviraston val-
vonnassa. Kirkkotila oli valoisa 
ja avara. Sama väljyys näkyi 
jatkuvan myös läheisellä hauta-
usmaalla .

Kirkkokäynnin jälkeen 
oli varattu ostostentekoaikaa. 
Kuka sitten mitäkin itselleen 
tai kotiinsa hankki. Pusseja ja 
nyssyköitä bussin tavaratilaan 
kuitenkin näytti ilmaantuvan. 
Itse suuntasin torille – tieten-
kin syömään muutaman voissa 
paistetun muikun. Ai, kun mel-
kein tuli suuhun maku lapsuu-
den tirripaistista.

Ostoshetken jälkeen saimme 
bussiin oppaaksi kinnulalaisen 
Toivo Paanasen. Hän kertoi nu-
merotietoja Viitasaaresta. Vielä 
sentään harjoitetaan maatalout-
takin. Lypsykarjaa on 70 tilalla, 
hevostiloja on neljä. Maata-
loudesta elinkeinon saa 15 % 
väestöstä, teollisuudesta 30 % 
ja palveluammateista 50 %. Ih-
metystä ja kunnioitusta herätti 
tieto, että 7 500 asukkaan Viita-
saarella peräti 30 henkilöä työl-
listää ABC-huoltamo.

Numeroita tuli ja meni, mut-
ta seuraava pysähdyspaikkam-
me oli Savivuori. Metsätyö-
museon opas oli ammattinsa 
osaava ja museokierros mielen-
kiintoinen. Eräät retkeläisistä 
tunsivat esineistöä hyvinkin ja 
löysivät valokuvista kovinkin 
tuttua askaretta. Kukaan ei silti 
myöntänyt tehneensä kavereil-
le jäynää moottorinsahan terän 
kääntämällä.

Savivuoren näkötorniin, 
joka on rakennettu 1902, kiipesi 
porukasta jokunen. 70 metrin 
Keiteleen pinnasta ja 81 por-
rasaskelman korkeudesta näki 
todella pitkälle. Lääniä riittää!

Viitasaaren keskustaa tuli 
tarkasteltua linja-auton ikku-
nanasta. Viihtyisän ja siistin nä-
köistä. Jossakin siellä oli Hiekan 
hautausmaan siunauskappeli, 
uimahalli-liikuntahalli ja tuho-
poltettu rukoushuone. Lumme-
niemen leirikeskuksen pihassa 
käytiin vallan kääntymässä.

Kotiseutuyhdistys oli varan-
nut iltapäivän lounaspaikaksi 
Muikunlahden kartanon. Ruo-
ka oli hyvää, monipuolista ja 

sitä oli riittävästi sekä ympäris-
tö mitä viehättävin maalaismai-
sema. Pihapiirissä tutustuttiin 
mielenkiintoiseen pasuunakuk-
kaan ja lopuksi otettiin retkeläi-
sistä ryhmäkuva.

Kotimatka Keitelepohjan 
kautta tarjosi ihmeteltäväksi 
esimerkiksi keskellä ei mitään 
ilmestyneet rivitalot ja heinät 
vanhanaikaisesti seipäille kor-
jattuna. Mielenkiintoiset pai-
kannimet kuten Lökönkylä tai 
Löytönen, mistä mahtavat olla 
alkunsa saaneet – siinäpä riittää 
pohtimista.

Kaikenkaikkiaan retki oli 
onnistunut. Sää suosi ja kaikki 
meni hyvin. Kiitos järjestäjille ja 
matkakumppaneille. Mitähän 
mukavaa ensi kesänä järjestät-
tekään?

Eila Moberg os. Leppänen
Helsinki

Kuvassa suurin osa retkeläisistä
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KIVEKKÄÄN	NUIJASTA	
TAHTIPUIKKO

Tämän hetken tärkein 
musiikkimiehemme on kanttori 

Martti Hertteli. Hän on tällä hetkellä 
nuorin Kivekäs, ja erityisesti 

nuorimpana valittuna hän tulee 
säilymään pitkään. Kivekäs-

merkkihenkilöt Heimo Kotilainen, 
Lilli Rotkirch, Aaro Leppänen, 

Esko Tikkanen, Liisa Heikinheimo, 
Onni Peltonen, Markku Hakanen, 
Irja Kinnunen, Antti Kainulainen, 
Liisa Saari, Kalle Masalin, Hannu 
Ahonen, Auli Ruohonen, Pekka 

Hakkarainen ja Kauko Jokisalo saivat 
seuraajakseen oivan jatkajan. Paitsi 
että Martti laulaa nuotit kohdalleen, 

hän myös osaa valita sanansa 
lupsakasti. Jälleen kerran, tällä kertaa 

kotiseutujuhlassa, tuli hyvä olo 
Marttia kuunnellessa.

H yvä juhlavä-
ki, erityisesti 
arvoisat kol-

legat, aikaisemmin valitut Ki-
vekkäät!

Käsiohjelman mukaan tässä 
kohdassa on Kivekkään kiitos-
puheenvuoro. Ihmettelen, että 
miksi minä seison tässä. Minä 
jo luulin keväällä olevani ura-
ni huipulla. Olin nimittäin ke-
väällä saanut kaksi merkittävää 
tehtävää. Pääsiäisenä vietimme 
minun ja Timo-kappalaisen yh-
teistä juhlaa teidän kanssanne, 
jossa meidät siunattiin tehtä-
viimme. Minulle oli tuomio-
kapitulista annettu valtakirja 
Saarijärven seurakunnan nel-
jänteen kanttorinvirkaan ja pää-

sin näin hoitamaan tätä virkaa 
ihan ”virallisesti”. Se oli suuri 
ja merkittävä hetki työhistoria-
ni aikana. Toisen suuren ja mer-
kittävän tehtävän sain muuta-
maa päivää aikaisemmin. Tämä 
toinen tehtävä on elinikäinen 
ja siitä huolimatta mieluinen. 
Sain nimittäin siirtyä arvostet-
tuun isovanhempien kastiin 
äitini syntymäpäivänä, kun Al-
vari-poika syntyi ja minusta tuli 
samalla vaari! Näitten jälkeen 
valinta Kivijärven Kivekkääksi 
on kyllä huipennus tälle kulu-
valle juhlavuodelle. Valinnasta 
voi kuulemma valittaa - mutta 
ei se mitään auta. Kuultuani 
valinnastani Kivekkääksi mie-
leni teki kyllä valittaa, tulihan 

mieleeni monta merkittävää 
kivijärveläistä, jotka olisivat 
tämän valinnan arvoisia. Nyt 
jo pikkuhiljaa alkaa tuntua, että 
eipä tässä mitään valittamista 

- ainakaan minulla - olekaan. 
Tästä seuraava titteli onkin jo 
sitten varmaan resitentti!

Valintani tähän jaloon Kive-
käs-joukkoon nostaa esille kak-
si yhteisöä, joissa olen saanut 
olla mukana. Ne ovat Kivijär-
ven seurakunta ja tänä vuonna 
90-vuotista taivaltaan juhliva 
Kivijärven kirkkokuoro.

Kivijärven seurakunnan toi-
minnassa olen ollut mukana 
melkein alusta asti, ei kummin-
kaan seurakunnan perustami-
sesta asti, josta tänä vuonna on 

Kivijärven kukko ja Kivekäs 2008
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tullut kuluneeksi 150 vuotta, 
vaan siitä asti kun muutin tänne 
Kivijärvelle viime vuosituhan-
nella, keväällä 1982. Aluksi olin 
puusepäntyöni ohella tarvitta-
essa Pentti-kanttorin sijaisena. 
Mukaan mahtui lyhyempiä 
viikonloppujaksoja, sekä myös 
pidempiä lomajaksoja. Myö-
hemmin syksyllä 1992 lupasin 
alkaa hoitamaan kanttorin teh-
täviä,  kunnes tänne löydetään 
oikein alan ammattilainen. Sillä 
tiellä olen vieläkin! 

Tähän kuluneeseen aikaan 
Kivijärven seurakunnassa sisäl-
tyy todella paljon tapahtumia 
ja muutoksia. Voidaan sanoa, 
että tänä aikana kirkossamme 
on muuttunut kaikki. Ensim-
mäinen suuri muutos ja urakka 
oli virsikirjan uudistaminen. 
Sain olla mukana sen opettami-
sessa seurakunnalle lukuisilla 
kinkereillä. Tämän jälkeen on 
uusittu mm. raamatunkäännös, 
katekismus sekä jumalanpalve-
lusten- ja toimitusten kirjat ja 
kaavat. Omassa seurakunnas-
samme olemme myös kokeneet 
paljon muutoksia. Minä olen 
saanut työskennellä kolmen 
kirkkoherran kanssa ja suuri 
joukko muita viranhaltijoita on 
vaihtunut ympärilläni. Rovasti-
kunnan rajat ovat muuttuneet 
ja viimeisin suuri muutos oli 
vajaa pari vuotta sitten toteu-
tunut seurakuntaliitos. Tässä 
yhteydessä ajatukseni siirtyvät 
Timo-kappalaiseemme. Hä-
nen kanssaan olen kulkenut 
pisimpään yhteistä taivalta 
tässä työyhteisössä. Lausun 
parhaat kiitokseni Timolle tu-
esta työssäni ja näistä rikkaista 
yhteisistä vuosista. Saamme 
myös koko seurakuntaväki olla 
kiitollisia Timolle siitä, että hän 
on laittanut itsensä ”likoon” 
meidän puolestamme. Näin 
nimenomaan liittyen seurakun-
taliitoksen eri vaiheisiin, mutta 
myös olemalla meidän pappi-
na vuosia, säästämättä itseään 
ja perhettään. Tuntuu hyvälle, 
että Timo on niin ”kivjärvinen” 

huolimatta siitä, että asuu vielä 
Karstulassa. Tietääkseni Kars-
tulaa ei ole vielä liitetty Kivijär-
ven kuntaan? 

Olen sitä mieltä, että seura-
kuntaliitos oli tarpeellinen ja 
hyvä ratkaisu meille. Tämä ei 
tarkoita sitä, että nyt kaikki on 
paremmin kuin ennen, mutta 
realiteetit huomioiden voim-
me jatkaa seurakuntaelämää 
täällä tutussa ympäristössä tu-
kenamme ja ehkä joskus vähän 
kiusanamme koko suuri Saa-
rijärven seurakunta. Koska iso 
laiva kääntyy hitaammin kuin 
pieni, niin väistämättä kaikki 
asiat eivät suju niin kuin silloin 
ennen itsenäisessä pienessä 
seurakunnassa. Toivon meil-
le seurakunnan työntekijöille 
kuin myös seurakuntalaisille 
kärsivällisyyttä ja tervettä asen-
netta jatkaa elämäämme näissä 
puitteissa. Kiitos myös seura-
kunnan luottamushenkilöille, 
että olette tarmokkaasti tehneet 
työtä Kivijärven kappeliseura-
kunnan hyväksi.

Kivijärven mainion ja virke-
än kirkkokuoron mukana olen 
saanut olla vuodesta 1992 läh-
tien. Tähän kuuteentoista vuo-
teen sisältyy paljon. Kun aloitin 
heidän kanssaan kuorotyön en 
itse tiennyt kuorolaulusta juuri 
mitään. Pikkusevverran paljon 
kyllä pelotti astua kokeneiden 
kuorolaulajien eteen johtamaan 
heitä. Nyt ei kaduta yhtään, 
että olen siihen ryhtynyt. Kuo-
rotyö on ollut haastavaa mutta 
mieluista, omassa työssäni yksi 
mieluisimmista osa-alueista 
näinä vuosina. Kirkkokuoron 
ohella työskentely nuorisokuo-
ro Siriuksen ja rovastikunnan 
kamarikuoro Vox Solennen 
kanssa on antanut hyvät mah-
dollisuudet eri juhlien ja ju-
malanpalvelusten musiikin to-
teuttamiseen. Näiden kaikkien 
kuorojen yhdessä harjoittelemi-
set ja esiintymiset ovat olleet mi-
nulle huippuhetkiä, ehkä myös 
laulajille. Yhdessä olemme sit-
keällä puurtamisella saaneet ai-

kaan hyvää jälkeä. Kirkkokuoro 
on pysynyt voimissaan vaikka 
on ollut niitäkin hetkiä, jolloin 
tuntuu että nyt tämä loppuu 
justiin. Viime vuosina olemme 
kumminkin saaneet useita uu-
sia jäseniä ”kuoroperheeseem-
me”. Kevään 90-vuotisjuhlasta 
jäi hyvä mieli ja halu edelleen 
vaalia tätä arvokasta kuorolau-
luperintöä, jonka tirehtööri Kin-
nunen laittoi alulle Kivijärvellä. 

Tänä kesänä kohtasimme 
myös surua kun ystävämme 
Annikki joutui luopumaan 
nuoteistaan. Hänen maallinen 
matkansa päättyi yllättäen. 
Muistan lämmöllä Annikkia 
ja toivon Kallelle ja perheelle 
voimia, siunausta ja jaksamista 
eronikävässä.

Saamme ensi viikolla taas 
ryhtyä loman jälkeen tämän 
mukavan kuorotyön pariin. 
Toivotan tervetulleeksi mukaan 
uudet laulajat. Tietysti myös 
aikaisemmat laulajat, totta kai 
teitä kaikkia tarvitaan! Tiistaina 
klo 19 seurakuntatalossa tava-
taan... nuotteja ja lauletaan! Nyt 
kun olen saanut tämän uuden 
tahtipuikon, niin uskon, että 
rivit pysyvät edelleen hyvässä 
järjestyksessä!

Hyvä yleisö, pyydän an-
teeksi, ei ollut tarkoitus kiu-
sata teitä pitkällä henkilöhis-
torialuennolla. Haluan kiittää 
Kivekäs-valinnan tehnyttä 
juhlatoimikuntaa, Kivijärven 
kuntaa, kotiseurakuntaani, työ-
tovereitani, kaikkia kuorolaisia 
perheineen, omaa perhettäni ja 
kaikkia teitä kivijärvisiä. Olem-
me saaneet hyvän maan ja ko-
tiseudun, jossa voimme tehdä 
työtä ja nauttia Luojamme anta-
mista lahjoista.
”Oi kiitos, Herra, olkoon Sulle
näin paljon kaunista mi loit.
Ja kotiseudukseni mulle
tään Kivijärven tienoot soit.”

Het pikkusevverran paljon 
kiitoksia!

Martti Hertteli
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URHEILU, KULTTUURI, 
VIIHDE, MAANTIETO
 
1

Kivijärvien ja Kinnulan vä-
lisessä pyöräilyottelu: a) järjes-
tettiin 10 kertaa  b) voitot olivat 
Kivijärven hyväksi 4-6   c) par-
haimmillaan päivässä poljettiin 
yhteensä noin 12 000 km

2
1980-luvulla Kivijärven Ki-

vekkäiden paras hiihtäjä oli:   
a) Mika Paananen  b) Jarkko 

Hankajoki  c) Kari Sepponen  

3
Kivijärven Kivekkäistä on  

Suomea edustanut olympailai-
sissa vain yksi urheilija. Hän 
on 

a) Armas Kinnunen (yu)   b) 
Anneli Kotilainen/Virkkala (yu)  
c) Elsa Kumpulainen (hiihto) 

4
Kivijärveläisistä painonnos-

tajista aikuisten sarjoissa SM-
mitaleille on yltänyt:

a) Simo Järvinen (60-luku)  
b) Riikka Ahonen (2000-luku)  
c) Markku Pasanen (60-luku) 

5
Ampumahiihdossa kolme 

Kivijärven Kivekkäiden urheili-
jaa on saavuttanut eri sarjoissa 
SM-mitalin. Mitalisteja ovat: a) 
Jani Paananen b) Esko Tikka-
nen  c) Anu Kinnunen 

6
Kivijärven Kivekäiltä pela-

sivat jääkiekkoa sarjassa 1990-
2001.  Parhaimmillaan sarjassa 

oli saman vuonna:   a) kolme  
b) neljä  c) viisi joukkuetta

7
Kivijärveläisen karateseuran 

nimi oli:

a) Kivijärven Kameraseura  
b) Kivijärven Nagashi  c) Kivi-
järvellä Karateseura

8
Kivijärvelle on tuonut SM-

mitalin jousiammunnassa:
a) Thyra Forström  b) Pekka 

Leppänen c) ei kukaan

9
Kivijärven Mieslaulajat 

(mieskuoro) perustettiin.  a) 
1928  b)  1948  c)  1958

10
Kivijärvellä toimi 1920-1930-

luvulla torvisoittokunta Seit-
sikko.  Se oli:  

a) kansalaisopiston  b) suo-
jeluskunnan  c) pienviljelijäyh-
distyksen  alaisuudessa

11
Kulttuuritoimi aloitti Kivi-

järven kunnassa vuonna:  a) 
1875   b)  1955   c) 1975 

12
Kivijärvi Soi -musiikkitapah-

tumassa ovat konsertoineet:
a) Kirsti Huttunen  b) Jenny 

Anvelt-Scarafoni  c) Erik T. Ta-
waststjerna

13
Kirjailija Aku-Kimmo Ripa-

tin äiti on asunut Kivijärvellä.  
Äidin nimi oli: 

 a) Lyyli Ester Ripatti  b) 
Augusta Maria Örling  c) Iiris 
Uurto

14
Kivijärven Kirkkokuoro on 

perustettu:  a) 1898   b) 1918  c) 
1938

15
Kivijärven viihdekuoroa ve-

tää tällä hetkellä:
a) Mika Rekonen  b) Pirkko 

Korpiaho-Hakala  c) Kari Keu-
rulainen

16
Eija Muhonen on levyttänyt 

kappaleen: a) Ei ajatella eilis-
päivää  b) Tiikerihai  c) Lokki

17
Kansalaisopisto on järjestä-

nyt vuosien varrelle lukuisia 
lavatanssikursseja.  

Viimeksi kurssilla on tanssit-
tu:  a) 1988   b) 1998  c) 2008

18
Kivijärveläisiä kirjailijoita 

ovat:  a) Esa Tuomaala  b) Yrjö 
Havas  c) Saga Forström

19
Rapinaneva sijaitsee: a) Sala-

majärven  b) Talviaislahden  c)  
Heitjärven suunnalla

20
Kivijärveltä on matkaa Ro-

vaniemelle:  a) 375 km  b) 475 
km  c) 575 km 

21
Seuraavat joet laskevat Kivi-

järveen: a) Veitjoki  b) Välijoki  
c) Leukunjoki

22
Kivijärven korkein paikka 

meren pinnasta on: a) 108 m  b) 
208 m  c) 308 m

23
Salamajärven kansallispuis-

tossa:
a) saa liikkua vapaasti  b) saa 

poimia kasveja  c) liikkua vain 
merkittyjä polkuja 

24
Yö ja päivä ovat yhtä pitkät 

Kivijärvellä ja Milanossa: a) 
15.3  b) 21.3  c) 15.9

Testaa Kivijärvi-tietoutesi kunnan 140-vuotistietokilpailun karsintakysymysten 
avulla. Mukana on urheilua, kulttuuria, viihdettä, maantietoa, historiaa ja yleistietoa. 

Kysymykset ovat laatineet Hannu Ahonen ja Erkki Leppänen.

KIVIJÄRVI 140 VUOTTA
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25
Ensimmäinen Kivijärven 

Kivekäs on Heimo Kotilainen.  
Hänen kotiosoitteensa on:

a) Kivijärventie 1044  b) Per-
hontie 305  c) Kivijärventie 251

HISTORIA JA YLEISTIE-
TO

26
Kivijärven ensimmäinen 

kunnanjohtaja oli:
a) Vilho Koskela  b) Esko Hä-

mäläinen  c) Kalevi Moisio

27
Kivijärven ensimmäinen 

kunnanvaltuuston puheenjoh-
taja oli:

a) Jalmari Leppänen  b) 
O.E.Varvikko  c) Heikki Kotilai-
nen

28
Kivijärven itsenäinen seura-

kunta oli:
a) yhtä vanha kuin kunta  b) 

nuorempi kuin kunta  c) van-
hempi kuin kunta

29
Kannonkoski irtautui Kivi-

järvestä omaksi kunnaksi vuon-
na:  a) 1924   b) 1934  c) 1944

30
Vuonna 1886:  a) Kivijärven 

kunta perustettiin  b) oli nälkä-
vuosi  

c)  Kivijärvellä solmittiin 120 
avioliittoa

31
Kaskenpoltto oli pitkään 

Kivijärvellä tärkein viljelyme-
netelmä.  Kunnan 20-juhlavuo-
tena kokonaissadosta saatiin 
kaskista noin: a) 40 %  b) 10 %  
c) 1 %

32
Kivijärven ensimmäinen 

matkustajalaiva oli:  a) Sorsa   b)  
Riikka  c) Taina

33
Linja-autoliikenne alkoi Ki-

vijärvellä: a) 1915   b) 1925   c) 
1935

34
Kivijärven ensimmäiset 

kauppapuodit perustivat 1871 
Gustav Heikel ja Johan Anjelin. 
Gustav Heikel:  a) menestyi hy-
vin ja rakennutti Säästöpankin 
kohdalle komean kauppakarta-
non  b) myi kauppansa Sanilal-
le ja perusti Tuuriin sittemmin 
maineikkaan kyläkaupan  c) 
muutti velkaantuneena pois 
paikkakunnalta

35
Kivijärven ensimmäinen 

kunnalliskoti perustettiin:
a) Peltokankaan taloon  b)  

Ahon taloon  c) Kannonkosken 
Kivikolle

36
Hoikanperän ja Heinolahden 

koulut  lakkautettiin keväällä:  
a) 1988  b) 1993  c) 1998 

37
Kivijärven lentokentän pääl-

lystetty kiitorata on:  
a)  900 x 23 metriä  b)  600 x 

60m   c)  1200 x 80m

38
Tainionmäen koulussa on 

oppilaita tällä hetkellä noin:  a) 
160  b) 180  c) 210 

39
Kivijärven kunnan veroäyri 

on: a)  18,5  b) 19,0  c) 19,5

40
Kivijärven kunnan vuoden 

2007 yrittäjä on: a)  Sähköins.tst. 
Risto Piispanen  

b)  Kuljetusliike J.R Hakka-
rainen   c) Traktorihuolto Kaup-
pinen

41
Hannunkiven Lomakylässä 

on mökkejä:  a) 26    b)  36  c) 46  

42
Ravintola Järvenhelmi on 

kunnan organisaatiossa:
a) teknisen toimen   b) perus-

turvan  c)  terveyskeskuskun-
tayhtymän alainen

43
Kivijärven talous- ja velka-

neuvonnan palvelut ostetaan:  a) 
K-S:n osuus-pankilta  b)  Italian 
mafialta  c) Jyväskylän seudun 
talous- ja  velkaneuvonnalta

44
Sivistystoimenlautakunnan 

puheenjohtaja on:
a) Timo Leppänen   b)  Ilari 

Kotilainen  c)  Olavi Hakkarai-
nen

45
Kivijärven kotiseutulaulu al-

kaa sanoin:
a) Nään Kivijärven...  b) Sua, 

kotiseutu...  c) Männikkömetsät 
ja . . .

46
Leppänen on Kivijärvellä 

yleinen sukunimi. Heitä on 
täällä kirjoilla n. a) 50  b) 80  c) 
100

47
Kivijärvellä on tänä vuonna 

vähintään 90v. täyttäviä miehiä:  
a)  1   b) 5   c) 10

48
Länttä-Tenholan yhteismet-

sä täytti 2007: a) 100  b) 120  c) 
140 vuotta

49
U u d e n v u o d e n p u h e e n 

2007/2008 Keskuspuistossa piti:
a) valtuuston puh.joht. 

Markku Kinnunen   b)  hallituk-
sen puh.joht. Sirkka Kauppinen   
c) hallituksen puh.joht. Markku 
Kinnunen

50
Anne Kalmari valittiin edus-

kuntaan:  a) 4266   b)  6266  c) 
8266  äänellä

Oikeat vastaukset sivulla 44
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viiden Kunnan Sanomat vuonna 1988

TAMMIKUU

Oikeusministeri Matti Loue-
koski vieraili Kivijärven kun-
nassa.

Kivijärven kunnan edusta-
jiksi Suomenselän messujen 
messutoimikuntaan nimettiin 
Mikko Hakkarainen, Aarno 
Väänänen, Jussi Hakkarainen ja 
Eero Voutila.

Matalasalmeen rakennetaan 
venevalkama Peltokankaan 
asukkaita varten.

Kivijärven Rantahotellin 
uusina yrittäjinä ovat kinnula-
laiset Sirkka-Liisa ja Lauri Tuik-
kanen.

Sosiaali- ja terveysministeri 
Helena Pesola vierailee Kivijär-
vellä ja Kyyjärvellä.

Lääninhallitus on rauhoitta-
nut Kivijärvellä sijaitsevan Hii-
denpuron lehtoalueen sekä seit-
semän kivijärveläistä ikihonkaa 
luonnonmuistomerkeiksi.

S-Market Kivikanto avaa 
ovensa täysin uusituissa tilois-
sa. Kauppiaana jatkaa talossa 
kuusi vuotta johtotehtävissä 
toiminut Paavo Pekkarinen.

Metsästysseura Tiiron Jah-
timiehet ry on ehtinyt 20 vuo-
den ikään. Jäseniä seurassa on 
tällä hetkellä 45. Metsästäjäin 
Keskusjärjestön pronssisen an-
siomerkin sai Lauri Sorsamäki 
ja viiri ojennettiin Tauno Liima-
taiselle .

HELMIKUU

Uuden kirjaston ja liikuntati-
lan rakentaminen on edistynyt 
harjakaisvaiheeseen. Rakennus 
valmistuu toukokuun lopulla.

Kunnanjohtaja Reijo Miet-
tinen on sanoutunut irti viras-
taan 15.6.88 lukien. Hän siirtyy 
Taivalkosken kunnanjohtajaksi.

Potkukelkkaviestissä Mul-
tialla Kivijärveä edustavat Eija 
Salonen, Marita Kemppainen, 
Risto Holm ja Pentti Villman.

Sompalan postia ei lakkau-
teta, vaan se saa jatkaa toimin-
taansa toistaiseksi.

MAALISKUU

Kivekkäiden jääkiekkojouk-
kue voitti viikonvaihteessa pe-
latun 1. Kivicup- turnauksen. 
Mukana olivat Limingan Kiek-
ko, Oulaisten Kiekko-Ketut 2 ja 
Perho HT. Kivekkäiden parhaa-
na palkittiin Janne Paananen ja 
turnauksen pistepörssin voitti 
Markku Sepponen, joka teki 
neljä maalia ja antoi neljä maa-
liin johtanutta syöttöä.

Keuruulainen Aku Hurme 
perustaa karamellitehtaan Kivi-
järvelle entisen kalanjalostuslai-
toksen halliin. Yritys tarvitsee 
aluksi puolenkymmentä työn-
tekijää .

Kivekkäiden nuoret voittoi-
sia kotiladuillaan VII Kivijärvi-
hiihdoissa. Voiton veivät mm. 
Marjo-Riitta Hankajoki, Jani 
Paananen, Susanne Paananen, 
Jarkko Hankajoki ja Mika Paa-
nanen.

Heikki Kotilainen perusti 
kuvapalvelu- ja valokuvaustar-
vikeliikkeen Migman. Myyn-
nissä on myös kelloja ja koruja, 
kaiverruksia tehdään sekä maa-
hantuontina korukivenhionta-
laitteita ja valukivituotteita.

Kunnanjohtajan virkaa haki 
määräaikaan mennessä 11 hen-
kilöä, kunnanhallitus on päät-
tänyt kuitenkin julistaa viran 
uudelleen auki 15.4 asti.

Mika Paananen hiihti kultaa 
18.3 Rukalla pidetyssä koulu-
laisten SM-kilpailuissa ylä-as-
teen poikien 5 kilometrillä.

Työttömiä 9,2 %, 75 henkilöä, 
miehiä 63, naisia 12

HUHTIKUU

Kuivaniemen koululaiset 
ahersivat malminetsinnässä 
viime vuonna. Nyt on meneil-
lään malmimanian jälkihoito 
ja järjestäjänä on osuuspankki-
järjestö. Kisan voitti Sanna Vill-
man, toisena Klaus Puranen ja 
kolmantena Susanne Paananen. 
Kauneimman kiven löysi Tuo-
mas Villman.

Kivijärven Metsänhoitoyh-
distys täytti 50 vuotta. Jorma 
Puranen on koonnut historiikin 
yhdistyksen toimintavuosista.

Asunto Oy Tiaisniemen kol-
me rivitaloa nousivat harjakor-
keuteen 27. huhtikuuta.

Kansalaisopiston näyttely 
avoimien ovien päivänä oli val-
tuustosalilla. Kävijöitä oli n.150.

SPR:n Kivijärven osasto 
järjesti eläkeläisten palvelupäi-
vän, johon osallistui reilut 80 
ihmistä. Tervetulosanat lausui 
osaston puheenjohtaja Urho 
Savola, vanhenemisesta puhui 
psykologi Kirsti Pollari, tau-
kojumppaa veti Jari Pekkanen 
sekä sairaalan väki ja Pirkko 
Salometsä leikkasivat ja kam-
pasivat hiuksia.

TOUKOKUU

Joensuulainen Markku 
Kauppinen on valittu kunnan-
johtajaksi. Kunnanhallitus oli 
esityksessään yksimielinen, 
mutta kunnanvaltuustossa asia 
aiheutti kuitenkin vilkkaan kes-
kustelun, toiseksi ehdokkaaksi 
nousi nykyinen kunnansihteeri 
Matti Uotinen. Äänestyksessä 
Markku Kauppinen sai 19 ään-
tä, Matti Uotinen 2.

Kirkkokuoro täytti 70 vuot-
ta. Kunniajäseniksi kutsuttiin 
Sanni Keikkonen ja Kalervo 
Hirvonen.

Vajaan vuoden toiminut lap-
pajärveläinen Viita-ahon Kuto-
mon kerimö lopettaa toimintan-
sa Kivijärvellä 24.5. Työttömäksi 
jää viisi naista ja yksi mies.

Kivekkäät on myynyt seu-
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rantalonsa Suomelan Kivijärven 
kunnalle. Valtuusto hyväksyi 
kauppakirjan, jolla 5 000 neli-
ön tontilla sijaitseva rakennus 
siirtyi 100 000 markan hinnasta 
kunnan omistukseen.

Viides Suomenselän Erä-
vaelluskilpailu pidettiin, lähtö 
Koirasalmen kämpältä ja n. 25 
kilometrin reitti kulkee Ahven-
lammen ja Tikkalammen kautta 
Kinnulan koulukeskukseen. Ki-
vijärveltä lähtijöitä 12 henkilöä.

Kivijärven Säästöpankki 
täytti 90 vuotta.

Liikuntasihteeriksi valittiin 
Tommi Parkkinen Heinolasta. 
Liikuntasihteeriksi haki seitse-
män henkilöä.

Kirkonkylässä aloitti teks-
tiilien erikoisliike Heinäsirkka. 
Merkkivaatteita lapsille ja ai-
kuisille sekä nuorisolle farkku-
asuja tarjoavan kaupan perusti 
Sirkka Kauppinen.

KESÄKUU

Kivijärven Osuuspankki 
myönsi tuhannen markan sti-
pendin Mika Paanaselle. Hän 
menestyi Suomen mestaruuden 
arvoisesti Koululiikuntaliiton 
SM- hiihtokisoissa.

Kivijärven sotaveteraanit 
ja sotainvalidit hankkivat yh-
teiseksi kokoontumispaikaksi 
ennen partiomajana toimineen 
rakennuksen Petäjälahden 
rannalta. Uudeksi nimeksi tuli 
Veljesmaja ja se kunnostettiin 
talkoovoimin.

Matkailuneuvojana kesän 
ajan toimii 20-vuotias Mirja 
Leinonkoski. Hän on opiskellut 
talven Keski-Pohjanmaan Opis-
tossa Kälviällä matkailulinjalla.

Valtakunnallisessa mal-
minetsintäkilpailussa Ahti 
Poikolainen sai 2 000 markan 
tunnustuspalkinnon Karstulas-
ta löytämällään kalimaasälpä-
näytteellään. Kilpailun järjesti 
Geologinen Tutkimuslaitos ja 
osuuspankkijärjestö.

Valtuuston kokouksen yhte-
ydessä ojennettiin kunnanhal-

lituksen puheenjohtaja Mikko 
Hakkaraiselle Suomen Leijonan 
Ritarikunnan ansioristi. Hak-
karainen on toiminut pitkään 
kunnallispolitiikassa.

Pekka Kotilaisen pitämä 
Sompalan kyläkauppa täytti 35 
vuotta.

HEINÄKUU

Suomenselkä-messut pidet-
tiin Kivijärvellä 9.-10.7 1988. 
Messuilla kävi noin 3 000 hen-
keä. Juhlapuheen piti maaherra 
Kalevi Kivistö.

Kivijärvi-päivien yhteydes-
sä järjestettiin Wäinö Havas-ilta. 
Tänä vuonna tuli kuluneeksi 
90 vuotta entisen kirkkoherran 
syntymästä.

Kivijärven seurakunnan 
asiakirjat mikrokuvataan. Näin 
seurakuntalaisille tulee mah-
dollisuus nähdä kaikki mahdol-
linen asiatieto aina 1737 vuo-
desta lukien.

Opetusministeri Anna-Liisa 
Piipari vieraili Talviaislahden 
kesäjuhlilla .

Kivijärvi-viikon aikana jär-
jestettiin nuortenilta Kaivohuo-
neen torilla. Kivijärveläisten 
oma bändi Markku Kinnunen, 
Jorma Oinonen ja Jouni Oino-
nen musisoi. Vierailevana so-
listina lauloi Perhon tyttö Merja 
Tyynelä.

ELOKUU

Heitjärven koulun 
va.virkaan valittiin yo Leila 
Holm, Kuivaniemen va.virkaan 
yo Olli Hanski, peruskoulujen 
yhteiseksi erityisopettajaksi vä-
liaikaisesti Huk Maire Eskola 
ja yläasteen yleisten aineiden 
va.virkaan Huk Ritva Koivisto.

Kivi järvi- tennisturnaus 
järjestettiin nyt toisen kerran. 
Mestaruuden vei Esa Keikko-
nen, toisena Esa Kainulainen 
sekä jaettu kolmas sija Pentti 
Keikkonen ja Tapio Sorsamäki.

Tiironkyläläiset perustivat 
oman kylätoimikunnan. Pu-

heenjohtajaksi valittiin Maija 
Kähärä ja varapuheenjohtajaksi 
Keijo Perälä. Toimikunnan jäse-
niksi valittiin Matti Minkkinen, 
Tyyne Pasanen, Tauno Liimatai-
nen ja Tapani Kotilainen. Perus-
tavaan kokoukseen osallistui 23 
henkilöä.

Työttömiä 7,5 %, 61 henkilöä, 
miehiä 41, naisia 20.

Posti Kivijärvi 100 vuotta 
juhli merkkipäiväänsä uusissa 
toimitiloissa Kivijärven Ta-
louskauppa ky:n yhteydessä. 
Pääpostissa työskentelevät pos-
tivirkailijat Ritva Sekki ja Ma-
ria Siikamäki, postia kantavat 
Maija Koivisto, Kalevi Holm 
ja Ahti Kainulainen. Sompalan 
kyläpostia hoitaa Ilmi Pölkki ja 
Lokakylän Kirsti Pekkarinen.

SYYSKUU

Liikuntatilaan valmistui 
nykyaikainen n. 90 neliön kun-
tosali, jonka laitteet täyttävät 
vaativammankin harrastajan 
toiveet.

Uusi kirjasto otettiin käyt-
töön 1.9. Avajaispäivänä kävi-
jöitä oli  400-500. Kirjoja on 17 
000, äänilevyjä on 550 ja ääni-
kasetteja 250. Kirjastotoimen 
johtajana on Liisa Heikinhei-
mo ja kirjastovirkailijana Tuire 
Vesterinen. Kirjasto on auki 30 
tuntia viikossa.

Keski-Suomen Sotaveteraa-
nipiirin kolmas kirkkopyhä 
järjestettiin Kivijärvellä. Siihen 
osallistui  500 sotaveteraania ja 
veteraaninaista.
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viiden Kunnan Sanomat vuonna 1988

LOKAKUU

Kivijärvi juhli 120-vuotis-
taivaltaan. Juhlassa puhuivat 
kulttuuriministeri Anna-Liisa 
Piipari, kunnallisliiton pu-
heenjohtaja Mikko Jokela, Kes-
ki-Suomen lääninhallituksen 
kansliapäällikkö Vilho Hirvi ja 
Kivijärven kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Aaro Leppänen. 
Juhlassa jaettiin 96 ansiomerk-
kiä ja viihteellisestä puolesta 
vastasivat Kivijärven Peliman-
nit sekä Kivijärven Mieslaulajat 
Varpu Variksen johdolla. Yläas-
teen oppilaat esittivät amerik-
kalaisen neliötanssin, jonka oli 
ohjannut Ritva Koivisto. Juhlan 
juonsi koulutoimenjohtaja Kau-
ko Jokisalo.

Uusi vesiverkko kolmelle 
kyläkunnalle; Puralankylälle, 
Hoikanperälle ja Lahdenperäl-
le. Vaikutusalue kattaa noin 100 
taloutta.

Kolmen kuukauden pitui-
nen ammatinharjoittajakurssi 
alkoi Kivijärvellä, järjestäjänä 
Kiipulan ammatillinen kurssi-
keskus Turengista, osallistujia 
kahdeksan henkilöä.

Nälkäpäivänä keräsi SPR:n 
Kivijärven osasto hernekeitolla 
ja keräyksellä rahaa yhteensä 5 
854 markkaa. Keittoa myytiin 
250 litraa.

Pohjola-Norden järjesti kir-
jastossa yhteispohjoismaisen 
näyttelyn ”Valokuvia Pohjolas-
ta”.

MARRASKUU

Viime vuoden tilinpäätös 
osoittaa, että Kivijärven kunnan 
tulot olivat 37 128 260 markkaa 
ja menot 37 118 558 markkaa. 
Ylijäämää kertyi siten 9 671 
markkaa. Kunnalla on velkaa 
nyt 14,6 miljoonaa. Kunnallis-
veroäyrin hinta on edelleen 18 

penniä.
Kunnansihteeri Matti Uo-

tiselle valtuusto myönsi eron 
virasta, kuten myös sosiaalisih-
teeri-lastenvalvoja Riitta Uoti-
selle. Perhe muuttaa Laitilan 
kaupunkiin.

Kivijärvi potee työvoimapu-
laa; avoinna on 10 työpaikkaa, 
joihin ei ammattitaitoista työ-
voimaa löydy kortistosta. Työt-
tömyysprosentti on seitsemän, 
työttömiä 55–60. 

Kivijärvellä perustettiin nuo-
risokuoro, johon ilmoittautui 
seitsemän yläasteen oppilasta 
ja muita nuoria. Vetäjänä toimii 
Ring Music Oy:n tuotantojohta-
ja Markku Suominen.

Seurakuntatalolla konsertoi 
gospelmuusikko Tarvo Laakso 
Vaajakoskelta.

Leukun yksityistien tienhoi-
tokunta on rakennuttanut Leu-
kunjoen ylle uuden puusillan, 
jonka pituus on 10,8 metriä ja 
leveys 4,5 metriä. Työn urakoi-
vat Javema Ky eli Jari ja Veikko 
Pekkarisen työporukka, maan-
siirtotyöt teki Varma Hämä-
läinen ja soran paikalle ajoivat 
Ruusuvirran autoilijat.

Mattoaines Oy on toiminut 
Kivijärvellä syyskuun alusta 
lähtien ja työllistää neljä henki-
löä. Yritystä johtaa alajärveläi-
nen Matti Hurme.

Joensuun kaupunginhallitus 
vierailee Kivijärven kunnassa 
17. marraskuuta.

JOULUKUU

Kivijärvellä on aloittanut 
uusi tilitoimisto Suomenselän 
Tilipalvelu Oy, jonka toimis-
tonhoitajana työskentelee Esa 
Leppänen.

Kivijärven vuoden yrittäjäk-
si valittiin Suomenselän Puu 
Oy:n ja Kime Oy:n vantaalainen 
johtaja Jaakko Paakkanen, 64. 

Hänen yrityksensä ovat merkit-
täviä työllistäjiä. Suomenselän 
Puussa työskentelee 30 henki-
löä ja Kimessä 20.

Suomen 71. itsenäisyyspäi-
vää juhlittiin Kivijärvellä muis-
tellen erityisesti kotirintaman 
tapahtumia. Kulttuurilautakun-
nan järjestämään juhlaan kut-
suttiin henkilökohtaisesti kaik-
ki yli 65-vuotiaat kivijärveläiset 
naiset. Irja Kinnunen haastatte-
li ja omakohtaisia kokemuksia 
kertoivat Kaisa Sagulin, Sigrid 
Kotilainen, Aira Pohjonen ja 
Anna Hakkarainen.

Kunnansihteeriksi valittiin 
yhteiskuntatieteiden kandi-
daatti Juha Myyryläinen. Ää-
nestyksessä Myyryläinen sai 
18 ääntä, Matti Puranen kaksi 
ääntä ja Taina Kokkinen yhden 
äänen. Paikkaa haki kaksitoista 
henkilöä. Sosiaalisihteeri-las-
tenvalvojaksi valtuusto valitsi 
sosiaalitarkkaaja Heli Vertasen.

Kunnanvaltuuston viimei-
sen kokouksen yhteydessä 
muisteltiin menneitä ja jaettiin 
joulupaketteja lähteville. Val-
tuuston puheenjohtaja Aaro 
Leppänen lopettaa yli 30 vuotta 
kestäneen kunnanvaltuutetun 
roolin. Valtuuston puheenjoh-
tajana hän on toiminut yli 20 
vuotta. Lopettajia olivat myös 
Voitto Hakkarainen, Olavi 
Holm, Heimo Jämbäck, Matti 
Kajuutti, Matti Kinnunen ja 
Ahti Salmi .

Kunta aikoo muistaa raha-
lahjalla ja kunniakirjalla niitä 
lapsia, jotka syntyivät 120-vuo-
tisjuhlavuonna.

Työttömyysaste 24,0 %.    

Toim. Sirpa Pakarinen 
kuvat Kauko Jokisalo

KIVIJÄRVI-TIETOKILPAILUN OIKEAT VASTAUKSET: 
1.AC, 2.C, 3.A, 4.B, 5.ABC, 6.B, 7.B, 8.C, 9.C, 10.B, 11.C, 12.AC, 13.AC, 14.B, 15.C, 16.B, 17.C, 18.A, 19.A, 
20.B, 21.AC, 22.B, 23.A, 24.B, 25.B, 26.B, 27.A, 28.C, 29.B, 30.AB, 31.C, 32.B, 33.B, 34.C, 35.B, 36.C, 37.A, 
38.B, 39.B,  40.B, 41.B, 42.A, 43.C, 44.B, 45.B, 46.A, 47.A, 48.B, 49.A ja 50.C.
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K alakeittoa syödes-
sä ei saa koskaan 
käyttää lusikoi-

ta. Kalat samoin kuin perunat 
ovat veitsellä ja sormien avulla 
suuhun ahdettavat, liemi ryy-
pättävä. Kerran kulkiessani 
Kivijärvellä sain erään talon 
emännältä tietää sen tarkoituk-
sen. Kun pyysin lusikkaa, selitti 
emäntä asian suoraan: ”Meijän 
voaer jos voan soa sen nähä, 
että kalakeittoo lusikalla syy-
vään, on se niin vihanen, että -.” 
Kun kysyin tuon ankaran vaa-
rin vihan syytä näin joutavista 
asioista, jatkoi emäntä: ”Voaer 
on näet vielä noit vanahuuven 
ukkoja ja pelekeä, että jos lusik-
ka pannaan kalakeittoon, on se 
sama, jos viskoes kiven järvessä 
olevaan muikkuparveen, jota 
aijotaan appaaseen kierteä”. 
Kun en millään muotoa tahdo 
kadehtia kenenkään kalaonnea, 
sain Kivijärven emännältä sen 
hyvän neuvon, että pistää aina 
kynteni kalakeittokuppiin. 

Mutta lintua syödessä ei 

enää tarvita mitään sääntöjä 
noudattaa, kun kerran lintu on 
kuppiin saatu. Vaan siivotessa 
on vanhoilla tarkka vaari pidet-
tävänä siitä, ettei pisaraakaan 
verestä saa koira maistaa. Suo-
let ja sorkat mitkä vaan ei syö-
täväksi kelpaa, ovat kaikki tar-
koin poltettavat; koira vaan jos 
näistä siivouksista saa maistaa, 
silloin ei säily lintu haaskoil-
ta pyydyksissä. Samoin ovat 
syödessä linnun luut piteltävät, 
ettei koirat ja kissat pääse nii-
tä ratustelemaan, ne korjataan 
kiireimmän kautta ja nakataan 
uunin perille. 

Karjaa ensi kerran keväällä 
ulos laitettaessa on emännäl-
lä paljon temppuja tehtävinä. 
Lehmille laitetaan ensimmäiset 
palat erityistä ainesta. Lehmäin 
ulos mennessä navetasta on 
emännän hankittava itselleen 
sopiva tila sellaisesta paikasta, 
että joka lehmä tulee kulkemaan 
hänen alitsen-
sa, ja isännän 
housuilla on 
hänen hosut-
tava kutakin 
lehmää, samal-
la kehoittaen 
sitä hakemaan 
h ä n t ä ä n s ä . 
Paimenten kas-
teleminen ensi 
kertaa keväällä 
paimenesta tul-
tua lienee myös 
saanut alkunsa 

taika-uskoisuudesta, vaikka 
sitä nykyinen sukupolvi käyt-
tää enimmiten huvin vuoksi.

Kaikki nämät temput ovat 
vanhain ”konstia” ja nuoret 
niillä useinkin nauravat, mutta 
tekevät he niitä itsekin. Esim. 
melkein joka pojan, jota vaan 
aikoo käydä yöjalassa, on vält-
tämätön oppia, koiran hauk-
kumista estääkseen, erityiset 
noitumissanat. Saman asian 
ajaa pieni ”konstikin.” Pojalla 
on nuotan kives, joka on ollut 
kolme vuotta käytännössä. Kun 
koira vaan on makuulla, ettei 
tuuli pääse sen alitse käymään, 
eli jos se on huoneessa, ei tarvit-
se sen enempiä ”konstia” kuin 
viskata tämä kives koiran, eli 
huoneen yli, jossa koira on, niin 
ei se hauku, vaikka hännästä 
vetäisi .

toim. Enni Leppänen, 9. lk

KANSAN	TAPOJA	
LÄNSI-SAVOSTA

9. luokkalaiset Enni Leppänen (vas.) ja Ella-Annika 
Isokangas osallistuivat tet-viikollaan lehden tekoon.

Vanhat lehtiartikkelit ovat omanlaisensa 
aarrekokoelma. 24.9.1887 ilmestyneessä Sawo-lehdessä 
kommentoidaan kivijärveläistä tapaa syödä kalakeittoa, 
samoin kuin muitakin uskomuksia lintujen käsittelystä ja 

yöjalassakäynnistä karjan päästämiseen laitumelle. 
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Keski-Suomen Kivijärven konttorin täyttäessä 80 vuotta me kivijärviset saimme nauttia 
taas laadukkaasta mieskuoro-konsertista, kun Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit 

pistivät parastaan 2.11.2008 Liikuntasalissa. 80-vuotishistoriikki muistuttaa mieliimme, 
mistä kaikki alkoi ja mitä kaikkea pankkirintamalla on tapahtunutkaan.

KAHDEKSAN	
VUOSIKYMMENTÄ	

KIVIJÄRVEÄ	
RAKENTAMASSA

Taustaa

S uomen ollessa 
1900-luvun alussa 
vielä Venäjän kei-

sarikunnan autonomisena suu-
riruhtinaskuntana, olot olivat 
meillä muuhun Eurooppaan 
nähden sangen kehittymättö-
mät .

Noin 90 % Suomen noin 2,5 
milj. kansasta asui vielä maaseu-
dulla, ja 70 % väestöstä sai toi-
meentulonsa tavalla tai toisella 
maa- ja metsätaloudesta. Tilat 
olivat nykymittapuun mukaan 
sangen pieniä, kolmannes alle 
viiden ja puolet alle kymmenen 
peltohehtaarin tiloja. Metsää 
oli jonkin verran, mutta puun 
kysyntä ja hinta vielä heikkoa. 
Kehityksen jarruna oli kaikilla 
aloilla pääomapula, erityisesti 
maaseudun pienviljelmillä.

Osuustoiminnan isäksi sa-
nottu, Helsingin yliopiston 
rahastonhoitaja ja historian do-
sentti Hannes Gebhard, oli opin-
tomatkoillaan Keski-Euroopas-
sa tutustunut osuustoimintaan. 
Gebhard vakuuttui sen olevan 
yksi ratkaisu Suomenkin kan-
santalouden ja erityisesti maa-

talouden kehittymiseen. 
Hannes Gebhard oli yhtenä 

aktiivisimmista perustamassa 
osuustoiminta-aatetta mark-
kinoivaa Pellervo-seuraa loka-
kuun 2. päivänä 1899. Hänestä 
tulikin seuran ensimmäinen 
puheenjohtaja. Pellervo-seuran 
ensimmäisessä tehtävänmää-
rittelyssä oli kohta, jossa sitä 
velvoitettiin ”valmistelemaan 
kysymystä osuuslainarahastos-
ta”, joka oli sitten alku osuus-
kassatoiminnalle.

Vuonna 1902 perustettiin 
Osuuskassojen Keskuslainara-
hasto, josta tuli myöhemmin 
perustettujen osuuskassojen 
keskuslaitos, johtajanaan tässä-
kin Hannes Gebhard.

Ensimmäisten osuuskas-
sojen perustaminen aloitettiin 
Pellervo-seuran konsulenttien 
opastuksella samana vuonna. 
Ensimmäisenä rekisteriin ehti 
Liedon Pitäjän Osuuskassa 
6.3.1903.

Keski-Suomen ensimmäinen 
osuuskassa, Nisulan ja Syrjälän 
Osuuskassa, perustettiin Ni-
sulan talossa 16.8.1903 ko. suur-
tilan omistajan, Aatos Schildt´in 
ja muiden aktiivisten toimesta. 

Pylkönmäen Osuuskassa oli 
toinen Keski-Suomessa perus-
tettu osuuskassa, perustamis-
vuosi 1904.

Osuuskassan perustaminen

Maamme ensimmäisten 
osuuskassojen perustamisesta 
oli kulut jo neljännesvuosisata, 
ennen kuin osuuskassatoimin-
taan innostuttiin Kivijärvellä. 
Kivijärven kirkonkylässä oli jo 
silloin toimiva Kivijärven Sääs-
töpankki. Ilmeisesti silloin ei 
nähty tarvetta perustaa pank-
kia kirkonkylälle, vaan kuvaan 
astuivat tässä asiassa Kivijärven 
itäpuolisten kylien, Talviaislah-
den ja Lokakylän asukkaat.

Sinne oli kantautunut tietoja, 
että lähes kaikissa Keski-Suo-
men kunnissa oli jo perustettu 
omia osuuskassoja, jossain pitä-
jissä jopa useitakin ns. kyläkas-
soja, maaseudun olojen kehittä-
miseksi ja väestön toimeentulon 
parantamiseksi.

Näille Kivijärven kylille lii-
kenneyhteydet muodostuivat 
lähinnä vesiteitse Kivijärveä 
pitkin ja talviaikaan jääteitse. 
Maanteitä kylille ei vielä noihin 
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aikoihin ollut. Tuolloin järvi oli 
yhdistävä tekijä, nykyään se on 
rajoittava tekijä. Ehkä etäisyy-
det kirkonkylään olivat yksi syy, 
kun näiden kylien johtavat hen-
kilöt päättivät perustaa omalle 
puolelle järveä osuuskassan. 
Oman pankin myöntämien 
lainojen avulla parannettaisiin 
tilojen elinkelpoisuutta ja maa-
talouden kehitystä toimialueel-
laan.

Kivijärvellä osuuskassa-aja-
tuksen herätteli aktiivinen toi-
mija ja puuhamies, pienviljelijä 
Matti Kumpulainen Talviaislah-
delta. Hän kierteli taloissa ker-
toen osuuskassoista ja niiden 
toiminnasta saamaansa tietoa 
sekä osuuskassan tuomista 
mahdollisuuksista kehittää pi-
täjällä pienviljelystiloja ja nii-
den asukkaiden toimeentuloa.

Matti Kumpulaisen toimeli-
aisuuden tuloksena asiasta in-
nostuneita Talviaislahden asuk-
kaita kokoontui Vipulahden 
taloon 18.11.1928. Ilmapiiri oli 
innostunut ja tavoitteena saada 
Kivijärven itäpuolelle oma ra-
halaitos. Vilkkaan keskustelun 
pohjalta päätettiin perustaa 
Kivijärvelle oma osuuskassa. 
Valitettavasti tuosta ensimmäi-
sestä ”perustamiskokoukses-
ta” ei ole säilynyt jälkipolville 
mitään pöytäkirjaa. Tiedot 
tästä tilaisuudesta on kerätty 
paikalla olleiden perustajajä-
senten muistitietojen mukaan. 
Tiedämme vain, että ainakin 

Matti Kumpulainen oli paikal-
la, muista osanottajista ei ole 
tietoa. Tilaisuuden jälkeen vie-
tiin tietoa tehdystä päätöksestä 
välittömästi naapurikylään, Lo-
kakylälle. Lokakylän miehet pi-
tivät viikon kuluttua 25.11.1928 
oman kokouksen Siikalan talos-
sa, ja ”päättivät liittyä jäseniksi 
Kivijärven Kuivaniemen Osuus-
kassaan sääntöjen mukaisesti”, 
kuten pöytäkirjassa sanotaan. 
Lokakylän kokouksen pöytä-
kirja on säilynyt. Sen oli laatinut 
talollinen, Saihoniemen isäntä 
Ilmari Toikkanen. Lisäksi pai-
kalla olivat ainakin Kannaksen 
isäntä Juho Poikolainen, Hiito-
lan isäntä Matti Puranen ja Rau-
halan isäntä Eino Villman.

”Alku aina hankalaa” tote-
si osuuskassanhoitaja Tauno 
Puranen ensimmäisessä vuosi-
kertomuksessaan. Hiitolan ta-
lossa ensimmäinen viralliseksi 
osuuskuntakokoukseksi tar-
koitettu kokous meni uusiksi, 
koska pöytäkirjaa laadittaessa 
ei ollut huomioitu ihan kaikkia 

”parakraaffeja”. Toiseen koko-
ukseen, joka pidettiin 26.5.1929, 
oli kutsuttu alueen osuuskas-
sojen tarkastaja Nestor Suortti 
pöytäkirjan pitäjäksi. Tällä 
kertaa kaikki pykälät olisivat 
asianmukaisia ja osuuskassa 
saataisiin rekisteriin.

Perustamisasiakirjoista sel-
viää, että vaikka osuuskassa sil-
loin perustettiin lähinnä maata-
louden kehittämistarpeisiin, oli 

perustamissa mukana laajalti 
muitakin silloin tärkeitä am-
matinharjoittajia kuten puusep-
pä, suutari, ompelija ja tietysti 
maatalouden harjoittajia, kuten 
talollinen, pienviljelijä, vuok-
raaja ja palstatilallinen. Perus-
tamisasiakirjan allekirjoittivat 
kaikkiaan 40 Kuivaniemen ky-
län asukasta ja siksi kai osuus-
kassan nimeksikin tuli Kivijär-
ven Kuivaniemen osuuskassa.

Vahvistettujen sääntöjen 
mukaan ”osuuskassan tarkoi-
tuksena on jäsentensä elinkei-
non edistämiseksi tarjota heille 
tilaisuus säästöjensä turvalli-
seen sijoittamiseen ja kartutta-
miseen sekä tyydyttää heidän 
luotontarvettaan harjoittamalla 
talletus-, luotonanto- ja muuta 
rahaliikennettä”. Ensimmäisen 
hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin luonnollisesti osuus-
kassan aktiivinen ideoija Matti 
Kumpulainen ja varapuheen-
johtajaksi Sulo Paananen. En-
simmäiseksi kassanhoitajaksi 
hallitus valitsi 26.5.1929 pitä-
mässä kokouksessaan Tauno 
Purasen. Hän hoitikin tätä toin-
ta ansiokkaasti vuoteen 1952 
asti, jolloin osuuskassa siirtyi 
Kivijärven kirkonkylälle.

Luottoja myöntämään

Uusi osuuskassa sai Osuus-
kassojen Keskuslainarahastolta 
50 000 (anottiin 100 000) mar-
kan luoton, josta sitten myön-

(yllä) Hiitola
(oikealla) Osuuspankin ensimmäiset toimitilat kirkonkylällä:
1. Pitkäsen talo, 2. Kahvitupa, 3. Hiekkakangas
Kuvat osuuspankin kokoelmasta.
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nettiin lainoja eri tarkoituksiin. 
Laina n:o 1 oli 1 000 markan 
suuruinen ja sen myönnettiin 
heinäkuulla 1929 ”uuden pel-
lon kuokkimiseen”. Kaikkiaan 
ensimmäisenä toimintavuonna 
myönnettiin 14 velkakirjalainaa, 
joiden tarkoitukset vaihtelivat 
tilan ostosta ja uudisraivauk-
sista nuotan hankintaan. En-
simmäisen talletuksen tilille N:
o 1 teki hallituksen talollinen, 
Hiitolan talon isäntä Matti Pu-
ranen 1.lokakuuta 1929. Talle-
tussumma oli 22 300 markkaa.

Ensimmäinen toimipaikka 
oli Hiitolan talon peräkammari, 
jossa osuuskassa oli auki joka 
kuukauden viimeinen lauantai 
klo 11.00-14.00. Käytännössä 
asiointi tapahtui kuitenkin sil-
loin, kun asiakas sattui asialle 
tulemaan. Alussa toimistoväli-
neet olivat hyvin yksinkertaiset, 
mustekynä ja kolme sidottua 
kirjaa. Vuonna 1934 hallitus 
päätti hankkia osuuskassalle 
laskukoneen ja kassakaapin.

Tuskin oli osuuskassatoimin-
ta päässyt alkuun, kun lainoja 
tarvittiinkin sangen kipeästi. 
1930-luvun lama oli juuri alka-
massa ja lainakysyntä oli vilkas-
ta. Laman aikana talletukset ei-
vät pankissa juuri lisääntyneet, 
vaan lainat myönnettiin Kes-
kuslainarahaston luottojen tur-
vin. Ja kun lamasta oli selvitty, 
syttyivät talvi- ja jatkosota, joi-
den aikana pankkitoiminta oli 
hiljaista. Hallituskin kokoontui 
vain tarvittaessa, harvakseltaan, 
ja olihan pankinjohtajakin rin-

tamalla. Tauno Puranen kertoi, 
että vaikka hän yritti perustella 
lomaa osuuskassan hoitotehtä-
villä, esimiehet ilmoittivat vain, 
että ”lainanottajat saavat nyt 
odottaa, täällä rintamalla on 
tärkeimpiä töitä”. Tosin sota-
ajan pöytäkirjoista selviää, että 
nuori osuuskassa oli maanpuo-
lustushengessä mukana merki-
ten 100.000 markalla maanpuo-
lustuslainaa. Sota-ajan jälkeen 
pankin toiminta vilkastui huo-
mattavasti, ja siihen vaikutti 
erityisesti valtion varoista väli-
tettyjen satovahinko- ja asutus-
lainojen myöntäminen osuus-
kassan kautta.

Osuuskassa siirtyy kirkon-
kylälle

Kassanhoitaja Tauno Pura-
sen rakentaessa perheelleen 
oman talon, Peltolan v. 1949, 
syntymäkotinsa läheisyyteen, 
kassan toimipaikka muuttui 
sinne. Jo vuonna 1937 osuus-
kassantarkastaja Suortti oli jo 
esittänyt osuuskassan siirtämis-
tä kirkonkylälle 
parempien kehi-
tysedellytysten 
vuoksi. Tämä 
päätös tehtiin 
vasta 1952, ja 
samalla toimi-
nimi muutettiin 
Keski-Kivijärven 
Osuuskassaksi, 
ja myöhem-
min Kivijär-
ven Osuus-

kassaksi. Kilpailijan tuloa 
markkinoille ei aina katsota hy-
vällä, ei myöskään osuuspankin 
tuloa kirkonkylälle paikallisen 
säästöpankin hallinnon taholta. 
Vanhat hallintomiehet, Purasen 
Tauno ja Yrjö, muistelivat, että 
kun he tulivat Sanilan rantaan 
veneellä osuuskassan kokouk-
seen, säästöpankin aktiivit tote-
sivat, että kyllä osuuskassa nyt 
tänne tuli, mutta ette te täällä 
kauan pysy.  No mitenkäs kävi, 
osuuspankki on Kivijärvellä 
edelleen. Osuuskassan toimi-
paikka oli ensin kauppias Eino 
Pitkäsen talo vuoteen 1955 asti, 
jolloin osuuskassa osti vierei-
sen ns. Kahvitupa-kiinteistön. 
Siinä toimittiin vuoteen 1961, 
jolloin Osuuskassa siirtyi Alek-
santeri Pörhöseltä ostettuun 
Hiekkakankaan kiinteistöön. 
Osuuspankiksi nimi puuttui 
1970-luvun alussa. 

Koko pitäjän osuuspankki 

Kirkonkylälle siirron vuok-
si osuuskassa kehittyi ripeästi, 

Vas. Hallintoneuvoston pj Hannes Kotilainen,
johtokunnan pj Yrjö Puranen ja 1. osuuskassanjohtaja Tauno 
Puranen
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kun asiakaskunta ympärillä 
moninkertaistui, ja koko pi-
täjän väellä oli mahdollisuus 
käyttää osuuskassan palveluita. 
Asuntotuotanto oli avainsana 
kaikkien pankkien toiminnassa 
60-luvulta alkaen, koska asun-
tolainat sitoivat pitkäaikaiseen 
asiakassuhteeseen. Niin tapah-
tui myös Kivijärvellä. Osuus-
pankki rahoitti luonnollisesti 
kivijärveläisten omakoti- ja 
tuotantorakentamista sekä ra-
kennutti useita rivitaloja 1975 
alkaen, jolloin valmistus As Oy 
Kivijärven Veteraanit, seuraa-
vaksi As Oy Kivijärven Kotiri-
vit, As Oy Kivijärven Petäjäis-
rinne ja Kiinteistö Oy Kivihovi. 
Osuuspankki oli mukana myös, 
kun valtion omistaman ns. 
metsuritalo muutettiin omis-
tusannoiksi nimellä Kivijärven 
Riihitie 10. Osuuspankki on 
rakennuttanut Kivijärvelle 53 
asunto-osakehuoneistoa ja 8 
liikehuoneistoa. Uuden toimi-
talon rakentamisen yhteydessä 
valmistui viereen myös As Oy 
Rivitenhola.

Asuntotuotannon myötä 
pankin kehittyi mukavasti, ja 
se vahvisti osuuspankin kuvaa 
koko pitäjän kehittäjänä.

Uusi toimitalo 

Osuuspankki hankki kunnal-
ta vaihtokaupalla ja yksityisiltä 
henkilöiltä ostamalla liiketontit 
aivan kunnan ydinkeskustasta, 
johon sitten 1981-1982 aikana 
valmistui uusi toimitalo.

Osuuspankilla on vaikeita 
aikoja maksuvalmiuden ja kan-
nattavuuden kanssa v. 1982-83 
uuden toimitalon valmistuttua. 
Toimitaloyhtiössä piti olla mu-
kana myös kunta matkahuol-
lon tilojen merkitsijänä, mutta 
viime hetkellä kunta vetäytyi 
hankkeesta pankkipoliittisista 
syistä. Osuuspankin haltuun jäi 
näin kaikki liiketalon osakkeet. 
OKO oli jo toimitalon rakenta-
mislupaa käsitellessään edellyt-
tänyt, että jos tulee vaikeuksia, 

pitää miettiä 
yhteistoimintaa 
Kannonkosken 
Osuuspankin 
kanssa. Näitä 
n e u v o t t e l u -
ja käytiinkin, 
mutta lopul-
ta päädyttiin 
t e k e m ä ä n 
k i in te i s tö jär -
jestely pankin 
ja muutaman 
hallinnon jä-
senen välillä, 
jolla pankki sai 
taseensa lain edellyttämään 
kuntoon.

Uusi edustava toimitalo 
kunnan ydinkeskustassa oli 
osatekijä pankin 1980-luvun 
menestykseen.

Pankkifuusio 

Keski-Suomen osuuspank-
kien piirissä keskusteltiin jo 
1970-luvulla maakuntapan-
kin muodostamisesta. Silloin 
työnimikkeenä oli ” Osuus-
pankki Nelostie”. Jostain syystä 
tämä asia hautautui jonnekin 
vuosikymmeneksi. 1980 luvun 
lopulla asiaa viriteltiin sitten 
uudelleen.

Vuoden 1990 alusta alkaen 
olimme mukana 14 muun kes-
kisuomalaisen osuuspankin 
kanssa perustamassa maakun-
nallista Keski-Suomen Osuus-
pankkia, jonka konttorina toi-
mitaan edelleenkin.

Tällä toimenpiteellä saimme 
suurpankin laajat asiantuntija- 
ja rahoituspalvelut kivijärve-
läisten käyttöön. Pankin hallin-
to katsoi, että on parempi olla 
muodostamassa uutta pankkia, 
kuin liittyä siihen myöhemmin. 
Fuusion johdosta konttorei-
den hallinto on pääosin ajettu 
alas vuoteen 2004 mennessä, ja 
Saarijärven alueella toimii vain 
aluejohtokunta, jossa kontto-
rimme edustajana on Pekka 
Hakkarainen.

Pankkikriisi 

Kahdeksankymmenluvul-
la Kivijärvelle syntyi erilaisia 
pienehköjä yrityksiä, joiden 
rahoituksessa luonnollisesti 
osuuspankkikin oli mukana. 
Alussa ne menestyivät ehkä 
tukitoimienkin ansiosta, mut-
ta kun 1990-luvun lama iski 
Suomeen, iski se rajusti myös 
Kivijärvelle. Suuri osa silloin 
perustetuista yrityksistä ajau-
tui vaikeuksiin ja meni nu-
rin. Kivijärven yrityselämä ei 
ole vieläkään elpynyt tämän 
laman seuraamuksista. Kun 
kiinteistöjen vakuusarvot ro-
mahtivat, se tiesi rahoittajille 
vaikeuksia, joka tuntui myös 
meidän konttorissamme. Huo-
mattava osa vaikeuksistamme 
tuli säästöpankin kanssa rahoi-
tetuista yhteisistä asiakkaista ja 
vakuuksista. Kriisi ei tuntunut 
kuitenkaan osuuspankeissa 
niin rajuna kuin muissa pank-
kiryhmissä. Säästöpankin Kivi-
järven konttorissa pankkikriisi 
koettiin niin rajuna, että se yh-
distettiin Postipankkiin, ja kun 
sekin oli hävinnyt Kivijärveltä, 
Osuuspankki jäi pitäjän ainoak-
si rahalaitokseksi. Pankkikriisin 
seurauksena Osuuspankin 
omistukseen jäi kiinteistöjä ja 
asuntoja, mutta aikaa myöten 
ne saatiin markkinoitua.
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Näkyvä pankki 

Pankki on vuosikymmenten 
aikana huomioinut asiakkai-
taan monilla eri tavoilla. 1970- 
ja 1980-luvuilla erilaiset pankin 
toimesta järjestetyt retket olivat 
suosittuja. Retkiä tehtiin ulko-
maille saakka niin itä-, etelä- 
kuin länsinaapureihinkin. Maa-
ja metsätalouden kampanjoissa 
oltiin mukana jakamassa eri-
laisia tunnustuspalkintoja. Ki-
vijärven kirjastolle lahjoitettiin 
käytetty tietokone, kun pankki 
uusi kalustoaan. Lapset ja nuo-
ret huomioidaan Hippo-hiihto-
ja ja -olympialaisia järjestämäl-
lä. Niissä osallistujia on aina 
kymmenittäin. Naisista koostu-
va taloustoimikunta toi kovaan 
rahamaailmaan pehmeitä arvo-
ja, järjestämällä puutarhapäiviä, 
metsä- ja teollisuusyrityskäyn-
tejä. Naisten taloustoimikunta 
oli mukana myös kansainväli-
sessä avussa neulomalla ns. te-
resanpeittoja. Osuuspankkitoi-
minnan vuosijuhlia on vietetty 
yleisölle tarjotuin mieskuoro-
esityksin. Osuuspankki on ollut 
näkyvästi mukana myös Kivi-
järven merkittävimmässä kult-
tuuritapahtumassa, Kivijärvi 
Soi -viikoissa. Vuosittain olem-
me pääsponsorina milanolaisen 
Genny Anvelt-Scarafonin oppi-
laiden oopperakonserteissa, joi-
hin yleisöä saapuu eri puolilta 
Keski-Suomea ja kauempaakin.

Täyden palvelun konttori
 
Kivijärvellä osuuspankki 

tarjoaa kaikki tärkeimmät paik-
kakunnan ja asiakkaiden tarvit-
semat normaalit pankkipalvelut 
maksu- ja rahanjakoautomaat-
teja myöten. Sen lisäksi, maa-
seudulla kun ollaan, pankin on 
tarjottava asiakkailleen vielä 
monenlaista erikoisosaamista 
ja palvelua, mm. lainopillisissa, 
vero- ja eläkeasioissa. Toimi-
henkilöiden on usein toimittava 
myös ”psykologeina” asiakasta 
askarruttavissa monenlaisissa 

ongelmissa. Täten saadaan asi-
akkaiden laaja ja täydellinen 
luottamus pankkiin.

Viimeisten vuosikymmen-
ten aikana asiakkaiden pankki-
käyttäytyminen on muuttunut. 
Vielä kymmenen vuotta sitten 
pankeissa oli pitkät asiakas-
palvelutiskit, mutta nykyään 
asiakkaat palvellaan erilli-
sissä palvelupisteissä, joissa 
voidaan rauhassa käydä läpi 
kaikki asiakkaan pankki- ja 
vakuutustarpeet. Asiakas saat-
taa käydä omassa pankissaan 
kerran vuodessa tai harvem-
minkin. Erityisesti nuoret asi-
akkaat eivät pankissa käy kuin 
laina-anomuksia tehtäessä. He 
hoitavat päivittäiset pankki-
asiat kotipäätteellä. Kivijärven 
konttorin rationaalisuusaste 
on 91,42% eli kymmenestä asi-
akastapahtumasta enemmän 
kuin yhdeksän tehdään muulla 
kuin  omassa konttorissa. Tästä 
syystä pienten taajamien pank-
kien aukioloaikoja on rajoitettu, 
kuten myös meillä. 

Kivijärvellä osuuspankin toi-
mintaympäristö on muuttunut 
täysin kahdeksassa vuosikym-
menessä, mutta niin on osuus-
pankki ja pankkitoimintakin. 
Osuuspankki on saanut olla 
mukana edesauttamassa ja tu-
kemassa oman luonnonkauniin 
kuntamme kehitystä. Kauneus 
ei kuitenkaan yksin elätä, jollei 
sitä osata markkinoida. Kun-
tamme väkiluku laskee koko 
ajan, kun ei ole työpaikkoja, ja 
siksi konttorin kasvu on yritettä-
vä hakea oman pitäjän ulkopuo-
lelta. Poismuuttavat asiakkaan 
ovatkin uskollisia kotipitäjän 
pankille, koska siellä on totuttu 
asioimaan ja tietokoneaikana 
pankin konttorin ei tarvitse 
sijaita asumispaikkakunnalla. 
Konttorin asiakasmäärä on täl-
lä hetkellä 2 190, vaikka kunnan 
väkiluku on 1 400.

Niin pankki kuin sen  toi-
mihenkilötkin ovat kiitollisia 
jäsen- ja asiakastuesta sekä 
luottamuksesta pankkiamme 

kohtaan vuosikymmenten 
aikana. Se on aina ollut vah-
va tae pankin kehittymisestä 
kulloisenkin ajan vaatimusten 
mukaisesti. Pankin on aina toi-
mittava niin, että sen uskotta-
vuus säilyy kaikissa tilanteissa. 
Monet muut kuin pankkipalve-
lut meiltä kivijärveläisiltä on jo 
karsittu, tai ollaan karsimassa, 
mutta pankkipalveluita ei tar-
vitse kaukaa hakea, kun Kivijär-
vellä on edes yksi pankki, jossa 
kivijärveläisiä palvelee tutut ja 
asiansa osaavat toimihenkilöt. 
Aika näyttää, mitä seuraavan 
vuosikymmenen aikana tapah-
tuu toimintaympäristöllemme, 
Kivijärven kunnalle ja osuus-
pankkitoiminnallemme.

Hallituksen puheenjohtajat                                      

Matti Kumpulainen 1928-1929
Matti Puranen  1930-1948
Yrjö Puranen  1948-1952
Matti Pasanen  1952-1984
Pekka Hakkarainen 1985-2004 

 
Pankinjohtajat 

Tauno Puranen    1929-1952
Eino Pitkänen       1952-1954
Olli Kotilainen      1954-1955
Kalervo Raulo      1955-1961
Aulis Rämö          1962-1969
Markku Hakanen  1969-2003
Rauha Latvala      2004-2008

Markku Hakanen

Kuvat osuuspankin 
kokoelmista
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Isä kunnallinen ”patriootti”

OTTEITA RYTKÖSTEN ELÄMÄSTÄ
Rytkösten sukuhaaran viimeisen jäsenen, Hilman, kuoltua 60-luvulla jäljelle jäi 

arkullinen tavaraa, enimmäkseen kortteja, kirjeitä, kopioita omista kirjeistä, laskuja ja 
valokuvia. Arkkua säilytettiin kotiseutumuseossa, josta se aikoinaan siirrettiin kunnan 

kotiseutuvarastoon, sillä joku kuntalainen tiesi arkusta löytyvän kultakellon. Arkku 
ehti olla kirjaston alakerrassa yli kymmenen vuotta ennenkuin sitä alettiin tarkemmin 

tutkimaan. Kultakelloa ei löytynyt, mutta löytyi hopeakello. Mielenkiintoisimmaksi 
detaljiksi osoittautui kirjeenvaihto, joka innoitti eri lähteiden kautta hahmottamaan 

suvun tarinaa. Toimihan sisarusten isä Matti aikoinaan pitkään kunnan 
luottamustehtävissä. Vielä löytyy ihmisiä, jotka muistavat sisarukset. Kuka muistaa 

naiset mustissa pitkissä takeissaan, kuka muistaa heidän kirjoitus- ja käsityötaitonsa. 
Kertovat naisten olleen epäluuloisia ihmisiä kohtaan, pelkäävän, 

että joku myrkyttää heidät. Entisen kiertokoulun opettajan ja kutojan 
loppuelämä ei tainnut olla kurjuutta kummempaa.

Rytkösten jäämistö: pöytä (museossa), arkku, valokuvia, kirjeitä, 
laskuja, kangaspaloja, ompeluvälineitä, hopeakello, rahakukkaro, 
sormus, pari avainta, veitsi, neljä hopealusikkaa, saippua, kumi 
ja kaksi kynänpätkää

M atti Rytkö-
nen syntyi 
2 0 . 5 . 1 8 3 7 . 

Syntymäajaksi on myös kerrot-
tu eri lähteissä 20.3. tai 20.5.1839, 
mutta nämä tiedot ovat virheel-
lisiä. Syntymäaika on ilmeisesti 
tallennettu Hiski-tietokantaan 
väärin, mikä on ymmärrettävää 
ja inhimillistä – sen tietää jokai-
nen vanhoihin kirkonkirjoihin 
tutustunut. Tarkemmat tutki-
mukset, mm. rippikirja sekä 
perukirjoitukseen pyydetty vir-
katodistus osoittavat, että Matti 
syntyi kaksi vuotta aiemmin. 
Tässä valossa Matin alkutaival-
kin muuttuu perin mielenkiin-
toiseksi. 

Matti syntyi siis toukokuus-
sa 1837. Matin vanhemmat 
Pietari Rytkönen ja Leena Sofia 
Antintytär Liimatainen vihittiin 
seitsemisen kuukautta myö-
hemmin. Pietari oli tuolloin 

38-vuotias, Leena Sofia 
25-vuotias. Pietari oli 
ollut aiemminkin naimi-
sissa, sillä hän oli nainut 
28-vuotiaana 13 vuotta 
vanhemman lesken Wal-
borg Matintytär Ruus-
kan 1827 ja asettunut 

kotivävyksi Walborgin kotiin 
Pudasjärven Mannilaan. Ennen 
vaimon kuolemaa yhteiseloa 
ehdittiin viettää kymmenisen 
vuotta. Sinä aikana heille syn-
tyi  Henrik-poika (1830-1834), 
joka kuitenkin kuoli jo nelivuo-
tiaana ennen äitiään. Walborgin 
kuolemasta ehti kulua reilu 9 
kuukautta kun Pietari avioitui 
uudelleen, nyt 13 vuotta nuo-
remman Leena Sofian kanssa. 
Leena Sofia näyttäisi odotta-
neen Pietarin lasta Pietarin ol-
lessa vielä naimisissa Walbor-
gin kanssa, sillä Pietarin vaimo 
Walborg kuoli vain kolmisen 
kuukautta ennen Matin synty-
mää. Pudasjärven Mannilassa 
sai siis alkunsa Matti ”vähän 
etuajassa” ja myöhemmin Ma-
tin sisaret Anna Sofia (1844), 
David (1850) ja Johannes (1854). 
Lasten äiti – virallisesti Helena 

Sophia – oli syntynyt 1.12.1812 
Viitasaarella Multamäellä Antti 
Liimataiselle ja Kaisa Korhosel-
le .

Matin isä Pietari – Petrus 
– syntyi tarkkaan ottaen vuo-
den viimeisenä päivänä 1798. 
Tammikuun toisena 1799 Saa-
rijärvellä Tarvaalassa kastetun 
pojan vanhemmat olivat talolli-
sen poika Pehr kirkonkylältä ja 
Carin Simontytär, piika kirkon-
kylältä. Pehr ja Kaisa oli vihitty 
vajaa kolme kuukautta ennen 
pojan syntymää. Näyttäisi että 
he saivat Pietarin jälkeen tytön, 
Anna Lovisan 1801, jota tosin 
Rytkösten sukukirja ei mainit-
se ollenkaan. Toisaalta kirjan 
mukaan Matin isällä Pietarilla 
olisi ollut kaksi häntä vanhem-
paa siskoa, Anna-Maija ja Eeva 
Lovisa. Anna-Maija avioitui 
sotilas, torppari Matti Tallin - 
Johan Tallin ja Anna Muhosen 
pojan - kanssa. Lapsia heillä oli 
kahdeksan. Toinen sisar, Eeva 
Lovisa avioitui Clemet Leppä-
sen kanssa. Pudasjärven Lep-
pälään syntyi viisi lasta: Henrik, 
Anna Stiina, Brita Liisa, Ebba ja 
Wilhelmiina – nämä siis Matin 
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serkkuja. Niin tai näin, kirkon-
kirjojen mukaan itsellinen Pie-
tari Pietarinpoika Rytkösen tie-
detään kuolleen 1812 Kivijärven 
Leppälässä 63-vuotiaana, joten 
hän lienee syntynyt 1749. Liekö 
sitten Matin isoisä, jonka isäkin 
oli Pietari. Mistä sitten Rytkö-
set tulivat näille seuduin, olisi 
tarkemman tutkimisen kohde. 
Rytkönen-nimen taustalla lie-
nee saksalaisperäinen miehen 
nimi, Rodhger tai Rötker, joka 
suomeksi kääntyi muotoon 
Rytkö, Rytky ja Rötkö. Rytkö-
siä esiintyy erityisesti Pohjois-
Savossa, mutta heitä tavataan 
myös muualla Savossa sekä 
Pohjois-Karjalassa, Keski-Suo-
messa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
1500-luvun puolivälissä Rytkö-
siä löytyi Juvan, Vesulahden ja 
Tavinsalmen pitäjistä.

Matin perhe

Matti avioitui 24-vuotiaana 
kolme vuotta nuoremman So-
fia Kemppaisen kanssa. Manni-
lan Matti löysi puolisonsa Kan-
kaalta 1861. Sofian vanhemmat 
olivat Anders Andersinpoika 
ja Elisabeth s. Mård, siis Antti 
ja Liisa Kankaalta. Naimisiin 
mennessään 25.10.1833 van-
hemmista Antti oli Penttilästä 
(Bengtilä) ja Liisa Läntästä. 
Tiedossa on, että Sofialla oli 
ainakin kolme vuotta vanhem-
pi sisko, Maija-Liisa, sekä neljä 
vuotta nuorempi sisko, Leena 
Kaisa .

Eri lähteitä yhdistellen näyt-
täisi, että Matille ja Sofialle syn-
tyi 1864 poika, Johannes, joka 
kuoli saman tien. Pari vuotta 
myöhemmin, kun Mannilas-
ta oli siirrytty Kankaalle, sai 
alkunsa toinen poika, isänsä 
tavoin Matti, hänellä kummei-
naan Herrasia ja Kemppaisia. 
Matti ehti ilmeisesti työskennel-
lä rautateillä, mutta hän kuoli 
naimattomana 25-vuotiaana 
keuhkotulehdukseen perheen 
asuessa jo Aholla 1891. Johan-
neksen ja Matin jälkeen näyttäi-

si syntyneen Ivar 
1874, mutta hän 
kuoli alle 3-vuo-
tiaana.

Lapsista van-
himmaksi eli 
24.3.1877 kirkko-
herra Konsinin 
aikana syntynyt 
Hilma Sofia. Mo-
net muistavat vie-
lä entisen kierto-
koulun opettaja 
Hilma Rytkösen 
ja hänen siskonsa Iidan. Nämä 
naimattomat sisarukset elivät 
Matin lapsista pisimpään, mut-
ta koska molemmat kuolivat 
naimattomina, tämä sukuhaara 
päättyi. Hilman ja Iidan välissä 
syntyi ainakin kaksi lasta. Hil-
da Paulina kuoli reilun vuoden 
vanhana, hänen kuolinilmoi-
tuksen löysin sattumoisin 1881 
ilmestyneestä Keski-Suomi 

-lehdestä. Kaarle Pietari Matin-
poika syntyi Viktor Konsinin ai-
kana 1884. Tuolloin perhe asui 
Aholla ja isä oli kauppias. Kalle 
saa lehdessä kokonaan oman 
artikkelinsa.

Matin ura urkenee

Perheen kasvaessa Matti 
Rytkönen piti kauppaa Ahon 
talossa ainakin jo 1870-luvun 
loppupuolella. Konsinin olles-
sa Kivijärvellä sai alkunsa kan-
sakoulu, joka aloitti pappilan 
vanhassa pytingissä syksyllä 

-73. Rytkönen oli mukana ensim-
mäisessä johtokunnassa. Konsi-
nin aloitteesta sai alkunsa 1874 
perustettu kansanvalistusseura, 
jossa Rytkönen oli niinikään 
mukana yhtenä 12 perustajasta. 
Noina vuosina ammatiksi on 
kirjattu talollinen, ei kauppias.

Sittemmin hän toimi kun-
nan pitkäaikaisena esimiehe-
nä.  Hän johti kuntakokousta 
v. 1880-1906. Rytkönen olikin 
todellinen kunnallinen ”patri-
ootti”, jolla oli takanaan kivi-
järveläisten vankkumaton luot-
tamus. Kauppiaana hänellä oli 

alusta alkaen myös esimiehen 
tehtävässä tarvittava kirjoitus-
taito, joskin hänen käsialansa 
on erittäin vaikeasti luettavaa 
ja lauserakenteet kehittymät-
tömiä verrattuna kirkkoherra 
Konsinin taitoihin. Rytkösen 
esimiehenä nauttimaa luotta-
musta osoittaa myös se, että 
hänet valittiin tehtävään yh-
deksän kertaa peräkkäin ja vain 
kerran jouduttiin äänestämään 
muiden valintojen ollessa yk-
simielisiä. Lisäksi Rytkönen 
toimi kunnallislautakunnan 
esimiehenä 1880-1885. 

Hänellä oli kosolti muitakin 
luottamustehtäviä. Matti valit-
tiin Keski-Suomen maanvilje-
lysseuraan yhdessä kirkkoher-
ra Krankin kanssa 1884. Hän 
kuului talokas Elias Leppäsen 
tavoin  Kruununliikamaan tar-
kastuslautakuntaan parikym-
mentä vuotta tutkimuksen lop-
puun 1915 saakka.

Matti mainitaan talokkaak-
si ainakin 1894, mutta jo 1899 
entiseksi talolliseksi ja palstati-
lalliseksi 1911. Matti, Hilma ja 
Kalle ottivatkin 1000 markkaa 
lainaa palstatilan ja asuinra-
kennuksen ostoa varten 1902. 
Lainaa lyhennettiin tasaisesti ja 
uusi velkakirja tehtiin 350 mar-
kasta Matin nimiin 1913 ja se oli 
maksettu takaisin -22 mennessä. 
Olihan poika Kallekin lähtenyt 
Amerikkaan. Aholta siis siir-
ryttiin Ojanperän -palstatilalle, 
joka ostettiin 1901. Palstan pin-
ta-ala oli 3,5 kapan alaa. Monet 
osaavatkin kertoa talon paikan 
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lähellä Kotilaa. Sohvia-puoliso 
kuoli 76-vuotiaana puolisen 
vuotta ennen Suomen itsenäi-

syyttä . Matti itse eli 
liki 90-vuotiaaksi kuollen 1927. 

Ida-tytär

Ida Amanda – tytöistä nuo-
rin - syntyi 15.11.1886. Kirkon-
kylän ylempää kansakoulua 
hän kävi  23.9.1895-25.5.1899. 
Ida oli kätevä käsistään, se ilme-
ni jo koulussa. Hänellä oli myö-
hemmin kutomakone, jonka 
hankintaa takaamassa oli Petter 
Kauppinen Lokalahdenkylästä 
ja Ilmari Kotilainen, todistajina 
Anna Kauppinen ja Ines Herra-
nen. Kutomakonetta maksettiin 
1913-1915, jonka jälkeen kone 
oli Idan. Ompelemisen lisäksi 
tiedämme hänen hoitaneen Ki-
vijärven Telefonikeskusasemaa 
1.1.1914-1.9.1921.

Henkilötodistus kertoo Idan 
olleen 164 cm pitkä, tumma-
hiuksinen ja ruskeasilmäinen. 
Erityisinä tuntomerkkeinä mai-
nitaan arpi otsan vasemmalla 
puolella sekä oikea jalka 2 tuu-
maa vasempaa lyhyempänä. 
Ida myös ilmeisesti sairasteli 
jonkin verran, ainakin jalkaansa, 
ja syyskuun 16. päivänä 1928 Ii-
dan kirjoitti siskolleen Hilmalle 
Seinäjoelta: 

-Sydämmelliset kiitokset 
kortistasi, joka olikin tervetul-
lut. Wai niin ne ovat olleet sa-
laperäisiä, että eivät ole sinulle 
sanoneet missä olen, tänne 
Seinäjoellehan ne toivat minut 

suoraan kovan 
kiireen kanssa, 
niin että kaksi 
auton kumiakin 
särky välillä. Elä 
viitsi huolehtia 
kovin minua, 
tervennä olen 
ollut ja voinut 
muutenkin oi-
kein hyvin, vaik-
ka onhan se aika 
noloa olla täällä 
kun on terve. En 
tiedä milloin ja 
miten täältä pois pääsen. Olep-
pa hyvä ja laita minulle rahaa, 
että saan postirahaksi ja tarvit-
seishan sitä joskus muutenkin. 
Oletko kuullut kuka nämä kus-
tannukset olostani tänne mak-
saa, itseltä ei ainakaan makseta. 
Sano terveisiä tuttaville.

Woi Hyvin, siskosi Ida

Tytär Hilma ja Hilman 
huolet

Sukuhaaran viimeinen edus-
taja,  vanhin tytär, Hilma Sofia 
Rytkönen syntyi 24.3.1877. Ki-
vijärven kirkonkylän ylemmän 
kansakoulun todistuksen mu-
kaan hän tuli kouluun 27.9.1886 
käyden kaikki 10 lukukautta. 
Johtokunnan esimies Krankin ja 
koulunjohtaja S Niemen allekir-
joittamassa päästötodistuksessa 
numerot vaihtelivat seiskasta 
ysiin. Laulu sujui vitosen edes-
tä, lukeminen sen sijaan kym-
pin. Jäämistössä on myös hyviä 
arvosanoja sisältävä todistus 
Sammaljoen seminaariin val-
mistavasta koulusta elokuulta 
1989, Krankin 30.6.1899 päivätty 
todistus siitä, että Hilma on nel-
jä vuotta toiminut kiertokoulun 
opettajana seurakunnassa, kut-
su Hilmalle pääsytutkintoon 
Jyväskylän seminaariin sekä 
todistus Hämeenlinnan kier-
tokouluopettajaseminaarissa 
pidetyiltä lomakurssilta kesältä 
1901. 

Hilma ehti toimia kiertokou-
lun opettajana 30 vuotta 1895-

1925, ainakin mm. Muholassa. 
Paljoa emme tiedä työvuosista. 
Vaikeudet näyttävät alkaneen 
isä-Matin kuoltua ja Hilman 
jäätyä eläkkeelle. Hän näyttää 
olleen pitkään perheen pääasi-
allinen elättäjä. Eläkkeentulo 
loppui vuonna -29 Hilman ol-
lessa  52 vuotta, eläke meni siis 
jonnekin muualle. Siitä lähtien 
niin moni kirje alkoi:

-Sain pyynnöstäni eron toi-
mestani ja anomukseni johdos-
ta myönnettiin minulle 5 000 
markan vuotuinen elinkautinen 
eläke, maksettavaksi Vaasan 
Lääninrahastosta vuoden 1925 
alkain. Neljä vuotta sain elä-
kerahani Waasasta mainitusta 
rahastosta, viimeisen varttaali-
maksun kesäkuulla 1929... 

Alkuaikoina vallitsi täysi 
epätietoisuus eläkkeen kohta-
losta. Hilman mukaan kunnan 
virkamiehet pakottivat valitse-
maan: oli luovuttava eläkkeestä 
tai Ahon talon Rytköselle kuu-
luvasta talo-osuudesta. Eläke-
kirja oli hänen mukaansa ryös-
tetty nimismiehen avustuksella.

Kirjeitä lähetettiin eri puolil-
le ainakin vuoteen 1957 saakka. 
Muunmuassa  piispa Gumme-
ruksen Kivijärvellä vierailun 
(kesä 1930) jälkeen ylemmiltä 
tahoilta käskettiin kirkkoherra 
Hyväristä puhuttelemaan Hil-
maa, koska hän

- ...tuon tuostakin lähettää tän-
ne valituksiaan kirjekorteissa 
sekä piispalle että tuomiokapi-
tulille ja on nyttemmin alkanut 

Ida Rytkönen 

Kiertokoulun opettaja Hilma Rytkönen keskellä
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niitä lähettää arkkipiispallekin... 
siitä kun aiheutuu turhia kuluja 
ja kyse on Hilman ja kunnan vi-
ranomaisen asiasta.

Kirjeitä lähti Ulkoasiain-
ministeriön oikeudelliseen 
osastoon, maaherralle, läänin-
hallitukseen, valtiokonttoriin, 
kouluneuvokselle, sosiaalihuol-
lon piiritarkastajalle, niin tunte-
mattomille kuin tutuille. Hilma 
otti yhteyttä varatuomari Lauri 
Anjalaan Helsinkiin, mutta 
varatuomari ilmoitti, ettei ole 
halukas ostamaan Ojanperän 
palstatilaa. Eläkekirja-asiassa 
hän kehotti ottamaan yhteyttä 
nimismieheen.

Mihin sitten rahat menivät? 
Lääninhallituksesta (10/46) käs-
kivät ottaa yhteyttä Valtiokont-
toriin ja holhouslautakuntaan. 
Valtiokonttori (1/47) ilmoitti 
eläkkeen menevän maanviljelijä 
Matti Rekoselle. Kouluneuvos 
I.H.Holm (12/50) ilmoitti huol-
tolautakunnan nostavan eläk-
keen. Tampereen hiippakun-
nan tuomiokapitulista (2/51) 
käskettiin ottaa yhteyttä Valtio-
konttoriin, jonka mukaan eläke 
suoritetaan Kivijärven kunnan 
huoltolautakunnalle. Pari vuot-
ta myöhemmin (8/53) Valtio-
konttorin Eläketoimisto vastasi 
taas Hilman kyselyyn, että elä-
ke lähetetään kuntaan, koska 
Hilma on huoltolautakunnan 
holhouksessa. Pari vuotta myö-
hemmin (1/55) Vaasan läänin 
sosiaalihuollon apulaispiiritar-
kastaja Pentti Korvenmaa il-
moitti Hilmalle, että eläkerahat 
maksetaan täysin laillisessa jär-
jestyksessä Kivijärven sosiaali-
lautakunnalle, joka käyttää ne 
kokonaisuudessaan sisarusten 
toimeentulon turvaamiseen.

Elon sirpaleita

Elämä ei ollut helppoa. Oli-
ko elämä jo pois raiteiltaan 
1929, kun eläketulot loppui-
vat? Jäämistössä on runsaasti 
laskelmia ja velkalappuja eri 
liikkeisiin, mutta niistä ei tiedä, 
onko ne peräisin tulojen loppu-

misen jälkeiseltä ajalta. Jollain 
tapaa niistä huokuu todellinen 
huoli ja tarkoitus saada talous 
kuntoon, mutta oliko se suurta 
taloa asuvalle kahdelle ikänei-
dolle liikaa. Evert Lyytinenkin 
Kannonkoskelta ilmoitti, ettei 
Rytkösten asioita ole käsitelty 
Kannonkoskella, mutta oli ai-
dosti huolissaan, pärjäävätkö 
sisarukset ison talon kanssa.

Veroilmoituksen kopion mu-
kaan sisaret omistivat vuonna 
1945 kaksi sänkyä, kaksi pöytää, 
neljä tuolia, kuluneita vuode-, 
liina- ja pitovaatteita, astioita, 
kultasormuksen, hopeakellon 
sekä kuusi hopeista pöytälu-
sikkaa. Lisäksi oli epäkunnossa 
oleva kutomakone vuodelta 
1913 sekä 35 vuotta sitten os-
tettu Singerin ompelukone. 
Veroilmoitukseen on kirjattu 
myös maininta: Äidimme Soh-
vi Rytkösen (synt. Kemppai-
nen) perintönä meille kuuluva 
talo-osuus joka on yksi kolmas-
osa täällä tuosta Ahon N:o 
2:59/378 osa verotilasta, minkä 
Kymi-yht. vuonna 1917 ja 1920 
ilmoitti luovuttavansa meil-
le omistajille itsellemme, on 
meiltä tietymättömissä. Lisäksi 
asuinrakennuksen kerrotaan 
käsittävän viisi huonetta, joista 

”ainoastaan yksi huone on vält-
tämättömässä asuinkunnossa ja 
neljä huonetta on kaiketi epä-
kunnossa”. Myös Ahon taloon 
kuuluvasta Länttä-Tenhola pii-
rimetsästä kolmasosa kerrottiin 
jossain yhteydessä kuuluvan 
perheelle.

Huoli Amerikkaan muut-
taneen veljen kohtalosta oli 
ilmeinen, sillä kirjeiden tulo 
loppui 20-luvun loppupuolella. 
Myös usko auktoriteetteihin oli 
mennyt ja epäluuloisuus ihmi-
siä kohtaan näkyi. Hilman mu-
kaan lokakuussa -45 joku anasti 
Hilman kattilan sen ollessa 
Kivikannon välityksellä korjaa-
mossa ja sitä lehti-ilmoituksin 
kyseltiin. Samana vuonna hän 
kyseli Keski-Suomen kiviteolli-
suus Oy:ltä, valmistaako yritys 
peltisiä hautalaattoja. Yrityksel-

tä oli tullut kielteinen vastaus. 
Olisiko hautalaatta tullut Ame-
rikkaan lähteneelle Kalle-veljel-
le, sillä hänestä ei ollut kuulunut 
enää liki kahteenkymmeneen 
vuoteen mitään vai puuttuiko 
vanhempien haudalta hautaki-
vi?

Nimismiehelle lokakuussa 
1954 lähetetty kirje kertonee si-
sarusten tilanteesta paljon:

-Antakaa herra nimismies 
meille lainturva ja suoja, sillä 
täällä Kivijärven pitäjässä toimii 
nykyisin ankara kiristys- ja pet-
kutuskerho, joka pakkovalloin 
anastaa minulle ja sisarelleni 
kuuluvat tulot ja omaisuuden 
ja salakavalasti vaanii rikko-
malla terveytemme. Meillä on 
nykyisin avuton uhkaava tilan-
ne ja kurjat olosuhteet, mutta 
vapaudestamme ja omaisuu-
destamme emme tahdo luopua. 
Tarvitsemme kiireesti rahojam-
me, asuntomme on kylmä ja 
epäkunnossa ja polttopuita on 
myös saatava. 

Jäämistön viimeisimpiä kir-
jeitä on kirje nimismiehelle 1957. 
Koska se on kirjekuoressa, sitä 
tuskin on lähetetty. Ikää Hil-
malla oli tuolloin jo 80 vuotta. 
Ida-sisaren kuolema seuraava-
na vuonna saattoi merkitä vuo-
sikymmeniä kestäneen ”taiste-
lun” päättymistä. Hoitamaton 
hauta Juurikkaharjussa kertoo 
Idan kuolleen 71-vuotiaana 
6.4.1958 ja Hilman 85-vuotiaa-
na 11.10.1962.

Pirkko Korpiaho-Hakala

Lähteet: Rytkösten kokoelmat, 
Rytkösiä sukupolvesta toiseen, 2006, 
Hiski-tietokanta, Kivijärven kirja, 
vanhojen pöytäkirjojen kopioita

Hildan ja Idan viimeinen leposija on Juurikkaharjussa, lähellä 
siunauskappelia
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KALLE AMERIKAN 
IHMEMAASSA

Kunnassa olevan Rytkösen arkun aarteita ovat eittämättä saapuneet ja lähetetyt 
kirjeet ja kortit. Rytkösen pojan, Kallen, lähtö Amerikkaan ansaitsee oman tarinansa. 

Kivijärveltäkin lähdettiin paremman elämän toivossa Amerikkaan 1881 lähtien. 
1901-1910 lähtijöitä oli 884, keskimäärin 88 henkilöä vuodessa. 

Vuonna 1902 lähtijöitä oli peräti 166. 

L okakuun ensim-
mäisenä 1884 syn-
tynyt Rytkösten 

nuorin poika ponnisti maail-
maan äidin, Sohvia Antintytär 
Kemppaisen, ollessa 44 vuot-
ta. Nimekseen hän sai Kalle 
Pietari. Isoveli Matti sai isänsä 
nimen, Kalle puolestaan toisen 
nimensä isoisänsä mukaan.

Kivijärven kirkonkylän 
ylemmästä kansakoulusta 1899 
saatu, johtokunnan esimiehen 
P. Krankin ja vt. koulunjohtaja 
O.A. Ylängön allekirjoituksin 
varustettu päästötodistus ker-
too Kallen opiskelujen sujuneen 
tyydyttävästi. Lukeminen sujui 
kympin edestä. Toinen todistus 
kertoo Kallen olleen 7½ kuu-

kautta oppilaana Kivijärven 
Käsityölaitoksessa työkautena 
1903-04. Muutama vuosi myö-
hemmin, 24-vuotiaana hän 
suuntaa Amerikkaan, kuten 
niin monet muutkin suomalai-
set ja kivijärveläiset. Seuraam-
me Kallen elämää kotiväelle 
lähetettyjen kirjeiden valossa.

“Tässä näet minut työtamineissa, tämä on otettu mainin vieressä”, 
Kalle takana, neljäs vasemmalta. Kuvaaja tuntematon 
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Kirje isälle, Ontonagan 
28 .9 .1908

Aina muistoissa oleva isäni
Tuhannet kiitokset kirjees-

tänne jonka sain ilolla vastaan-
ottaa ja näin että terveinä olette. 
Tervennä minäkin olen ja voin 
tavallisen hyvin. Mutta täällä 
oli kova tulipalo tämän kuun 
10:nettä päivää vasten yöllä. 
Palo oli niin kova että ei jäänyt 
kuin 10 rakennusta palamasta 
koko

kaupungista. Meitä oli 18, 
maattiin kaikki kolmannessa 
kerroksessa niin ei muuta kun 
lasista piti hypätä ulos. Kaksi 
miestä loukkaantui pahanlai-
sesti. Kaikki palo vaatteetkin. 
Alusvaatteisilla oli melkein 
koko kaupunginväki. Täällä ei 
ole satanu 6½ viikkoon yhtään 
pisaretta ja niin kuuma on ollu 
että on meinannu aivan hättään-
tyä. Täällä tuli monesta köyhä 
jonka rahat oli luona ettei ollu 
pankissa. Täältä oli meininki 
tulla jouluksi kotiin mutta kyllä 
se nyt jäi tällä kertaa kun pitää 
ostaa vaatteet kiireestä kanta-
päähän asti. Kello minulta palo 
kun oli arkussa joka makso 40 
taalaa jonka olisin tuonu Hil-
malle joululahjaa. Eikä muuta 
kun hyvästi ja voikaa hyvin, sa-
nokaa terveisiä  kaikille tutuille, 
äitille, Hilmalle, Idalle vaan ol-
kaa itse ensin tervehdityt. 

Piirsi poikanne Kaarl Ryt-
kön

Kirje Ida-siskolle 21 .8 .1925

Kirjeessään Ida-siskolle Kal-
le kertoo kulkeneensa paikasta 
toiseen ympäri maata. 

-Missä asutte? Onko Eevertti 
tässä maassa? Ja Backmannin 
pojat, kyselee hän kirjeessään 
ja kertoo sairastaneensa paljon 
kolotustautia, kylmyydestä 
saatua .

-Koska isä kuoli? Onko Läh-
teen Hilda vielä tässä maassa?

Kalle ilmoittaa käyttävänsä 
nimeään lyhennettynä Rytkan.

-Jos olen tervennä, niin laitan 
jouluksi vähän rahaa.

Lisää kirjeitä

Kirjeessään isälle 12.10. Kal-
le lähettää 50 dollaria.

-Kun vanhainpiikain mieli 
tekee lehmää ostaa, niin osta-
kaa koska sen parhaaksi näet-
te. Eikö se navetta ole kovin 
kylmä? Mitä Lähteen Hilda 
hommaa? Minähän olen luul-
lu, että Kotilan Jeeli on täällä 
Amerikassa mutta eihän siellä 
ole markalla mitään arvoa. Mi-
täs Backmannin Alfreedi hom-
maa? Minä näin viime keväänä 
Varismäen Oskarin. Onko teillä 
ketään hyyrillä?

Kirjeessään Idalle muutama 
päivä myöhemmin, 15.10, Kalle 
toteaa:

-Sain teidän molemmat kir-
jeet samana päivänä. En olis 
uskonu että isä vielä elää. Ihme 
se on minusta. Minä olen ollu 
siinä luulossa että hän on aikaa 
kuollu. Tässä lähetän tuhannen 
markan pankkivekselin kansal-
lisosakepankkiin Jyväskylään. 
Eikö tuhannen markkaa ole nyt 
samanarvoinen kuin sata mark-
kaa ennen? Laitan lehmärahan 
kevättalvella. En minä tiedä tu-
lostani sinne. Köyhänä ei viitsi 
tulla ennenkun on joku tuhat 
tollaria rahaa. 

Hän kertoo, että reumatismi 
ei ole vienyt vuoteenomaksi ja 
hän on paljon vahvistunut läm-
pimässä Kaliforniassa.

-Sanokaa terveisiä Kotilan 
pojille. Vieläkö isä näkee lukea. 
Kiitos paljon isän kuvasta.

Karl Rytkan lähettää 1 919 
markkaa Pohjoismaiden yhdys-
pankin kautta rahaa Matti Ryt-
köselle 29.12.1925.

Kirjeitä 1926

Suomen talven taittuessa 
Kalle kirjoittaa Idalle 14.2.1926. 

-Ei täällä ole pakkasia. Tämä 
valtio on kesämaa. Täällä kas-
vaa omenia ja kaikenlaisia 
marjoja ympäri vuoden. Tämä 
paikka on vuoristossa. Täällä 
on vähän kylmempi. Kalle on 
lähdössä maaliskuun lopulla 

kuumille lähteille, vaikka kovin 
tyyriiltä matka tuntuu, 1½ kk 
maksaa 300 dollaria. Hän aikoo 
tulla entisille paikoille takaisin 
eli vähään aikaan ei kannata 
kirjoittaa. 

-Nyt täällä on työt käyny niin 
koviksi jossa on parempi palk-
ka niin se on niin kovaa, että jos 
3 kuukautta jaksaa olla niin se 
on hyvin tehty ja jossa on vähän 
helpompi työ niin palkka on 
niin pieni että justiin toimeen 
tulee ja kaikki on puolta kal-
liimpaa kuin ennen. Kyllä minä 
laitan kesällä sinulle rahaa. Ei 
minulla ole aviosiippaa. Olen jo 
liika vanha eikä muuta kun hy-
västi ja voikaa paksusti terveisiä 
tutuille toivoo veljesi Kalle

Kesän kirje Idalle 2.7.1926 
kertoo Kallen käyneen kuumil-
la lähteillä .

-Käynti maksoi lähes 500 tol-
laria enkä minä tiedä jos siitä oli 
paljonkaan apua. Kyllä minä 
tunnen itseni vähän voimak-
kaammaksi ja työssä minä käyn 
joka päivä. Kuinka te voitte ja 
kuinka isä jaksaa. Kalle lupasi 
avustaa heinärahassa ja kyseli, 
onko Jeeli Kotilassa isäntänä. 
Mukana tuli dollari postirahaa.

”Kiitos paljon isän kuvasta. Vieläkö isä 
näkee lukea” (Kallen kirje 15.10.1925)
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Syksyn kirje 9.10.1926 Idalle 
tuo mukanaan viisi dollaria.

-Mitä sinne kuuluu, kuinka 
isä jaksaa, onko teillä lehmää. 
Täällä on ollu kuiva kesä, ei ole 
satanu kuin yhden kerran koko 
kesänä. Kuinka Kotilan Jeeli 
jaksaa .

1.11.1926 lähetetyn kirjeen 
tyhjä kuori ei kerro meille sisäl-
töä. Joka tapauksessa 14. joulu-
kuuta 1926 sisarukset saivat 977 
markkaa Helsingin osakepan-
kin välityksellä Kallelta.

Ennen vuodenvaihdetta, 
24.11.1926 Idalle kirjoitetussa 
kirjeessä huolettaa Ahon kohta-
lo ja kotiväen tilanne. 

-Panin teille tulemaan 25 dol-
laria joulurahaa. Oliko siitä vek-
selistä teillä vaivaa saada rahat 
jonka minä laitoin teille viime 
syksynä. Kyllä ne olevat hyviä, 
en minä teille laita vääriä pape-
ria. Mitenkä se on se Ahon talo 
ja kelle se kuuluu. Onko teillä 
riidan alaisena ja luuletteko te 
saavan teidän osan siitä pois ja 
onko teillä asianajajaa. Kirjoit-
takaa kaikki suoraan niin minä 
voin teitä avustaa raha-asiassa. 
Tervennä minä olen ja työssä 
käyn täällä. Näyttää tulevan 
hyvin huono aika. Paljon pan-
naan työmaita seisomaan ja tu-
hansia miehiä joutu pois työstä. 
Talvi täällä tulee nyt. On viides 
päivä kun sadaa yhdä mittaan 
vettä. Enkä minä muuta tiedä 
kun toivotan Hauskaa Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta. Sano-
kaa terveisiä tutuille. Veljenne 
Kalle

Kallen kohtalo

Viimeisen Kallen lähettä-
män kirjeen kuori on tyhjä. Kir-
je on lähetetty Westwoodista 
16.2.1927, takana on Kivijärven 
leima, 10.3. Luultavasti kirjeen 
sisältö on ollut hyvin saman-
lainen kuin aiempien kirjeiden, 
jotka yhdessä kuvastavat ikä-
vää ja huolta kotiväestä. Jäikö 
kirje Kallen viimeiseksi? Luet-
tiinko se kotona puhki? Vajaa 
kaksi kuukautta myöhemmin 

isä kuolee. Isä eli peräti 90-vuo-
tiaaksi. Noina aikoina se oli 
ihme, kuten Kalle jo puolitoista 
vuotta aiemmin kirjoitti.

Tuli hiljaisuus. Kirjeitä ei 
enää tullut. Kului vuosi, kaksi, 
kymmenen, kaksikymmentä. 
Kotiväki lähetteli kirjeitä Kallen 
entiseen osoitteeseen ja kaikille 
Amerikassa oleville tuntemil-
leen henkilöille. Mm. Victor 
Leemanin (entinen Liimatai-
nen) veljeltä pyydettiin apua 

– tuloksetta, sillä hän oli niin 
sairas ja paikka, jossa Kalle oli 
ollut, oli yli 3 000 mailin päässä. 
Victor kirjoittaa helmikuun en-
simmäisenä 1946:

-Minä muistan vähän veljeä-
si Kallea sekä vanhinta veljeäs, 
joka kuoli jonka nimi muistaak-
seni oli Matti vaan en voi yh-
tään muistaa teitä tyttöjä. Vaan 
onhan siitä jo kulunut aikaa vii-
sikymmentä vuotta kuin sieltä 
läksin. Sillä ajalla voipi paljon 
unhoittaa ja varmaankin se 
kirkonkylä aivan on jo toisen-
lainen kuin niinä aikoina kuin 
poikasena siellä juoksin sekä 
Juurikkaharjusta mäkeä suksil-
la talvisin laskettelin.

Kallea etsittiin jopa lehti-il-
moituksin. Amerikassa oleva 
Selma -serkku lähetti sisaruksil-
le lehdessä olleen ilmoituksen 
Missä on -otsikoin. “Haluaisin 
tietää missä on enoni poika Kal-
le Rytkönen, Kivijärven kirkon-
kylästä Vaasan läänistä. On asu-
nut Californiassa ja Arizonassa. 
Jos olet elossa niin ole hyvä 
ja kirjoita siskoillesi Hilmalle 
ja Idalle, ne kovin kaipaavat 
sinua. Tätisi tytär Selma, tyttö-
nimi Hakkarainen. Mrs Selma 
Mitchell, 245 A State St., San 
Francisco, California.

Matti Pietarinpoika Ryt-
kösen sukuhaaran viimeisen 
edustajan, Hilman, kuoltua pe-
runkirjoituksen yhteydessä saa-
tu virkatodistus todistaa veljen 
Kaarle Pietari Rytkösen, Kalle 
Petteri Rytkösen, Kaarl Rytka-
nin, kuolleen Kaliforniassa jo 
2.5.1932, reilu viisi vuotta myö-
hemmin oletetusta viimeisestä 

kirjeestä kotiin. Kallen elämän-
lanka sammui jo 47-vuotiaana, 
ilmeisesti kovan työn, petty-
mysten, sairastelun ja koti-ikä-
vän vauhdittamana kaukana 
koti-Kivijärveltä, Amerikan Ih-
memaassa .

Pirkko Korpiaho-Hakala

Lähteet: Rytkösten kokoelma ja Kivi-
järven kirja

Sisarten v. 1946 Kallelle lähettämä 
kirje palautui takaisin. Kalle oli kuol-
lut jo 1932, mutta saivatko sisaret 
tietoa koskaan?
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K anttori J.V. Kinnu-
sen tultua paik-
kakunnalle 1915 

ja lain velvoittaessa lukkarin 
johtamaan kuorolaulua alkoi 
kuoron toiminta 1918. Hoosian-
na-hymni oli aluksi se kaikkein 
tärkein kuoron laulu. Adventin 
lisäksi esiinnyttiin jumalanpal-
veluksissa ja hautajaisissa. Har-
joituksia pidettiin vain esiinty-
misten alla. Mukana laulamassa 
oli mm. metsänhoitaja Cajanus, 
Elli ja Selma Hällström, insi-
nöörinrouva Lantto sisarineen, 
Hulda Kotilainen, opettajat 
Helmi Tainio ja J.V.Salmi, ap-
teekkari K.A.Forsström, Eino 
Sanila, Heikki Pasanen ja Sulo 
Tarvainen.

Nimensä, Kivijärven kirkko-
kuoro, kuoro sai vuonna 1938. 
Tuolloin toiminta oli jo vilk-
kaampaa ja laulajamääräkin 
kasvanut. Kirkossa esiintymis-
ten lisäksi vierailtiin kunnallis-
kodissa ja sairaalassa. Kuoroa 
johti J.V.Kinnunen syksyyn -52 
asti. Kinnusen ajoilta ei ole kir-
jallisia muistiinpanoja kuoron 
toiminnasta ajan hengen mu-
kaisesti .

Erkin aika

Kinnusen jälkeen kuoron-
johtajaksi saatiin uusi kanttori, 
Erkki Männikkö Vimpelistä. 
Uuden vetäjän myötä kuoroon 
tuli uusia laulajia ja kuoro har-
joitteli säännöllisesti kansakou-

lulla. Kuoron toiminta vakiin-
tui syksyllä -55, kun toiminta 
muutettiin yhdistyspohjaiseksi. 
Kuoro sai säännöt, johtoelimen-
sä, osanottajaluettelot ja vuosi-
kertomukset. Esim. vuonna -55 
oli 35 harjoituskertaa, yhdek-
sän esiintymistä kirkossa, kaksi 
sankarihaudoilla, esiintymiset 
Heitjärven koulun vihkiäisissä 
ja kirkkoherra Tammialan vir-
kaanasettajaisissa sekä kaksi 
yhteistä konserttia Kinnulan 
kirkkokuoron kanssa. Jo 50-lu-
vulla ”kuoroperhe” teki yhtei-
siä retkiä, osallistui laulujuhlille, 
palkitsi uskollisimpia osallis-
tujia. Vuodesta 1956 alkaen on 
osallistuttu valtakunnallisille 
kirkkolaulujuhlille. Oma kuo-
romerkki valmistui 1958 ja sitä 
riitti jaettavaksi aina 90-luvulle 
saakka .

Pentin aika

Männikön muutettua Vesan-
nolle kanttoriksi valittiin Pentti 
Ruohonen Pylkönmäeltä syk-
syllä 1958. Seuraavana vuonna 
kuoro rekisteröitiin ja kaksi 
vuotta myöhemmin, 1961 se 
liittyi Suomen kirkkokuoroliit-
toon. Kuoro on järjestänyt lau-
lajaisia ja ollut mukana useissa 
seurakunnan merkittävässä 
tapahtumissa, kuten esim. kir-
kon 100-vuotisjuhlassa 1974, 
seurakunnan 100-vuotisjuh-
lassa, vanhan seurakuntatalon 
vihkiäisissä (1973), joissa naisil-
la oli hankkimansa yhtenäiset 
esiintymisasut ja piispantarkas-
tuksissa. Adventin, pääsiäisen 
ja joulun lisäksi on esiinnytty 
itsenäisyyspäivänä, kaatuneit-
ten muistopäivänä ja vuodesta 
1973 lähtien Kauneimmat jou-
lulaulut -tilaisuudessa. Vuonna 
1974 tammikuussa kuoro lauloi 
valtakunnallisessa radiojuma-
lanpalveluksessa.

Kuorolaulutoiminta on var-
sinkin alkuaikoina kokenut vas-
tustusta. Samoin rahanpuutetta, 
mutta jo monena vuosikym-
menenä seurakunta on avusta-
nut kuoron toimintaa, tekeehän 
se vapaaehtoista palvelutyötä 
seurakunnalle ja seurakunta-
laisille. Kuoroille kannetuista 
kolehtituloista on tullut myös 
merkittävä tulonlähde.

On osallistuttu kanttori-ur-

Kivijärven kirkkokuoron valmistautuessa ja valitessa lauluja 90-vuotisjuhlakonserttiin selvisi 
viimeistään, että kuoron historian aikana laulettuja lauluja on satoja. Laulujen kautta on 

kiitetty, ylistetty ja julistettu. Toukokuiseen juhlakonserttiin valikoitui lopulta 
suosikkilauluja eri vuosikymmeniltä ja kirkkovuoden eri ajoilta.

 Mukaan otettiin mm. Havaksen, Tuomaalan ja J.V. Kinnusen tuotantoa. 
Kuoro selviytyi laajasta ohjelmasta kiitettävästi ja

 konsertti huipentui kuuden eri kuoron yhteislauluihin.  

90 VUOTTA 
KUOROPALVELUA
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kuriyhdistyksen, rovastikun-
nallisille ja hiippakunnallisille 
juhlille, tehty yhteistyötä naa-
purikuorojen ja paikallisten jär-
jestöjen kanssa. Myös kunnan 
juhlissa on laulettu, mm. itse-
näisyyspäivänä, kaatuneitten 
muistopäivänä ja kunnan täyt-
täessä pyöreitä vuosia. Vanhoil-
le uruille jätettiin jäähyväisiä 
huhtikuussa -84 ja uusia juhlit-
tiin syyskuussa, naiset uusissa 
seurakunnan lahjoittamissa 
pitkissä, punaisissa asuissaan. 
Kuoro oli mukana myös 1987 
uuden seurakuntatalon vihkiäi-
sissä. Talosta kuoro sai kauniin 
ja viihtyisän harjoitustilan. 

80-luvun loppupuolella - 
31 työvuoden jälkeen - Pentti 
Ruohonen siirtyi eläkkeelle ja 
kuoroa johti hetken aikaa kant-
tori Aila Jalkanen, kirkkoherra 
Martti Salo ja pari vuotta Liisa 
Mäntylä. 

Martin aika

Elokuussa -92 kuoroa joh-
tamaan asettui Martti Hertteli. 
80-vuotisjuhlan yhteydessä 
1998 vihittiin kuoron oma lip-
pu käyttöön. Martti Hertteli on 
vetänyt kuoroa ansiokkaasti ja 
osittain siitäkin syystä sitoutu-
minen kuorotoimintaan on ollut 
ilahduttavaa. Se joka tulee mu-
kaan, yleensä pysyy mukana. 
Kuoro oli pitkästä aikaa uuden 
tilanteen edessä, kun kuoron 
pitkäaikainen jäsen Annikki 
Hämäläinen nukkui pois heinä-
kuussa 2008. Annikkia ja hänen 
heleää ääntään kaivataan. 

Joskus joutuu pohtimaan, 
arvostetaanko kuoromusiikkia 
tarpeeksi. Myös vähäinen mies-
laulajien määrä on ajoittain 
vaikeuttanut harjoittelua. Esiin-
tymisiä on kirkkovuodesta joh-
tuen suhteellisen tiheään, joten 
harjoittelu jää joskus vähälle. 
Kuoron kautta ei voi missään 
nimessä lyhentää nykyisestä. 
Kivijärven kirkkokuoro tun-
netaan aktiivisena muuallakin, 
osittain ehkä siitä syystä kuo-
rosta on hyvä edustus piirinta-

solla (Risto Piispanen ja Martti 
Hertteli).  

Juhlavuosi 2009

Kivijärven kirkkokuoro on 
ollut normaalia näkyvämmin 
esillä tänä vuonna sen täyttä-
essä 90 vuotta. Kuoro on yksi 
Saarijärven seurakunnan van-
himmista kuoroista. Merkittä-
vin puristus tehtiin keväällä, 
kun ylimääräisten harjoitusten 
avulla kuoro sai ohjelmiston-
sa valmiiksi ja laulut menivät 
hienosti. Juhlassa jaettiin myös 
arvokkaimmat ansiomerkit. 50-
vuotismerkin saivat Annikki 
Kotilainen ja Auli Ruohonen, 
40-vuotismerkin Marjatta Sär-
kinen, Eeva Leppänen, Rauha 
Hakkarainen ja Ritva Kinnunen 
sekä 30-vuotismerkin Toivo 
Kinnunen ja Annikki Hämäläi-
nen.

Juhlavuoden ja toukokuisen 
juhlan kunniaksi hankittiin uu-
det, tällä kertaa siniset kuoro-
puvut. Isänmaallisen siniset vii-
tat ovat käytännölliset: helppo 
pukea ja kuljettaa eri tilanteis-
sa. Eivät ne kokonaan korvaa 

-84 hankittuja pitkiä, punaisia 
esiintymisasuja. Joulun alla 
kuoro laulanee punaisissa.

Kuoro esiintyi myös tuotta-

jien järjestämässä tilaisuudessa 
lokakuun loppupuolella. Paljon 
tuli kiitosta siitäkin esiintymi-
sestä. Kovan puurtamisen jäl-
keen kuorolaiset tekivät retken 
akustiikastaan kansainvälisesti 
arvostettuun Lahden Sibeliusta-
loon. Sinfonia Lahti kapellimes-
tari Jukka-Pekka Sarasteineen ja 
Dominante-kuoroineen tarjosi 
vaikuttavia, unohtumattomia 
hetkiä .

Juhlan tiimoilta kuoron tiliä 
muistivat Keski-Suomen kirk-
komusiikkipiiri, Kannonkos-
ken, Saarijärven ja Pylkönmäen 
kirkkokuorot, Viitasaaren kirk-
kokuoro ja seurakunnan päivä-
kuoro, Kyyjärven ja Laukaan 
kirkkokuorot, Hopeavuosien 
laulajat, Perhon ja Kinnulan 
seurakunnat, Kivijärven kun-
ta, Sotainvalidien veljesliiton 
Kivijärven osasto, Kivijärven 
sotaveteraanit, Eläkeliiton Ki-
vijärven yhdistys, Villipeura Oy, 
Kivijärven kotiseutuyhdistys, 
Lauri Kinnunen (J.V. Kinnusen 
pojanpoika), kunniajäsenet Ka-
lervo Hirvonen, Anneli Salmi 
ja Pentti Ruohonen, Kyllikki ja 
Jussi Männikkö, Raija ja Aimo 
Hakkarainen, Irma Jämbäck, 
Sirkka ja Matti Minkkinen, Lii-
sa ja Lauri Leinonkoski, Meeri 
Leinonkoski ja Mertta Matikai-

Pentti Ruohonen onnittelemassa kuoronjohtajaa onnistuneesta juhlakonsertista 
4.5.2008. Kuva Sakari Pohjonen
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nen. Lisäksi kuoro sai onnen-
toivotuksia entisiltä papeilta ja 
muilta kuoronystäviltä. Kivijär-
ven kappeliseurakunta kustan-
si juhlakahvituksen ja maksoi 
puolet viittojen hinnasta. Läm-
pimät kiitokset kaikille!

Kuorotoiminta pähkinän-
kuoressa

Kuorotoiminta on seurakun-
nan toimintaa tukeva vapaaeh-
toinen palvelumuoto, tapa kiit-
tää ja ylistää Jumalaa. Kuoro 
kokoontuu viitisenkymmentä 
kertaa vuodessa, joko harjoitte-
lemaan tai esiintymään. Kuoro-
laisia on pari-kolmekymmentä. 
Kuoroon on kuulunut lähem-
mäksi 300 kuntalaista 90 vuo-
den aikana. Keski-ikä on yleen-
sä kuusissakymmenissä, mikä 
kertoo vahvasta sitoutumisesta 
kuorotoimintaan. Harrastus on 
yleensä elinikäinen. 

Kuorot ovat yhdistyksiä, jo-
ten asioista päätetään lakisäätei-
sissä kokouksissa. Käytännön 
asioista vastaa johtokunta pu-
heenjohtajineen, sihteereineen 

ja rahastonhoitajineen. Johto-
kuntaan kuuluu myös kuoron 
musiikillinen johtaja, kanttori. 
Kuorovuodet ansioittavat saa-
maan ansiomerkkejä ja pitkään 
mukanaolleita ja vastuuta kan-
taneita kutsutaan juhlavuosina 
kuoron kunniajäseniksi. 

Kuoron varsinainen sisältö 

tulee musiikista ja laulun sano-
masta. Laulakaa Herralle, kiit-
täkää nimeänsä. Kuuluttakaa 
Hänen siunaustaan alati!

Kivijärven kirkkokuoro
Pirkko Korpiaho-Hakala, 

sihteeri

Syömässä Vääksyssä, matkalla Lahteen. Kuva Manu Tillgren 

Juhlakonsertti. Kuva Sakari Pohjonen.
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Kuoron johtajat
J.V. Kinnunen   1918-1952
Erkki Männikkö  1952-1958
Pentti Ruohonen  1958-1989
Liisa Mäntylä  1990-1992
Martti Hertteli   1992-

Kunniajäsenet

J.V. Kinnunen  1957
Eino Sanila   1957
Helmi Tainio  1958
Sulo Tarvainen  1958
Hulda Kotilainen  1958
Urho Salmi   1958
Sanni Keikkonen  1988
Kalervo Hirvonen  1988
Pentti Ruohonen  1993
Anneli Salmi  1998
Lahja Tyrväinen  2008
Sulo Kotilainen  2008

Pisimpään laulaneet
Lahja Tyrväinen  55
Annikki Kotilainen  50
Auli Ruohonen   50
Helmi Tainio  44
Marjatta Särkinen  43
Eeva Leppänen  42
Rauha Hakkarainen  41
Ritva Kinnunen   41
Sulo Kotilainen  40
Eino Sanila   39
Hulda Kotilainen  39
Paavo Kataja  37
Aili Joska   35
Edit Seppänen  35
Toivo Kinnunen   34
Urho Salmi   33
Sulo Tarvainen   32
Carl Forsström  32
Anneli Salmi    28
Irma Kemppainen  28
Kalervo Hirvonen  27
Annikki Hämäläinen  27

Puheenjohtajat

Veli Virkkala  1955
Matti Tikkanen  1955-1957
Jalmari Virolainen  1957
Pentti Sanila  1957
Kalervo Raulo  1958
Antti Kainulainen  1958-1959
Matti Tikkanen  1959-1960
Kalle Kataja  1960
Osmo Viinikainen  1961-1963
Sulo Kotilainen   1964-1970
Lahja Tyrväinen  1971-1985
Anneli Salmi   1986-1994
Liisa Saari  1995-2002
Risto Piispanen  2003-

Sihteerit

Matti Tikkanen  1955
Anneli Heinämäki  1955-1957
Hellevi Poikonen  1957
Saara Tikkanen  1957
Anneli Heinämäki  1958
Irma Kauppinen  1958
Anneli Heinämäki  1959
Irma Jämbäck   1960
Maire Luhtanen  1961
Auli Ruohonen 1961-1964
Aune Luoma  1965-1967
Aune Leppänen 1967-1970
Auli Ruohonen  1970-1990
Marjatta Särkinen 1991-1997
Raija Hakkarainen 1998-1999
Marjo Kotilainen 2000
Risto Piispanen  2001
Marjatta Särkinen 2002-2005
Aila Girsén  2006-2007
P. Korpiaho-Hakala 2007-

Rahastonhoitajat

Erkki Männikkö 1955
Vappu Tarvainen 1955-1959
Aune Liimatainen 1959
Kalervo Raulo 1960
Aili Joska   1961-1993
Liisa Saari 1993-1994
AnnikkiHämäläinen 1995-1999
Raija Hakkarainen 2000-2003
Ilari Kotilainen 2004-
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K ESÄLLÄ

Mitä aiot tehdä kesällä?
Entä kulttuuri?
Minulta kysyttiin.

Näin vastasin:
Aion elää auringon paisteessa,
sen varjossa ja sateessa.
Aion opetella nauttimaan
kesän hyvistä hetkistä ja
aion opetella surun hetkellä
olemaan vajoamatta
alakulon epätoivoon.

 Ei ihan helppoa.
 Kiitos vaan kysymästä!
 
 Ja sinullekin iloa kesääsi,
 
 toivottaapi Toikkasen Kyllikki

E ROTESSA

Yön musta syli,
avaruus kaiken yllä,
kyynelharso kivun keskellä.
Sukellus ikuisuuteen,
toivo ja toivottomuus yhtä
etäällä tai lähellä molemmat.

Kyllikki Toikkanen
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JUURIKKAHARJUN 
HAUTAUSMAA 

KUNNOSTETAAN

J uurikkaharjun 
hautausmaan 
perustaminen v. 

1890 oli seurausta kymmenen 
vuotta aikaisemmin annetusta 
ensimmäisestä terveyslaista, 
jossa määrättiin asutuskes-
kittymien keskellä sijaitsevat 
hautausmaat lakkautettaviksi 
ja uudet perustettaviksi riittä-
vän etäälle asutustihentymistä. 
Hautausmaa-alue erotettiin 
kruunun joutomaasta (impedi-
mentimaa) seurakunnan maak-
si. Hautausmaan vihki käyttöön 
kirkkoherra P. Krank v. 1890. 
Samana vuonna oli hautaus-
maata siivottu ja puita karsittu. 
Hautausmaiden pengerrysten 
teko aloitettiin v. 1906. Kirkon-
kokouksen pöytäkirjassa mai-
nitaan pengerrysten alkavan 
leikkuuhuoneen alapuolelta. 
Leikkuuhuone sijaitsi suunnil-
leen nykyisen siunauskappelin 
paikalla. Hautausmaa-alue jaet-
tiin perhehautoihin, erihautoi-
hin ja yhteishautoihin. Myös 
kirkkoon kuulumattomille va-
rattiin oma alueensa. 1930-lu-
vulla alettiin yleisesti kiinnittää 
huomioita hautojen kunnos-
sapitoon ja Kivijärvenkin seu-
rakunta tilasi hautausmaataan 
varten kalmistosuunnitelman 
vuonna 1935 Suomen Kotipuu-
tarhaliitolta. Suunnitelman teki 
Ola Mannström. Vuonna 1955 
kirkkoherra Pauli Linnansaari 

teki hautausmaalla hautapaik-
kakartoituksen. Juurikkaharjun 
siunauskappelin ensimmäiset 
piirustukset tilattiin v. 1960 
arkkitehtitoimistolta B.Heng & 
J.Pystynen. Siunauskappelin 
piirustuksiin tehtiin kaksi vuot-
ta myöhemmin muutoksia, jois-
ta osa toteutettiin. Rakennus-
työn urakoi Ilmari Joska. Työ 
valmistui 1963 ja 60-paikkainen 
kappeli vihittiin käyttöön 1964. 

Kunnostaminen

Juurikkaharjun hautaus-
maan kunnostuksesta on puhut-
tu ja sitä on suunniteltu pitkään. 
Mm. Airi Sorsamäki on tehnyt 
asiasta aloitteen. Seurakun-
tien yhdistyessä asia koettiin 
myös uudessa seurakunnassa 
tärkeäksi ja välttämättömäksi 
toteuttaa.

Peruskunnostusta varten 
Saarijärven seurakunnan vuo-
den 2008 talousarvioon varat-
tiin suunnittelurahaa 15 000 eu-
roa ja taloussuunnitelmaan 100 
000 euron määräraha. Hanke 
on tarkoitus toteuttaa 2009. 

Hanketta hoitavaan työryh-
mään kirkkoneuvosto valitsi 
Markku Hakasen, Leena Oi-
nosen, Yrjö Havaksen, Mar-
ja-Leena Hakkaraisen, Timo 
Kemppaisen, Olavi Vuoren, 
seurakuntapuutarhuri Eero 
Pyykön ja toimistosihteeri Sari 

Tarvaisen. Työryhmän tehtävä-
nä on kartoittaa suunnittelijan 
valintaa, tehdä suunnittelutar-
jouspyynnöt ja lähettää tarjouk-
set sekä hoitaa jatkossa hank-
keen rakennuttamistehtävät.

Suunnittelutyö tilattiin jy-
väskyläläiseltä Viherteemalta, 
joka on viher- ja ympäristö-
suunnitteluun erikoistunut 
yritys. Kesällä on suoritettu 
maastokartoitus ja kunnan 
rakennuskaava on tarkistettu. 
Juurikkaharjun hautausmaan 
peruskunnostuksen yleissuun-
nitelma (kuva) esiteltiin kappe-
lineuvoston jäsenille taannoin. 
Paikalla oli Viherteeman suun-
nittelija Jarmo Väisänen sekä 
rakennesuunnitelman esitellyt 
Jarmo Silvennoinen Planeko 
Oy:stä. Suunnitelmassa on 
ikäänkuin kolme osiota: kappe-
lin sisääntulo ja parkkipaikka, 
hauta-alueen sisäosat sekä uusi 
parkkialue hautamaan länsi-
osaan.

Kappelin sisääntulo ja 
parkkipaikka

Sisääntulo juhlavammaksi 
istutuksin ja viheraluein. Park-
kialue jää selvästi sisääntulon 
oikealle puolelle. Alueelle tulee 
48 parkkipaikkaa, pinnoitteena 
soramurske. Ilmettä pehmentää 
alueelle istutettavat kotipihlajat 
ja rinneangervot. Yleisö-wc 

Juurikkaharjun hautausmaa sijaitsee pappilan läheisyydessä harjumuodostelman 
eteläisellä järveen viettävällä rinteellä noin 700 metriä päässä kirkosta. Hautausmaa-

alue rajautuu koillisessa ja kaakossa rantaviivaan, etelässä kuusiaitaan ja pappilan 
puoleisessa päädyssä puuaitaan. Hautausmaan haasteellinen peruskunnostaminen 
toteutetaan 2009.  Avointa tiedottamista arvostaen sekä seurakunnan edustajien ja 

suunnittelijan luvalla kotiseutulehti valottaa suunnitelmia jo nyt kaikelle kansalle.
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sijoitettaisiin parkkialueen tu-
lolaitaan. Keskustelussa tarken-
nettiin parkkialueen reunasta 
lähtevän rinteen muotoilua. 
Rinteeseen ehdotettiin istutetta-
vaksi esim. mäntyjä ja pinnaksi 
voisi jäädä sora/hiekka, johon 
ajan kanssa saa tulla luonnon 
kasvillisuus. Kappelille mene-
vä huoltoajo ja vainajien siirrot 
tehtäisiin parkkialueen läpi. 
Uusi tie parkkialueelta kappe-
lille on loivempi kun nykyisin 
käytettävä. Se helpottaa vainaji-
en siirtoa ja rauhoittaa kappelin 
pihan. Jätekatos on sijoitettu va-
semmalle lähtevän kuusiaidan 
päähän, alueella jo olevan puun 

”kainaloon”. Kyseisessä paikas-
sa se vähiten aiheuttaa näkö-
haittaa ja on helppo tyhjentää. 
Katokseen tulisi tehdä ovet, jot-
ka antaisivat siistimmän ilmeen 
kappelilta katsottaessa.

Hauta-alueen sisäosat

Mänty olisi alueen hallitseva 
puulaji. Alueelta poistettava 
huonot lehtipuut ja lähellä käy-
täviä sijaitsevat puut, jolloin 
käytävät saadaan tasaiseksi. 
Samalla alueelta tuleva lehtijä-

te vähenee. Alueen vasemmalla 
laidalla kasvava matala lehti-
puukasvusto tulisi raivauksella 
pitää matalana. Ranta-alueen 
puusto katsotaan erikseen ja 
siellä myös raivauksella alus-
kasvillisuus tulee pitää siistinä. 
Hauta-alueen käytävien leve-
ys olisi 2 metriä missä vaan 
mahdollista toteuttaa. Yleisesti 
käytävien pinnoitteena olisi 
kivituhka (7 cm). Mahdollinen 
humusaines poistetaan. Jyrkän 
pääkäytävän pinnoitteena olisi 
sirotepinta. Käytävän pohjana 
olisi 150 mm vahvuinen murs-
kesora. Päälle tulisi bitumie-
mulsio, jonka pinnalle jyrätään 
siroteaines. Käytävän reunoilla 
salaojitus, johon myös johde-
taan kappelin katon sadevedet 
asennettavien sadevesijärjestel-
män kautta. Pääkäytävän va-
semmalle puolelle asennetaan 
käsijohde. Suunnittelija ehdotti 
hauta-alueen oikeassa reunassa 
olevaan jyrkkään kohtaan myös 
vastaavaa käytäntöä kuin pää-
käytävälle. Vasempaan laitaan 
rakennetaan uusi yhdyskäytävä 
uudelta parkkipaikalta. Nykyi-
nen roska-aitaus poistetaan ja 
uusi sijoitetaan uuden parkki-

paikan läheisyyteen. Kuusiaita 
kappelilta itään päin uusitaan.

Uusi parkkialue hautaus-
maan länsiosaan

Uusi parkkialue, jolle raken-
netaan uusi tie. Alueelle tulee 
12 parkkipaikkaa. Nämä paikat 
helpottavat huonompijalkais-
ten pääsyä hautausmaan ala-
osaan.

 ”Hyvä tulee”

Paikallaolleet kappelineu-
voston ja Juurikkaharju-työryh-
män jäsenet  olivat tyytyväisiä 
suunnitelmaan ja ajatuksia 
vaihdettiin suunnittelijan kans-
sa hyvässä hengessä. Työryhmä 
on sen jälkeen 22. lokakuuta 
käynyt ”leimaamassa”, merkit-
semässä kaadettavat puut. Puut 
kaadetaan sitten kun maa on 
jäässä . 

toim. Pirkko Korpiaho-
Hakala
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LESTADIOLAISUUDEN 
ALKUVAIHETA 
KIVIJÄRVELLÄ

P aavo Viljasen 
mukaan lestadi-
olaisuus levisi 

laajemmin Kivijärvelle vasta 
1880-luvulla. Ensimmäinen 
tämänhenkinen kristitty oli 
muuan Juho Johansson -ni-
minen mies. Hän oli 25.6.1836 
syntynyt nahkuri, joka muutti 
Kivijärvelle Korpilahdelta v. 
1880.  Hänen tiensä seurakun-
taan osui siksi, että hän saapui 
rakentamaan aikoinaan äveri-
äälle ja huomattavalle liikemies 
Johan Anjelinille, joka harjoitti 
mm kauppaliikettä Kivijärven 
kirkolla, nahkurinverstasta. Sit-
temmin Johanssonista tuli myös 
Anjelinin nahkuri.

Johanssonin elämänvaiheis-
ta tiedetään, että hän aikaisem-
min oli toiminut tukkimiehenä, 

”pomona” eli työnjohtajana 
Pohjanmaalla, mutta oli tässä 
toimessa harjoittanut jotakin 
vilpillisyyttä. Se oli tullut pol-
toksi tunnolle ja johtanut hänet 
tekemään parannuksen eli tun-
nustamaan rikoksensa juma-
lanlapsille ja asianomaisille ja 
saamaan anteeksiantamuksen 
vakuutuksen Jeesuksen veressä 
ja nimessä tuon ynnä kaikkien 
syntien ja ylitsekäymisten täh-
den.

Tämä Johansson oli itsekin 
puhuvainen mies. Niinpä hänen 
kodissaan, Pajamäellä, pidettiin 

seuroja, joissa hän esiintyi saar-
namiehenä. Välistä nähtiin ja 
kuultiin seuroissa myös kaukaa 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta 
saapuneita puhuvaisia miehiä, 
joita Johansson oli hommannut 
tulemaan.   Samoihin aikoihin 
Kivijärvelle tuli toinenkin us-
kovainen mies, nivalalainen 
Halmetoja. Hän kulki Leppälän 
kylän taloissa rakennustöissä ja 
samalla saarnasi ja henkilökoh-
taisissa keskusteluissa kirkasti 
Jumalan valtakuntaa.

Varsinaisista kivijärveläi-
sistä tekivät ensimmäisinä pa-
rannuksen Erkki Korkiakangas, 
työmies ja pienen töllin omistaja 
ja vaimonsa Miina, joka tunnet-
tiin Riutta-Miinan -nimellä. He 
olivat Perhosta alunperin kotoi-
sin. He asuivat Penttilän kylän 
Riuttaniemessä, mistä Miina 
sai lisänimensä. Korkiakangas 
puhui parannuksen asioista 
valitsematta paikkaa tai aikaa, 
joten eräskin henkilö oli ollut 
niin vihoissaan tälle, että oli - 
oman, myöhemmin tekemänsä 
tunnustuksen mukaan - aiko-
nut kirkkorannassa yhdessä Er-
kin kanssa työmaalla ollessaan 
lyödä tätä piilulla, kun tämä oli 
niin uskonnollinen Kristuksen 
Jeesuksen todistaja aikaan tai 
paikkaan katsomatta.

Lestadiolaisuus alkoi näin 
maallikoiden parista. Kivijärven 

silloinen pappi Viktor Konsin ei 
kannattanut liikettä, mutta mi-
tään erityistä vastustustakaan 
hän ei kuitenkaan osoittanut. 
Sittemmin liike sai pappejakin 
piiriinsä. Heistä mainittakoon 
hieno kulttuuripersoonallisuus 
rovasti Frans Petter Krank, pas-
tori Arttur Leopold Heideman, 
pastori Pekka Fredrik Lappalai-
nen ja pastori J. S. Seppänen.

Seuratoiminnan järjestäyty-
minen 

Kivijärven rauhanyhdistyk-
sen perustava kokous pidettiin 
kirkonkylän kansakoululla 
marraskuun 21. päivänä 1935. 
Kokouksessa oli läsnä noin 45 
henkeä. Kokouksen avasi sa-
mana vuonna paikkakunnalle 
kirkkoherraksi valittu Wäinö 
Havas (1898-1941). Hän luki Sa-
nomia Siionista -lehdestä Kivi-
järven entisen rovasti Krankin 
20.9.1894 piispantarkastuksessa 
pitämän voimallisen ja lämpi-
män saarnan, jonka jälkeen yh-
dessä rukoiltiin perustettavalle 
yhdistykselle ja se toiminnalle 
hyvän Isän siunausta ja lausut-
tiin se toivomus, että vain Her-
ran asia tulisi edesautetuksi ja 
Kristuksen lauma virvoitetuksi, 
vahvistetuksi ja lisätyksi . 

Ensimmäiseen johtokuntaan 
valittiin pankinjohtaja Jalmari 

Paavo Viljanen on kerrannut Sisä-Suomi -lehdessä v. 1930 lestadiolaisuuden alkuvaiheita 
Kivijärvellä. Käytettävissä oli myös Antti Paanasen 60-vuotishistoriikki. Yhdistys on 
Kivijärvellä merkittävä ja historiaakin sillä on sen verran paljon, että palatkaamme 

aiheeseen myöhemmin syvällisemmin. Jokaisen perustietämykseen tästedes kuulukoon 
lestadiolaisuuden alkuvaiheet Kivijärvellä sekä muutamat perusasiat liikkeestä.
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Paananen, maanviljelijä Toivo 
Leppänen, työmies Vihtori Pa-
sanen, räätäli Eemil Mäkelä ja 
kirkkoherra Wäinö Havas, joka 
valittiin myöskin johtokunnan 
puheenjohtajaksi. Perustetun 
yhdistyksen sääntöjen toisessa 
pykälässä todettiin muun mu-
assa, että yhdistyksen tarkoituk-
sena on pitää paikkakunnalla 
Raamatun ja luterilaisen kirk-
komme tunnustuksen pohjalta 
hartausseuroja, joihin kaikilla 
on vapaa pääsy.

Kivijärven Rauhanyhdistyk-
sen jäsen määrä oli 1940-luvun 
alussa 50-60 henkeä. Sotien 
jälkeen alkoi hidas kasvu. Sen 
yhtenä syynä oli uskovaisissa 
perheissä kasvaneiden nuor-
ten varjeltuminen uskomassa. 
Niinpä 1950-luvulla jäsenmäärä 
nousi jo hieman toiselle sadalle 
ja säilyi 1960-luvulla suurin-
piirtein saman suuruisena. Täl-
lä hetkellä jäsenmäärä on noin 
120.

Toimitilat

Kivijärven rauhanyhdistyk-
sen ensimmäinen toimitalo ra-
kennettiin vuonna 1958. Lauri 
Laukalta ostetulle tontille pys-
tytettiin vanhan kansakoulun 
hirsikehikko. Työ suoritettiin 
osittain talkootyönä ja puita 
saatiin lahjoituksina. Ensim-
mäinen toimitalo peruskorjat-
tiin vuosina 1979-1984. Tällöin 
seurasali saneerattiin ja uusit-
tiin keittiö ja sosiaaliset tilat. 
Vanha toimitalo tuli vuosien 
saatossa monelle hyvin rak-
kaaksi. Palvelihan se noin 30 
vuoden ajan. Talo alkoi käydä 
ahtaaksi rauhanyhdistyksen 
toiminnan kasvaessa. Syntyi 
yleistä keskustelua siitä, mitä 
voitaisiin tehdä asian korjaa-
miseksi. Esille nousi ajatus uu-
den toimitalon rakentamisesta. 
Yleisessä kokouksessa vuonna 
1989 asiasta tehtiinkin myön-
teinen päätös. Sopiva tontti löy-
tyi eri vaihtoehtojen joukosta 
Kangaskotilan tilasta. Tontti on 
suuruudeltaan noin 1,5 hehtaa-
ria. Monien vaiheiden jälkeen 
päätettiin hankkia talopaketti 
Perhosta Jetta-talolta. Maasto-
työt tontilla aloitettiin keväällä 
1989. Taloa rakennettiin paljol-

ti talkootyönä ja lahjoituksin. 
Toimitalo valmistui niin, että 
avajaisjuhlaa voitiin viettää 10. 
maaliskuuta 1991.

Toimintamuodot

Seurat muodostavat edelleen 
toiminnan keskeisimmän osan. 
Isoja seuroja pidetään perintei-
sesti kahdet: kesä- ja syysseu-
rat. Näiden lisäksi järjestetään 
pääsiäis- ja pyhäinpäiväseuroja 
sekä tavanomaisia viikkoseuro-
ja noin kolmena sunnuntaina 
kuukaudessa ja lauantain-ilta-
na seuroja noin yhdet kuukau-
dessa. Seurakuntapäiviä pide-
tään yhdestä kahteen vuodessa 
sekä ompeluseuroja viikottain 
syys- ja talvikaudella. Vanhem-
man väen päiväpiiri kokoontuu 
säännöllisesti. Lapsi- ja nuori-
sotyö on voimakkaasti lisään-
tynyt. Toimintamuotoina ovat 
pyhäkoulu-, päiväkerho ja raa-
mattuluokkatyö. 

toim. 
Pirkko Korpiaho-Hakala

Rauhanyhdistys lahjoitti kappelineuvostolle 1 000 euroa ehtoollispikareihin. Ry:n puolesta lahjoittajina 
Erkki Pirnes (oik.) ja Johannes Pigg. Kuvassa  myös Jouni Halonen ja Leena Oinonen kappelineuvostosta.
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T unnettuahan on, 
että Kannonkosken 
nuoret kävivät rip-

pikoulun Kivijärvellä, ennen 
kuin oma seurakunta perustet-
tiin. Niinpä kävi isänikin 1920-
luvulla .

Monia huvittavia juttuja ja 
päättömiä kommelluksia meni 
hänen mukanaan unholaan, 
kun emme kirjoittaneet niitä 
muistiin. Ja niitä oli paljon, oi-
kea ehtymätön varasto.

Kuinka nämä sen ajan nuo-
ret Kivijärvelle kulkivat, sitä 
emme tiedä. Siellä he kuitenkin 
asuivat viikot taloissa, joissa-
oli tilaa naapurikylän nuorille. 
Pilkkalaulut kaikuivat raitilla: 

-Rippi-irriäinen, leivän kerjä-
läinen! Niin kuin on kaikkialla 
aina kaikunut.

Erään tarinan olen kuitenkin 
muistiini tallentanut. Viikko 
oli istuttu ilmeisesti kirkossa, 
kuunneltu, luettu, laulettu. Si-
jaiskodissa oli ruokailtu, tankat-
tu päähän katekismuksen ym-
märryksen ylikäyviä lauseita ja 
nukuttu, jos uni tuli vieraassa 
kodissa. Tuli viikonloppu. Sil-
loin lähdettiin Leppälänkylälle 
pyhän viettoon. Kotiin.

Sillä kerralla isäni kaverinsa 
kanssa talsi jalkaisin, ihanko 
koko matkan, sitä en muista. 
Olihan se raskasta ja varmasti 

tympäsikin. Jotakin vipinää piti 
keksiä. Kaukaa tienmutkasta 
lähestyi mies, jalankulkija hän-
kin. Nyt nokkelat päät yhteen, 
suunnitelma valmiiksi, sitten 
vain reippaasti eteenpäin. 

Kun vieras matkalainen tuli 
kohdalle, pojat pysähtyivät ja 
kysyivät kohteliaasti:

-Ootko nähnä kahta poikaa 
kävelemässä täällä tiellä?

Mies vilkaisi taakseen ja ym-
pärilleen, kosketti lakinlippua 
ja sanoi totisena:

-Ei, en oo nähnä.
-No, nyt näät! Huikkasivat 

irriäiset ja livistivät tiehensä.
Kaipa se kotimatka sujui sit-

ten kevyemmin, kun ilo kupli 
puserossa.

Tapahtuipa kerran

Joulunalusviikkoihin kuu-
luvat kiireet, suunnittelut, val-
mistelut, salamyhkäisyydet ja 
tietenkin joulumarkkinat. Niin-
pä myös tarinan viihtyisässä 
pikkukaupungeissa.

Tori on täynnä tavaraa, va-
sua ja vakkaa, kuusenkoristeita, 
joululeipomuksia ja rihkamaa 
jos jonkinlaista. Palelevat myy-
jät hyppivät lämpimikseen ja 
lyövät rukkasia yhteen niin 
että paukkaa. Tonttumyssyihin 
pukeutuneet maaseudun po-

ninomistajat järjestävät lapsille 
ratsastuslenkkejä torin ympäri. 
Sitä jännitystä ja riemua! Pala-
vat tervasoihdut luovat sopivan 
tunnelman.

Kaiken tämän hulinan vas-
tapainona seisoo torin taustalla 
omalla kukkulallaan kaupun-
gin kaunis kirkko ja odottaa 
kuulijoita adventinajan päivä-
konserttiin.

Sinne mekin pujahdamme 
ja istahdamme tyytyväisinä 
lämpöön kohmettunein käsin 
ja palelevin jaloin. Urut soi-
vat hiljaista kiitosta adventin 
Herralle. Meidän on hyvä olla. 
Painava ulko-ovi sulkee ulko-
puolelle sen mikä täällä temp-
pelissä tuntuu turhalta.

Tyttärentytär istuu äitinsä ja 
minun, mummon välissä, kat-
selee ympärilleen ja ihmettelee. 
Yhtäkkiä tyttönen hypähtää 
lattialle ja osoittaa lähes luon-
nollista kokoa olevaa Kristus-
veistosta.

-Kuka tuo on?
-Hän on Jeesus, kuiskaan 

hiljaa aavistamatta, minkä vir-
heen teen. Kauniit, tumman-
siniset silmät ovat kysyvät ja 
tuskaiset .

-Jeesus-lapsi on tullut suu-
reksi! Jeesus-lapsi on tullut 
suureksi! Hän toistaa, ja ma-
sentava pettymys kuuluu hä-

MEREN	TAKAA	
KÖPINGISTÄ

”Olen saanut kehotuksia lähettää juttua Kotiportti-lehteenne, joka on tullut niin 
tutuksi. Olen lainannut sitä Keski-Suomesta lähtöisin oleville tuttavilleni. Lehti on 

mahtava näyte kivijärveläisten kotiseuturakkaudesta ja toimeliaisuudesta. Lähetän 
kaksi kertomusta tarjolle. En ole pahoillani, jos eivät ole tarpeen tai muuten soveliaita. 
Rippikoulutarina voi olla historiallisesti epätarkka, mutta tositapahtuma se on. Teille 
kiitokset aikaisemmasta yhteistyöstä! Voimia ja vauhtia uuden Kotiportin kimpussa! 

Riemukasta joulun odotusta! Joulurauhaa!”
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nen äänestään. Pää riipuksissa tyttö 
kiipeää takaisin penkille ja katselee 
kengänkärkiään. Oli kerrottu Jeesus-
lapsen syntymästä, ja nyt mummo 
sanoi, että tuossa on Jeesus.

Mitä äiti voi tehdä kesken kirk-
kokonsertin? Miten mummo voi se-
littää kolmivuotiaalle lapselle? Vain 
huokaista: apua, lohtua! Valonpilk-
kuna tuleva aattopäivän seiminäy-
telmä alttarilla ja viisautta vaativa 
keskustelu kotimatkalla.

Entä me aikuiset? Onko meillä 
sama näkemys kuin tällä lapsella? 
On taas niin herttaista puuhailla 
seimen äärellä, mutta arjen tullen 
meiltä unohtuu Hän, joka seimeen 
syntyi.

Tosiasia on, että ”Jeesus on tullut 
suureksi”. Seimen lapsesta on tullut 
koko maailman Vapahtaja!

Ritva Muhonen

Kivikirveen terä

T erä on löytynyt Pirtin 
pellolta Myllyperältä 
mahdollisesti 40-lu-

vun jälkeen ja sen on lahjoittanut  
Onni-Matti ja Anja Kähärän peri-
kunta. Terän kotiseutuyhdistyk-
sen kokoelmiin on toimittanut 
Seppo Hakkarainen 16.7.2007.

Verkon paino

E sine on löytynyt to-
dennäköisesti 50-60 

-luvulla Penttilänky-
län pellosta,  jossa on ilmeises-
ti ollut vanha asuinpaikka. Esi-
ne on todennäköisesti verkon 
paino. Lahjoittaja Kari Holm, 
27.7.2005

Kourutaltta

K ivikautinen kouru-
taltta on löytynyt 
Syrjäniemen länsi-

rannalta Penttilänkylältä. Löytäjä 
Timo Holm 60-luvulla. Lahjoittaja 
Kari Holm, 27.7.2005

KIVIKAUTISIA 
LÖYTÖJÄ 

KIVIJÄRVELTÄ
Suurin osa Kivijärveltä löytyneistä esihistoriallisen ajan 
esineistä on päätynyt eri museoihin Kansallismuseosta 

Keski-Suomen ja Pohjanmaan museoon tutkijoiden 
käytettäväksi ja yleisön katseltavaksi. Joitakin 

myöhemmin löytyneitä esineitä on toimitettu myös  
kotiseutuyhdistykselle.  
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E lämme nyt sotiemme 
päättymisen 63 rau-
han vuotta. Sotiem-

me elossa olevat veteraanit ovat 
vanhuksia, yhä useammalle 
soivat ehtookellot. Sotaleskil-
le on käynyt samoin ja meistä 
sotaorvoistakin on aika tehnyt 
ikäihmisiä. Tänään haluan 
puhua erikoisesti sotaorpojen 
kohtaloista. 

Sota jätti jälkeensä Suomes-
sa noin 50 000 sotaorpoa. Kivi-
järvellekin heitä jäi 102. Miten 
heidän asiaansa hoidettiin so-
tiemme jälkeen, kerron teille 
omakohtaisia kokemuksia.

Elokuussa 1941 jatkosodan 
alettua olimme sisareni Inkerin 
kanssa palaamassa kalamajalta 
Kuhalasta. Kalassa ja marjasta-
massa olimme siellä olleet pari 
vuorokautta. Kauniina syyske-
sän päivänä palailimme kinttu-
polkua pitkin kotiamme kohti. 
Reput olivat saalista täynnä. 
Polulla käveli vastaa nuori naa-
purin mies. Hän oli toipumislo-
malla sodasta. Ohikulkiessaan 
hän sanoi Inkerille: Isäs on 
kaatunut, ja jatkoi matkaansa. 
Inkerin hartiat nytkähtivät. Yk-
sitoistavuotiaan pojansieluuni 
iski rajusti. Isä on kaatunut. 
Kirkonkylän läpi kulkiessam-
me tajusimme sen lopullisesti. 
Meistä oli tullut sotaorpoja.

Tällaisia viestejä tuli luke-
mattomiin suomalaisiin kotei-
hin. Aina niitä ei tuonut pappi 
tai poliisiviranomainen. Pahim-
millaan tieto tuli ruskeassa kir-
jekuoressa. Virallisesti. Sodan 
viestit ovat useimmiten tylyjä.

Miten meitä sotaorpoja koh-
deltiin sodan jälkeen? Anni 
Lampila, sotaorpo kirjoittaa 
näin:

-Valtiovalta vain melkein 
unohti meidät kymmenettu-
hannet pieninä sotaorvoiksi jää-
neet. Juhlapuhujatkin jaksoivat 
useimmiten vain sotaleskiin 
saakka. Me orvot tipahdimme 
puheista pois. Tuli tunne, että 
meidät haudattiin isiemme mu-
kana.

Näin karusti me sen koim-
me. Ja kuitenkin isän kaipuu 
oli valtava. Erikoisesti se koski 
kouluvuosina, kun toiset lapset 
kertoivat, mitä olivat puuhan-
neet isänsä kanssa. Tai kun joku 
sanoi: 

-Sinullapas ei ole isää.
Se koski ja kovettikin.
Se oli sitä sodanjälkeistä ai-

kaa. Suomessa alkoivat rauhan-
vuodet hävityn sodan jälkeen. 
Paljon oli tekemistä. Karjalais-

ten asutus. Rintamamiehille 
jaettiin kylmää korpea. Uutta 
peltoa syntyi. Kovalla työllä 
maksettiin sotakorvaukset. 
Usko elämään palasi. Sotaorvot-
kin varttuivat hiljaisina. Jotkut 
saivat uuden isän. Useimpien 
äidit tyytyivät elämään yksin, 
koska ympäristö näin halusi.

Aloimme elää hyvinvointi-
valtiossa. Kasvoipa siinä sivus-
sa uudenlaistakin nuorisoa. Ra-
dikaalit. Se nuorisojoukko, joka 
kaiken tiesi, mellasti ja ilkkui. 
Miksi soditte? Oma syynne! It-
sepähän päänne Karjalan män-
tyyn löitte! Sotahullut!

Ei ollut soveliasta puhua 
kodista, uskonnosta ja se joka 
uskalsi puhua isänmaasta, vai-
ennettiin oitis. Nyt puhuttiin 
solidaarisuudesta, aseistakiel-
täytymisestä, siviilipalvelusta. 
Meistä sodat ja puutteet kärsi-
neistä tuntui pahalta. Eikä vain 
tuntunut. Se oli myös sitä.

PUHU	YRJÖ	
SOTAORVOISTA

Neljä vuotta sitten kaatuneitten muistopäivän juhlan jälkeen 
seurakuntatalon eteisessä Anja Ruusuvirta sanoi Havaksen Yrjölle: ”Puhu sinä, Yrjö, 

joskus sotaorvoista. Meidät on puheissa ja teoissa unohdettu kokonaan”. 
Ja Yrjö puhui kaatuneitten muistopäivänä 2008.  

Juhlapuhuja Yrjö Havas runoja lausuneen sisarensa 
Mirkku Havas-Kallion kanssa
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Yhteiskuntamme päättäjiltä-
kin puuttuivat selkeät kannan-
otot. Veteraanit, sotalesket ja 
sotaorvot saivat väistyä. Valtio-
valta lupasi hienosti. Sotaorvot 
koulutetaan ammatteihin val-
tion kustannuksella. Kuitenkin 
asiat hoidettiin käytännössä 
huonosti. Varsin monet saivat 
vasta aikuisena kuulla tämmöi-
sestä mahdollisuudesta. Kunti-
en tiedottaminen toimi heikosti 
ja tästä johtuen moni orpo sai 
hoitaa koulutuksensa itse vel-
kavaroin.

Meidän perhe muutti täältä 
Kivijärveltä Joensuuhun täysin 
vieraaseen ympäristöön. Joen-
suun sosiaaliviranomaiset oli-
vat penseitä sotaorvoille. Ei, he 
olivat suorastaan törkeitä. Kun 
ensimmäisen kerran 17-vuo-
tiaana ujona maalaispoikana 
meni koulutusasioista heiltä 
kyselemään, niin virkailija en-
simmäiseksi kysyi:

-Miksi isäsi meni sinne sotaan 
itsensä tapattamaan?

Se koski kovaa. Hiljaisena 
sieltä pois palasin. Koko kolmi-
vuotisen kouluttamiseni ajan 
oli ainaista riitelyä näistä vähäi-
sistä tukirahoista.

Erään asian opin nuoruus-
vuosinani. Itse pitää hoitaa 
omat asiansa ja taistella niiden 
puolesta. Isättömyys kasvatti 
vastuunkantamista. Monesti 
tunsin, että meiltä sodasta kär-
simään joutuneilta yritettiin 
riistää se, mikä meille ihmisille 
on tärkeintä. Itsetunto.

Sotien jälkeen tulivat ne vuo-
det, jolloin vain vaadittiin. Minä 
vaadin. Me vaadimme. Nuoret 
radiotoimittajat juoksivat kyse-
lemässä pitkin maakuntia:

-Eikö se asia ole hullusti? Eikö 
siinäkin tehty virheitä? 

Ja nuo kultaiset sodan näh-
neet ja kokeneet vaarit ja mum-
mot vastailivat. Kaikki on hy-
vin, paremmin kuin ennen. He 
tiesivät, millä kaikki oli makset-
tu. Mutta sitä eivät nämä nuo-
ret radikaalit halunneet uskoa. 
Näin ei voinut jatkua. Eikä jat-
kunutkaan.

Te tiedätte ystävät, mitä ta-
pahtui. Tarvittiin kärsimysten 
paljastumista. Tarvittiin Viron, 
Latvian ja Liettuan tapahtumat. 
Koko itäblokin aukeneminen. 
Meidän silmiemme eteen tuo-
tiin naapurikansojemme hätä ja 
ahdistus. Tuskan laukeaminen 
vapautti myös meidät. Näkö-
kenttämme, nimenomaan nuo-
rison, avattiin uudelleen.

Talvisodan muistojuhlia pi-
dettiin kaikkialla. Veteraanien 
sotatyöt nostettiin niille kuu-
luvaan arvoon. Siihen arvoon, 
jonka he ansaitsivat. Suomi oli 
noussut alennustilastaan.

Mitä sotaorvoille tänään 
kuuluu?

Vasta tällä vuosituhannel-
la ovat sotaorvot avautuneet 
kertomaan isättömyydestään, 
koulutusvaikeuksistaan, sel-
viytymisestään. Ruotsin sota-
lapsetkin ovat omista kriiseis-
tään kirjoittaneet. Asiat ovat 
olleet niin kipeitä, että niistä on 
ollut parempi tähän asti vaieta. 
Nämä nyt kirjoitetut tarinat 
ovat niitä, joissa on käynyt hy-
vin. Pääsanomana on voima-
kas isän kaipuu ja isänmaan 
rakkaus. Kiitollisuus siitä, että 
he ovat sittenkin selvinneet hy-
vään elämään.

On toisenlaisiakin tarinoita. 
Niitä tarinoita, joita harva kuu-
lee ja joissa ei ole käynyt hyvin.  
Alkoholistin sydäntäsärkevä 
tarina yksinäisyydestä, vas-
tuunkantamisesta liian nuorena, 
isän puutteesta, kasvatusisän 
ankaruudesta, turvattomuudes-
ta. Hiljainen tuska, josta ei voi 
puhua, mutta joka on kuitenkin 
elettävä ja yritettävä kantaa lop-
puun saakka.

Me kyselemme. Kenen syy? 
Sodanko? Kansalaisten unoh-
tamisen? Valtiovallan välinpi-
tämättömyyden? Vastauksia 
ei tule. Sotaorvot ovat melkein 
unohdettu. Eikö veteraanien 
kaunis perinne ”veljeä ei jätetä” 
riittänytkään enää kaatuneitten 
lapsiin saakka?

Hyvät ystävät, meillä on tä-
nään kaatuneitten muistopäivä. 
Muistelemme sankarivaina-
jiamme kiitollisin mielin. Isäni 
Väinö Havas, jota sanottiin hen-
gen ja miekan mieheksi, puhui 
kivijärveläisen sankarivainajan 
Viljo Leinonkosken siunausti-
laisuudessa talvisodan aikana 
kirkossamme näin:

-Me jäämme vaalimaan 
isänmaanrakkauden uhritulta 
täällä Suomen sydämmessä. 
Me talutamme poikamme ja 
tyttäremme taisteluissa nukku-
neiden kummuille ja kerrom-
me heille isistä ja veljistä, jotka 
antoivat kaikkensa seisoessaan 
vapauden suojamuurina. Näy-
tämme heille pellot, joita taatot 
ovat kyntäneet, välkkyvät lah-
det, joista he ovat veden viljaa 
pyytäneet ja kerromme arkisen 
rauhantyön sankareista. Sa-
nomme heille: Hoida perintösi, 
poika. Me lupaamme vaalia 
myös kaikkien pyhintä liekkiä. 
Herran tulta, joka jo kauan on 
palanut näillä mailla. Näin nou-
see näille rannoille hiljaisia lujia 
miehiä, jotka ovat uskollisia 
loppuun saakka. Uskollisia sil-
le Herralle, joka heidät lunasti. 
Uskollisia rakkaalle syntymä-
maalleen.

Näin puhui isäni 68 vuotta 
sitten.

Tänään saamme tallustella 
vapaassa maassa, vapaina kan-
salaisina. Tunnustaa uskomme 
ja ristiä kiittäen kätemme. Uh-
rien ansiosta siniristilippu lie-
huu .

Yrjö Havas
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IIRIS	UURTO,	
TAITEILIJASIELU	
KIVIJÄRVELLÄ

Iris Uurto, oikealta nimeltään Lyyli Ester Mielonen, 
syntyi 28. tammikuuta 1905 ja kuoli Kivijärvellä 1. 
huhtikuuta 1994. Uurto oli suomalainen kirjailija, 
jonka tuotannolle oli ominaista miehen ja naisen 

suhteen pohdiskelu. Uurto muutti Kivijärvelle 
tiettävästi 80-luvun loppupuolella asuen täällä 

kuolemaansa saakka. Hän asusteli Rantamajan hotellissa ja myöhemmin keskikylällä 
talossa, jossa on ollut mm. Pitkäsen kauppa ja nykyään Elma Kotilaisen Kukka ja matto. 

Kirjallisuuspiiri muisteli tuota värikästä persoonaa syksyisessä kokoontumisessaan. 
Kotiläksynä oli luettu Uurron tuotantoa laidasta laitaan. Tiesivätkö kivijärviset 

aikoinaan, että tuo iäkäs mummo oli toistakymmentä kirjaa kirjoittanut Pro Finlandia-
palkinnoin (1948) palkittu kirjailija, osa kirjailijakaartimme kermaa? 

I nternetin vapaa 
t i e t o s a n a k i r j a 
Wikipedia kertoo 

Uurron kuuluneen Tulenkan-
tajiin ja kirjailijaryhmä Kiilaan. 
Hän kuului siihen 1930-luvun 
lopun kirjailijoiden ryhmään, 
joka käsitteli teoksissaan vais-
tojen psykologiaa ja ruumiin 
viisautta. Hänen teostensa sek-
suaalisuutta pidettiin aikoinaan 
varsin rohkeana. Esikoisteos 
Ruumiin ikävä herätti huomio-
ta aihepiirillään. Proosan lisäksi 
Uurto kirjoitti näytelmiä, joille 
oli leimallista pasifismi, ja sik-
si hän ei saanut niitä esitetyksi 
sodan aikana. Lisäksi hän kir-
joitti runoja, jotka ilmestyivät 
kokoelmana Sudet. Uurto asui 
myöhemmin ulkomailla ja ro-
maani Den brinnande ön ilmes-
tyi ruotsiksi.

Uurto avioitui 1930 toisen 
aloittelevan kirjailijan, Aku 
Rautalan, oik. August Ripatti, 
kanssa.  Seuraavana vuonna 
heille syntyi poika, Aku-Kim-
mo Ripatti. Kansallisbiografian 

mukaan Uurron pojan ollessa 
kahden kuukauden Rautala 
kuoli astuessaan huononä-
köisenä ja ilman silmälaseja 
raitiovaunun alle Helsingissä. 
Uurron seuraava teos ilmestyi 
vasta 1935. Hän sai vahvan pa-
sifistin ja vasemmistolaisleiman 
otsaansa, erakoitui ja katkaisi 
vähätellen suhteensa sukulai-
siinsa, Aku-Kimmonkin kasvat-
ti muut .

Uurto asui myöhemmin ul-
komailla, kävi Yhdysvalloissa, 
asui jonkin aikaa sekä Sveitsissä 
että Intiassa. Myös myöhempi 
elämä kotimaassa oli vaeltamis-
ta Sisä-Suomen paikkakunnalta 
toiselle, eivätkä sukulaisetkaan 
tienneet, missä Uurto ennen 
vanhainkotiin ja sairaalaan 
joutumistaan aina asui. Kirjoit-
tamista hän jatkoi vuoteen 1970. 
Sen jälkeen mielenterveyshäiri-
öistä kärsinyt ja yhä enemmän 
erakoitunut Iris Uurto vaikeni 
kirjailijana.

Uurto Kivijärvellä

Kirjallisuuspiiriläiset muis-
telivat Iiriksen asuneen Kivi-
järvellä viitisen vuotta. Häntä 
kohdeltiin hyvin, mutta hän 
halusi selkeästi olla omillaan ja 
erillään. Nuorena maalaistyttö-
nä kaupunkiin lähteneen Iirik-
sen halu suojella puita, luontoa 
ja elinympäristöään kasvoi iän 
myötä. Hän oli Kivijärvellä-
kin pelastamassa ja ostamassa 
milloin Kukkoniemeä, milloin 
mitäkin kohdetta. Ilmiö ei ollut 
uusi. Olihan hän jo 80-luvulla 
ostamassa Punkaharjua. ”Olen 
kuullut, että Punkaharjun kau-
niit petäjät aiotaan kaataa. Siksi 
tahdon ostaa koko Punkaharjun, 
mutta ilman hotellia. Sitä en 
tarvitse... Olkaa hyvä ja ilmoit-
takaa minulle, mikä on Punka-
harjun kauppahinta...”, kirjoitti 
Uurto. Kauppoja ei kuitenkaan 
syntynyt. 

Kivijärvellä hänet nähtiinkin 
usein paljain säärin, kumisaap-
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paissa – kylminäkin aikoina 
– puhuvan ja halaavan puita, 
mäntyjä ja petäjiä. Kerrankin 
mäntyä halaavaa Iiristä keho-
tettiin menemään lämpimään, 
niin hän vastasi: ”Älkää häirit-
kö, keskustelen juuri tuomarini 
kanssa”. Kylmettynyttä Iiristä 
vietiin aika-ajoin sairaalaan, 
milloin vähän kauemmaksikin, 
mutta takaisin hän tuli – ter-
veeksi tai ainakin vaarattomak-
si todettuna.

Kynäilijä hän kuuluu olleen. 
Milloin missäkin hän istahti 
alas ja alkoi polviensa päällä 
kirjoittamaan kirjeitä ja haastei-
ta erinomaisella käsialalla. Hän 
tuntui pelkäävän erityisesti joi-
takin kirjailijoita ja esimerkiksi 
haasteita hän kirjoitti Mika 
Waltarille ja hänen vaimolleen, 
Ilmari Kiannolle ja monelle 
muulle. Niitä vain oli vaikea 
toimittaa eteenpäin, kun suurin 
osa haasteen saajista oli jo kuol-
lut .

Monet  muistavat hänen laa-
jat kuivamuonavarastonsa, neu-
lat, langat ja sukkapuikot. Liekö 
se jo opittua lapsuuden ja nuo-
ruuden kurjilta ajoilta. Tilasipa 
hän kerran 500 kiloa karkeita 
suolojakin paikallisesta kaupas-
ta ja kun suolat tuli, hän ei niitä 
huolinutkaan, koska ”ne ovat 
olleet ulkona ja kivettyneet”. 
Toisessa kaupassa oli epäröity, 
että voikohan asuntoon varas-
toida niin suuren erän ja kaup-
poja ei siksi syntynyt.

Iästään huolimatta hän mat-
kasi usein Jyväskylään, usei-
takin kertoja viikossa. Joskus 
matkustettiin jopa vekselin voi-
malla, mutta aina rahat saatiin. 
Ja kertovatpa Iiriksen olleen 
sen verran suurpiirteinen, että 
maksaessaan kyytiä ja saatuaan 
kolikoita takaisin hän viskasi 
ne suoraa päätä auton ovesta 
ulos. Kun linja-auto lähti Ki-
vijärveltä Jyväskylään kuuden 
aikoihin, Iiris poimittiin joskus 
Husuahon kohdalta kyytiin, 
olipahan hän jo joudukkeeksi 
kävellyt 17 kilometriä. Jos lin-
ja-auton vauhti ei miellyttänyt, 

hän saattoi tokaista kuljettajal-
le: ”Olkaa hyvä ja ajakaa lujem-
paa”.

Jatkuvaa rahanpuutetta hä-
nellä ei ollut, hän sai ilmeisesti 
taiteilijaeläkettä. Erityisesti tai-
teilijat höpertyvät vanhuuden 
kynnyksellä, joku kertoi - ja 
oli Iiriksellä selviä dementian 
merkkejä ja pelkotiloja. Hänet 
muistetaan parhaiten baskeri-
päisenä, puutarhahanskoihin ja 
kumisaappaisiin pukeutuneena 
erakkona, joka halaili puita, söi 
säilykepurkista, kirjoitteli ja säi-
löi pahan päivän varalle. Uurto 
ei kuulunut seurakuntaan, jo-
ten ei tiedetä, mihin hänet on 
haudattu .

Iiris Uurron kirjojen taso yl-
lätti piiriläiset positiivisesti ja 
kirjat aukenivat paremmin nyt 
kuin joku vuosikymmen sitten. 
Puut juuriltaan -sotaromaania, 
joka ilmestyi viimeisenä 1968, 
kehuivat jopa parhaaksi luke-
makseen sotakirjaksi. Hänen 
tekstinsä on ilmeisen omaelä-
mänkerrallista ja kieli rikasta, 
kun hän kuvaa ihmisiä ja hei-
dän välisiä suhteitaan. Mie-
lenkiintoinen tuttavuus, josta 
ehkä meidän kivijärvistenkin 
olisi pitänyt – ja pitäisi – tietää 
enemmän!

Pirkko Korpiaho-Hakala

Lähteet: Kirjallisuuspiiri, Kansallisbi-
ografia 10,  Wikipedia ja  Ripatti: Iris 

Hän ei tiennyt, 
oliko siinä nainen ja 
ketuntalja vai elävä ja 
kuollut kettu yhdessä 
(kuvankaunis nainen 
kettu kaulassaan 
ravintolassa).

-

Elämäni on kuin sen 
linnun lento, jolla on 
siivessä luodin reikä.

-

En kuulu mihinkään 
puolueeseen enkä 
mihinkään maamme 
kirjalliseen ryhmään. 
Kuulun vain 
ihmiskuntaan. 

(Uurto, 1946)

Kirjallisuuspiiriä vetää Leena Särkinen 
ja Kyllikki Männikkö
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A l o i t t a e s s a n i 
k a n s a k o u l u n 
K i v i j ä r v e l l ä , 

Saunakylällä, koulu toimi Sau-
namäessä Wiljam Hakkaraisen 
talossa ns. supistettuna kansa-
kouluna. Koulu alkoi syksyllä 
15.8.1945. Opettajana meillä 
oli Impi Leppä. Leena-sisareni 
kanssa käytiin syksyllä koulua. 
Asuimme Saramäessä äidin 
syntymäkodissa, sukulaisten 
luona.

Saramäessä asui silloin 
myöskin Karjalan siirtolaisper-
he Parkkinen. Yhdessä Park-
kisen lasten kanssa kävimme 
koulua. Aika kuluu, missähän 
Parkkisen lapset ovat tänään?

Koulua pidettiin syksyllä 
vaan muutama viikko ekaluok-
kalaisille. Kaija ja Leena-sisare-
ni kävivät koulua talvikauden. 
Keväällä 1946, kun yläluokka 
loppui, jatkettiin taas ensim-
mäisen luokan koulunkäyntiä. 
Anna-Liisa oli ns. kuunteluop-
pilaana. Koulu loppui keväällä 
15.6.1946.

Opettaja Leppä oli innosta-
va opettaja. Muistan erityisesti, 
kun leikittiin esimerkiksi Kivi 
kätkeytyypi lasten käsihin- ja 
hämä-hämähäkkileikkejä . 

Erityisen kauniina muistona 
minulle on jäänyt mieleeni seu-
raava runo:

Aamurukous

Rakas Isä Taivahan, kiitos
rauhallisesta yöstä, kiitos leikistä
ja työstä uuden päivän alkavan.

Neuvo mua oppimaan, 
anna käytös kuuliainen. 
Mieli nöyrä auttavainen,
kaikki Lahjas aikanaan.

Ota sydän pienoinen, tänään
täydemmin kuin ennen.
Aamuhetken tullen mennen,
Siunaa nimeen Jeesuksen.

Helsingissä 15.7.2008
Riitta Leppänen

KOULUMUISTOJA	
KIVIJÄRVELTÄ

Kivijärven koulumuseoon otetaan mielellään luokkakuvia eri vuosikymmeniltä. 
Kirjastoon toimitetut luokkakuvat skannataan sähköiseen muotoon, jonka jälkeen 

kuvat saa takaisin ja valokuvakopiot kuvista toimitetaan koulumuseolle. Koulumuistot 
ovat myös tervetulleita.  Riitta Leppänen toivottaa koulumuistojen siivittämänä 
Kivijärven kotiseutuyhdistykselle ja Kotiportin lukijoille kaikkea hyvää jatkossa.

1940- ja -50-luvuilla ei ollut 
laulukirjoja kaikille koulussa, 
joten sanat kopioitiin vihkoon. 
Laulunsanoja kopioitiin toi-
silta, jos vaikka oli ollut pois 
koulusta. Leena Leppänen, 
nyk. Oinonen lainasi omaa 
kirjaansa Ellen Holmille, nyk. 
Ruusuvirta ja Eila Jylhälle, 
nyk. Paimen.



K ivijärvi on täydellinen erämaan pitäjä. 
Lähimmälle rautatieasemalle on noin 
100 km.

Järvet, virrat, kosket ja lammit ovat suurelta osalta 
Kivijärven kunnan alueen täyttäviä. Suurin järvi on 
tietysti Kivijärvi. Tuulella myrskyinen, kuulakkaan 
kaunis tyynellä. On paikkoja joista katsoen ei näy 
rantaa, vettä ja taivas siihen yhtyneenä.

Sanomattakin on selvää, että ei ole monta ihmis-
asuntoa, jonneka ei järvi näy. Suurelta osalta on kum-
minkin Kivijärven rannat louhikkoisia, asumattomia.

Viljelykset pieniä, kivisiä. Maaperä yleensä karua 
hiekkaa. Voipa siltä kasvuaikana pelto näyttää täyte-
läiseltä, että kiviä ei näytä olevankaan ja eihän kivi 
kiellä kasvamasta .

Tukkeja myymällä, ja tukkitöitä tekemällä kivijär-
veläinen leipänsä ottaa. Valtiollakin on täällä suuret 
metsäalat Suomen selänteellä.

Kilvan kukin omaa kotiseutuaan ja luonnon kau-
neutta kiittää. Makuasioissa emme tahdo kiistellä, 
emmekä omaamme kehua. Harvoin tänne muualta 
matkustaja tai kesävieras osuu. Mutta joka täällä on 
kerran käynyt, mielii ja kaihoaa vastakin.

Nähdä Kivijärven siintävät ulapat, keväällä, kesäl-
lä, syksyllä ja talvella, auringon valossa tai mahtavalla 
syysmyrskyllä, sitä näkyä ei hevin unohda.

Nähdä komeat Hilmon-, Potmon-, Kannon- ja 
Viivakoskemme, Lintu- ja Vietsaaremme, Suurus-, 
Kirkko-, Kallio- ja Saarensalmemme, Potmon- ja Ko-
hovuoremme ynnä monet muut kevään tai kesän au-
ringossa . . .

Me emme kersku, me vaikenemme, teemme kun-
niaa . . .

Sisä-Suomi nro 287 / 16.12.1930

Mm. Kivijärven luonnonkauneudesta kertovat artikkeli Sisä-Suomi -lehdessä vuonna 
1930 on ollut tuon ajan kuntamarkkinointia parhaimmillaan...

KIVIJÄRVEN 
LUONNONKAUNEUS



Olen säilönyt kesää pimeitten päivien varalle.
En tarvitse poimuria, rasioita tai purkkeja,
hillosokeria tai säilöntäainetta.
Tarvitsen vain kynän ja palan paperia,
tuskin niitäkään.
Reseptini on yksinkertainen,
säilön kesää mieleni lokeroihin kypsymään muistoiksi.
Muistoja ei tarvitse hakea,
ne tulevat yksitellen, kutsumatta,
viipyvät hetken, häipyvät palaten uudelleen.

Kävelen Kukkoniemeen,
paikkaan johon kukko määräsi rakennettavaksi kirkon,
valitsi sille kauneimman paikan.
Kuuntelen kesän ääniä, lintujen laulua,
laineen liplatusta rantahiekkaan.
Katselen auringonsäteitten leikkiä,
valon ja varjon vaihtelua.
Laskeudun harjulta rantaan.
Tuohonko poukamaan kukko hirrellään laskeutui.
Kuka vei sen viestin eteenpäin?
Tähän soutivat kirkon rakentajat.
Tässä nousivat maihin
kymmenet venekunnat sunnuntaiaamuisin,
vanhukset verkalleen virsiä hyräillen,
vanhemmat lapsiaan hoivaten,
nuoret ujosti naapurikylistä tulleita vilkuillen.
Availivat kirkkovakkasensa, selvittelivät eväsnyyttien solmut.
Olivat soutaneet kaukaa, etäisimmät useita peninkulmia.
Oli aika levähtää hetki, pukeutua juhlavaatteisiin,
uusiin kotikutoisiin.
Jännitys vaientaa arkisen rupattelun,
huolet unohtuvat hetkeksi.
On suurta juhlaa päästä omaan kirkkoon,
uutuutta hohtavien hirsiseinien suojaan,
hiljentymään, kuuntelemaan, veisaamaan,
saamaan uutta voimaa korpiseudun raskaaseen arkeen.

Joku koskettaa olkapäätäni, männynkäpy, useampikin,
orava leikkii kanssani, kurkistaa oksaltaan,
herättää kuvitelmistani,
palauttaa kaukaisista ajoista tähän päivään.

Liisa Leppänen
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