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nsimmäisenä toiminta-
kautenaan kesällä 2002
kotiseutuyhdistys järjes-
ti retken kunnan itä-

osiin, Kivijärvi-altaan taa, joka
useille tuntuu olevan melko vie-
rasta aluetta. 

Matkaan lähdettiin Tiironkylän
ja Penttilänkylän kautta. Ensim-
mäinen pysähdys tehtiin Alamyl-
lyllä Eino ja Liisa Saarella. Ala-
myllyn kosken kuohut ovat rau-
hoittuneet, mutta Einon kertoma-
na oli helppo siirtyä entiseen ai-

kaan ja kuvitella myllyn elämää ja
toimintaa. Saarien tarjoamat jää-
telöt tulivat enemmän kuin tar-
peeseen helteisenä kesäpäivänä.

Matka jatkui isoimman jär-
vemme taa, ensin Lokakylälle, sit-
ten Talviaisiin, missä Irja ja Erkki
Kinnunen olivat lupautuneet vie-
raat vastaanottamaan ja kestitse-
mään. Kahvi makeine ja suolaisi-
ne leivoksineen maistui matka-
laisille ja tokihan Irjan laadukkai-
ta käsitöitä piti käydä ihailemas-
sa, jopa ostamassa.

Matka jatkui Kinnulan puolel-
le, mutta onhan sekin entistä Ki-
vijärveä. Saarensalmen jälkeen
saavuttiin  tutummille seuduille
ja Puralankylässä poikettiin Har-
julle. Matkalla Aaro Leppänen
kertoi kylän historiaa ja perillä ta-
lon isäntä Timo Leppänen vas-
taanotti vieraat, piti seuraa, vaik-
ka taisi siinä navetta-aika olla jo
käsillä. Leppäsellä mehut ja mak-
karat maistuivat, oltiinhan jo ilta-
päivässä.

Retkellä Kivijärvellä
Kotiseutuyhdistyksen 

järjestämistä retkistä on

muodostunut erittäin 

suosittuja kesän must-

juttuja. Joka kerta matkaan

on lähdetty täpötäydellä

linja-autolla ja lopuksi on

jouduttu myymään 

ei-ootakin. Meistä useat

ovat olleet mukana 

kaikilla retkillä.

E

Liisa ja Eino Saaren pihapiirissä kesällä 2002. 

Kahvi maistui ja jutut lensivät Talviaisissa. Timo Leppänen toivottamassa vieraita tervetulleiksi.
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Toisena toimintakautena kesäl-
lä 2003 retki suuntautui Myllype-
rälle, Heitjärvelle ja Saunakylälle.
Retkelle lähdettiin klo 15 ja en-
simmäiseksi tutustuttiin Grönin
puutarhakalustetehtaaseen. Niin
kotiseutu- ja perinnehenkisiä
kuin ollaankin, myös nykyinen
elämänmeno ja toiminta kiinnos-
tavat! 

Gröniltä siirryttiin naapuriin
Masalineille. Talon tarjoamat me-
hut ja pullat käytettiin hyväksi  ja
kauppa kävi vilkkaana Kallen pa-
jassa. Saimme jopa ”kaupanpääl-
le” Kallen ja Maijan pihakonser-
tin, hienoa! 

Heitjärventietä pitkin retki
suuntautui Heitjärven taakse.
Ranta-Förstiin pysähdyttiin kah-
vittelemaan ja maistelemaan Piis-
pasen Marketan herkkuja sekä
kuulemaan tilan historiaa Matti-
isännän kertomana. Ranta-Förs-
tissä Heitjärven rannalla kun ol-
tiin, osa luonnollisesti karkasi ui-
maan. 

Ranta-Förstistä lähdettäessä
mustat pilvet alkoivat kerääntyä
taivaalle ja Saunamäellä Hakka-
raisen Rauhalla ja Mikolla saattoi
vielä olla pihalla. Kauniissa piha-
piirissä nautittiin mehut ja kuun-
neltiin Mikon kertomuksia Sau-
nakylästä ja tilasta. Ensimmäiset
sadepisarat taisivat ropsahdella
auton ikkunaan, kun paluumatka
lähtöpaikkaan kirkonkylälle al-
koi.

Kalevi Grön ja tuotantolinja retkeläisten saartamina.

Kalle ja viulu. Maija ja harmooni. 

Seurustelua Ranta-Förstissä. Pääosassa Mikko Hakkarainen, taustalla Rauha-vaimo.
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Kesällä 2004 vuorossa olivat
Lahdenperä, Risuperä ja Hoikan-
perä – meillähän noita periä riit-
tää. Lahdenperän talot tulivat tu-
tuiksi linja-auton ikkunasta kä-
sin. Risuperällä vierailtiin Raija ja
Martti Hankajoen pihapiirissä.
Kattaanmäen (Katajamäki) histo-
ria tuli tutuksi jo linja-autossa ta-
lon entisen tyttären Leenan (Oi-
nonen) kertomana ja Kattaanmä-
ellä vieraat keskittyivät sitten seu-
rusteluun, kahvihetkeen ja hevo-
siin. Talossahan on hevosia ja ret-
keläiset saivat jopa nähdä kengi-
tysoperaation Ville-Matti Piispa-

sen ja oikeaoppisen satuloinnin
Johanna Virtasen suorittamana. 

Matka jatkui Koirasalmelle ja
ensimmäiset sadepisaratkin räp-
sähtivät linja-auton ikkunaan.
Retkeläiset taisivat olla jonkin
korkeamman voiman suojeluk-
sessa, koska pysähtymispaikoissa
paistoi aurinko ja linja-autolla
paikkaa vaihtaessa sade ropisi rai-
lakkaasti. Koirasalmen kämpällä
tutustuttiin Metsähallituksen
näyttelyyn, paistettiin makkaraa
ja osa ui. Linja-autonkuljettaja
Heikki Leppänen tunsi seudun ja
Koirajärven ”kujeet” kuin omat
taskunsa, joten asiantuntemusta
ei tältä retkeltä puuttunut.

Vieraat pistäytyivät vielä Ah-
venlammin kämpällä ennen siir-
tymistä Hoikanperälle. Heikki-
kuljettaja kävi kääntämässä linja-
auton aina tien viimeisissä talois-
sa saakka ja paluumatkalla pysäh-
dyttiin Loma-Hoikkaan.. Hakka-
raisten tarjoamat pullakahvit
maistuivat!  Pekka kertoi matkai-
lusta ja väitti leiponeensa pullat,
mutta päätoimittaja rohkenee
epäillä… joten kiitos myös An-
nikki-emännälle! Yksi mökeistä
sattui juuri silloin olemaan tyhjil-
lään, joten retkeläiset pääsivät
kurkistelemaan mökkiin. 

Kotiseuturetkeläiset ovat aina
saaneet hyvän, vieraanvaraisen
vastaanoton ja luvan tulla lähes
keneltä tahansa lupaa onkin ky-
sytty. Täytyy tosin todeta, ettei ole
mikään ihan pieni juttu esim.
kahvittaa yli 50-päinen sekalai-
nen seurakunta.

Sää on suosinut retkiämme, jo-
ten pitäydymme todennäköisesti
jatkossakin samassa ajankohdas-
sa, heinäkuun puolivälissä. Sil-
loin näyttää olevan poutaa.

Oppaaksi jokaiselle retkelle on
saatu suostutelluksi Hakasen
Markku, jolle suuret kiitokset
asiantuntevasta ja miellyttävästä
opastuksesta. 

Retket jatkuvat!

Auringon hellimä ”Kattaanmäen” pihapiiri.

Loma-Hoikka tarjoaa…

Linda saa uudet kengät. Mm. Ari
Hankajoki seuraa, kun Ville-Mat-
ti Piispanen kengittää.
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oimin syys-
kuun 2004 aika-

na tutkimusapulai-
sena Kivijärven seu-

rakunnan kirkollisen esineistön
inventoinnissa. Hanke kuuluu
Keski-Suomen museon kes-
kisuomalaisten seurakuntien
kanssa yhteistyössä toteuttamiin
kirkollisen esineistön inventoin-
tiprojekteihin. Projektinvetäjänä
toimi maakunta-amanuenssi Pir-
jo Sojakka ja varsinaisena projek-
titutkijana työskenteli Suvi Hän-
ninen, jonka avustajana toimin. 

Kirkollisen esineistön inven-
tointi Kivijärvellä oli erityisen
mielenkiintoinen ja mieluisa työ-
kohde. Olihan kyseessä oman ko-
tiseurakuntani vanha ja uudempi

esineistö, joka on tullut eri yh-
teyksistä tutuksi jo lapsesta saak-
ka. Viime keväänä pääsin kirkko-
neuvoston mukaan pienelle
”opintomatkalle” Viitasaarelle,
Kivijärven entiseen emäseura-
kuntaan, missä inventointi oli jo
tehty. Kuulimme Viitasaarella ko-
kemuksia työn eri vaiheista ja ki-
vijärveläiset vaikuttivat kovasti
innostuneilta inventoinnin suo-
rittamisesta myös omassa seura-
kunnassaan. Muutamat aktiiviset
seurakuntalaiset tekivät jo ennen
inventointityön aloittamista alus-
tavaa kartoitusta seurakunnan
esineistöstä, mistä olikin suuri
apu varsinaisen inventoinnin ai-
kana. Tästä heille lämmin kiitos! 

Inventoinnin kenttätyövai-

heessa jokainen seurakunnan
kiinteistöistä esineineen käytiin
läpi pappiloita ja siunauskappelia
myöten. Seurakunnan työntekijät
olivat avuliaita vastaamaan esi-
neitä koskeviin kysymyksiin työn
edetessä. Varsinkin vanhempaa
esineistöä kuvattaessa, sanallises-
ti kuvailtaessa ja tarkasteltaessa
menneisyydestä nykypäivään säi-
lyneet fragmentit alkoivat elää ja
synnyttää kysymyksiä: mikä kuu-
luu minkäkin osan kanssa yhteen
ja miksi? Kenttätyön jälkeen teh-
ty tutkimustyö arkistolähteiden
ja kirjallisuuden parissa oli antoi-
saa. Esineiden alkuperä ja käyttö-
tarkoitukset alkoivat hahmottua

Vanhan pappilan salissa
– ja vähän viinikellarin puolellakin

Kirkollisen esineistön inventointi Kivijärven seurakunnassa 

on saatu päätökseen. Hankkeen etenemistä valottaa tutkimus-

apulaisena mukana ollut Sofia Kotilainen.

Kivijärven kirkon vanha seinä-
lampetti, joka on kuulunut nykyi-
sen kirkon ensimmäisiin valaisi-
miin. Kuva: Suvi Hänninen, Kes-
ki-Suomen museo.

T

Tapuli ja kirkko talviasussaan 19.11.2004.


