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V iisi vuotta sitten, tar-
kalleen 28. lokakuuta 
2001, meitä kivi-

järvisiä istui toistakymmentä 
kirjaston aulassa pohtimassa 
yhteisiä asioitamme. Päätimme 
yksimielisesti perustaa uuden 
yhdistyksen ajamaan kotiseu-
tuasioita, sillä koimme asian 
tärkeäksi. Enpä arvannut ko-
koukseen lähtiessäni olevani 
illalla kokouksen jälkeen Ki-
vijärven kotiseutuyhdistyksen 
puheenjohtaja ja olevani sitä 
vielä viidenkin vuoden päästä.

Puheenjohtajan tehtävä on 
ollut mielekäs ja toisinaan vaa-
tivakin. Elämä on tuonut siinä 
ohessa muitakin luottamustoi-
mia, joten kalenteri on otettu 
uudestaan käyttöön. Kokoukset, 
tehtävät ja muut sitoumukset on 
pystytty hoitamaan kutakuin-
kin sovitusti; muutamia unoh-
duksia on päässyt tapahtumaan, 
joita vilpittömästi pahoittelen. 
Kotiseutuyhdistyksen puheen-
johtajuuden olen kokenut hen-
kilökohtaisesti merkittäväksi ja 
arvokkaaksi asiaksi .

Oikealla asialla?

Viiden vuoden jälkeen on 
aika miettiä, olemmeko olleet 
oikealla asialla . Toiminnassam-
me on mukana paljon aktiivi-
sia ja innostuneita toimijoita ja 
yhteistyökumppaneita. Meillä 
on osaava ja keskusteleva joh-
tokunta, jonka jäsenet ovat osal-
listuneet kokouksiin ja muu-

hun toimintaan kiitettävästi. 
Vaihtuvuus on ollut vähäistä. 
Kotiseutuasioista päätettäessä 
meidän ei ole tarvinnut äänes-
tää kertaakaan, mutta itkut 
on itketty ja naurut naurettu 
aivan kuin se elämään kuuluu. 
Myös talkooväkeä olemme 
saaneet talkoisiimme hyvin. 
Kotiseutuyhdistys on ollut yksi 

merkittävä talkoohengen herät-
telijä esimerkiksi seurakunnan 
ja Kukkaset-työryhmän lisäksi. 

Jäsenmäärämme on kasva-
nut tasaisesti lähes itsestään ja 
jäseniä on tällä hetkellä noin 
120. Määrä on lähes 10 prosent-
tia koko Kivijärven väestöstä 
lapset mukaan lukien! Jäsenis-
tä toki osa asuu muualla kuin 
Kivijärvellä, mutta juuret ovat 
täältä. On hieno asia, että ko-
tikunta muistetaan, asuttiinpa 
sitä missä päin Suomea tai Eu-
rooppaa tahansa. Olemme sitä 
mieltä, että jäsenyyden tulee 
kannattaa. Niinpä annoimme 
ensimmäisen Kotiportti-lehden 
lahjaksi jäsentalouksille. Koti-
seuturetket ovat jäsenille huo-
keampia ja uusimpana etuu-
tena v. 2006 jäsenemme saivat 
laadukkaat kuulakärkikynät 
jäsenmaksulomakkeensa mu-
kana . 

Museotoimintaa on pys-
tytty kehittämään. Hitaasti 
mutta varmasti. Viljama-
kasiinia on kunnostettu ja 
museoaluetta on maisemoitu 

ja sinne on tuotu riihi helpot-
tamaan maatalousesineistön 
esillepanoa. Museon esineis-
töä luetteloidaan parhaillaan. 
Tähän saamme Museoviras-
tolta 1 500 euroa vuonna 2007. 
Olemme lähteneet rohkeasti 
laajentamaan museotoimintaa 
Valoharjuun, jonne on perus-
tettu koulumuseo. Sivistystoi-
menlautakunnan alullepanema 
hanke jatkuu kotiseutuyhdis-
tyksen toimesta. Koulumuseon 

Puheenjohtajan 
tervehdys
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kehittämiseen saimme Suomen 
Kulttuurirahaston Keski-Suo-
men rahastolta 5 000 euroa, 
jonka käyttänemme 2007. Käy-
tetäänkö raha eteistilojen ennal-
listamiseen, oven puhkaisuun 
opettajan asunnon puolelle, 
asunnon ennallistamiseen, keit-
tiön uusimiseen ja ulkoseinien 
palauttamiseen punaiseksi, jää 
nähtäväksi. Joka tapauksessa 
nämä molemmat rahat ovat 

”täsmärahoja” eli ne käytetään 
tiettyyn tarkoitukseen ja ne tie-

tävät myös tekemistä ja sitoutu-
mista samassa suhteessa. 

Jos on paljon tekemättäkin, 
paljon on myös tehty. Museo-
toiminnan lisäksi imagoamme 
on vahvistanut Kivijärven isän-
nänviiri ja tuuliviiri, kotiseutu-
retket, käsityökerho Wingerpo-
ri käsitöineen ja arpajaisineen 
sekä Kotiportti-lehdet.

Hyvästä palautteesta ja ai-
neistomäärästä johtuen pää-
dyimme tekemään Kotiportti 3 

-lehden jouluksi 2006. Olkoon 

tämä sivuja ja värimääräänsä 
lisännyt lehti jonkinlainen juh-
lalehti. 

Kiitos teille, hyvät jäsenet, 
talkoolaiset ja yhteistyökump-
panit. Otamme mielellämme 
palautetta ja toiveita vastaan. 
Teistä riippuu, olemmeko oi-
kealla tiellä.

Risto Piispanen
puheenjohtaja

K oulumuistoja -kirjoituskilpailu jär-
jestettiin 26.6.- 30.9.2006 ja tulokset 
julkistettiin kotiseutuyhdistyksen 

syyskokouksessa 26.11. Kirjoituskilpailun raatiin 
kuuluivat Risto Piispanen ja Pirkko Korpiaho-
Hakala kotiseutuyhdistyksestä, Leena Perälä ja 
Kyllikki Männikkö kirjallisuuspiiristä ja Anita 
Paananen sivistystoimenlautakunnan nimeämä-
nä. Kirjoitukset arvioitiin nimettöminä.

Tulokset:

1. Timo Särkinen, Bardolino, Italia
2. Yrjö Havas, Kivijärvi

Lisäksi kotiseutuyhdistys lunasti käyttöönsä kol-
me kirjoitusta, joita ei laitettu paremmuusjärjes-
tykseen. Näiden kirjoittajat olivat:

Heikki Piispanen, Saarijärvi
Ahti Poikolainen, Kivijärvi ja 
Hilja Thorström, Kivijärvi 

Kaikki viisi palkittua kirjoitusta löydät tästä 
Kotiportista! 

Ajankohtaista

johtokunnan yhteystiedot
Risto Piispanen, puheenjohtaja  040 7415 621
Aaro Leppänen, varapuheenjohtaja  040 7708 013
Ilari Kotilainen, rahastonhoitaja  044 4597 821
Eeva Härmälä     040 5522 113
Lauri Kinnunen    040 7768 712
Helena Lehto     041 5072 340 
Leena Oinonen    040 7007 366
Ahti Särkinen     050 3597 254
Olli Turpeinen     040 7161 790
 
Sihteeri:
Pirkko Korpiaho-Hakala   044 4597 871
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Kivijärven kotiseutuyhdistys ry. täytti 28. lokakuuta viisi vuotta. Lähdimme 
tyhjästä ja kun vetää viiden vuoden keskeisimmät toiminnot yhteen, voi olla 
tyytyväinen, sillä jotain on saatu aikaan. Ei kuitenkaan kaikkea. Tällä hetkellä 
taloutemme on vakaalla pohjalla, olemme luovineet tummienkin pilvien ohi ja 
mikä hienointa, meitä kotiseutuyhdistyksen jäseniä on noin 120. Kiitos teille 

kaikille, jotka olette olleet mukana tapahtumissamme ja talkoissamme, samoin 
teille, jotka maksatte jäsenmaksua ja siten tuette hyvää asiaa.

Yhdessä saamme enemmän aikaan.

2001-2002

Kivijärven kotiseutuyh-
distyksen perustava kokous 
pidettiin 28. lokakuuta 2001 
Kivijärven kirjastossa kulttuu-
ritoimen aloitteesta. Yhdistyk-
sen perustivat Vieno Honkonen, 
Lauri Kinnunen, Pirkko Kor-
piaho-Hakala, Ilari Kotilainen, 
Helena Lehto, Aaro Leppänen, 
Liisa Leppänen, Leena Oino-
nen, Maijaleena Piispanen, Ris-
to Piispanen, Ahti Salmi ja Ahti 
Särkinen.  

Yhdistys perustettiin vas-
tavalmistuneen perinnekirjan 
hallinnointi- ja markkinointika-
navaksi sekä kunnan kulttuu-
ritoimessa tehdyn kulttuuriky-
selyn siivittämänä vastaamaan 
kyselyssä ilmenneeseen kiin-
nostukseen harjoittaa kotiseu-
tutyötä yhdistysmuotoisena. 
Yhdistys rekisteröitiin 28.1.2002 
ja se liittyi Suomen Kotiseutu-
liiton jäseneksi. Perustavassa 
kokouksessa yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Risto 
Piispanen (Lähde) ja johtokun-

nan jäseniksi Aaro Leppänen, 
Ilari Kotilainen, Eeva Härmälä, 
Lauri Kinnunen, Helena Lehto, 
Leena Oinonen, Marjatta Pura-
nen ja Ahti Särkinen. Sihteeriksi 
kutsuttiin Pirkko Korpiaho-Ha-
kala .                    

Vastaperustettu yhdistys 
joutui heti alkuun haastavan 
tehtävän eteen: perinnepiirin 
keskusteluista toimitettua (So-
fia Kotilainen) perinnekirjaa oli 
myytävä niin paljon, että kirjan 
painatuskustannukset pystyt-

täisiin maksamaan takaisin 
kunnalle. Het pikkusevverran 
paljo – Kivijärven Perinnepiirin 
tallentamaa muistitietoa -kirjaa 
myytiin ensimmäisen toiminta-
kauden aikana 719 kappaletta 
1000 kirjan painoksesta Erityi-
sesti eräiden johtokunnan jä-
senten Lauri Kinnusen, Leena 
Oinosen ja Ahti Särkisen alku-
rutistus myyntityössä oli mer-
kittävä. Kunnanhallitus myönsi 
kirjan oikeudet yhdistykselle 
15 .4 .2002 . 

Ensimmäisenä toimintakau-
tena viritettiin museohanke, 
viljamakasiinin saattaminen 
museoksi. Viisari ry:n puolta-
ma syksyyn 2003 kestävä mu-
seohanke sai TE-keskuksesta 
myönteisen päätöksen vasta 
syyskuussa 2002. Kauden ai-
kana ehdittiin tehdä alueelle 
pientä maisemointia. Museo-
hankkeen laajentamista mah-
dolliseen pappilahankkeeseen 
(ns. museoraittihanke) ei hau-
dattu.

VIISI VUOTTA
KOTISEUTUTYÖTÄ
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Yhdistys osallistui Petri 
Laaksosen konsertin järjeste-
lyihin. Hämäläisten luolaan 
vievää reittiä kunnostettiin 
talkoilla ja luolasta kertova 
kyltti hankittiin Hannonsal-
men pysäköintipaikalle. 10.7. 
yhdistys järjesti museopäi-
vän viljamakasiinilla yhdes-
sä kulttuuritoimen kanssa. 
Kävijöitä oli noin sata. Suo-
situksi osoittautui myös linja-
autolla tehty kotiseuturetki 
Kivijärvi-altaan ympäri 14.7., 
osallistujia 51.

Ensimmäisenä toiminta-
kautena yhdistyksessä oli 
30 jäsenmaksunsa maksa-
nutta jäsentä. Aktiivista jä-
senhankintaa ei suoritettu; 
jäseneksi pystyi liittymään 
yhdistyksen tilaisuuksissa ja 
kokouksissa tai maksamal-
la jäsenmaksun kirjastoon, 
johtokunnan jäsenille tai 
maaliskuussa joka kotiin ja-
etulla pankkisiirrolla pankkiin. 
Yhdistys jakoi oman esitteensä 
jokaiseen talouteen keväällä 
2002 .

Perinnekirja kävi onneksi 
kaupaksi ja ensimmäinen tilin-
päätös osoitti 6 000 euron ylijää-
mää. Suurin menoerä taisi olla 
ns. kunnan lainan takaisinmak-
saminen ilman arvonlisäveroa 
eli perinnekirjan painattamis-
kulut. Tilitapahtumien suures-
ta määrästä johtuen kirjanpito 
työllisti mukavasti rahaston-
hoitaja Ilaria.

2003

Merkittävin hanke vuonna 
2003 oli ns . viljamakasiini-
hanke, jossa viljamakasiinin 
sisätiloja kunnostettiin talkoo-
voimin ja ympäristöä maise-
moitiin. 12.9.2002 alkaneeseen 
ja 31.3.2004 päättyneeseen 
hankkeeseen osallistui lähes 
parikymmentä ihmistä tehden 
354 talkootuntia. 

Yhdistys teetätti Kivijärvel-
le isännänviirin, josta yhdistys 
sai positiivista palautetta. Seit-

semästäkymmenestä tilatusta 
viiristä myytiin 59, loput myö-
hemmin. Isännänviirin julkis-
taminen Kukkomarkkinoiden 
yhteydessä eteni Murphyn lain 
periaatteella ja koetteli henki-
lösuhteita, mutta nykyään jo 
osaamme nauraa tilanteelle.

Kesällä 16.7. yhdistys järjesti 

museopäivän viljamakasii-
nilla yhdessä kulttuuritoi-
men ja perinnepirttiprojek-
tin kanssa. Kävijöitä oli noin 
sata. Suosituksi osoittautui 
myös linja-autolla tehty ko-
tiseuturetki Myllyperälle, 
Heitjärvelle ja Saunakylälle 
19.7., osallistujia 51. Perinne-
kirjaa myytiin yli kaksisataa.

Vuoden aikana valmistel-
tiin myös Lepistön pappilan 
kuntokartoitusta, johon 
haettiin Leader+ -rahaa ja 
seurakunnan kanssa tehtiin 
ehdollinen vuokrasopimus. 
Loppuvuodesta Viisari ry. 
esitti hanketta 80-prosentti-
sesti rahoitettavaksi haetun 
100 prosentin sijaan ja vii-
meisenä niittinä TE-keskus 
teki hankkeesta kielteisen 
päätöksen.

Ensimmäisenä toiminta-
kautena yhdistyksessä oli 29 
jäsenmaksunsa maksanutta 

jäsentä. Jäsenmäärä lisääntyi 
vuoden aikana kahdeksalla hen-
kilöllä nousten 37:ään. Aktiivis-
ta jäsenhankintaa ei suoritettu; 
uudet jäsenet saatiin lähinnä 
kotiseuturetken yhteydessä.

Yhdistyksen talouden heik-
keneminen oli odotettavissa. 
Aktiivinen toiminta synnyttää 



eKotiporttif 6

luonnollisesti kuluja. Jo isän-
nänviirin teetättäminen maksoi 
lähes 3 000 euroa. Leader+ -ra-
hoitteisen viljamakasiinihank-
keen maisemointiin kului odo-
tettua enemmän rahaa. Mm. 
työ- ja urakointipalveluihin ja 
tarvikkeisiin meni yhteensä 7 
390 euroa ja rahat saimme ta-
kautuvasti. 

Perinnekirjan alv-asi-
asta väänsimme pitkään 
peistä kunnan kanssa ja 
pyysimme ohjeita milloin 
Kuntaliitosta, milloin verotta-
jalta. Saimme lopulta ”tilit sel-
viksi”. Perinnekirjoista saadun 5 
000 eurona tuloista pystyimme 
maksamaan myös perinnekir-
jan kirjapainolaskun alv-osuu-
den, reilun tonnin,  kunnalle. 
Sen kahdeksan prosenttia.

Tilikauden tulos painui mii-
nukselle lähes 5 000 euroa, mut-
ta alijäämä pystyttiin kattamaan 
edellisen vuoden ylijäämällä. 

2004

Vuosi 2004 oli Kivijärven 
kotiseutuyhdistyksen kolmas 
toimintakausi. Jäsenmäärä vuo-
den lopussa oli 53.  Marjatta Pu-
rasen muutettua pois paikka-
kunnalta johtokunnassa uutena 
jäsenenä aloitti Olli Turpeinen. 

Museohanke, jossa viljama-
kasiinin sisätiloja kunnostettiin 
talkoovoimin ja ympäristöä 
maisemoitiin, saatiin päätök-
seen 31.3. Hankkeen päättymi-
sen ja raportoinnin jälkeen saatu 
loppurahoitus käänsi edellis-
vuoden alijäämäisen tuloksen 
vuonna 2004 ylijäämäiseksi.

Museota pidettiin auki en-
simmäistä kertaa säännöllisesti 
kesän ajan kunnan ja kotiseutu-
yhdistyksen yhteistyönä. Mu-
seo oli auki 14 .6 . – 30 .7 . sunnun-
taisin klo 12-15 ja maanantaisin, 
tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 
12-18. Oppaina toimivat opis-
kelijat Antti Kotilainen ja Terhi 
Moisio sekä johtokunnan jä-
senet ja sihteeri. Kävijöitä kesän 
aikana oli vieraskirjan mukaan 

332 henkilöä.
14. heinäkuuta yhdistys 

järjesti museopäivän viljama-
kasiinilla. Työnäytöksiä antoi-
vat Antti Kainulainen, Arvo 
Jämbäck ja Matti Ruusuvirta. 
Sihteeri laati tietokilpailun ja 
Helena Lehto paistoi muurin-
pohjalettuja. Uutuutena Leena 
Oinonen ja Aino Kotilainen jär-
jestivät puhdetyönäyttelyn ja 

-kilpailun. Kävijöitä oli reilusti 
yli sata ja vapaaehtoinen kahvi-
maksu tuotti lähes sata euroa. 

Suosituksi osoittautui myös 
linja-autolla 17. heinäkuuta teh-
ty kotiseuturetki Lahdenperälle, 
Risuperälle, Koirasalmeen ja 
Hoikanperälle. Matkalla pysäh-
dyttiin ”Kattaanmäessä” Raija 
ja Martti Hankajoella, Koirasal-
messa, Ahvenlammin kämpällä 
ja Loma-Hoikassa. Osallistujia 
oli 52 . 

Opetusministeriöltä saatiin 
3 000 euroa perinneaineiston 
keruuseen ja tallennukseen. 
Osalla rahasta mm. työllistettiin 
opiskelija Sofia Kotilainen kuu-
kaudeksi purkamaan perinne-
piirin edellistalvena taltioimat 
keskustelut kirjalliseen/sähköi-
seen muotoon. 

Kotiportti-lehti sai alkunsa. 
Nimen lehdelle keksi muistaak-
seni Olli Turpeinen. Jo edel-
lisenä vuonna toteutettavaksi 
aiottu lehti päätettiin toteuttaa, 

aineiston hankinta aloitettiin 
kesällä, mutta aineisto saatiin 

kasaan käytännössä loka-
marraskuussa. Noin 50-si-

vuisesta, osittain värilli-
sestä Kotiportti-lehdestä 
tuli lukemistotyyppinen 
kotiseutulehti, osa Ope-

tusministeriön rahoittamaa 
perinneaineiston keruuta ja 

tallentamista. Ensimmäisen 
Kotiportin jäsentaloudet 
saivat ilmaiseksi mm. osit-

taisen ulkopuolisen rahoituk-
sen ansiosta.

Jotkut hankkeet siirtyivät 
seuraavalle vuodelle, jotkut 
vieläkin kauemmaksi. Kirjoi-
tuskilpailu tuotti hedelmää 
seuraavana vuonna, samoin 
Aino Kotilaisen yleisessä ko-
kouksessa esittämä aloite ko-
tiseutuyhdistyksen alaisen kä-
sityö- ja perinnekäsityöpiirin 
aloittamisesta mahdollisesti 
Ahon kiinteistössä. Museovi-
rastolta haettiin avustusta mu-
seon kokoelmien luettelointiin 
ja perusnäyttelyyn sekä Ope-
tusministeriöltä joululehden 
tekoon, mutta rahoitusta ei 
saatu. Valtakunnallisille koti-
seutupäiville ei ole ehditty eikä 
Liisa Heikinheimon esittämään 
kirkkokivien ja -reittien kartoi-
tukseen paneuduttu. Myöskään 
TE-keskuksen tehtyä 12/2003 
kielteisen päätöksen Lepistön 
pappilan kuntokartoituksesta, 
ns. esiselvityksestä, uusia rat-
kaisuja asian eteenpäinviemi-
seksi ei keksitty.

2005

Museo oli säännöllisesti 
auki toista kesää kunnan ja ko-
tiseutuyhdistyksen yhteistyönä.  
Museon siivoustalkoot pidettiin 
3.6. Museo oli auki 27.6. – 31.7. 
keskiviikkoisin, lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 12-15, yhteen-
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sä 48 tuntia. Kävijöitä kesän 
aikana oli vieraskirjan mukaan 
260. Oppaina toimivat opiskeli-
jat Marjo Kotilainen, Liisi-Maija 
Hertteli ja Mervi Turpeinen sekä 
johtokunnan jäsenet ja sihteeri.  
Vuoden aikana useat kuntalai-
set lahjoittivat tavaraa museoon. 
13. heinäkuuta yhdistys järjesti 
perinteisen museopäivän vilja-
makasiinilla. Työnäytöksiä an-
toivat artesaaniopiskelija Anne 
Hänninen ja Matti Ruusuvirta. 
Työnäytösten lisäksi päivän ai-
kana sai tutustua museoon ja 
sen esineistöön, osallistua tieto-
kilpailuun, hevosenkengän- ja 
tikanheittoon tai vain seurus-
tella ja kahvitella.   Kävijöitä oli 
noin 85 .

Perinteisen kotiseuturet-
ken tutustumiskohteet olivat 
SS-Työstö, Kivijärven Elekt-
roniikka Oy, Kivijärven Leipä ja 
Hannunkiven lomakylä. Retki 
jatkui Kannonkoskelle, johon 
tutustuttiin lähinnä linja-au-
ton ikkunasta. Retken hintaan 
(10/20 €) sisältyi paitsi ruokailu 
Piispalassa, myös linja-auto-
kyyditys, mehu, opastukset ja 
kahvit Hannunkivessä. Osallis-

tujia oli 48, joista 12 liittyi uusi-
na yhdistyksen jäseniksi.

Käsityökerho Wingerborg          
– kotiseutuyhdistyksen yhtey-
dessä toimiva kerho – aloitti 
toimintansa alkuvuodesta ja 
toivotti tervetulleiksi kaikki 
käsitöistä ja kotiseututyöstä 
kiinnostuneet. Kerho toimi 
säännöllisesti maanantaisin 
ja keskiviikkoisin, yhteensä 8 
viikkotuntia, koko vuoden ke-
sätaukoa lukuunottamatta. Ko-
koontumisia oli 46 kertaa, joissa 
paikalla keskimäärin 12 käsi-
työn taitajaa. Toiminnasta vas-
tasivat lähinnä Aino Kotilainen, 
Anneli Salmi ja Leena Oinonen. 
Paitsi että kerhon toiminnalla 
ja tilaisuuksilla on sosiaalinen 
tilaus, kerhossa on valmistettu 
käsitöitä kotiseutuyhdistyksen 
arpajaisiin . 

Suomenselkämessut pidet-
tiin Kivijärvellä 30.-31.7. Yh-
distyksellä oli oma ulko-osasto 
messualueella ja sen lisäksi mu-
seo oli sunnuntaina 31.7. kolme 
tuntia messuvieraiden yhtenä 
tutustumiskohteena. Museossa 
kävi kolmisenkymmentä vierai-
lijaa. Osastolla käyneiden mää-

rää on vaikea arvioida, mutta 
messujen onnistuneisuutta 
voidaan kuvata muillakin mit-
tareilla. Uusia jäseniä saatiin 
38 ja pelkästään arpoja myytiin 
488 euron edestä (palkintoina 
lähinnä Wingerborgin käsityöt). 
Messuille osallistuneet Euroo-
pan Investointipankin varapää-
johtaja Sauli Niinistö ja kaup-
pa- ja teollisuusministeri Mauri 
Pekkarinen vierailivat molem-
mat myös yhdistyksen osastol-
la. Arpojen lisäksi myynnissä 
oli mm. Kotiportti 1-lehteä ja 
kivijärveläisiä valokuvajulistei-
ta. Ennakkotilauksia sai tehdä 
isännänviireistä ja kukko-tuuli-
viireistä ja tarjolla oli ilmaisme-
hua. Artesaaniopiskelija Anne 
Hänninen oli sunnuntaina 
osastolla rukin kanssa. 

Kevätkokous 
Aholla 2006.
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Kotiseutuyhdistys 
palkkasi jo toisena ke-
sänä, tällä kertaa omilla 
varoillaan, opiskelija So-
fia Kotilaisen kuukau-
deksi litteroimaan perin-
nepiirin edellistalvena 
taltioimat keskustelut 
sähköiseen ja kirjalliseen 
muotoon. 

Kotiportti 1-lehdessä 
julkaistu kirjoituskilpai-
lu päättyi 31.5. Aiheena 
oli ”Minun Kivijärveni” 
eli kirjoitusten tuli kä-
sitellä Kivijärveen liit-
tyviä muistoja, tärkeää 
paikkaa, kokemusta tai 
elämystä. Tavoitteena 
oli sekä kerätä kivijär-
veläistä muistitietoa 
että saada aineistoa 
seuraavaan kotiseutu-
lehteen. Viisihenkinen 
raati arvioi kirjoitukset 
nimettöminä ja tulokset julkis-
tettiin kunnan järjestämässä ko-
tiseutujuhlassa Puralankylän 
Leppäsellä 7.8. Nuorten sarjan 
voitti Marjo Ruusuvirta (50 €) ja 
aikuisten sarjan Timo Särkinen 
(100 €). Sakari Männikön, Yrjö 
Havaksen ja Saara Hämäläi-

sen kirjoitukset lunastettiin 20 
eurolla. Kirjoitukset julkaistiin 
Kotiportti 2-lehdessä.

Kotiseutulehti Kotiportti 
sai siis jatkoa vuonna 2005. Ai-
neiston hankinnasta kesän ja 
syksyn aikana vastasivat johto-
kunnan jäsenten lisäksi sihteeri, 
joka vastasi myös toimitustyös-

tä edellisen lehden tapaan. Sini-
violetti -sävyinen Kotiportti 
2 -lehti tuli myyntiin 10.12.  
Lehden taittoi Ilari Kotilainen. 
Edelliseen lehteen verrattuna 
sivumäärä lisääntyi kahdeksal-
la, mutta painosta pienennettiin 
200:lla. Ensimmäisenä myynti-
päivänä joulumarkkinoilla joka 

Aution riihi muuttaa. 
Muuttoa seuraamassa 
Mauno, Alina ja Eero
Leppänen. 
Purkajana Jussi Korpi.

Riihtä Juurikkaharjuun 
siirtämässä Olli Turpeinen 
(ylh.), Risto Piispanen, Jussi 
Korpi ja Ahti Särkinen.



viides lehti meni kaupaksi ja 
noin 70 prosenttia painoksesta 
myytiin kolmessa viikossa. 

Vuosi oli toiminnallinen 
ja ylijäämääkin tuli lähem-
mäksi 1 000 euroa. Erityisesti 
jäsenmäärän kasvu ilahdutti. 
Jäsenmäärä vuoden alussa oli 
53, vuoden lopussa peräti 118! 
Vuoden viimeisenä päivänä ko-
tiseutuyhdistys muisti puheen-
johtajaa Suomen Kotiseutulii-
ton  ansiomerkillä ja viirillä. Ei 
jäsenmäärän kasvamisesta tai 
yhdestä vuodesta, vaan kuu-
destakymmenestä sellaisesta.

2006

Vuonna 2006 kokoustettiin 
mm. Aaro Leppäsellä, Palvelu-
keskuksessa, Koulumuseossa 
ja Korkeatuvalla. Kevätkokous 
pidettiin Aholla. Wingerporin 
toiminta jatkui Aholla ja naiset 
huomasivat hakea rahallista 
tukea MSL:lta, mikä helpotti 
ainakin hetkellisesti heidän toi-
mintamahdollisuuksiaan. 

Perinteiseen museopäivään 
osallistui tänäkin vuonna noin 
sata henkilöä. Kahvittelun ja 

esineistöön tutustumisen lisäksi 
Wingerpori järjesti arpajaiset ja 
halukkaat saivat heittää hevo-
senkenkää. Museota pidettiin 
auki 28 .6 . - 30 .7 . keskiviikkoisin, 
perjantaisin ja sunnuntaisin klo 
13-16, kävijöitä 212. 

Puheenjohtajan aloittees-
ta koulumuseohanke saatiin 
käyntiin yhteistyössä sivistys-
toimenlautakunnan ja teknisen 
toimen kanssa. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja teki arviolta satoja 
tunteja talkootyötä koulumuse-
on purku- ja rakennusvaiheessa 
touko-kesäkuussa ja sihteeri 
kymmeniä talkootunteja etsies-
sään esineistöä ja kalustaessaan 
tilaa heinäkuussa. Koulumu-
seon avajaiset pidettiin 17.7. ja 
museo oli auki maanantaisin 
klo 13-19, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 10-13 noin 
kuukauden ajan, kävijöitä 140. 
Jälleen kerran rahoituksen ha-
keminen kannatti, sillä Suomen 
Kulttuurirahaston Keski-Suo-
men kulttuurirahasto myönsi 
kotiseutuyhdistykselle 5 000 
apurahan koulumuseon perus-
tamiseen ja kehittämiseen.  

Museotoiminta on käynyt 
säännöllisemmäksi, ehkä siitä 
johtuen Museovirasto myönsi 
vihdoinkin yhdistykselle 1 500 
euroa käytettäväksi museoko-
koelman luettelointiin ja hoi-
toon. Luettelointia on aloiteltu 
ja työ jatkunee ensi vuoden 
puolelle . 

Museoalue täydentyi elo-
kuussa, kun viljamakasiini sai 
seurakseen Aution vanhan rii-
hen. Riihi saatiin lahjoituksena 
Kirsti ja Mauno Leppäseltä ja se 
siirrettiin loppukesästä museo-
alueelle. Kevään ja kesän tullen 
riiheen tehdään lattia ja päre-
katto ja riiheen on tarkoitus 
sijoittaa isommat maatalousvä-
lineet. Toimintamme jatkuu.

Pirkko Korpiaho-Hakala

Sihteeri ja puheenjohtaja hakemassa 
apurahaa 1.10.2006 rahaston vuosi-
juhlassa Kinnulassa. Kuva Kotiseudun 
Sanomat/Heikki Jämsén

9eKotiporttif 
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Kotilan Hessu
- aikansa kuuluisa lapsi

Kivijärveläinen maanviljelijä ja liikemies Heikki Kinnunen, eli Kotilan Hessu, 
oli aikoinaan kuuluisa Keski-Suomessa ja jopa koko Suomessa. Kirjoittaja 

lienee Julius Viljanen, joka on kirjoittanut muistelmansa joulukuussa 1930. 
Lehtikirjoitus on saatu Kangas-Kotilasta. Olemme saaneet siitä kopion 

useilta tahoilta, mm. Markku Hakaselta ja Jaakko Leppäseltä.

M aanviljelijä 
Heikki Kin-
nunen (äi-

tinsä puolelta Kotilainen) syntyi 
noin v. 1844 Kivijärvellä ja kuoli 
18 helmikuuta 1904. Kivijärven 
pitäjän Heinolahden (kirkonky-
lä) Kotilassa. Tämä Heikin talo 
oli alkuaan kruunun n.s. NY 
Byggi eli uudistalo. Heikki osti 
sen sittemmin perintötaloksi.

Heikki Kinnunen oli varsi-
naisesti maanviljelijä eli kuten 
hän itseään nimitti — maamies. 
Hän oli myöskin aikansa suu-
rimpia karja- ja hevosmiehiä. 
Hän hankki siitosoriita esim. 
Venäjältä asti. Niiden jälkeläisiä 
lienee vieläkin Kivijärvellä. Jo 
verrattain nuorena heräsi Hei-
kissä myös pyrkimyksiä liike-
toimintaan. Aluksi hän harjoitti 
varsin laajaa sianporsaiden 
vientiä Ruotsiin, mistä kansan 
muistissa on monia hauskoja 
kaskuja ja kertomuksia. Mutta 
kun 1870 –1880 luvulla tukku-
liike heräsi, oli Heikki Kinnu-
nen myös metsäkauppiaiden 
joukossa ja niiden porsaskaupat 

saivat jäädä vähempi merkityk-
sellisinä. Heikki osteli metsiä ja 
metsätiloja, joista ”leveveerasi” 
puita sahojen omistajille. Tätä 
liiketoimintaa hän harjoitti 
kuolemaansa saakka maanvil-
jelyksen ohella. Heikki Kinnu-
nen oli ruumiinrakenteeltaan 
lyhyenläntä, tuossa 168–170 
sentin pituinen, mutta erittäin 
vahva. Nenä oli suora, isonpuo-
leinen, silmät verrattain etäällä 
toisistaan, ihon pinta oli kar-
kea, vaaleapunaverinen. Hän 
oli vasenkätinen. Äänensä oli 
erittäin voimakas. Sen sai jokai-
nen todeta, ken hänen kanssaan 
joutui keskusteluun. Lauluääni 
oli myöskin voimakas, joskin 
muokkaamaton.

Hengen voimat hänellä oli 
keskinkertaiset. Joskus ilmeni 
hajamielisyyttä. Ulkonainen 
kehitys ja hengen jalostuminen 
lienevät jääneet nuoruudessa 
verrattain alkeelliseksi, kuten 
syrjäisillä seuduilla siihen ai-
kaan kaikilla  mm. kirjoitustai-
to rajoittui puumerkin tekoon 
huolimatta siitä, että mies liik-

kui satojentuhansien asioissa ja 
kaupassa. Mutta mitä häneltä 
puuttui hengen vapaita lahjoja 
ja niiden kehittämistä, sen täy-
sin korvasivat hänen suuri roh-
keutensa ja päättäväisyytensä 
sekä käymänsä kovan koke-
muksen koulu. Hänkin oli ai-
kansa lapsi. Hänen lapsuutensa 
aikana keitettiin viinaa luvalli-
sena työnä ja rahan hankkeena 
taloissa. Kun sitä näin kotona 
valmistettiin, niin tuli sitä tie-
tysti maisteltuakin, joten sen 
ajan ihmistä ei sovi arvostella 
nykyaikaisen käsityksen mu-
kaan. Maanviljelijänä hän oli 
huomattavasti edellä muita ko-
tiseudullaan. Matkoilla ollessa 
hän ei kulkenut silmät kiinni, 
vaan otti oppia näkemästään 
ja toteutti niitä sitten kotitalos-
saan ja viljelyksillään aina ket-
jukarhillaan sammaloituneiden 
niittyjensä hoitoon asti. 

Päivä-, työ- eli ruokakellon 
hän hankki ensimmäisenä paik-
kakunnallaan. Tällä hän sitten 
herätti väkeään päivän töihin. 
Joskus voivat herätykset sattua 
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aamuvarhaisella, joten nimis-
miehen täytyi kieltää herätyk-
set kellolla, syystä, että ihmiset 
voisivat luulla nukkuma-aikana 
hätäkelloa soitettavan. Pojan vii-
karit kerran pimeänä syysyönä 
solmivat langan kellon kieleen, 
sitten kaukaa nykivät langasta. 
Mitään ei näkynyt mikä aihe-
utti kellon kielen näpäytykset, 
vaikka päresoihdulla ja lyhdyllä 
katsottiin. Kotiseudullaan hän 
ensimmäisenä hankki taloon-
sa separaattorin, niittokoneen 
ym. sellaisia uusiaikaisia ko-
neita. Työtä ja ruokaa hän antoi 
talossaan haluaville, sinne sai 
mennä ukko kuin ukko. Hän ei 
erikoisemmin valinnut työvä-
keään, sai tulla ja mennä, jos ei 
talon tapoihin taipunut. Monet 
miehenäkin ollessaan kiitollise-
na muistavat lapsuutensa aiko-
ja Kotilan isännän koulussa. Se 
aika oli heille hyödyksi vastais-
ta elämää varten.

Kuri oli Kotilassa ankara, 
varhain oli noustava vuoteesta 
ja ripeästi oli töissä liikuttava. 
Isäntä saattoi ihmetellä, että kun 
on jo 20 vuoden vanha ”Mellu” 
eikä vielä osaa edes kunnolla 
kyntää. Kotilan työväkeä nimi-
tettiinkin ”Kotilan melluiksi”. 
Aatran kurjessa isäntä itsekin 
sanoi nuoruudessaan koulun-
sa käyneensä. Hän oli perin 
tulinen suomalaiskansalainen 
mieleltään eli kuten tapasi sa-
noa Isänmaanmies. Niinpä, jos 
hänen eläessään olisi käyty va-
paussota, niin varmasti olisim-
me nähneet hänet ensimmäis-
ten vaunusotureiden joukossa 
taikkapa jääkäriksi lähteneenä. 
Sanalla sanoen hän omasi suo-
malaisen talonpoikaisitsetun-
non — aateluuden, jota ei her-
rain ollut vara härnätä — siitä 
esimerkkejä tuonnempana. 

Tehdessään suuria metsä- 
ja talokauppoja täytyi hänen 
esiintyä talonpoikaisuudestaan 
huolimatta asemaansa vastaa-
valla tavalla. Niinpä hän käytti 
kesäisin vaunuja ja parivalja-
koita. Ajomiehinä ja palvelijoi-

na hän piti ylioppilaita, joilla 
lienevät elämän heikkouksina 
olleet samat viat kuin isännäl-
läkin.  Kerrotaan erään kerran 
hänen silloisen Vaasan läänin 
kuvernöörin kanssa ajaneen 
yhteen vaununsa. Tällöin ku-
vernööri kysyi, kuka se noin 
tuhmasti ajoi? Heikin vasta-
uksena sanotaan olleen: ”Jaat, 

— sellaisia miehiä kuin sinä olet. 
on Suomessa kahdeksan, mut-
ta minunlaisiani ei ole muita 
kuin yksi.” —  Ja niin kumpikin 
jatkoi matkaansa. Kun hän oli 
paljon matkustellut mm. Hel-
singissäkin, oli hän oppinut 
esiintymään. Kotonaan hän 
järjesteli joskus juhlia, joihin 
kutsui ystäviään, suuri pöytä 
oli asetettu keskelle tupaa ja 
sen ympärillä istuttiin, laulet-
tiin ja maisteltiin talon antimia. 
Pöydän päähän kunniapaikalle, 
hän asetti etumiehensä, isäntä-
rengin, piti hänelle muutamal-
la sanalla puheen, kiitti häntä 
sanoen että hän on se tärkein 
ja kunnioitettavin mies tässä 
joukossa, hän on se joka meitä 
kaikkia elättää, häntä meidän 
tulee kiitoksella ja kunnioituk-
sella muistaa.

Erään kerran Heikki joutui 
käräjille Lahteen (Silloin Hol-
lolanlahti) muutaman metsä-
kaupan hinnan johdosta jon-
kun kapteenin ja puuliikkeen 
omistajan kanssa. Käräjätalosta 
pyydettyään erikoista huonetta 
isäntä osoitti hänet käräjävä-
en tupaan (kai talonpoikaisen 
asunsa vuoksi). Kun Heikki 
sitten voitti jutussaan 100 000 
(satatuhatta) markkaa, niin hän 
tilasi ylimääräisen junan, jolla 
ajoi Helsinkiin hakemaan juo-
mia. Palattuaan käräjille hän al-
koi käräjämiestuvassa tarjoilla 
niitä sekä herroille että narreil-
le. Mutta kyllä nyt oli erikoinen 
kamari Heikillemme löytynyt. 

– Samalla matkalla hän pistäytyi 
uudelleen Helsingissä, missä 
noin 60 ylioppilaan ym. kun-
niaksi piti pienet lystit, joissa 
Heikki kertoi laulaneensa sekä 

pitäneensä pojille isänmaalli-
sen puheenkin. Jotkut juhlijois-
ta olivat kyselleet, missä puhuja 
oli niin hyväksi puhujaksi ke-
hittynyt, Heikki oli vastannut: 

”Jaat – aurankurjessa”. — Tästä 
ym. hänen toimistaan tiedon 
saatuaan, olivat juhlijat huu-
taneet hänet patruunaksi, jota 
nimitystä hän itsekin käytti ”lii-
kuttuneena” ollessaan.

Heikillä oli iloa, mutta oli 
myöskin murheenkin päiviä. 
Monta raskasta tulipaloa seu-
rasi toistaan, sanotaan häneltä 
palaneen mm. 9 paria riihiä ja 
yhden navetan. Yhden riihin 
palon alussa Heikki oli mukana 
Hoikassa häissä. Saapuvilla ol-
leet eivät kovan tuulen ja helpos-
ti palavien olkien takia voineet 
tulen valtaa nujertaa, saatikka 
rajoittaa. Kun Heikki isäntä tuli 
palopaikalle, oli kaikki tuhka-
na. Mutta hän ei ruvennut ko-
vaa kohtaloaan päivittelemään, 
vaan kyyneleet silmissä kiitteli 
palopaikalla olevia siitä, miten 
hänellä oli hyviä naapureita ja 
ystäviä, jotka noin alttiisti olivat 
saapuneet häntä auttamaan. On 
edellä mainittu hänen hajamie-
lisyytensä. Siitä muuan kasku. 
Kerran istui Kivijärven käräjiä 
silloinen Uuraisten kirkkoherra 
Berger, joka oli myöskin tuoma-
ri. Heikillä oli eräs Läntän tilaa 
koskeva oikeusasia, josta oli kä-
räjöity 20 vuotta. Tällöin Berger 
julisti tuomion, jossa Paanalais-
ten kanne kumottiin ja Heikki 
Kinnunen voitti. Heikkiä asia 
seinusti, eikä hän tullut tarkan-
neeksi, miten asiassa kävi, vaan 
ilmoitti tyytymättömyytensä 
päätökseen ja kiljaisi vielä: 

”Jaat – semmonen tuomari saisi 
pysyä pöntössään (papin saar-
natuolissa) eikä tulla ihmisten 
asioita sotkemaan. Asian oikean 
laidan huomattuaan ( asiamies 
Rosberg oli siitä huomauttanut) 
Heikki pyysi nöyrästi erehdys-
tään anteeksi ja peruutti tyyty-
mättömyysilmoituksensa.

Entä Heikin luottamus asian-
sa oikeudenmukaisuuteen. Eräs 
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kruununvouti pyysi kerran he-
vosta, vain yhtä, niin kuin tapa-
na oli, kyytihevoseksi veronkan-
tomatkalle. Mutta Heikki sanoa 
tokaisi renkipojalle: ”Valjasta 
kaksi, kahden kyytirahat vouti 
kuitenkin perii itselleen valtiol-
ta”. Asia oli sillä selvä, voudin 
oli tyydyttävä määräykseen. 
Erään kerran taasen Bodrikof-
fin aikaista Knipovitz-nimistä 
Vaasan kuvernööriä Heikki-
isäntä itse oli kyyditsemässä. 
Kuvernöörin kanssa juttusilla 
ollessaan (tulkin välityksellä) 
Heikki kiihdyksissään huitaisi 
vasemmuksellaan kuvernöörin 
naamatauluun - vahingossapa 
tietenkin. 

Laittoipa Heikki kerran se-
katavarakaupan Pihtiputaalle. 
Tavaraa tuotiin kauppaan. Mut-
ta kaupanhoitaja jätti asiat niin 
rempalleen, että kun Heikki 
meni kauppaansa katsomaan, 
ei siellä ollut muuta tavaraa 
paitsi sika.

Ikämieheksi Hessu oli poi-
kamiehenä. Vanha äiti hoiteli 
talon emännyyttä. Työmiehet 
huutelivatkin, jos ruokapöy-
dästä jotain puuttui, että tuoppa 
Sopo taasen piimää tai muuta 
hyvää. Kerran sitten sunnuntai-
aamuna työväki ruokaili lakit 
päässä, mutta kun voita tuotiin 
pöytään, nousivat lakit päästä. 

Elähtäneenä ikämiehenä 
hän meni naimisiin. Emäntä 
sattui olemaan talousihminen. 
Komento ja järjestys tuli taloon 
ja talo alkoi vaurastua. Emän-
tänsä ansiot hän myönsi ja kun-
nioitti häntä. Lapsia ei heillä 
ollut, niinpä Heikin sisar peri 
talon, sisarensa miehen sukuni-
mi olo Paananen, joten Kangas-
Kotilan isäntäväen sukunimi 
on siitä lähtien olut Paananen, 
ja polvesta polveen on isännän 
yhtenä nimenä ollut Heikki, 
ollen edelleenkin (38 vuotta jäl-
keenkin päin).

Vielä vähän kerrontaa. Kap-
teeni ja suuri liikemies William 
Ruuth Karstulasta Kivijärvellä 
käydessään 50 vuotta sen jäl-

keen oli kyyditty Kuopioon, 
järjesti pienen kahvikekkerin 
Kivijärvellä. Muistellessaan 
lapsuutensa ilojen ja murheen 
päiviä Kivijärvellä, kapteeni 
tunsi kokoontuneitten joukosta 
Heikki Kinnusen ja kertoi, että 
kun hän lapsena ikäistensä 
kanssa urheili siten, että yksi 
pojista oli savutuvan orrella 
mahallaan ja toinen seisoi orren 
alla, jotta orrella olija voi yrittää 
nostaa tätä tukasta, niin Heikki 
oli se, joka parhaiten kesti koe-
tuksen.

Paljon on Heikki Kotilasta 
eli Kotilan Hessusta kaskuja ja 
tarinoita, tässä vain osa niistä. 
Joka tapauksessa hän on ollut 
Keski-Suomen omalaatuisem-
pia miehiä. Jos hän olisi saanut 
kasvaa kehittyneemmissä olo-
suhteissa, niin hän olisi jättänyt 
varmasti yhtä suuren omaisuu-
den ja kuuluisan nimen kuin 
jämsäläinen ”Konkolan patruu-
na”. Mutta Heikki oli aikansa 
lapsi ja sittenkin kuuluisa.

Toisessa yhteydessä mai-
nitaan muistitiedon mukaan, 
että ensin on korpea ja hallaa 
pelkäämättömien sitkeiden 
suomalaisten maanviljelijäin 
perikuvana mainittava Heikki 
Kinnunen, eli ”Koiltan patruu-
na” niin kuin hänen lisänimen-
sä kuului, ja jolla nimellä hänet 
tunsi koko silloinen Keski-Suo-
men asujamisto. Hänen karja-
määränsä oli jo siihen aikaan 
50 nautaa. Ja hän huomasi sekä 
ymmärsi, etteivät lehmät saa 
olla mitä hyvänsä, vaan niitä on 
jalostettava ja tarkoin vaalitta-
va. Ja tässä työssä, samoin kuin 
maanviljelystyössäkin hän ym-
märsi ja käytti uudistuksia sekä 
asiantuntijain, karjakonsulent-
tien ja agronomien apua. Ja että 
metsillä tulee tulevaisuudessa 
olemaan arvoa, sen hän huoma-
si. Niinpä hänet saikin hyvin 
pian suuttumaan metsänos-
tajat, jotka tulivat ja tarjosivat 
senaikuisia, muutaman kym-
menen pennin hintoja tukki-
puurungolta, jolloin hän saattoi 

lausua: ”Jaats, etten minä myy 
metsääni muuten kuin kilokau-
palla.” Tällaista multa–aatelia 
on ollut Kivijärvellä muitakin. 
Kaikilla heillä oli ”rahaa ja ru-
kiita” omaksi ja heikomman 
naapurin tarpeeksi. Sanotaan 
kiven lausuneen kyntömiehel-
le: ”Kierrä minut älä kiroa”. Ja 
on toinen lohduttava sananpar-
si ”ettei kivi kasvamasta kiellä”. 
Nämä sanat ovat kivijärveläisen 
maanviljelijän aina pellolla pen-
koessaan muistettava. Paljon 
on aika ja ihmiset muuttuneet, 
mutta yhä on rehellinen mies 
kunniassa näillä maisemilla. 

 Julius Viljanen
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Aarrejuttuja

Ylioppilas, sittemmin professori,  Aarne Europaeus (Äyräpää) on keräillyt muistitietoa ja 
muinaismuistoja Laukaan kihlakunnasta 1908 stipendimatkallaan, 

joka suuntautui Suomenselän seudulle, mm. Kivijärvelle. 
Hänen kirjoittamastaan raportista löytyy myös aarrejuttuja.

A arrejuttuja kuu-
lin matkani var-
rella runsaasti. 

Ikävä kyllä en alkumatkasta 
omistanut niille kylliksi huo-
miota, jotenka suurin osa jäi nii-
tä muistiinpanematta. Kaikissa 
kuulemissani taruissa vallitsi 
jokseenkin sama käsitys aarteis-
ta. Teen siitä selkoa tässä.

Aarre ilmoitetaan jollekin 
unissa. Kun hän sitten lähtee 
aarretta kaivamaan, tapahtuu 
usein, että se livahtaa tiehensä 
juuri, kun hän on sen saamaisil-
laan. Se osa ruumista — taval-
lisesti kädet — joka aarteita on 
koskettanut tulee täyteen pai-
seita tahi kokonaan työkyvyttö-
mäksi. – Niinpä salpaantuivat 
erään Penttilän kylän ukon kä-
det, kun hän niillä oli aarretta 
nostanut, sitä tietenkään saa-
matta.

Aarretta nostaessa ei suin-
kaan saa pelätä. Pyssysaaressa 
Kivijärvellä oli aarre. Sitä oli 
usea yrittänyt kaivaa, mutta 
jättänyt sen kesken saadessaan 
jostain näkymättömästä kädes-

tä voimakkaan iskun tahi muun 
sellaisen. Vihdoin oli Riihimäen 
isäntä, joka ei turhia pelännyt, 
lähtenyt aarretta kaivamaan 
ja saanutkin sen, niin ainakin 
kerrotaan. Rikas hän on, mutta 
mistä hänen varansa ovat kotoi-
sin, sitä ei tiedetä.

Aarretta ei saa myöskään 
toiselle ilmoittaa, jos haluaa 
muistaa sen. Muuan tyttö oli 
marjaretkellään löytänyt aar-
teen — padallisen hopeariksejä 

— ja ruvennut lappamaan niitä 
helmaansa. Olipa kutsunut to-
veriaankin saaliinjaolle. Mutta 
sitä ei hänen olisi pitänyt tehdä, 
sillä silloin pata hurahti tiehen-
sä. Mutta ne riksit, jotka hän oli 
esiliinaansa lapponut hän sai 
pitää.

Aarteet ovat kätketyt, niin 
arvellaan uhrina maan poveen, 
eikä maa mielellään luovu 
omastaan. Aarretta nimitetään-
kin usein ”uhraukseksi”. Ta-
vallisesti ovat ne sangollisissa 
astioissa kuten padoissa, ämpä-
reissä, viinakannuissa ja muissa 
sellaisissa .

Kivijärveen pistävällä Syrjä-
harjulla on pieni lampi nimel-
tään Syrjälampi. Kun sen pinta 
on Kivijärven pintaa ylempänä, 
ovat aarteen kaivajat koettaneet 
laskea järveä, mutta turhaan, 
sillä se mikä päivällä kaivettiin 
tukkeutui aina yöllä.

Elämäjärven kylässä Pihti-
putaalla oli muuan ukko, joka 
silloin tällöin oli haltioissaan, 
löytänyt kerran aarteen kätket-
tynä isoon arkkuun. Mutta kun 
arkku oli lukossa, ryhtyi hän en-
sin lukkoa irrottamaan ja onnis-
tuikin siinä. Mutta silloinpa oli 
arkku mennä livahtanut hänen 
käsistään. Lukko jäi kuitenkin 
miehelle ja on se nyt kuulemma 
Helsingin museossa.

Aarne Europaeus



eKotiporttif 14

Syli suutarille tilaa, 
puolisyltä räätälille

Kukapa olisi ennen osannut uneksiakaan, että jalkineet olisi voitu ostaa tehtaan 
tekeminä. Jalkineet teetettiin aina oman kylän suutarilla, sillä joka kylällä oli 
oma suutarinsa. Jos vei jalkineet tehtäväksi toisen kylän suutarille, niin se oli 

suoranainen loukkaus oman kylän suutaria kohtaan. Kerrotaan, että tämä 
osasi kostaa loukkauksen laittamalla kengät narskuviksi, niin ettei niillä voinut 
yleisessä paikassa liikkua huomiota herättämättä ja toinen saattoikin kysäistä: 

“Onkos tekopalkka jäänyt maksamatta?”

V anha sanonta, syli 
suutarille tilaa, puoli-
syltä räätälille, kuvasi 

kyseisten ammattilaisten käsin 
tehtävän ompeluksen liikettä. 
Oli suuri määrä eri ammatteja, 
jotka syntyivät ihmisten tarpeis-
ta. Näitä olivat sepät, rakentajat, 
myllärit ja hieroja. Näihin kuu-
luivat myös räätälit ja suutarit.

Aleksis Kiven Nummisuuta-
rien Esko sanoi: ”Jos ei olisi ken-
kiä ei olisi jalkojakaan”. 

Suutarin ja räätälin ammatit 
opittiin käytännön kautta itse 
opiskellen. Ammatti periytyi 
usein isältä pojalle. Pienviljelmien omistajat maa-
seudulla lisäsivät rahallisia tulojaan tällaisilla 
sivuammateilla. Siis elannosta on ollut kysymys. 
On jouduttu tosiasian eteen, kuten entinen mies. 
Tämän kerrotaan sanoneen: ”Jos laiskuus et mi-
nua jätä, niin kuollaan nälkään molemmat”. 

Kansan suusta kuultiin monia loruja eri am-
mateista.

 Tässä yksi suutareista:

Voi tuhatta sitä rikkautta
mikä suutarilla on.
On pikinahka, naskalia kuus.
On hohtimet, ja vasara uus.
Siinä lestiä, siinä höskiä,
ja töllykät ja muut.

Ahti Poikolainen

Kolme suutaria työssä 30-luvulla Kivijärven Teerenperän Koivulan talon 
pihassa. Vasemmalta Jussi Holm ja Matti Holm Penttilänkylältä ja Ilmari Pollari 
Tiironkylältä. Kuvaaja tuntematon.
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30-luvun pulavuosien työtä 
Aution ympäristössä

Jaakko Leppänen osaa arvostaa juuriaan ja tietää esimerkillisesti syntymäkotinsa 
Aution historiasta ja omasta suvustaan. Ei ole omena kauaksi puusta pudonnut, sillä 

muistamme isän Hannes Leppäsen, joka muisti ja tiesi paljon ja joka jakoi tietonsa 
tuleville sukupolville perinnepiirinkin kautta. Isän kirjoitusten ja kertomusten pohjalta on 

syntynyt tämäkin Jaakon yhteenveto ja Jaakko on merkinnyt artikkelin paikat kartalle. 
Jaakko toivoo lisätietoja näistä asioista ja esim. huhuista, joiden mukaan metsäpeuroja 

olisi aikoinaan systemaattisesti tuhottu noilla seuduilla.

P ulavuosina oli puute työstä ja leiväs-
tä. Metsähallitus rupesi järjestämään 
töitä työttömille Aution ympäristös-

sä. Työttömyystöiksi oli valittu metsähallituksen 
mailla olevien soiden kuivatus. Teknikko Väli-
maan johdolla aloitettiin ojien mittaukset ja pun-
nitukset keväällä 1934. Kohteina olivat Isoneva (3), 
Pienineva (4), Lähdelammin ympäristö (5), Katti-
larämeet (6), Lehtikankaanneva (7), Ruostelammin 
ympäristö (8), Pienen Pirttijärven ympäristö (9) ja 
Hoikanneva (10). 

Työmiehille piti saada majoitustilaa Aution 
lisäksi myös muualta. Metsähallitus rakennutti 
kämpän (1) ja saunan Isonevan ja Pieninevan vä-
liselle kannakselle, tekijänä Kujalan Etvi. Mooses 
Herttelin haki ruokatarvikkeita Autiosta kämpälle 
ja toimi myös saunan lämmittäjänä. Emäntinä toi-
mi kaksi Iitaa, joiden sukunimet eivät ole muistissa. 
Isonnevan niemestä tehtiin pitkospuut (2) vetelän 
nevan yli rakennetulle kämpälle. Pitkospuita var-
ten puut hakattiin ja ajettiin talvella. Puut eivät riit-

täneetkään koko matkalle, joten Joosua Jylhä ajoi 
Pukko-ruunan kanssa puuttuvan puutavaran ne-
valle. Työmailla työnjohtajana oli Eino Myllymäki 
ja työmaavalvojana Vaito Myllymäki.

Metsähallitus halusi laskea Ruostelammin pin-
taa. Ruostelammin vesi meni silloin Autionnevan 
kautta Kivijärveen. Kanavan Ruostelammista Pik-
ku Pirttijärveen kaivoi Hämäläisen Kauno ja Heik-
ki vuosina 1936-1937. Työmiehiä oli ojankaivuussa 
kymmeniä ja osa heistä oli majoittuneena Autioon. 
Yksi työmiehistä oli Aution tuleva vävy, Eino Leh-
to. Aution isäntä Oskari Leppänen möi työmiehille 
voita, suolaa, sianlihaa, perunoita ym. tarvittavaa. 

Työttömyystöinä parannettiin myös tietä Hoi-
kanperältä (sähkölinjalta) Autioon 1937.   

Reisjärvellä 22.6.2006
      

Jaakko Leppänen 
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Koulumuistoja 
lokakylältä   

Kivijärvellä kansakouluntarkastaja ei saanut tarkastusmatkoillaan 
johtokuntia koolle aina edes kirkonkylässä. Hänen oli tyydyttävä 
tapaamaan kansakoulun esimiestä yksinään tai taloudenhoitajan 

kanssa. Vaikka tarkastuskokoukset yleistyvät 1930-luvulla, saattoivat 
johtokunnan jäsenet olla kokousaikana esimerkiksi hautajaisissa kuten 

Puralankylässä 1933. Vielä vuonna 1937 tullessaan tarkastamaan 
Lokakylän koulua, tarkastajan oli todettava: ”Kaikki jäsenet ovat selällä 

muikkunuotan vedossa”.

Lokakylän koulu perustettiin 1907 ja se toimi aluksi Hiitolassa 
supistettuna. Supistetuista kouluista luovuttiin jo 1920-luvun lopulla, 

juuri ennen pula-aikaa. Puralaan ja Lokakylälle tuli vuonna 1928 
yhteinen, kiertävä alakansakoulu. Lokakylällä oli yhteinen kiertävä 

alakoulun opettaja ensin Puralankylän kanssa 1928-1934 ja siitä 
eteenpäin Talviaislahden kanssa. Yllämainitut tiedot ovat peräisin 

Saara Tuomaalan pro gradu-työstä ja väitöskirjasta,  jotka molemmat 
löytyvät kirjastostamme. Ahti Poikolaisella on sen sijaan omakohtaisia 

koulumuistoja Lokakylältä.

L okakylän koulu 
paloi marraskuus-
sa 1934. Kerrotaan, 

että aikaisempikin kansakoulu 
paloi ennen tätä koulua. Se si-
jaitsi Saihorannan Niemelässä. 
Muistan, kun koulupalon aa-
muna koulun naapurin tyttö toi 
viestiä sisarelleni. Jo ovensuus-
ta hän julisti: ”Nyt ei tarvitse 
mennä kouluun, kun koulu 
paloi”. Olin silloin noin neljän 
vuoden ikäinen. Tulipalon jäl-
keen koululuokat oli sijoitettu 
Lokakylän pienviljelijäyhdis-
tyksen toimitalolle Toukolaan 
ja osa Uudelle talolle (oli maan-
vilj.tila kylällä).

Minulla oli kunnia mennä 
uuteen rakennettuun kouluun 
alaluokalle 16. tammikuuta 
1938. Alaluokat sijaitsivat niin 
kutsutussa poikien käsityösa-
lissa. Opettajatyö alaluokilla oli 
ratkaistu niin, että sama opet-
taja oli syksystä jouluun aina 
Lokakylällä ja tammikuusta 
toukokuuhun Talviperän kou-
lulla. Tai  päinvastoin. Opetta-
jana toimi aikaisemmin Tyyne 
Sorvasto ja minun aikana Anni 
Hiltunen.

Menin ensimmäiselle luokal-
le äidin seurassa. Alkajaisiksi 
jaettiin parit oppilaista pulpet-
teihin. Minun parikseni tuli 
tyttö, Eila, mutta istuin häneen 
syrjittäin. Äitini kertoi ihmette-

levälle opettajalle, että kotona 
sisaret ovat kiusanneet minua, 
koska jouduin tytön viereen. 
Urttilassa oli kasvattina ro-
maanipoika, Valde nimeltään. 
Jouduin sitten hänen parikseen. 
Olin tyytyväinen, että sisarten 
kiusaaminen loppui .

Opettaja alkoi kerran opet-
taa maantietoa meille. Hän 
piirsi taululle Suomi-neidon. 
Ja piirsikin, mutta ilman toista 
kättä. Minä en sitä hyväksynyt, 
vaan sanoin, että onhan sillä 
toinenkin käsi. Petsamohan 
kuului vielä Suomelle, koska 
elettiin aikaa ennen sotia. Opet-
taja joutui neidolle sen käden 
lisäämään.

Kirjoituskilpailun satoa
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Sen oppilaan, joka osasi hy-
vin läksynsä, nimen opettaja 
piirsi tekstaten päiväksi tau-
lulle. Oppilas Taito sai sinne 
nimensä usein. Minulta se ei 
onnistunut alkuun lainkaan. 
Sitten kun se kirjoitettiin, läksy 

käsitteli kellon viisareita. Kun 
4-6 -luokkalaiset eli yläkoulu-
laiset toisesta luokasta näkivät 
nimikirjoituksen meidän luo-
kan taululla, niin he alkoivat 
kysellä, että mitä pahaa se op-
pilas on tehnyt.

Äitini oli valittanut yläkou-
lun opettajalle Anni Vilmannille 
minun heikosta lukutaidostani. 
Hän oli antanut äidilleni tyttä-
rensä satukirjan lainaksi. Kirjan 
nimi oli Sudenkorentojen lento-
näytös. Mielenkiinnolla tämän 
luin lävitse yhteen menoon. Tä-
män jälkeen huomasin lukutai-
toni mainioksi. Näin pienestä 
se oli kiinni. Tämän jälkeen sain 
todistukseeni aina kympin ai-
neesta Äidinkieli ja lukeminen.

Myöhemmin nuorena mie-
henä ollessani opettaja kehotti 

minua hakemaan Kajaanin 
opettajaseminaariin. Sanoi, että 
valinnoissa saat jo yhden pis-
teen, kun kerran osaat seistä 
käsilläsi. Jäi vain kysymättä, 
paljonko saa pisteitä käsillä kä-
velystä. Tämän kävelyn hallitsin 
hyvin. En yrittänyt hakeutua, 
koska olin varaton ja rahaton 
mies. Hankkeet menivät kodin 
yhteiseen leipään.

1970-luvun alkuvuosina ke-
sällä kerran olin kirkonkylällä 
Kivijärvellä omakotitalon lii-
terissä askareilla, kun pihasta 
kuului naisen huuto, että asuu-
ko täällä Ahti Poikolainen. Siis 
minua kutsuttiin. Menin ulos 
ja vastaani tuli nainen, joka 
esitteli itsensä minun alakou-
lun opettajaksi. Sanoi olevansa 
eläkkeellä ja asuvansa Kuopi-
ossa. Oli tullut tervehtimään si-
sartaan, joka palveli Kivijärven 
postissa. Istuimme ja juttelim-
me. Hän otti puheeksi, miten 
pikkupoika neuvoi Suomi-nei-
don piirrossa. Hän on monelle 
kertonut ja kaikki ovat ihmetel-
leet. Minulle tämä tosiasiassa 
ei ollut mikään ihme. Pitkinä 
talvi-iltoina öljylampun valos-
sa selasin siskojen koulukirjoja 
ja näin niissä paljon kuvia, kai 
tämän Suomi-neidonkin. Että 
uskaltaa neuvoa opettajaa, on 
sitten eri juttu. Jos jokin kerto-
mus kiinnosti noissa kirjoissa, 
pyysin siskoja lukemaan. He  
kyllä mielellään lukivat. 

Ahti Poikolainen



eKotiporttif 18

Heinäntekoa Isonevalla ja 
Pirttijärven ympäristössä

Perinteinen kesämaisema heinäseipäineen on historiaa. Sitäkin kauempana on 
muistikuvat heinäteosta nevaniityillä. Jaakko Leppänen on kirjoittanut Hoikanperän 

Aution heinänteosta nevaniityiltä isänsä Hannes Leppäsen kirjoituksiin ja kertomuksiin 
pohjautuen ja merkinnyt karttaan heinäalueet, kodat, ladot ja pielespohjat.

H einäntekovä-
lineet tehtiin 
ja korjattiin jo 

edellisenä talvena. Viikatevarsi-
puu otettiin enimmäkseen mut-
kalle kasvaneesta leppäpuus-
ta. Varsipuu esiveistettiin ja 
annettiin kuivua. Varsipuiden 
kuivuttua aloitettiin viikate-
varren teko. Varsipuu vuoltiin 
ja höylättiin sopivaksi, alapää 
viistottiin sellaiseen asentoon, 
että siihen saatiin terä oikeaan 
asentoon. Kädenpidikkeistä 
käytettiin nimeä tullit. Ylätulli 
upotettiin varren yläpäähän 
kahdella puutapilla kiinni. Ala-
tulli laitettiin noin viisikymmen-
tä senttiä alemmaksi, varren 
sivulle. Varteen tehtiin hahlo ja 
tullit kiinnitettiin puutapeilla. 
Sepällä kalitut viikatteen terät 
laitettiin varteen kiinni ha-
laistulla paju- tai raitaniteellä. 
Myöhemmin terät laitettiin rot-
tinkiniteellä kiinni. Kun nide oli 
laitettu, lyötiin niteen ja varren 
väliin pari kiilaa pitämään terä 
kiinni varressa. Terän asento 
piti olla oikea, suuta ei saanut 
olla liikaa eikä liian vähän, jos 
meinasi saada heinän katkea-
maan. Haravan varsipuut ha-
lottiin oksattomasta ja suorasta 
haapapuusta. Varsi höylättiin 
vähän soikeaksi, noin tuuman 
paksuiseksi. Haravanvarren 
alapää tehtiin noin kahdeksan 

sentin levyiseksi ja sentin pak-
suiseksi. Lapa tehtiin koivusta 
vähän käyräksi. Lavan puoli-
väliin tehtiin hahlo, johon varsi 
upotettiin. Lapaan kairattiin 
reikiä noin kuuden senttimetrin 
välein siten, että mihin varsi oli 
upotettu tuli kaksi reikää. Sit-
ten vielä kummallekin puolelle 
viisi reikää. Piikkipihlaat oli 
otettu jo edellisenä kesänä kui-
vumaan ja kuorittu. Piikkipuita 
tuli olla aina varastossa, sillä 
piikkejä saattoi katketa tai pu-
dota. Kaikki tuli olla kuivaa, että 
tuli tukeva harava. Ravistunut 
haravanlapa alkoi nitkaamaan. 
Viikkoja ennen haravanlavat ja 
varren alapää tervattiin ja nos-
tettiin aurinkoiselle seinustalle 
kuivumaan. Piikkejä ei saanut 
tervata. Tervattu harava ei vet-
tynyt vetisilläkään niityillä. 

Ruokailu heinäniityillä 

Heinäntekoon lähdettiin 
aamulla kello kuuden maissa. 
Evääksi otettiin mukaan leipää, 
voita, suolakalaa, piimähinkki, 
maitoa, talkkunajauhoa ja ohra-
jauhoja puuron keittoa varten. 
Pari kertaa päivässä syötiin, aa-
miainen ja päivällinen. Samoin 
kahvi oli kaksi kertaa päivässä. 
Mukavan lisän toi aterioihin 
uistimella tai vahtikoukuilla 
puroloista saadut hauet, jotka 

keitettiin suolavedessä. Joku 
siskoistani, usein Anna, lähti 
keittämään aamiaiseksi ohra-
jauhopuuroa. Kankaan laidassa 
oli sopivasti kaksi kiveä vierek-
käin, johon pata passasi. Kan-
kaalla oli kiven kolossa kirkasta 
vettä, johon puuro keitettiin. 
Nevaveteen olisi tullut huo-
nonmakuinen puuro. Naisilla 
oli kupit, joihin he ottivat puu-
roa. Miehet asettuivat padan 
ympärille. Voinokare laitettiin 
keskelle puuroa sulamaan, lu-
sikka käteen ja toiseen käteen 
joko maito tai piimämuki. Puu-
roa padan laidasta, lusikkaan 
kastelu voisulassa, lusikka 
suuhun ja ryyppäys mukista. 
Tätä jatkettiin niin kauan kuin 
padassa oli puuroa. Aamiaisen 
jälkeen naiset kävivät pesemäs-
sä ruokailuastiat ja veivät piimä 
ja maitohinkin, samoin voirasi-
an, kivenkoloon että pysyisivät 
kylmänä eivätkä pilaantuisi. 

Heinänniitto ja varastointi ne-
vaniityillä

Heinäntekoon mentiin jal-
kaisin. Ensin pellon laitatietä 
Autionharjunpään yli. Hirsi-
korven kautta tultiin linjalle ja 
sitä pitkin Isonevan niemeen. 
Isonevan niemi oli korkeampi 
paikka nevalla ja siinä oli linja-
merkkinä litteä kivi. Isonevan 



eKotiporttif 19

yli oli pitkospuut ja rajalinja 
jatkui suorana aina Koirasal-
melle asti. Tämä rajalinja oli 
heinäntekoalueen rajana Iso-
nevalla. Koillisrajana oli Länt-
tä-Tenholan yhteismetsän raja. 
Heinäntekoalueiden nimet 
olivat Isoneva, Luhta, Latoala, 
Vinkkelpohja, Pikkupohja ja 
Tuominiemi. Tavallisesti hei-
nänteko aloitettiin Isonevalta. 
Siitä jatkettiin jokivartta aina 
Tuominiemeen asti. Jokivarsil-
la oli monipuolisempaa heinää. 
Heinä oli paikoin niin sakeaa, 
että sai levitellä koko niittoalu-
eelle. Joki oli tuonut keväällä 
tulviessaan lietettä, joka antoi 
lisävoimaa heinän kasvulle. 
Miehet sekä noin viisitoista-
vuotiaat pojat niittivät. Naiset ja 
lapset haravoivat niityn heinät 
luolle. Isonevan vetisyyden ta-
kia heinät haravoitiin mättäille 
kuivumaan. Näin niittäminen 
ja haravoiminen eteni pieles-
pohjalta toiselle. Isonevalla oli 
noin kymmenen pielespohjaa. 
Latoalalla ja Vinkkelpohjassa 
oli ladot, ohuista puista tehdyt 
ja niissä oli liistokatot. Jos oli 
aurinkoiset ja tuuliset ilmat, 
päästiin toisen päivän iltapuo-
lella heiniä kasamaan. Pilvisillä 
ja vähäsateisilla ilmoilla kävi 
niittäminen laatuun. Olihan sa-
nonta: “kun satteella niität niin 

pouvalla saat koota”. 
Heinänkasausaamuna 
isäni Oskari katseli 
polun sivulle: “Tuossa-
han on sutjakka pihlas 
taakkavitsan seläksi ja 
tuossa koivun vitsoja 
lenkin tekoa varten”. 
Tuore pihlas oli not-
kea ja taipuisa. Pihlas 
katkaistiin oksan tai 

haaran yläpuolelta poikki. Koi-
vunvitakseen tehtiin lenkki 
noin kuusikymmentä senttiä 
tyvipäästä, latvaosalla sidottiin 
pihlajaan kiinni haaran alapuo-
lelta ja takaisin kiertäen niin 
kuin köyttä. Haara esti vitan 
läpiluistamisen. Sitten vielä lai-
tettiin pienempi väännetty vitas 
edellisen vitaksen lenkkiin, jos-
ta taakan nostaja eli avustaja sai 
hyvän otteen heinätaakan kiris-
tämiseen. Pielespohjat olivat ta-
vallisesti vähän korkeammilla 
paikoilla tai metsäsaarekkeissa. 
Pielespohjien alle laitettiin puita 
poikittain ja riukuja päälle noin 
120-130 cm leveäksi. Sankasei-
päät lyötiin pystyyn, tyvipäät 
lujasti maahan kiinni noin puo-
lentoista metrin välein. Päässä 
olevat sankaseipäät pönkitettiin. 
Kun heinät olivat kuivia, alkoi 
heinän varastointi pielespoh-
jiin tai latoloihin. Kaikki ottivat 
haravan käteen paitsi kantaja. 
Heinät haravoitiin kasaan niitä 
jalkaa vasten lepeeksi. Nostet-
tiin sellaiseen kohtaan mistä 
oli takkavihta hyvä lykätä alle. 
Kaksi seuraavaa levettä tehtiin 
vähän lomittain ensimmäisen 
päälle ja neljäs keskelle pääl-
limmäiseksi. Kantomies tuli ja 
lykkäsi vitsan heinäkasan alite. 
Taakantekijä vetäisi pitemmälle 
ja katsoi että oli keskikohdalla. 

Taakka ei saanut olla toispuolei-
nen, muuten se kantaessa hajo-
si. Taakantekijä taivuttaa tyven 
kantajalle, kantaja laittaa tyven 
silmukasta läpi. Nostaja ottaa 
pikkuvitasta kiinni ja vetää sii-
tä ja kantaja vetää vitaksen ty-
vestä. Näin tulee heinät tiukalle. 
Kantaja pyöräyttää avustajan 
kanssa taakan selkään. Irtohei-
nät varistetaan pois ja meno 
pielekselle alkaa . Aluksi pielek-
seen kantaja sijoittaa taakasta 
heinät suoran sankaseipäiden 
väliin, myöhemmin viereen. 
Yksi miehistä tuli pielestämään 
ja hänelle kaveriksi yleensä poi-
kanen polkemaan heiniä. Sitten 
ylempänä hänelle annettiin hei-
nät. Kunnolla tehty pieles oli 
ylempää leveämpi. Näin tehden 
ei tullut veden ja lumen pilaa-
mia heiniä niin paljon. Kun pie-
lekseen oli saatu kaikki heinät 
laitettua tuli sidevitasten laitto. 
Kaksi parimetristä koivua si-
dottiin latvasta kiinni toisiinsa. 
Jokaisen sankaseipään väliin 
vitaspari heinien päälle, tyvistä 
yhtäaikaa painaen alaspäin pie-
leksissä oleviin heiniin kiinni. 
Näin kovempikaan tuuli ei pur-
kanut pielestä. Sitten vielä lai-
tettiin monihaaraisia pönkkiä, 
joilla pieles pönkättiin. Ne esti-
vät kaatumisen ja samalla liian 
tiukkaan painumisen. Isoneva, 
Luhta, Pikkupohja ja Tuominie-
mi on niitetty viimeksi vuonna 
1848, Latoala ja Vinkkelpohja 
vielä 1950-luvun alussa. 

Reisjärvellä 8.4.2006
 

Jaakko Leppänen 

Heinäalueet on merkittu yhtenäisellä viivalla. Kolmio tarkoittaa kotaa. 
Ladot on merkitty päädyn mukaisena. Pielespohjat on merkitty mus-
tilla ympyröillä. Numerot 1-2 ovat Läntän heinämaita. Aution heinä-
maat ovat 3 Tuominiemi, 4 Pikkupohja, 5 Vinkkelpohja, 6 Latoala, 7 
Luhta ja 8 Isoneva. Numero 9 on Hoikan heinämaata. 
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Kirjoituskilpailun satoa

VOI NIITÄ AIKOJA!           

Tietokoneiden aikana osaa arvostaa käsinkirjoitettua tekstiä. Hilja Thorströmin kaunis, 
tasainen käsiala vei väkisten entisaikoihin. Tuolloin ei hypätty kouluautoon, vaikka 

kouluun lähdettiin kävellen esimerkiksi Hoikanperältä saakka. Muistot ovat myös hyviä, 
mukavia, vaikka elämä ei aina niin ruusuista ja helppoa ollutkaan. Tästäkin tekstistä 

voimme oppia paljon.

A loitin kouluni 
e n s i m m ä i s e n 
luokan sisareni 

kanssa kirkonkylän Valohar-
jun koulussa. Kävimme koulua 
Hoikanperältä saakka. Opetta-
jana oli Hilma Hakkarainen 1-2 
luokkaa siinä koulussa, sitten 
seuraavat Helmi Tainion kou-
lussa. Elvi Siljantokin, joka piti 
viidettä luokkaa. Sairaalassa oli 
myös koulu jonkin aikaa, opet-
tajana oli Tyyne Muhonen. 

Kun lähdimme ensimmäise-
nä päivänä kouluun, äiti lähti 
viemään ja meidän Mirri-kissa 
oli myös mukana Sepäntuvalle 
asti. Sitten se poikkesi metsään, 
ja kun me tultiin klo 13-14 välil-
lä pois, niin Mirri tuli metsästä 
meidän luokse ja riemu oli suu-
ri. Jalkapelissä kuljimme koko 
ajan, kuusi vuotta. Meitä oli sel-
lainen neljän hengen porukka, 
jotka yhdessä teimme matkaa. 
Ja se piti olla hyvä ystävyys 
sillä kun aamulla pimeään lähti 
matkaan ei karhua tarvinnut 
pelätä. Eikähän karhu mitään 
syönyt, koska oli niin hyväsy-
däminen. 

Mutta juolahtihan yhtenä aa-
muna mieleen, kun tien varres-
sa oli halkopino, että eiköhän 
oteta tuohon käppyrä ja siihen 
risu ja tuoheen tuli. Se oli aika 
hauskan näköinen aamu pime-

ällä. Mutta eihän sillä pitkälle 
pääse, se oli vain sen yhden 
aamun lysti. Piti pitää huolen, 
ettei tule mitään vahinkoa, ja 
hyvinhän se meni. Niin sitä 
jatkettiin aamu toisensa jälkeen. 
Kun leipäressu syötiin, toiset 
tulivat hakemaan. Saimme me 
joskus hevosen reen kantapäil-
lä kyytiä Risuperän posti-Moo-
sekselta. Hän kysyi: Oletteko 
minun lapsia. Me sanottiin: Ol-
laan. Hän lupasi meille laulaa 
ja että hän laulaa monta laulua. 
Laulut olivat aina samat: Herra 
luoja taivasten, Isä armas ih-
misten. 

Talvella käytiin jäätä myöten, 
tehtiin latu kaikkien kumpareit-
ten ja kivien päällä, ettei matka 
olisi niin yhtä vakaa. Vaatteet ja 
sukset olivat heikot. Minäkin 
kuljin kuusi vuotta samoilla 
suksilla. Oli ne jo viimeisellä 
luokalla kuin luistimet. Voi nii-
tä aikoja, ne tahtoisin taas elää 
uudelleen. 

Kerrankin menimme kou-
luun 11 aikaan. Toiset olivat 
syömässä. Opettaja sanoi: Tul-
kaa vaan sisälle ja syömään! 
Olette reippaita koululaisia, 
kun näin huonolla kelillä olette 
perille tulleet. Kenttäpostilaa-
tikko oli siinä koulun eteisessä. 
Siihen sai viedä kirjeitä ja kort-
teja. Niitä sitten jaettiin jossain 

vaiheessa. Se oli kyllä jännää. 
Käytiin me joskus heittämäs-

sä lehmälle heiniä ja haettiin 
Paavonseudusta perunankuo-
ria myös lehmälle ja se oli myös 
mukavaa kouluaikana. Kyllä 
niitä oli ilkeitäkin koululaisia, 
jos niitä on nytkin. Pahuus 
säilyy ihmisissä, oli mikä aika 
tahansa. Toisinaan oli nälkä ja 
kylmä, että tutkittiin reput, jos 
kellä olisi jotain vähän parem-
paa kuin aina leipää, jos sitä-
kään. 

Sitten kun kerran tulimme 
koulusta kotiin, niin äiti ja isä 
olivat siinä ulkona paperirulla 
vieressä. Sanoivat itku silmässä, 
että on tullut sota. Pitää laittaa 
Molotovin verhot ikkunoihin, 
ettei ryssä näe pommittaa talo-
ja. No, eihän niitä valoja paljon 
ollut, kun pieni tuikku, jonka 
ympärillä läksyt luettiin. Sitten 
kävimme vielä kaksi vuotta 
Hoikanperällä kansalaiskoulua. 
Hoikantalossa olimme sisareni 
kanssa samalla kouluhommas-
sa. Siivosimme ja laitoimme 
toisille ruokaa. Ja koulua oli 
kaksi kertaa viikossa iltapäiväl-
lä. Niin kaikki on mennyt hy-
vin, eikä tämän kummempaa. 
Elämä on ihanaa, kun sen vain 
oikein ymmärtää.  

    
Hilja Thorström
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ONNI KALAVAISEN 
EVAKKOREISSU

Veteraaneilla on paljon muistoja, hyviä 
ja huonoja. Me nuoremmat voimme vain 

kuvitella, miltä tuntuu jättää kotiseutu 
yhtäkkiä ja siirtyä kohti tuntematonta. Niin 
monet perheet jättivät kotinsa väistyäkseen 

sodan alta. Onni Kalavainen muistaa 
ikänsä, mitä tapahtui hänen ollessaan 

13-vuotias.

O lin talvisodan syt-
tyessä 13-vuotias 
nuorukainen Sor-

tavan mlk:sta. Sortavalan mlk 
evakuoitiin vasta välirauhan, 
13.3.1940, tulon jälkeen. Sama-
na päivänä sotapoliisit kävivät 
antamassa evakuointikäskyn. 
Leipävilja oli ajettava asemalle 
tai jätettävä tien varteen. 15.3. 
klo 7.00 lehmät oli päästettävä 
irti tielle, nimilaput kaulaan. 
Siat, lampaat ja kanat oli teuras-
tettava. Vanhusten ja pikkulas-
ten  piti kerääntyä äitien kanssa 
koululle, josta saavat kyydin.

Lähdettävä oli. Kodin jättä-
minen oli hirvittävän surulli-
nen, raastava asia. Tavaraa otet-
tiin mukaan sen verran mitä 
kahden hevosen rekeen sai 
mahtumaan. Osa näistäkin oli 
sukulaisten arvokkaita tavaroi-
ta, joita  he olivat tuoneet kau-
pungista maalle pommituksia 
pakoon. Isä vei hevoskuormat 
Markkinasaareen ja siitä Uu-
kuniemelle. Äidin kanssa ajoin 
lehmiä. Pakkanen  oli kireää ja 
lunta paljon.

En hennonut 
jättää uutta polku-
pyörääni ryssille, 
vaan talutin sitä 30 
kilometriä. Pyörän 
päällä oli eväsreppu 

ja sukset. Evakko-
retken ensimmäisenä päivänä 
pääsimme eteenpäin vain 20 ki-
lometriä tiellä olleen tungoksen 
takia. Siellä oli lehmiä, hevosia, 
ihmisiä ja autoja. Hevosmiehi-
nä oli nuoria tyttöjä ja poikia, 
melkeinpä lapsia. Matkan teko 
oli hankalaa. Osa lehmistä vä-
syi ja jouduttiin lopettamaan. 

Ensimmäinen yö vietettiin 
Ännikänniemessä, toinen yö 
Markkinasaaressa. Sitten edel-
leen Uukuniemen kautta Kesä-
lahdelle, missä saimme herne-
keittoa kenttäkeittiöstä. Se oli 
ensimmäinen lämmin ruoka 
kotoa lähdön jälkeen. Uukunie-
meltä jatkettiin Kesälahteen ja 
Kerimäelle mentiin järven jäätä 
talvitietä pitkin. Osa lehmistä 
karkasi seisomaan hankeen, 
mistä eivät päässeet enää pois. 
Ne lehmät sotilaat lopettivat 
ampumalla .

Kesälahdella oltiin useita 
päiviä. Siellä saimme tavarat 
autoon, joka toi ne Kallislah-
teen. Siellä pääsimme hevos-
ten kyytiin ja tavaroidemme 

perään. Kallislahdessa olimme 
viikon verran odottamassa 
junan vaunua, johon sitten 
saimme tavaramme ja hevoset. 
Määränpääksemme määrättiin 
Liminka, jonne tulimme mat-
kustajajunalla. 

Limingassa isännille tuli riita 
meistä. Monet olisivat ottaneet 
meidät, koska olimme kolmen 
hengen pieni perhe. Pääsimme 
hyvään taloon asumaan. Olim-
me toista vuotta Limingassa, 
josta siirryimme Jyväskylän 
maalaiskuntaan, Keljoon tou-
kokuussa 1941 . 

Viiden kuukauden kuluttua 
pääsimme takaisin kotiin Kar-
jalaan, kun suomalaiset valta-
sivat jatkosodan alussa takaisin 
talvisodan välirauhassa mene-
tetyt alueet. Minä lähdin jou-
lukuussa 1941 vapaaehtoisena 
armeijan palvelukseen ja näin 
ollen osallistuin vapaaehtoise-
na jatkosotaan.

Onni Kalavainen
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JÄRKYTYS
Saimme Ritva Muhoselta Ruotsista kirjeen: ”Terveiset täältä Mälarin 

länsipäästä sinne kauniiseen kotikuntaanne! Viime vuosina olen oleskellut 
usein siellä puhtaan veden partaalla ja ihaillut mahtavaa luontoanne. Olen 
tutustunut moniin miellyttäviin kivijärveläisiin, ollut heidän vieraanaan ja 

nauttinut heidän luonnollisen vapaasta seurastaan. Ja Kivijärvi on soinut, soi 
ja tulee soimaan! Ihania konsertteja! Olette ihmeellisiä, te kivijärveläiset!

Saimme Ritvalta pari kertomusta. Toinen liittyy Kivijärven kellotapuliin. Ritva 
Muhoselle kulku kellotapulin ohi tuo mieleen sota-ajan ja sen kauhut. 

Sen, miten hän yhdeksän vanhana koki ja näki sellaista, mitä ei kenenkään 
toivoisi kokevan. Kun muistaa, miten monet lapset elävät sodan keskellä 
tänäkin päivänä, ei voi muuta kuin kiittää, että isänmaamme on Suomi, 

itsenäinen sivistysvaltio.

Y li neljänkym-
menen asteen 
pakkanen julisti 

yksinvaltaansa paukkumalla 
nurkissa ja aidanseipäissä. Nai-
set säikkyivät sitä ja kiiruhtivat 
pikavauhtia asioilleen villasaa-
leihin kääriytyneinä, huopatos-
suissa, tallukoissa tai nahkaken-
gissä - kukin varallisuutensa 
mukaan .

Minä yhdeksänvuotiaana 
en ymmärtänyt, miksi naiset 
puhuivat kuiskaamalla, olivat 
aina varuillaan, pelkäsivät pa-
pin vierailua. Sen tiesin, että oli 
vaarallista lähteä äidin asialle 
kauppaan, koska ilmahälytys 
saattoi tulla milloin tahansa. Se 
tarkoitti lentokoneita, jotka voi-
vat ampua tiellä juoksevaa las-
ta. Ne olivat ampuneet yhden 
pojan, joka hiihtomatkallaan 
painautui pellonojaan suojaan. 
Poika kuoli, sanottiin, mutta 

rintamasotilaat kaatuivat.
Isäni ei ollut mukana tal-

visodassa, koska hänellä oli 
tärkeä tehtävä kotirintamalla. 
Taksiautoilijana hän nouti päi-
vittäin postia Kivijärvi-Karstula 

-postiautolta Husuahosta ja jätti 
säkit kylämme, Kannonkos-
ken ”toimistoon”. Joku meistä 
perheemme lapsista oli usein 
hänen mukanaan, helpotuk-
seksi äidille. Seitsemän hengen 

”Letukassa” oli kiva matkustaa, 
erikoisen viehättäviä olivat ko-
koon kaadettavat istuimet au-
ton keskiosassa. Siellä oli kuin 
leikkimökissä, eikä turvavyöstä 
silloin tiedetty mitään.

Näillä isäni työmatkoilla 
olin taas kerran mukana, kun 
hän halusi käydä katsomassa, 
oliko ”Valto” jo tuotu. Hänet oli 
ilmoitettu kaatuneeksi. Mitään 
sodasta ja sen verisestä järkyt-
tävyydestä ymmärtämättä seu-

rasin isääni Kivijärven kellota-
puliin .

Rakennus seisoi mahtavana 
lumen ja pakkasen keskellä. 
Ulkoapäin olisi luullut, että si-
säpuoli oli yhtä juhlallinen kuin 
sen ulkokuori. Mutta kirkkopi-
halla huurteisina ja kohmeisina 
seisovat puut tunsivat tragedi-
an, joka oli kätketty suljettujen 
ovien taakse.

Ihmeekseni näin jäykkänä 
makaavia miehiä rivi rivin vie-
ressä kengänpohjat tulijaa vas-
tassa kuin varoittavat taulut: 
Älä tule lähemmäksi! Isä otti la-
kin päästään, seisoi sitten hiljaa 
ja alkoi sitten systemaattisesti 
käydä läpi sankarit nähdäkseen 
oliko ”Valto” jo tuotu.

Katseeni osui erään vai-
najan kasvoihin. Olin huutaa 
järkytyksestä, mutta siinä vain 
seisoin ja vapisin koko ruumiil-
tani. Runneltu pää, veriset kas-
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vot niin kirjavat ja risaiset, ettei 
pieni sydän voinut vahingoittu-
matta niitä katsella. Mutta minä 
vain tuijotin ja värisin. Eikä 
isä huomannut mitään! Eikö 
hän ajatellut, mihin toi pienen 
lapsensa? Hän kai eli omaa su-
ruaan tuttavien, kuten tämän 
hyvän ystävän, ja naapureiden 
kuoleman vuoksi. Äidin kaksi 
serkkua oli kaatunut samasta 
perheestä, kolmas pojista va-
pautettiin, ettei talo ihan tyhje-
nisi miehistä.

Näky paljasti minulle totuu-
den sodasta. Sen kasvot olivat 
runnellut vuotaneesta verestä 
kirjavat, murskatut, ilman ään-
tä huutavat. Ymmärsin, ettei 
vain ilmahälytys ollut vaarallis-

ta, tuhoisampaa oli olla ”siellä 
jossakin”, jota ei edes nimeltä 
saanut mainita.

Nyt tiesin enemmän sodasta, 
tajusin, miksi naiset kuiskivat 
lastenkin läheisyydessä, miksi 
he kavahtivat papin vierailua, 
miksi kaikki oli niin salaperäis-
tä ja turvatonta. Elämän koko 
kuva oli hetkessä muuttunut.

Miten raastoikaan pientä 
sydäntä, kun kesällä 1941 jou-
duimme lähettämään isän jat-
kosotaan, josta hänkin saattoi 
palata pahvilaatikkoon pakat-
tuna ja kasvot murskattuina. 
Koko pitäjä oli koolla Vartio-
linnan, suojeluskuntatalon 
pihamaalla. Jäähyväisiä, itkua, 
sydäntä riipaisevia halauksia ja 

lopuksi ero, väistämätön ero. 
Kuorma-autot veivät meidän 
turvamme.

Isän auto oli jo haettu pal-
velukseen, camoufloitu eli 
sotkettu maalilla ja suurilla 
pensselinvedoilla, luontoon 
piiloutuvaksi. Se oli meistä 
raakaa, kun isän ”pirssi” sillä 
tavalla pilattiin.

Rakkaana muistona tästä 
lohduttomasta lähdöstä meillä 
on Suolahden rautatieasemalla 
otettu valokuva, jossa isäni sei-
soo muutamien Keski-Suomen 

sotureiden, muun muassa Kivi-
järven kirkkoherra Väinö Ha-
vaksen kanssa. Täynnä rohkeaa 
toivoa he antavat ikuistaa alun 
matkalleen, jolta isäni palasi 
vahingoittumattomana, mutta 
kirkkoherra Havas kannettiin 
kotiin. Vihollisen luoti lävisti 
rohkean rinnan ja lämpimän 
sydämen, joka rakasti isänmaa-
taan ja kansaansa.

Kivijärven kellotapulin nä-
keminen sykähdyttää sydäntä-
ni vieläkin, vuosikymmenien 
jälkeen. Lapsena koetun ylivoi-
maisen järkytyksen muisto ei 
vähällä häviä.    

Ritva Muhonen
Köping

Suolahden rautatieasemalla. Edessä 
keskellä kapteeni Havas, vasemmassa 
reunassa Erkki Niskavaara Husua-
hosta, oikeassa reunassa isäni Aarne 
Kotilainen. Kuvaaja tuntematon.
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Miinanraivausta
merellä

Miehemme olivat sota-aikana mitä erilaisimmissa tehtävissä. 
Kaarlo Matikainen muistelee sota-aikaa ja 
sen jälkeistä miinanraivauskomennusta.

J ouduin armei-
jaan 14 .10 .1943 . 
Alokasaika oli 

Käkisalmen Vahtiniemessä, jota 
kesti pari kuukautta.

Tämän jälkeen jouduimme 
Mantsinsaarelle rannikkotykis-
tökoulutukseen, jota kesti ke-
vääseen 1944.

Osa pojista lähetettiin AUK:
hon Valamoon, johon ryhmään 
minäkin kuuluin. Koulu kes-
keytettiin vähän ennen juhan-
nusta rintamalle lähdön takia. 
Aselevon tultua voimaan syys-
kuussa 1944, koulu siirrettiin 
eri vaiheiden jälkeen Varkau-
teen. Jonkun ajan kuluttua kou-
lu aloitettiin uudelleen, kunnes 
valvontakomissio kielsi upseeri- 
ja aliupseerikoulutuksen. Mar-
raskuun lopulla siirryimme 
raivausosasto 4:ään Turkuun 
miinanraivausta varten. Vuon-
na 1925 syntyneille alkoi varsi-
nainen sotapalvelusaika. Kuusi 
meistä valittiin Suomenlinnaan 
radiosähköttäjäkurssille, joka 
kesti kolme ja puoli kuukautta. 
Kurssin loputtua siirryimme ta-
kaisin raivausosastoon Turkuun, 
josta meidät edelleen määrät-
tiin miinanraivauslaivoille ra-
diosähköttäjiksi. Valmistelujen 
jälkeen minä jouduin  kolmen  
muun kanssa miinanraivauslai-
voille .

Miinanraivauslaivat oli-
vat tavallisia vanhoja hinaajia, 
joissa oli puilla lämmitettävät 
höyrykoneet. Hinaajat oli tuo-
tu Saimaan vesistöstä ja niiden 
kannelle oli rakennettu tar-
vittava miinanraivauskalusto. 
Lähdimme Turusta huhtikuun 
29. päivänä 1945 kohti raivaus-
paikkoja. Raivattavat miinat 
olivat sekä suomalaisten että 
venäläisten mereen laskemia. 
Ensimmäinen yö oli Hangossa, 
toinen Helsingissä. Seuraavana 
päivänä siirryimme Pellingin 
saaristoon, joka oli tukisata-
mana ensimmäisiä raivauksia 
varten. Tukikohtana oli myös 
Porvoo. Itään päin siirryttiin 
raivauksen edistyessä. Tulim-
me Vanhankylän maahan ja 
Haapasaareen. Isommat sata-
mat olivat Kotkassa ja Hami-
nassa. Edelleen siirryttiin itään 
ja tulimme Koivistolle, joka 
oli silloin jo venäläisillä, mutta 
olimme silti siellä raivauksella 
lähes kaksi kuukautta. Laivojen 
päälliköt asuivat lähelle rantaa 
ankkuroidulla jäänsärkijällä, 
joka oli heidän tukikohtansa 
yötä päivää. Siellä oli myös so-
tapesä, jossa saimme käydä va-
paa-ajalla iltaisin. Sieltä saatiin 
kahvit, pullat ja tupakat, jopa 
kaljaakin. Kesä ja syksy kului 
raivaustöissä ja takaisin Tur-
kuun palasimme marraskuun 
viimeisenä päivänä.

Ajoimme määrätylle paikal-
le, missä miinakentän piti sijai-
ta. Kaksi laivaa meni vierekkäin, 
toisesta laivasta heitettiin mii-
nanhakuvaijeri toiseen laivaan 
ja sitten laivat siirtyivät noin 
150 m etäisyydelle toisistaan. 
Miinanraivaajat laskivat  ko-
hot eli ns. leijat kannattamaan 
vaijereita, etteivät ne menneet 
liian syvälle. Laivoja saattoi 
olla kahdessa tai kolmessakin 
rivissä. Kapteenit ajattivat lai-
voja miinakentän yli ja taas ta-
kaisin . Vaijerissa oleva leikkuri 
katkaisi miinavaijerin, jolla se 
oli pohjaan ankkuroitu. Vaijerin 
katkettua miina nousi pintaan, 
jonka jälkeen laivat siirtyivät 
turvalliselle etäisyydelle mii-
nasta ja se räjäytettiin ampu-
malla. Oli erittäin harvinaista, 
että miina purettiin.

Kerran aivan tyynellä sääl-
lä miinamestari purki miinan 
ja sen jälkeen se painui poh-
jaan. Miinanraivausta ei voi-
nut suorittaa kovalla tuulella. 
Miinakentästä osa oli pinnasta 
puolentoista metrin syvyydes-
sä. Ajomiinat olivat vaarallisia, 
koska ne voivat ajautua laiva-
väylille ja erityisen vaarallisia 
ne olivat hämärän ja pimeän 
aikaan. Kerrankin pimeänä 
iltana ajomiina kellui aivan 
laivan edessä, mutta onneksi 
huomasimme sen ennen kuin 
törmäsimme siihen. Se olisi 



voinut koitua kohtaloksemme. 
Ajomiinoja ja muitakin miinoja 
sattui useita meidänkin laivu-
een osalle, mutta ei yhtään nii-
hin törmäystä. Työpäivät olivat 
pitkiä, sillä aamulla lähdettiin 
aikaisin raivaten iltamyöhään. 
Raivauspaikat olivat kaukana 
tukikohdista ja laivat kulkivat 
hitaasti. Valvontakomissio 
pyrki kiristämään tahtiamme, 
vaikka se ei ollutkaan mahdol-
lista. Olin radiosähköttäjänä 
laivueen päällikön laivalla. 
Sähköttäjän lempinimi oli ”ti-
tari”. Minun sähköttäjänkop-
pini oli yläkannen alla. Olin 
usein kuitenkin laivan kannella 
ja kapteenin ohjaamossa, joten 
tiesin nämä raivausasiat aika 
hyvin. 

Pari viikkoa raivauksen 
päättymisen jälkeen pääsim-
me siviiliin joulukuun 16. pnä 
1945 ja merivoimien komentaja 
kenraaliluutnantti Valve kätte-
li meidät läksiäistilaisuudessa 
kiittäen hyvin suoritetusta pal-
velusta.                                                                                

Kaarlo Matikainen 

KIVIJÄRVEN 
KUULUMISIA

K ivijärvelle on kuluneella viikolla saa-
punut postiauto yhden ainoan kerran, 
nim. maanantaina. Vastalahjaksi lähe-

tettiin Kivijärveltä posti eilen lauantaina. Heikolla 
kannalla ovat kivijärveläistenkin yhteydet muuhun 
Suomeen. Se riippuu lähinnä postiautoista – ei kul-
jettajista - , jotka ovat ”aina” epäkunnossa, kerrottiin 
meille eilen Kivijärveltä, minne sentään puhelimella 
vielä pääsee – joihinkin virastoihin. Kaikista ei saa 
vastausta soittamalla eikä laulamalla. Mutta taitavat-
pa ennättää uutiset suusanallisessa nyrkkipostissa 
paikkakuntalaisten tietoon tätä nykyä pikemmin 
kuin tätä julkista sanaa käyttämällä. Ennättävät ai-
nakin niin kauan kuin postiautojen pyörät juuttuvat 
päivä- ja viikkokausiksi parempiin liikekeskuksiin.

Artikkelin löysi Hilkka Nikitin 
vanhempiensa jäämistöstä

Hän arveli, että se voisi olla 40-luvulta

K ansanedustaja, Kivijärven kirkkoherra, 
talvisodassa kaatunut runoilijanakin 
tunnettu Väinö Havas oli mukana suu-

rissa suojeluskuntien sotaharjoituksissa. Hän makasi 
maastoutuneena pellon ojassa, kun hänen ylitseen 
juoksi sotamies, joka kompastui hänelle tuntematto-
maan suojeluskuntaupseeriin ja kaatui pellolle pitkin 
pituuttaan. Kiukkuisena sotamies katsoi taakseen ja 
kirosi:

 - Perr...kele!

Väinö Havas nosti päätään ja oikaisi vakaasti:

 -Eikä ole kuin Kivijärven kirkkoherra.

Olli Turpeinen välitti jutun, 
joka on ollut ilm. Pellervo-lehdessä

 60-70 -lukujen vaihteessa.

25
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”Koska meitä käsketään
mielessämme pitämään
neuvoa ja opetusta,
joista saamme valistusta,
niin me kaiken ikämme
mielessämme pidämme.”

K ansakoulun op-
pilaskirjan taka-
kannessa on tämä 

runo. Minun oppilaskirjani 
numero oli 658. Kirjassa näkyy 
kaikki kouluaikani numeroar-
vostelut taidoistani.

Oli syyskesää 1937. Vanhem-
mat sisarukseni, jotka kaikki 
olivat tyttöjä, kiusoittelivat mi-
nua, että kyllä se koulunkäynti 
sinullekin rimppakintulle alkaa. 
Painoni oli 22 kg ja pituutenikin 
122 cm. Näin kertoi asiatietoni 
ensimmäinen koulutodistus.

Sain uudet nauhakengät 
koulua aloittaessani. Pelkoni oli 
melkoinen, jos nauhat aukeaisi-

vat kesken koulupäivän, enkä 
silloin vielä vetosolmua osan-
nut tehdä. Tietysti ne aukesivat, 
mutta Läntän Mikko ystäväni 
ja luokkatoverini osasi ja niin 
oli päivä pelastettu.

Ekaluokalla olin kova laula-
maan. Läntän Mikon ja Salosen 
Mikon kanssa vedettiin voi-
mallisesi tuttuja virsiä. Hieman 
ihmettelin kun opettaja Hilma 
Hakkarainen toppuutteli usein 
minua: ”Älä sinä Yrjö laula niin 
lujaa.” Mutta halusin laulaa 
lujaa ja komeasti. Koelaulussa-
kin vedimme uljaasti: Herraa 
hyvää kiittäkää. Odottelin in-
nolla koulutodistusta. Arvelin 
laulusta tulevan ainakin kasin. 
Järkytys oli karmea. Todistuk-
sessa luki: Laulussa 4. Siinä 
meni papin ura, kanttorinkin. 
Kai se Hilma asiansa tiesi. Va-
hinko oli kuitenkin tapahtunut. 
Minut palautettiin haaveista 
maanpinnalle. En ollut edes 
keskinkertainen laulaja.

Alaluokilla oli tytöillä ja po-
jilla samat käsityöt. Eräs sellai-
nen laji oli virkkaus . Jokainen 
sai valita, mitä virkaa, lapaset, 
pöytäliinat, pölyrätin. Minä 
valitsin vaikeimman. Lapaset. 
Vaikeudet alkoivat heti. Olin 
vasenkätinen. Ope ei meinan-
nut millään tajuta miten va-
senkätinen virkkaa. Kun minut 
oli pakotettu oikealla kädellä 
kirjoittamaan, päätin, että va-
semmalla virkkaan ja virkka-
sin myös. Monta murhetta oli 
matkassa. Kavennukset, peu-
kaloiden teko jne. Valmiiksi ne 
kuitenkin punnersin. Kuuluisat 
lapaset niistä tuli. Niin mon-
ta kertaa olen niistä kertonut.  
Lapsenlapsenikin tietävät. Vaa-
ri virkkasi koulussa lapaset.

Läntän Mikko valitsi viisaas-
ti. Ison talon tomerana poikana 
hän tiesi mitä teki. Hän päätti 
tehdä pölyrätin. Kun rätti nope-

TÄHDENVÄLEJÄ 
KOULUMUISTOISTA 

KIVIJÄRVELLÄ  
Me suomalaiset osaamme monenlaista. Toiset 
enemmän, toiset vielä enemmän. Joku tuntuu 
osaavan ja hallitsevan kaikki, siis tietää ainakin 

jotain vähän kaikesta. Joku taas on aivan yliveto, 
mestari, jossakin tietyssä asiassa. Ja hyvä niin, 
sillä olemmepahan yksilöllisiä ja meillä kaikilla 

on jokin tehtävä. Toivottavasti löydämme 
tehtävämme ja olemme sinut itsemme kanssa.

Kirjoittaminen, kyky osata laittaa paperille 
sanoja, tarinaa, tunnelmaa, on luovuutta 

parhaimmasta päästä. Yrjö Havas osaa kirjoittaa. 
Aiheesta kuin aiheesta. 

Mutta osaako Yrjö laulaa...

Kirjoituskilpailun satoa - 2.

*

*

*

*

***
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asti valmistui, hän kiikutti sen 
opettajalle arvosteltavaksi. Ope 
tiiraili sitä aikansa ja sanoi sit-
ten: ”Kovin pienihän tämä on.” 
Mikko terävästi vastasi: ”Eipä 
meillä ole paljon pölyäkään.”

Siirryin yläkouluun Helmi 
Tainion (Hympyn) luokalle. 
Sielläpä opettaja oitis huoma-
si minun laulajan lahjani, kun 
luokka kevätjuhlaan harjoitteli 
omaa esitystään luokan kuoro-
na. Jo ensimmäisissä harjoituk-
sissa sanoi opettaja: ”Yrjö saa 
soolo-osan esityksessä.” Esitet-
tiin Karjalaisten laulu. Laulussa 
on sanat: ”Kaukana korvessa 
käkönen kukkuu.” Kohdassa 

‘kukkuu’ oli soolo-osani. Siinä 
Yrjö KUKKUI. Se oli laulajan-
urani huippukohta. Keväällä 
palattiin maanpinnalle. Todis-
tuksessa luki: Laulussa neljä.

Veljemme Martti suuttui sil-
mittömästi kun saimme käsiim-
me hänen kouluaineensa api-
nasta. Sen keskeinen sanoma 
kuului: ”Apina on petoeläin. Se 
syö ihmisiä ja muita hedelmiä.” 
Hympy antoi aineesta ysin.

Marjatankin sai suuttumaan, 
kun me pojat onnistuimme 
kähveltämään hänen kirjeensä 
luokkatoverilleen. Näin kuului 
alkuosa: ”Esko kulta, minä piir-
rän sinulle kuvia, Esko kulta.” 
Loppuosaa en muista, mutta 
kai sielläkin jotakin hempeää 
oli. Kovia saivat sisarukset toi-
siltaan kokea.

Nuorin sisaruksistani Mirk-
ku, jonka täydellinen nimi oli 
Helka Mirjami, aloitti koulun-
käyntinsä. Toisen luokan syk-
syllä hän sai joltakin koulutove-
riltaan näin kuuluvan kirjeen: 

”Mutta hyvä Helga, enhän minä 
voi teillen tulla, kun en tiedä 
missä te asutten.”

Pahaksi onneksi me pojat 
saimme kirjeen käsiimme ja kun 
sitä Mirkulle muitten kuullen 
luimme, hän kävi kimppuum-
me kuin ampiainen .

Opettaja Helmi Tainiolla oli 
asunto koulurakennuksen pääs-
sä. Luokasta meni ovi suoraan 
asuntoon. Hympyllä oli tapana 
usein kesken tunnin piipahtaa 
asuntoonsa ja luokka sai tou-
huta mielensä mukaan. Emme 
kuitenkaan isoimmin mölyn-
neet, vaikka ope puuttuikin.

Sitten käynnit omalle puo-
lelle loppuivat. Syykin selvisi. 
Uusi johtajaopettaja Kiuru oli 
pannut välioven lukkoon ja pis-
tänyt avaimen omaan taskuun-
sa. Kierto pääoven kautta oli 
hankalaa. Kyllähän myö vähän 
hihiteltiin, kun ope kiertotietä 
tunneille tuli.

Helmi Tainion luokilla oli 
monia erikoispiirteitä. Siellä 
tulivat luokkaerotkin näky-
viin. Esim. kielioppitunneilla 
hän tapasi sanoa, kun luettiin 
vaikkapa nimisanoista: ”Oppi-
koulussa sanotaan substantiivi. 
Muistakaa se Yrjö ja Kaija (met-
sänhoit. tytär), tehän menette 
oppikouluun.” Toiset oppilaat 
kuuntelivat haikeina. Meitä 
Kaijan kanssa hävetti.

Yläluokilla meitä opetti 
jonkin aikaa asianajaja Taavi 
Junttimäki Saarijärveltä. Hä-
nelle aamuhartauksien pito oli 
viimeisen päälle hankala asia. 
Pidettävä ne kuitenkin oli.

Jokainen aamu ne alkoivat 
aina samalla virrellä. Virsi 517, 
lauletaan ensimmäinen värssy.

Kaikesta sydämmestä
sua kiitän Jumala
ajasta entisestä
ja tästä aamusta.

Ei ollut asianajajallakaan 
paljon nuotista tietoa, mutta 
menihän se, kun tytöt avittivat.

Se mikä on jyrkästi kiellettyä 
on pojista mukavaa. Postiauto 
lähti Karstulaa kohti koulu-
päivän päättymisen aikoihin. 
Meillä pojilla oli talvisin tapana 
ottaa ilmaista kyytiä. Puukaa-
sutin-auto kulki hiljaa. Luisto 
lumisella tiellä hyvää. Taka-
puskurista oli hyvä pidellä. Tar-
vaisen mutkassa viimeistään 
hellitimme. Tikkasen Pentti otti 
kyytiä joskus kotiinsa saakka. 
Ohikulkijat kantelivat opetta-
jalle. Pari kertaa arestissa is-
tuimme. Lumien sulaessa leikki 
loppui itsestään.

Näin kuusi luokkaa kan-
sakoulua Kivijärvellä istuttiin. 
Oppikoulut jäivät käymättä. 
Hympyn opastukset substan-
tiiveistä valuivat hukkaan. Hai-
keana katselen alakoulua. Siellä 
elämäntaidon alkeet opin. Nyt 
paikalla koulumuseo. Kiitolli-
suus täyttää mielen. Mennei-
syys luo hyvän pohjan tulevai-
suudelle. Tiellä kävelee uusi 
sukupolvi koululaisia, iloisina . 
Tervehtivät. 

Oppilaskirjan takakannen 
runo päättyy:

Ahkerat ja siivot me
aina olla tahdomme,
nöyrät myös ja kuuliaiset,
Jumalaamme luottavaiset.
Tätä koulu tarkoittaa,
joka meitä opettaa.

Elämä jatkuu – tulevissa su-
kupolvissa .

Yrjö Havas 

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

**
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TOUKOKUUN
VIIDESTOISTA

Ritva Muhonen kokee olevansa melkein kivijärveläinen, koska 
passissakin on syntymäpaikkana Kivijärvi. ”Kannonkoski erotettiin 

Kivijärvestä 1930-luvulla, joten olen sellainen rajatapaus. Lisäksi 
löysin Juurikkaharjun hautausmaalta esivanhempieni haudan. 

Jussi ja Saara-Leena Löytänänmäki (k. 1923-24) uinuvat
 ikiunta mustikanvarpujen kukittamina.”

‘Toukokuun viidestoista’ on kertomus Ritvan sisaren kuolemasta 
Kivijärven sairaalassa 1962. Kertomus on tullut toiseksi Vantaan 

Seudun Sukututkijat r.y.:n kirjoituskilpailussa ja se on julkaistu 
Sukuri-lehdessä tammikuussa 2005. 

S isareni Leena Esteri 
syntyi toukokuun 
viidentenätoista 

päivänä 1938 keskosena. Äiti 
sairastui keuhkotautiin ja jou-
tui suoraan synnytysvuoteelta 
Keski-Suomen Parantolaan pit-
käaikaiseen hoitoon. 

Tätini, joka jo vuosia oli pal-
vellut sisäkkönä oman tätinsä 
luona Turussa, sai pikakutsun 
kotiin hoitamaan sisarensa 
pienenpientä vauvaa. Valkoi-
nen esiliina ja päähine saivat 
vaihtua vauvanhoitovaatteisiin. 
Sen täytyi olla tavaton järkytys 
tädin elämässä. Kuinka hoidan 
vastasyntynyttä ja vielä keskos-
ta? Mitä sille annetaan? Näin 
hän varmasti kyseli mielessään 
ja näki jo koko tohinan siellä 
kotona Keski-Suomessa neljän 
entisen lapsen, lankonsa, omien 
vanhempiensa sekä vielä hei-
dän kasvattilastensa keskellä.

Leena oli sinnikäs ja pirteä 
vauva. Hän kasvoi ja kehittyi, 
oli aina iloinen ja koko suvun 
silmäterä, erikoisesti äidinäidin. 

Heistä tuli erottamaton pari-
valjakko. Mutta joskus täytyi 
mummonkin saada vapaata ja 
käydä kutsuilla toisten emän-
tien luona. Silloin oli näytelmää 
huvittava seurata, kun kaikista 
selityksistä ja kielloista huoli-
matta tyttönen juoksi mummon 
perään. Nyt täytyi isonäidin 
mennä hirvittävän pitkälle, hän 
kumartui ja otti tuvan portaiden 
edestä pehmeän kuusenhavun 
ja tupsutti sillä muutaman ker-
ran tyttöä villahousuille. Leena 
rääkyi niin kuin variksenpoika, 
ja me kiusaamaan, että voi, voi, 
kun teki kipeää.

Tästä Leenan ja mummon lä-
heisestä suhteesta varmaankin 
alkoi se kiusaamisen halu, joka 
sitten jatkui aikuiseksi asti. Pik-
kusisko oli jatkuvasti meidän 
hampaissamme. Siitä hän sel-
visi synnynnäisillä lahjoillaan, 
nimittäin näyttelijän taidolla. 
Vaihtamalla rekvisiittaa, hat-
tuja, laukkuja ja korkokenkiä 
hän ilmestyi milloin mistäkin 
ovesta jotain henkilöä esittäen. 

Ja sai tietenkin aikaan hilpeyttä 
ja hyväksyntää.

Teini-ikään ehdittyään Lee-
nasta tuli kaunis ja iloinen 
nuori nainen. Vaaleat, pitkät 
hiukset olivat enimmäkseen 
poninhännällä, silmät olivat 
kirkkaat, lemmikinsiniset, rip-
set kaarevat, samoin nenä, joka 
oli pieni ja pyrki ylöspäin. Var-
talo oli hoikka, niin kapeaa vyö-
täröä sai hakea, ja sääret olivat 
hyvänmuotoiset.

Kylän osuuskaupassa myy-
mälänhoitajan tehtävistä vas-
tasi Pekka, ja hänen nuorempi 
veljensä Antti oli myymäläapu-
laisena. Tavallisia veitikoitahan 
molemmat, huumoria viljeltiin 
ja asiakkaat viihtyivät. Iltaisin 
kylän nuorukaisilla oli tapana 
ajella moottoripyörillä ja poi-
mia tyttäriä takapenkille. Leena 
osui aika usein Antin kyytiin, 
mutta siitä ei uskaltanut kotona 
puhua, ei ainakaan siitä ojaan-
ajosta, josta saatuja mustelmia 
piti peitellä viikkokausia pitkil-
lä hihoilla ja farkuilla – keskellä 



kuumaa kesää.
Aika kului. Antti kosi, kysyi 

luvan Leenan vanhemmilta, ja 
niin he kihlautuivat. Kaupun-
kireissulla Leena kävi tutun 
perhelääkärin vastaanotolla 
ja valitti virtsaamisvaikeuksia, 
kirvelyä. Lääkäri vain nauratte-
li ja selitti, että se johtuu näistä 

”uusista asioista”, joita kihlau-
tuminen on tuonut tullessaan. 
Hämillään sisareni palasi kotiin, 
mutta ei kertonut kenellekään 
lääkärissä käynnistään. Siitä 
saimme tietää vasta kun kaikki 
oli jo myöhäistä.

Leena ja Antti vihittiin avio-
liittoon kotitalon pihanurmi-
kolla vanhan perintöraanun 
päällä. Tuuli pyöritteli huntua 
ja kietoi sen morsiamen ympä-
rille. Kuin ihana kesäperhonen 
kotelossaan, lentäisikö hän 
kohta luotamme. Perheen ko-
koonpano lapsuudenkodissam-
me oli muuttunut vuosien var-
rella. Isoäiti oli nukkunut pois, 
isovanhempien kasvatit olivat 
perustaneet omat kodit, isoisä 
oli luvannut talon vanhemmal-
le tyttärelleen siis äidillemme. 
Tädillemme, joka hoiti Leenaa 
vauvana, oli rakennettu oma 
talo.

Antti oli nyt myymälänhoi-
tajana sivukylällä, jossa oli suu-
ria maataloja ja varakkaita asi-
akkaita. Myymälässä riitti työtä 
heille molemmille. Huumori 
kukki, ja asiakkaat viihtyivät. 
Elämä heitti kuperkeikkaa, kun 
vauva oli tulossa. Sitä riemua! 
Leena otti virtanäytteen pie-
neen pulloon ja meni käymään 
kätilön vastaanotolla. ”Ei tämä 
voi olla mahdollista”, kätilö sa-
noi ja otti uudennäytteen. Sama 
tulos, valkuaista virtsassa ja 
paljon. Leena sai lähetteen naa-
puripitäjän kunnanlääkärin luo.

Siitä alkoi raskas taival. Lapsi 
piti ottaa pois. Toinen munuai-
nen oli musta ja toinenkin vioit-
tunut. Se piti pelastaa, muuten 
oli äidin henki vaarassa, eikä 
lapsesta tulisi tervettä.

Ajatteliko Leena siinä vai-

heessa kaupunkilääkäriä ja 
hänen antamaansa diagnoosia 
ilman tutkimusta? Tämä oli 
murhenäytelmä, joka kosketti 
syvästi koko sukua. He olivat 
rakentaneet tulevaisuutta, unel-
moineet, suunnitelleet. Ja yht-
äkkiä olivat kaikki rakennelmat 
raunioina…

Lääkärit neuvottelivat, yrit-
tivät kaikkensa. Ainoa pelastus 
oli vauvan poisto. Leena joutui 
Keski-Suomen Keskussairaa-
laan keinopolttosynnytykseen. 
Kaiken kivun ja tuskan jälkeen 
hänellä oli tyhjä syli, tyhjät kä-
det, tyhjä katse. Seurasi hirvit-
täviä painajaisunia, joissa lapsi 
oli hukassa tai sanomalehteen 
käärittynä jossain nurkassa. 
Mutta aika kului, ja Leena sai 
voimansa takaisin, mutta vain 
lyhyeksi ajaksi.

Sairaus paheni koko ajan. 
Isä teki kaikkensa auttaakseen 
nuorinta lastaan, yrittipä kei-
nomunuaisenkin hoitoa Helsin-
gissä. Kaikki oli turhaa, molem-
mat munuaiset olivat mustat. 
Antilla oli uusi työ huoltoase-
man hoitajana aivan kotitalom-
me läheisyydessä. He asuivat 
mieheni ja minun vastavalmis-
tuneen omakotitalon yläkerras-
sa. Leena ei enää käynyt töissä, 
vaan hoiteli hiljalleen kotiaan 
ja huvitti miestään näytelmillä. 
Huumori ei loppunut vaikka 
väheni.

Vähitellen sairaus rupesi nä-
kymään ja tuntumaan. Leenan 
kädet ja kasvot turposivat ja 
hengityksestä tuli selvästi virt-
san haju. Pääsiäisen aikoihin 
hänen tilansa paheni, tauti oli 
edennyt munuaismyrkytyksek-
si. Hän joutui keskussairaalaan 
hoitoon. Isä kävi lähes päivittäin 
tytärtään tervehtimässä, vaikka 
matkaa oli sata kilometriä. Hän 
tiukkoi lääkäreiltä suoraa vas-
tausta, mutta lopulta hoitava 
lääkäri sanoi, että ”omaisten on 
hyvä tietää, että pahempaa on 
tulossa”.

Tuli toukokuu, äitienpäi-
väsunnuntai. Leena halusi 

tulla kotiin vanhempiensa luo. 
Ilma oli kaunis ja aurinkoinen. 
Luonto viheriöi, hiirenkorvat 
koivuissa kiilsivät uutuuttaan, 
hennot oksat liikahtelivat tuu-
len lempeässä syleilyssä kuin 
hunnut. Kuin hunnut… Hänen 
huntunsa nurmikolla hääpäivä-
nä!

Leenan oli ensin hyvä olla 
rakkaittensa luona, mutta 
vähitellen hänen oli vaikea 
hengittää. Ahdisti niin että oli 
tukehtua. Katselin hänen en-
nen niin vaaleita hiuksia, jotka 
nyt ihmeekseni olivat saaneet 
kuparin väriä sinne tänne. Ne 
hohtivat merkillisesti keväthä-
myisessä huoneessa.

Maanantai aamuna isä soitti 
keskussairaalaan ja kertoi ah-
distavasta tilanteesta. Lääkäri 
totesi vakavana, että loppu on 
lähellä. Leena oli saanut keuh-
kokuumeen. Viekää hänet naa-
puripitäjän kunnansairaalaan, 
emme voi tehdä enempää kuin 
hekään, oli lääkärin osaaottava 
neuvo .

Saatoin pikkusiskoni autoon. 
Äidin ja isän kasvot olivat niin 
murheelliset, että sekin teki 
kipeää, mutta urhoollisesti he 
seurasivat lastaan samaan sai-
raalaan, jossa hän syntyi kak-
sikymmentäneljä vuotta sitten. 
Huomenna olisi toukokuun 
viidestoista. Ei kai vain…?

Pidimme yhteyttä sairaalaan 
koko ajan. Isä kertoi lääkärin 
sanoneen, että oli onni, että po-
tilas sai keuhkokuumeen, sillä 
munuaistautipotilaiden loppu 
on niin kivulias että he eivät 
pysy vuoteessaan. Seuraavan 
yön sisareni eli taivaallisissa 
näyissä, pyysi välillä happea, 
näytti isälle oienneita käsiään ja 
oli iloa tulvillaan. Yhtäkkiä hän 
oli havahtunut ja sanonut isälle, 
että laulapa se laulu, jossa sa-
notaan ”missä kaikkien pyhien 
kanssa saan levätä vaivoista 
maan”. Isä löysi sävelen ja kaik-
ki sanat alusta loppuun. Taivas 
oli lähellä ja enkelit liikkeellä.

Yritin tehdä tavallisia arki-

eKotiporttif 29



eKotiporttif 30

askareitani, mutta siitä ei tul-
lut mitään. Päivä oli ihana, ei 
pilven haippuakaan. Veljeni 
teki toukotöitä, karisti sarkoja 
talomme edustalla. Puhelimen 
säälimätön hälytys, mutta äidin 
rauhallinen ilmoitus: Leena on 
perillä. Menin hitaasti portaille. 
Veljeni vilkaisi minua. Ei tarvin-
nut antaa merkkiä. Hän pysäyt-
ti traktorin, laskeutui alas, otti 
lakin päästään ja pudottautui 
polvilleen pehmeään peltoon.

Lähdin kävelemään sarkojen 
reunoja lapsuudenkotiin. Kulo-
heinä kahisi jaloissani, mutta 
nuori, voimakas nokkonen 
antoi esimakua elämän voitos-
ta. Olin ehtinyt puoleen väliin, 
kun näin pihakoivujen lomasta 
lipun hitaasti kohoavan sal-
koon. Se pysähtyi puolitankoon. 
Minäkin pysähdyin. Katselin 
kotitaloa ja punaista aittaraken-
nusta. Siellä olimme viettäneet 
nuoruutemme, onnellisen nuo-

ruuden. Noissa aitoissa olimme 
nujunneet, riidelleet ja pitäneet 
hauskaa. Siellä oli pikkusiskon 
jutuille naurettu ja pyydetty 
uusia esityksiä.

Vaari istui kaivonkannella ja 
itki. –Minä olisin joutanut pois 
eikä Leena, nuori ihminen. Ha-
lasin tuota pienikasvuista, tu-
pakalle haisevaa sarkapukuista 
vanhusta, joka oli tullut minulle 
hyvin läheiseksi. Pieksunvarret 
narisivat liikkeen tahdissa, kun 
hyssyttelin häntä kuin pientä 
lasta. Tuvassa keskellä lattiaa 
keinutuolissa isä kertoi kulu-
neen yön tapahtumia. Oli tiistai 
toukokuun viidestoista.

Kaikki oli valmista sairaa-
lassa. Hoitajat olivat pukeneet 
sisaren valkoiseen leninkiin, 
pitsikaulus somisti hänen on-
nellisia kasvojaan, kädet olivat 
ristissä rinnalla, kukkia. Hänes-
tä huokui syvä rauha. Hymy oli 
salaperäinen, aito, ikuinen.

Punainen sairaalarakennus 
valkoisine nurkkalautoineen 
oli kuin maalaistalo, tavallinen 
koti. Sen ystävällisesti vingah-
tavasta ulko-ovesta kannettiin 
ulos kaksikymmentäneljä vuot-
ta sitten pieni käärö, parikiloi-
nen. Vietiin autolla pois. Nyt 
siitä ovesta kannettiin ulos 
valkoinen arkku, eikä sekään 
paljoa painanut. Vietiin autolla 
pois .

Portin pielessä riippakoivu-
jen alaoksat hipaisivat hellästi 
auton kattoa. Taisivat tuntea 
matkaajan.

     
 Ritva Muhonen

Noin kuusi-vuotias Leena (etualalla valkoinen kärpännahkalakki päässä) Alma-mummon hautajaisissa. 
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Kivijärvi-Seura 1960-luvulla
ALKU AINA HANKALAA...

Vanhat asiakirjat voisivat olla aarteita, jos ne säilytettäisiin asianmukaisesti. 
Harmittavan paljon asiatietoa on kadonnut puutteellisen arkistoinnin vuoksi 

tulipaloissa ym. syistä. Sekä kulttuuritoimi että kotiseutuyhdistys pyytävät yhdistyksiä 
pitämään papereistaan hyvää huolta siihen saakka, kunnes kunta saa kotiseutuarkiston 

perustettua ja voi ottaa vastaan yhdistysten seulottuja aineistoja (vuosi 2008?). Tapio 
Pekkarinen on onneksi säilyttänyt isänsä vanhoja asiakirjoja

 Kivijärvi-Seuran alkuvaiheista.

K irkkoherra Heik-
ki Karjalainen 
on lähestynyt 

Keski-Suomen museoyhdis-
tystä ja museonjohtaja Sirkka 
Valjakan allekirjoittamassa 
vastauskirjeessä todetaan, että 
Kivijärvi-Seuran perustaminen 
on tärkeää mm. koska lähes 
kaikkien Keski-Suomen pitäji-
en kohdalla asia on jo järjestyk-
sessä. Kirjeessä todetaan, että 
mm. pappilamuseota tarvit-
taisiin Keski-Suomeen. ”Eikö 
Kivijärven vanha pappila voisi 
edes osittain palvella tässä tar-
koituksessa.”

Kivijärvi-Seuran perustava 
kokous pidettiin sunnuntaina 
5. tammikuuta 1964 Kivijär-
ven Suomelassa. Läsnä olivat 
Aulis Rämö, Aaro Leppänen, 
E.A.Siiriäinen, H.Rotkirch, Vil-
liam Manninen, Juho Ravivirta, 
Urho Salmi, Aarne Kinnunen, 
Martti Luukkonen, Leo Joska, 
Jussi Piispanen, Pentti Ruo-
honen, Ahti Salmi, Paavo Piis-

panen ja Heikki Karjalainen. 
Johtokuntaan (hallitukseen) 
valittiin Heikki Karjalainen 
(pj), Aaro Leppänen, E.A. Sii-
riäinen, Aarne Kinnunen, Ahti 
Poikolainen ja Matti Pasanen. 
Järjestäytymisasioiden lisäk-
si perustavassa kokouksessa 
keskusteltiin koko maakuntaa 
käsittävän pappilamuseon pe-
rustamisesta.

Hallituksen ensimmäisen 
kokouksen päätöksiä:

● puheenjohtajaksi valit-
tiin kirkkoherra Heikki Karja-
lainen, sihteeriksi Urho Salmi

● jäsenmaksuksi päätet-
tiin 1 markka ja talousarvion 
loppusummaksi 100 markkaa

● toimintasuunnitelmaan 
kirjattiin vanhojen esineiden 
tallentaminen, vanhan muisti-
tiedon tallentaminen ja toimet 
museotilojen hankkimiseksi 
kotiseutumuseolle

● päätettiin lähettää kir-
jeet kunnalle ja manttaalikun-
nalle pyynnöllä tutkia vilja-

makasiinin omistusoikeudet ja 
lahjoittaa viljamakasiini Kivi-
järvi-Seuralle

Seuraavat harvat pöytäkirjat 
osoittavat, että toiminta on tak-
kuillut ainakin viljamakasiinin 
omistusepäselvyyksien takia ja 
muutama vuosi myöhemmin, 
vuonna -66 vuosikokoukses-
sa on vaihdettu koko hallitus, 

”koska nykyistä seuran hallitus-
ta ei ole saatu kertaakaan täysi-
määräisenä koolle”.  Jäseneksi 
tuolloin valittiin Eino I. Pekka-
rinen, Aarne Kinnunen, Sanni 
Keikkonen, Sulho Kotilainen, 
Mikko Hakkarainen ja Heikki 
Karjalainen. Varajäseniksi va-
littiin Aaro Leppänen ja Eino 
Holm.

Huhut kertovat, että Kivi-
järvi-Seuran toiminta hiipui, 
koska hankkeen puuhamies 
Heikki Karjalainen muutti pois 
paikkakunnalta. 

toim.
Pirkko Korpiaho-Hakala  
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MIES JOKA HALUSI TOIMIA 
KIVIJÄRVISTEN HYVÄKSI

Juhlatoimikunnan päättäessä järjestää kotiseutujuhla Heitjärven koululla oli selvää, 
että juhlassa tullaan kuulemaan entisen heitjärvisen opettaja Yrjö Liinaharjan (1922-

1987) musiikkia ja muutenkin muistellaan lahjakasta Liinaharjaa. Muistelijaksi lupautui 
eläkkeellä oleva luokanopettaja Kauko Jokisalo, Yrjön kollega, naapuri ja ystävä.

A rvoisa kotiseu-
tujuhlayleisö! 
Yrjö Erkki Sime-

on Liinaharja syntyi 28.4.1922 
Tammelassa Elli ja August 
Liinaharjan perheeseen. Yrjö 
Liinaharja kuoli Sari-tyttärensä 
hautajaispäivän jälkeisen päi-
vänä 4.10.1987. Rakkaan lapsen 
traaginen kohtalo oli liian ras-
kas kestää.

Yrjön koti oli hyvin uskon-
nollinen, siellä mm. vietettiin 
evankelisen liikkeen iltaseuroja. 
Liinaharjan perheessä oli piano, 
jota Yrjö opiskeli soittamaan 
koulunkäynnin alkamisen ai-
koihin. Yrjö aloitti keskikoulun 
vuonna 1936 Forssassa, jossa 
hän asui tätiensä luona. Kou-
lu kuitenkin keskeytyi sodan 
vuoksi. Yrjö osallistui jatko-
sotaan vuosina 1943-1944 toi-
mien sähköttäjänä Karjalan 
kannaksella. Sodan jälkeen hän 
suoritti kesken jääneen koulun 
loppuun ja sai päästötodistuk-
sen 3 .12 .1945 . 

Koulun loputtua hän työs-
kenteli Forssan lennättimessä 
harjoittelijana ja tapasi siellä 
ensimmäisen vaimonsa avioi-
tuen 1947. Yrjö ja Annikki Lii-
naharjalle syntyi kaksi poikaa. 
Avioliitto kuitenkin kariutui 
päättyen asumiseroon vuonna 
1960 ja varsinaiseen avioeroon 
1965 . Opettaja Yrjö Liinaharja oli keskeinen kulttuuritoimija Kivijärvellä 

1960-1980 -luvuilla. Kuvaaja tuntematon. 
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Sodan jälkeen Yrjö soitti 
pianoa Sinipojat –nimisessä ko-
koonpanossa, joka soitti lähis-
töllä sijaitsevilla tanssipaikoilla. 
Sen lisäksi hänen kerrotaan toi-
mineen myös soolopianistina 
erilaisissa juhlatilaisuuksissa. 
Kovin innostunut hän ei ollut 
yksinään esiintymisistään, ku-
ten ei täällä Kivijärvelläkään.

Opettamistyöhön Yrjö läh-
ti aluksi Taivalkoskelle Yrnin 
supistettuun kouluun epäpäte-
väksi opettajaksi kevätlukukau-
den 1949 ajaksi ja sitten Tam-
melan Torron kansakouluun 
syyslukukaudeksi 1949. Saattaa 
olla, että opetustyö alkoikin sit-
ten kiinnostaa Yrjöä koska hän 
aloitti opinnot kansakoulun-
opettajaksi Rauman seminaa-
rissa vuonna 1950. Koulutus 
kesti neljä vuotta. – Opiskelun 
ohessa Yrjö säesti erilaisia voi-
misteluesityksiä, toimi pianisti-
na erilaisissa soitinyhtyeissä ja 
tarvittaessa sävelsikin kappa-
leita erilaisiin juhlatilaisuuksiin. 
Opiskelun ohessa hän suoritti 
mm. kirjastonhoidon tutkinnon, 
joka antoi kelpoisuuden po. si-
vutoimiin. Opiskeluaikana hän 
suoritti myös nuorisotyöjohta-
jakurssin 1954 .

Varsinaisen opettajauransa 
Yrjö aloitti Tammelan Myllyky-
län koulussa 1954 toimien heti 
alusta lähtien koulun johtaja-
opettajana. Opetustyön ohella 
hän ohjasi mm. luonto- ja riista-
kerhoa, niin kuin opettajat tuo-
hon aikaan pitivätkin runsaasti 
erilaisia kerhoja oppilaille.

Vuonna 1960 Yrjö muutti Ki-
vijärvelle ja Heitjärven koululle. 
Opettamisen ohessa hän aluksi 
soitti jossakin tanssiorkesteris-
sa, mutta oli sitten myöhemmin 
perustamassa ja johtamassa 
Kivijärven pelimanneja, joka 
perustettiin 1968.

Vuonna 1965 Yrjö avioitui 
Sirkka Kalmarin kanssa, mo-
lemmat Heitjärven koulun 
kansakouluopettajia, niin kuin 
tiedämme. Heille syntyi kolme 
lasta Markku 1966, Kristiina 

1968 ja Sari 1969. 
Perhe-elämän ja opetustyön 

ohella Yrjölle tärkeitä asioita 
olivat erilaiset harrastukset, 
tärkeimpänä musiikki. Säveltä-
minen ja soittaminen yhdessä 
Kivijärven pelimannien kanssa 
olivat aluksi kaikkein keskeisim-
piä, mutta siinä ohessa lisääntyi 
yhteistyö aluksi mieskuoron 
kanssa ja myöhemmin nais- ja 
sekakuoron kanssa. Yrjö säesti 
kuoroja pelimannien kanssa tai 
yksinään pianolla. Hän sävelsi 
ja kirjoitti runot sävellyksiin ja 
teki melkoisen määrän sopivia 
sovituksia Kivijärven kuoroille.

Runot ja sävellykset ku-
vaavat kivijärvisten elämää ja 
luontoa. Mm. Yrjön runoissa 
luonto on aina mukana taval-
la tai toisella. Ihmiset, heidän 
elämisensä piirteet ja tunteet 
on puettu eläinaiheisiin runoi-
hin. Ei ole sattumaa, jos löytää 
itsensä vaikkapa muurahaisen 
hahmoon rinnastettuna. Myös 
uskonnollisuus heijastuu ru-
noissa tavalla tai toisella. Tätä 
voi selittää oman kodin uskon-
nollisuudella ja mm. myös sillä, 
että Yrjö kertoi minulle luke-
neensa Raamatun monta kertaa 
kannesta kanteen.

Kivijärven kulttuuritoimen 
hallinnon ja yhteistoiminnan 
kehittäminen naapurikuntien 
kanssa pohjautuu Yrjön toimin-
taan. Kivijärvellä aloitti kult-
tuurilautakunta toimintansa 
1977 ja Yrjö itseoikeutetusti sen 
puheenjohtajana. Hänen ide-
ointiinsa perustuu myös vilk-
kaana alkanut luoteisen Keski-
Suomen kuntien epävirallinen 
yhteenliittymä ”Kulttuurikuu-
tonen”. Toiminta sittemmin hii-
pui, suurempien halutessa toi-
mia päällysmiehinä, jota Yrjö ei 
hyväksynyt. Kulttuurikuutosen 
tapahtumat ehtivät kyllä kiertää 
täyden kierroksen, siis kaikissa 
kunnissa oli yhteistapahtumia. 
Joissakin useampiakin. Yrjö 
perusajatus oli tasa-arvoisuus 
asioissa, joissa kaikilla kunnilla 
oli hieman vajavaiset edellytyk-

set. Yrjö toimi myös kirjastolau-
takunnan varapuheenjohtajana 
vuosia. Toiminnassaan luotta-
mustehtävissä Yrjö ei halunnut 
toteuttaa puoluepolitiikkaa, 
vaan asiapolitiikkaa. Hän tokai-
si joskus minulle: ”Puoluepoli-
tiikka sotkee hyviä asioita, var-
sinkin kulttuuritoiminnassa.”

Harrastuksia musiikin ja 
runonkirjoittamisen lisäksi 
olivat mm. lennokit, luonto, 
opettajien yhdistystoiminta, 
lionstoiminta, Pohjola-Norden. 
Erityisen innostunut hän oli 
ystävyyskuntatoiminnasta nor-
jalaisen Nord-Odalin kunnan 
kanssa. Vierailimmehan siellä 
monesti ja he kävivät sieltä 
täällä. Monta kertaa tutkimme 
yhdessä ratkaisuja lennokkien 
rakenteluun ja koekäytimme 
pienoismoottoreita.

Ehdin asua Yrjön naapurina 
Heitjärvellä seitsemisen vuotta 
ja sitäkin kautta tutustua hä-
neen. Ensimmäinen muistelus 
on varmaankin se, kun Yrjö tuli 
tapaamaan vähän päälle kol-
mekymppistä koulutoimensih-
teeriä. ”Minä olen Yrjö...” ja sit-
ten tuli puhetta ja puhetta. Ensi 
tapaaminen kesti varmaankin 
noin tunnin verran. Kumpikin 
kertoi itsestään. Myöhemmin 
Heitjärvellä juttelutuokioi-
tamme ääripäässä kuvaa se, 
että joskus Yrjö soitti ja kutsui 
käymään. Istuimme asunnon 
terassilla puhumatta mitään. 
Minä yritin virittää keskustelua, 
mutta Yrjö oli omissa ajatuksis-
saan. Hän ei koskaan selittänyt 
tilannetta sen kummemmin, 
mutta ehkä hän tarvitsi jonkun 

”kuuntelemaan”…
Yrjö Liinaharja oli innostu-

nut muun musiikin ohella myös 
torvisoitosta. Hän kertoi ole-
vansa kiinnostunut Kivijärven 
entisen soittokunnan vanhoista 
torvista ja niiden kunnostami-
sesta. Varoja kunnostamiseen ei 
vain tahtonut löytyä. Muistoja 
Tammelasta -sävellystä, joka on 
sävelletty torvisoittokunnalle, 
voisi luonnehtia ehkä siten, että 
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soittajan ja säveltäjän kaipuu 
syntymäkotiseudulle on alitui-
sesti mielessä. Kun olet täällä 
Kivijärvellä muistot vievät 
sinut välillä synnyinseudulle. 
Muutettuaan Tammelaan Yrjö 
sanoi minulle usein, että vaikka 
hän on täällä Tammelassa, hä-
nen sydämensä on siellä Kivi-
järvellä. Mutta aivan varmasti 
Kivijärvellä asuessaan hänen 
sydämensä oli yhtä voimak-
kaasti Tammelassa.

Yrjö Liinaharjalla oli myös 
runon kirjoittamisen lahja. Hä-
nen runonsa käsittelevät ajan-
kohtaisia asioita tai henkilökoh-
taisia tuntemuksia. Runojen 
rakenteet ja tapahtumat ovat 
juonikkaita ja mielenkiintoisia 
ja monet runot ovat ajan her-
molla tänäänkin, vaikka runot 

on kirjoitettu nelisenkymmentä 
vuotta sitten.

Yrjön säveltämää ja sanoit-
tamaa musiikkia kuulemme 
tänään täällä kotiseutujuhlassa. 
Muistan, kun koulujen har-
moonit peruskorjattiin ja nah-
kapalkeet uusittiin 70-luvun 
puolenvälin tienoilla. Harmoo-
nien normaalissa virityksessä 
oli jotain sellaista, joka ei sopi-
nut Yrjön korvalle. Heitjärven 
harmoonia ”viilattiin” parem-
min yhteensoivaksi Kivijärven 
pelimannien soittimien virityk-
sen kanssa, koska pelimannit 
harjoittelivat täällä. Harmooni 
lienee nyt Tenholan koululla.

Tänään on kuultu jo Yrjö-po-
jan -valssi, joka oli vähemmän 
soitettu kappale, koska Yrjö 
ei välttämättä halunnut tuoda 

itseään esiin. Olihan hänelle 
vaikeaa mm. yksinään esiinty-
minen. Eräs muistelu kertoo pe-
limannien olleen valmistautu-
massa Hoikan koululla radion 
äänitykseen. Ennen nauhoitus-
ta tietysti harjoiteltiin, jonka 
harjoituksen aikana Yrjö tokaisi 
keskeyttäen kappaleen todeten: 

”Tämä menee varmasti!” Ja eräs-
tä toista kappaletta soitettaessa 
jälleen keskeytys: ”Tämä on val-
mis!” Muistelun mukaan toiset 
pelimannit olisivat halunneet 
vielä varmentaa osaamistaan.  
Yrjö-pojan valssia ei loppujen 
lopuksi Yrjön aikana paljon 
soitettu. Kuka lienee antanut 
kappaleelle nimen? Kun ajatte-
lin Yrjöstä mieleeni muodostu-
nutta mielikuvaa, alkoi tuntua 
siltä, niin kuin hän itsekin mi-

Kotiseutujuhlassa esiintyneet Maija Masalin, Jouko Niskavaara ja Kaarlo Masalin olivat aikoinaan perustamassa 
Kivijärven Pelimanneja
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nulle usein sanoi, että häntä jän-
nittää soittaa ja esiintyä, mutta 
kuitenkin hän sitä halusi tehdä. 
Siksikö tämä valssi on jäänyt 
vähemmälle esittämiselle? Mie-
likuvani on, että Yrjö halusi olla 
vaatimaton, mutta halusi saada 
tehdyksi sitä, minkä hän koki 
tärkeäksi yhteiseksi hyväksi.

Yrjö Liinaharjan tunnetuin 
ja esitetyin sävellys lienee Ju-
hannusyö, jonka Yrjö kerto-
mansa mukaan merkitsi muis-
tiin Vuokselassa vuonna 1944 
juhannusaattoiltana järven 
rannalle kokoamansa kokon 

loisteessa tupakka-askin kan-
teen. Muistiinpanonsa hän 
löysi sitten täällä Kivijärvellä 
ja sävelsi ja sanoitti Juhannus-
yön. Alun kolme säkeistöä 
ovat nuoren miehen ajatuksia 
luonnon kuvista ja ajan ku-
lusta. Viimeinen taas on kir-
joitettu myöhemmin aikuisen 
miehen tunnustukseksi avio-
puolisolle Yrjön valmistautu-
essa vaikeaan leikkaukseen . 
Parhaimpana sovituksena 
Yrjön korvaan soi Juhannusyö 
pelimannien ja sekakuoron 
esittämänä.

Arvioisin, että lähes yhtä 
merkittävä musiikillisena esi-
tyksenä kuin Juhannusyö, on 
myös Yrjön ja Mikko Kotilai-
sen yhteistyönä tekemä Maa-
laismusikaali .

Juhlamme lopuksi lau-
lamme yhdessä Kivijärven 
kotiseutulaulun. Mielestä-
ni on valitettavaa, että sitä 
kuulee liian vähän kunnassa 
järjestettävissä juhlissa. Lähe-
tän tässä nyt sitten terveisiä. 
Mielestäni se on niin puhut-
televan arvokas sisällöltään, 
että ohjelmista päättävien 
on syytä sisällyttää se aina 
kunnan juhlien yhteyteen. 
Laulun käyttäminen on sopi-
va keino saada ihmiset tun-

temaan yhteenkuuluvuutta ja 
kotiseuturakkautta. Kivijärven 
kotiseutulaulu on varsin ras-
kas laulettava, mutta voi siinä 
ottaa käyttöön lyhennetyn ver-
sion. Lauletaanhan Maamme 

-laulustakin vain kaksi säkeistöä. 
Koulussa on syytä opettaa koti-
seutulaulua 1. luokalta lähtien.

Arvoisa Yleisö! Olen esitellyt 
joitakin mielikuvia Yrjö Liina-
harjasta, miehestä joka halusi 
toimia kaikkien kivijärvisten 
hyväksi.

                 
 Kauko Jokisalo, Yrjön ystävä

Kauko Jokisalo kertomassa ystävästään 
Yrjö Liinaharjasta Kivijärven koti-
seutujuhlassa Heitjärven koululla 
24.9.2006

KIVIJÄRVEN 
KOTISEUTULAULU

Säv. san Yrjö Liinaharja

Sua, kotiseutu, katson taasen
On rakkaat mulle kasvos sun

Mit etsii silmäin, täältä saa sen
ja sydän lämmön toivotun

Nään Kivijärven välkkeen tuolta
ja Hannonsalmen kirkkaat veet

ja takaa vetten joka puolta
nuo harjuin kauniit selänteet

Tääll isäin töistä kertoo pellot
ja taisteluistaan kirkkomaa
ja pyhäaamuna tutut kellot

soi ikuisuuden sanomaa

Jos kohta niukan sadon antaa
sun kivikkoiset peltomaas

Ei silti rakkaampaa oo rantaa
Ei mikään voita maisemaas

Mua tänne kiintää vuodet menneet
tääll’ lapsuusaikain riemut koin

ja nuoruusvuotten herkät haaveet
sun suviyössäs’ unelmoin

Oi kiitos, Herra, olkoon Sulle
Näin paljon kaunista Mi loit

ja kotiseudukseni mulle
Tään Kivijärven tienoon soit
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VALOHARJUN
KOULUMUSEO

Valoharjun koulumuseo on nivottu osaksi 
museotoimintaa, josta päävastuun kantaa 

Kivijärven kotiseutuyhdistys ry. Suomen 
Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto 

on myöntänyt 1.10.2006 Kivijärven 
kotiseutuyhdistys ry:lle 5 000 euroa 

koulumuseon perustamiseen ja kehittämiseen. 
Kesällä 2006 koulumuseo oli avoinna 
avajaisista elokuun puoliväliin eli noin 

kuukauden (12 tuntia viikossa). 138 vierasta 
ehti käydä jo tutustumassa tilaan. Valoharjun 

kehittäminen jatkuu v. 2007
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K ivi järven 
viimeiset 
k y l ä k o u -

lut – Heinolahti ja Hoi-
kanperä – lakkautettiin 
90-luvun lopussa. Sa-
moihin aikoihin luokan-
opettaja Kauko Jokisalo 
viritteli ajatusta koulu-
museon perustamisesta. 
Ajatus ei kuitenkaan 
tuolloin edennyt toimin-
nan asteelle. Koulurat-
kaisut kirpaisivat ehkä 
liikaa ja kauemmaksi oli vaikea 
nähdä. 

Koulumuseoajatusta on 
senkin jälkeen heitelty ilmaan, 
kunnes asian nosti esiin koti-
seutuyhdistyksen puheenjoh-
taja Risto Piispanen sivistystoi-
menlautakunnassa 27.1.2006. 
Lautakunnassa kunnanhalli-
tusta edustava Piispanen toivoi, 
että asiaa lähdettäisiin viemään 
eteenpäin, sillä Valoharjun kiin-
teistö olisi helpohkosti muun-
nettavissa koulumuseoksi ja 
vanhat koulutavarat olisi syytä 
kerätä viimeistään nyt yhteen 
paikkaan. Asia otettiin ylimää-
räisenä pykälänä käsittelyyn 
ja paikalla olleet lautakunnan 
jäsenet Ilari Kotilainen, Sanna 
Holm, Pertti Kainulainen, Mar-
jo Kotilainen ja Kaija Urpilainen 
päättivät nimetä kymmenen 
jäsentä käsittävän työryhmän 
valmistelemaan asiaa. 

K o u l u m u s e o t y ö r y h m ä 
kokoontui 12.4. Valoharjun 
tiloihin linjaamaan hanketta, 
mutta muuten asia eteni viran-
haltijapainotteisesti ja talkoo-
työn voimalla. Tekninen toimi 
pystyi kiireistään huolimatta 
irrottamaan muutaman miehen 
hetkittäin töihin Valoharjuun 
touko-kesäkuussa. Raimo Pigg 
oli aloittelemassa tilassa olevan 
väliseinän purkua ja hirsisei-
nien paljastusta. Hanke myös 
muuntui ajan kanssa. Alunpe-

rin ajateltiin, että otetaan vain 
yksi hirsiseinä esiin, mutta kos-
ka hirsiseinä näytti olevan kun-
nossa ja hyvännäköinen, päätet-
tiin paljastaa kaikki hirsiseinät. 
Katonmaalauksesta luovuttiin, 
mutta lattia ja ikkunankarmit 
maalattiin Raimon ja Jari-Pekka 
Mikkosen toimesta. Purku- ja 
muutostöissä oli paljon pientä 
ja suurta tekemistä ja talkootyö 
nousi tärkeäksi tekijäksi hank-
keen etenemisessä. Esimerkiksi 
kotiseutuyhdistyksen puheen-
johtaja teki suuren määrän tal-
kootunteja purkaessaan seiniä, 
peittäessään ovilla pari seinien 
alta paljastunutta ”koloa”, teh-
dessään listoja ja paljon muuta.

Heinäkuun alussa tila oli 
”teknisesti” valmis. Kirjaston 
väen pestyä hirsiseinät ja lattiat 
tila oli hetken aikaa kuin akus-
tinen ja idyllinen konserttisali. 
Oli helppo kuvitella kivijärvi-
set istumaan ja keskittymään 
flyygelimusiikkiin järven ja 
kukkivan sireenin siintäessä 
ikkunoista. Haaveilu jäi kui-
tenkin vähiin, sillä työpäivien 
jälkeen illat kuluivat koulun 
varastoja läpikäydessä ja pik-
kuhiljaa tavaroita siirrellessä 
koululta toiselle. Saattoi siinä 
hetkellisesti lapsityövoimaakin 
tarvita ja joskus päiväkin toisek-
si vaihtua. Yhdessä isommalla 
porukalla olimme kiertäneet ja 
valikoineet isot tavarat, jotka 
teknisen toimen miehet ystä-

vällisesti siirsivät Valoharjuun. 
Heitjärven koululta löysimme 
mm. höyläpenkin. 

Koulumuseon avajaisia 
vietimme maanantai-iltana 17. 
heinäkuuta. Paikalla oli neli-
senkymmentä kiinnostunutta. 
Kunnanjohtaja Taina Kokkisen 
leikattua nauhan ja sivistystoi-
menlautakunnan puheenjoh-
taja Ilari Kotilaisen kilistäessä 
välituntikelloa vieraat laitettiin 
riveihin kuin ennen vanhaan. 
Parempi jono, siis naiset pääsi-
vät ensiksi sisälle kahvipöydän 
antimien - kahvin, pullakrans-
sin ja kukko-pipareiden - kimp-
puun .  

Illan aikana lauloimme 
pontevasti vanhoja tuttuja 
koululauluja Jussi Männikön 
säestäessä harmoonilla. Mm. 
Ilari Kotilainen muistutti mie-
liin Kivijärven koulujen histori-
aa ja Kyllikki Männikkö kertoi 
hauskoja muistoja ja sattumuk-
sia omilta opettajan vuosiltaan. 
Lämminhenkisen tilaisuuden 
lopuksi Kivijärven kunta luo-
vutti kotiseutuyhdistyksen 
puuhahenkilöille 100 euron 
lahjakortin koulumuseon nimi-
kyltin hankintaan. 

Sopivan lauseen oli kun-
nanjohto lahjakorttiin valinnut: 

”Joskus unelmista tulee totta”.

Pirkko Korpiaho-Hakala
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KOULUMUISTOJA 

Italian Bardolinossa asuva Timo Särkinen on käynyt Kivijärvellä koulunsa, kirkonkylän 
koulusta alkuoppinsa itseensä imenyt. Kivijärvi ja kivijärveläiset ihmiset eivät ole 

Timolta unohtuneet ja yhteyttä pidetään tiiviisti esimerkiksi äiti Leenaan ja isä Aaroon. 

Timo tunnustaa kaipaavansa omaa kieltä ja murretta. Niitä arkisempia asioita ovat 
sitten vaikkapa taikinajuureen tehty ruisleipä, maailman parhaat järvikalat ja puhdas 
vesijohtovesi, jota voi juoda. Ja tietenkin se on oma kotiranta, jonka kesäinen kuva 

löytyy Timon tietokoneen näytönsäästäjästä. 

E letään aikaa jolloin 
Kivijärven väkiluku 
on suurimmillaan . 

Kouluja on lähes joka kylällä, 
eikä niissä tarvitse murehtia, 
mistä luokkiin saataisiin tar-
peeksi tyttöjä ja poikia. Eipä 
ole kirkonkylälläkään monta 
sellaista taloa, jossa ei syys-
kuun alkaessa pakattaisi rep-
puun ruokaliinaa, eväsleipiä 
ja maitopulloa. Kotiin jäävät 
pienemmät sisarukset seuraa-
vat haikeina portailla, kuinka 
parhaat leikkikaverit lähtevät 
reput selässään ja parhaissa ta-
mineissaan koulutielle. Ilmeet 
ovat varsinkin ekaluokkalaisil-
la aika vakavat, sillä isompien 
jutut koulusta ovat yleensä 
vähän pelottavia. Voi saada 
tukkapöllyä jos ei osaa läksyjä, 
joutuu syömään kaiken ruuan 
vaikka olisi kuinka pahaa, tai 
mikä pahinta – opettaja laittaa 
tytön viereen istumaan! 

Minä olen valmista poikaa 
kouluun kun ekaluokka alkaa . 
Osaan lukea, pärjään luulta-
vasti hyvin hiihtokilpailuissa ja 

minulla on 
kello. Sitä 
on mukava 
kysäistä ka-
verilta kel-
loa, ja sitten 
kertoa itse 
p a l j o n k o 
se on, kun 
kaverilla ei 
kelloa vielä 
ole. Vannotan 
vielä ensim-
mäisen koulupäivän aamuna 
äitiä, ettei sitten tule koululle 
minun perässäni, sillä jokuhan 
voi luulla minua vaikka miksi 
mammanpojaksi. Valitettavasti 
äiti ei kuitenkaan lupaustaan 
pysty pitämään, vaan ilmestyy 
ruokalan nurkalle vetistele-
mään ennen kellon soittoa. Me-
nee se alahuuli lopuksi nurin 
minultakin, vaikka yritän tees-
kennellä rehvakasta. Onneksi 
kukaan ei sitä huomaa, ja pää-
sen sisälle alakerran luokkaan, 
jonka oven päällä on I eli roo-
malainen ykkönen.

Taimi Mutkasta tulee opet-

tajani ja ehdoton auktoriteettini 
ainakin pariksi ensimmäiseksi 
vuodeksi. Ylempien luokkien 
koululaisia opettavat Männi-
kön Kyllikki, Heinämäen Anne-
li ja Toikkasen Kyllikki. Taimi 
on heistä selvästi vanhin, ja hä-
nen puheessaan vilahteleekin 
vanhahtavia sanoja: Japani on 
hänelle “Jaappani” ja maantie 

“vallan tie”. Hän on myös hyvin 
uskonnollinen, ja neljän ensim-
mäisen vuoden aikana opetel-
laan esim. virsien sanat niin 
hyvin, että ne osaa vaikka unis-
saan . Aina kerran viikossa on 
meidän luokan vuoro pitää aa-

Maisema Bardolinosta

Kirjoituskilpailun satoa -1.
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munavaus keskusradion kautta, 
ja silloin Taimin pää heiluu ylös 
alas koraalikirjan nuottien ja 
harmoonin koskettimien välillä. 
Erään kerran hän taas napsaut-
taa mikrofonin päälle, taputtaa 
sitä etusormellaan kuullakseen 
onko se varmasti auki, ja viittaa 
sitten vieressäni seisovaa Pent-
tiä siirtymään vähän taaksepäin. 
Pentti tekee työtä käskettyä, 
mutta jättää lattiaan valtavat ja-
lanjäljet likomäristä villasukis-
taan. Tämä on minulle liikaa ja 
purskahdan nauruun väärässä 
paikassa väärään aikaan. Kou-
lun jälkeen Taimi pitää minulle 
puhuttelun “suoran lähetyksen” 
pilaamisesta, ja silloin ei enää 
naurata yhtään. Eikä se jää ai-
noaksi huomautukseksi. Joskus 
sitä vain on niin vieruskaverin-
sa lumoissa, että tunnin seuraa-
minen vähän unohtuu, ja niinpä 
parin lisämuistutuksen jälkeen 
ylleni lankeaa se häpeä, jota 
suurempaa ei sen ikäinen poika 
voi missään tapauksessa kokea. 
Minut todetaan sopimattomak-
si istumaan Markun kanssa sa-
massa pulpetissa ja määrätään 
istumaan Ritvan viereen, jolla 
ilmeisesti on myös varoitustili 
täynnä kaverinsa Arjan kanssa. 
Tyttöjä asia ei suuremmin näy-
tä surettavan, mutta minulla on 
täysi työ monen viikon ajan es-
tää naapurin poikia laulamasta 
uutista äidille. Jostain hänkin 
sen kuitenkin lopuksi saa tietää, 
mutta jättää asian onneksi aika 
vähälle huomiolle. 

 Vaikka koulumatka ei 
ole pitkä, se on mukava kulkea 
pyörällä ja talvisin suksilla. Vain 
pitkämatkaisimmat tulevat lin-
ja-autoilla ja takseilla, ja penttis-
kyläläisethän kulkevat tietysti 
veneellä, kun pääsevät suoraan 
koulun rantaan. Mahtava on se 
suksirivistö joka peittää keitto-
lan seinustaa talvisin. On siinä 
järvistä, lampista ja peltosta poi-
kineen! Kenellä on oikein hicko-
ry-reunaiset erikoiskilpasukset 

– kenellä taas kerran katkenneet 
ja peltisellä kahvipurkin palalla 

paikatut vaatimattomammat 
“hikilaudat”. Pääasia on että 

hiihto maistuu kaikille. Kou-
lumatkaa varten on tien varsia 
koristaville korkeille lumipen-
kereille tehty latu, josta sitten 
haarautuu kymmeniä sivulatu-
ja, jotka vievät mikä minnekin. 
Pakkasrajaa ei paljon tunneta; 
karvalakkia vain syvemmälle 
ja lisää vauhtia. Välitunnillakin 
ehtii hyvin tehdä pienen lenkin 
ja saada vähän kuntoa tulevia 
hiihtokilpailuja varten. Siellä 
mennäänkin sitten veren maku 
suussa .

Kansakoululaitoksen viralli-
nen palkintoesine on alpakkalu-
sikka. Ne on pakattu värillisellä 
pumpulilla pehmustettuun 
valkoiseen pahvirasiaan, jon-
ka päällä lukee: “A. Palomäki 

– kelloseppä“.
Ensimmäisen lusikan käyn 

pokkaamassa ekaluokan hiih-
tokilpailuista. Tulen Leppäsen 
Ollin jälkeen toiseksi, mikä 
alkupettymyksestä huolimatta 
on ihan kelpo saavutus. Ala-
luokilla lusikoita jaetaan myös 
raittiuskilpakirjoituksista. Sitä 
varten kaikille jaetaan ensin 
vihkoset, joissa on joku opetta-
vainen tarina “Turmiolan Tom-
mista“, joka sortuu väkijuomi-
en kostuttamalle tielle, ja pilaa 
siten elämänsä. Sitten itse kil-
pailussa on aiheeseen liittyviä 
kysymyksiä, ja taitaa siinä olla 
joku ainekirjoituksen tapainen 
tehtäväkin. Lusikkaa on tarjolla 
myös jokakeväisistä liikenne-
kilpailuista, joissa pitää osata 
sekä liikennesäännöt että pol-
kupyörän käsittely. Kilpailurei-
tin varrelle on asetettu liikenne-
merkkejä ja opettajat valvovat 
teiden ylityksiä, suuntamerkin 
antamista jne. Loppuhuipen-
nuksena on taitoajo, jossa pitää 
ajaa lautaa pitkin tai mutkitella 
esteiden väliin jäävää kapeaa 
uraa . 

Tähän maailmanaikaan 
kouluruokailussa ollaan vielä 
paljolti velli- ja puurolinjalla. 
Keittojakin toki on ja jokunen 

laatikkoruokakin, mutta maito 
ja leipä täytyy jokaisen tuoda 
kotoa repussaan.  Jos ruoka ei 
maistu, tulee opettaja viereen 
varmistamaan, että viimeinen-
kin lusikallinen kaapaistaan 
suuhun. Ennen ruokailua 
noustaan seisomaan ja luetaan 
ruokarukous, ja sama toistuu 
ruokailun jälkeen. Koulun ruo-
kavarastoa täydennetään puo-
lukanpoimintaretkilla läheisiin 
metsiin. Talven vispipuurotar-
jonta on taattu kun sadat kipot 
ja kupit tyhjennetään keittolan 
suuriin astioihin. Minulla me-
nee metsäreissu vähän lörpöt-
telyksi kaverin kanssa, ja kun 
yritän tarjota vajaata astiaa 
opettajalle, hän määrää minulle 
laiskanläksyksi 2 litraa kotoa 
tuotuja marjoja. Taimin kanssa 
ei näkojään ole vara laiskotella! 
Korjaan mainettani paperinke-
räyskilpailussa, jolla kerätään 
rahaa kouluun hankittavaa 
televisiota varten. Saan Soi-
nin Jaakolta luvan viedä pois 
kaikki Talouskaupan vanhan 
makasiinin ullakolla lojuvat 
paperit ja mapit. Hetken jo luu-
len etta voitto on käsissäni, sillä 
minulla on paperia varastossa 
monta sataa kiloa, mutta aivan 
kilpailuajan lopussa ylemmällä 
luokalla oleva Antero saa jos-
tain vielä suuremman saaliin, ja 
kirii voittajaksi. Harmittaa aika 
lailla, mutta tuleehan sentään 
lusikka siitäkin kisasta. Kerä-
ys onnistuu hyvin ja “töllötin” 
saadaan hankittua. Saamme 
vähän kevennystä koulurutii-
neihin, kun pääsemme silloin 
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tälloin  seuraamaan  “Koulu-
TV:n” lähetyksiä, ja Grenoblen 
talviolympialaisten aikaan 
Männikon Jussi päästää kaikki 
halukkaat yläkerran käytävälle 
Suomea kannustamaan. 

Arkirutiineista poikkeavat 
päivät ovat koulunkäynnin 
suola. Eräänä päivänä koulun 
pihalle saapuu kauan odotettu 
karavaani: villieläinnäyttely! 
Avonaisten perävaunujen la-
voilla olevissa häkeissä makai-
lee väsyneen näkoisiä savanni-
en asukkeja, joita nähdäkseen 
on täytynyt jo etukäteen mak-
saa 50 pennin hintainen lippu. 
Apina on ainoa joka jaksaa vä-
han hypellä häkissään, mutta 
sen sijaan näyttelyn vetonaula 

– virtahepo – on kääntanyt ison 
ahterinsa yleisöön päin, eikä 
suostu hievahtamaankaan, 
vaikka joku seurueen miehis-
tä käy sitä kepillä tökkimässä. 
Mitään suurta vaikutusta ei 
kulkue meihin tee, ja niinpä tuo 
vierailu jää myös viimeiseksi 
Kivijärven kulmilla. Koulul-
lamme käy myos taiteilija Yrjö 
Jyrinkoski lausumassa runoja, 
siellä esitetään joskus elokuvia, 
ja Suomen täyttaessä 50 vuotta, 
takapihan rinteeseen istutetaan 
itsenäisyyden juhlakuusi. Puun 
kohtalo jää minua kaivelemaan, 
sillä vuosikymmeniä myöhem-
min siitä ei näy enää neulasta-
kaan. Aprillipäivien uskomat-
tomimpia tositapahtumia ovat 
yläluokan opettajan Fordin ja 
poliisiauton törmäys koulun 
mäen päällä, ja myöhemmin 
jo kuusissakymmenissä olevan, 
ikuiseksi vanhaksipiiaksi us-
kotun Taimin kihlautuminen 
ilman minkäänlaista ennakko-
varoitusta. 

Kun kansakoulua on käyty 
neljä luokkaa, oppilaat jaetaan 
viidennelle luokalle jatkaviin 
ja keskikoulun ensimmäiselle 
luokalle pyrkiviin. Kivijärvellä 
on jo muutaman vuoden ollut 
oma kunnallinen keskikoulu, 
ja sinne minäkin päätän yrittää. 
Pyrkijät laitetaan paremmuus-

järjestykseen erillisen 
pääsykokeen perusteel-
la, joten mikään läpihuu-
tojuttu keskikouluun 
meno ei ole. Koulua vas-
tapäätä olevasta Taini-
on kirjakaupasta ostan 

“Oppikouluun pyrkivän 
oppaan” ja käyn huolel-
lisesti läpi sen tehtävät. 
Itse koepaivä on jännit-
tavä, kun kirkonkylän 
koululle saapuvat myös 
sivukylien pyrkijät ja 
koko juhlasali on täyn-
nä pulpetteja. Kokeen 
jälkeen on helpottunut 
olo, sillä tehtävät eivät 
tuntuneet liian vaikeilta. 
Koulun pihalla on sitten 
melkoinen puheensori-
na, kun keskustellaan 
eri tehtävistä ja ihme-
tellään toisten koulujen 
oppilaita, joista seuraavana 
syksynä tulee ehkä uusia luok-
katovereita. Päivän odotuksen 
jälkeen tulokset laitetaan esille 
koulun ulko-oven ikkunaan, ja 
sen edessä parveilevan, uteli-
aisuudesta melkein pakahtu-
van joukon seasta kuulee joko 
riemun kiljahduksia tai petty-
myksen huokaisuja. Toinen sija 
näyttaa tulevan kohtalokseni, 
vaikka se on enemmän kuin 
mitä osaan odottaa. Saan pistei-
tä vain yhden vähemmän kuin 
pääsykokeen paras, joka on se 
sama Arja, jonka viereen Mark-
ku laitettiin alaluokilla. Olen 
kuitenkin revetä riemusta, sillä 
nyt saan aloittaa uuden koulun, 
jossa on yhden opettajan sijasta 
viisi tai kuusi, ja uusia hienolta 
kuulostavia oppiaineita kuten 
matematiikka, biologia ja ruot-
si .

Keskikoulu tuo tullessaan 
myös uusia tapahtumia. Var-
sinkin luokkajuhlien nimellä 
järjestettävät, oppilaiden omat 
illanvietot ovat huippusuosit-
tuja. Niissä on ensin jonkun 
luokan etukäteen harjoittele-
mia sketsejä ja kilpailuja, ja lo-
puksi soitetaan vinyylilevyiltä 

musiikkia, jonka siivittämänä 
voi hakea tyttöjä parimarssille 
juhlasalin ympäri. Tytötkin voi-
vat hakea poikia, joten meno on 
hyvin tasa-arvoista, joskin hil-
littyä. Joskus saadaan paikalle 
Kannonkosken samanikäisiä 
koululaisia ja oikea bändikin, 
mutta silloin koetellaan jo opet-
tajakunnan suvaitsevaisuuden 
rajoja. Kun jotkut tytöt yrittävät 
tanssia keskenään eli  vähän 

“jammailla”, tulee valvova opet-
taja heti paikalle ja keskeyttää 
touhun sopimattomana. Luok-
kajuhlat kielletään lopulta ko-
konaan, kun parimarssi ei enää 
jaksa viehättää hippiaikakautta 
elävää varhaisnuorisoa, ja kun 
erilaiset lieveilmiöt koulun ym-
pärillä alkavat viedä pääosan 
itse tapahtumasta.

Keskikoulun opetus on sen 
verran vaativaa, että osa oppi-
laista – jäätyään kerran tai pari 
luokalleen - siirtyy päättämään 
opintonsa kansalaiskouluun, 
jossa on enemmän käytännön-
läheisiä aineita. Jotkut jatkavat 
sinnikkäästi eteenpäin vaike-
uksista huolimatta, ja niinpä 

Timo ja tytär Karola, 4 vuotta



eräänä vuonna nähdään sekin 
ihme, että keskikoulun oppilas 
saapuu kouluun omalla autolla. 
Neljännen luokan ajaksi meidät 
siirretään vanhan puukoulun 
tiloihin, sillä vihreän koulun 
luokat ovat jo täpötäynnä.

Uutta koulua rakennetaan 
tien toiselle puolelle, ja koko 
aluetta symbolisoiva mäki kai-
vetaan pois, ja sen päällä sijait-
seva vanha kirjakaupan talo 
puretaan. Oppikoululaitoksen 
aika alkaa olla ohi ja minua kol-
me vuotta nuoremmat käyvät 
jo peruskoulua. Itse olen on-
nellinen siitä, että saan käydä 

“kunnollista” keskikoulua, ja 
ihmettelen mitä parempaa sel-
lainen peruskoulu voisi tuoda 
tullessaan. Totta puhuakseni, se 
ei minulle selviä myöhemmin-
kään. Viidennen luokan saam-
me käydä uutuuttaan hohtavas-
sa koulurakennuksessa. Siellä 
on myös oma ruokasali, joten 
enää ei tarvitse syödä pulpetilla, 
eikä kantaa astioita ja ruokasan-
koja keittolan ja luokan väliä. 
Suurin osa meidän luokasta saa 
myös puhtia opiskeluun, sillä 
seuraavaksi on lähdettävä isom-
piin kyliin lukemaan, eikä nii-
hin ole asiaa jolleivat numerot 
siihen anna aihetta. Viimeisenä 
keväänä totuttaudumme myös 
ajatukseen, että moni kouluka-
vereista jatkaa matkaansa eri 
suuntaan. Kotoa on muutettava 
ja asetuttava vuokralle jonkun 
vieraan katon alle. Onneksi mi-
nulle on ainakin selvää se mihin 
kouluun haluan, ja se saa riittää 
tässä vaiheessa. Se mihin am-
mattiin joskus haluan, on vielä 
liian kaukainen asia. Nuorena 
olemisessa on se hyvä puoli, 
ettei osaa vielä turhia murehtia. 
Se on kai sitä kokemuksen puu-
tetta sekin.

 Jokaisella on koulusta 
hauskat ja ikävät muistonsa, ja 
kuten V.A. Koskenniemi runos-
saan kirjoittaa, koulutietä kul-
jetaan vielä “unessa useasti”. 
Miten syvälle mieleen onkaan 
syöpynyt ensimmäinen aapi-

nen ja sen kuvat, 15-tavuinen 
ruokalaji “kaaliriisijauheliha-
makaroonilaatikko”, vahakopi-
oiden eli monisteiden tuoksu ja 
opetusvälinevaraston ihmeel-
liset tavarat. Mistä tulivatkaan 
opettajien lempinimet, ja miten 
ihmeessä ne seurasivat omista-
jiaan aina eläkkeelle asti? Kuin-
ka mukava onkaan säilyttää 
vanhat, luokan pikkujouluissa 
tytöiltä saadut joulukortit. Sai-
sipa niitä vieläkin yhtä paljon! 
Todistuksetkin ovat vielä tal-
lessa, ja tietysti luokkakuvat. 

“Missähän tuokin lääkärin Saila 
menee?” “Tuon Annen perhe 
muutti Ruotsiin”. “Nämä kaksi 
veijaria tapaa yleensä Matka-
baarissa”. Jokaisella on oma ta-
rinansa. Joitakin niistä tunnen, 
jotkut tarinat ovat jo päättyneet, 
mutta suurimmasta osasta mi-
nulla on vain kaukainen mieli-
kuva, joka on peräisin Kivijär-
ven kouluvuosilta. Ja niin on 
hyvä, sillä aika on kullannut 
nekin muistot.

Bardolinossa 21.09.2006

Timo Särkinen
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Koulutie

Olen unessa useasti
sinun kaduillas, koulutie.
Kotiportilta kouluun asti
minun askeleeni vie.

Syysaamu kirpeä koittaa
Yli heräävän kaupungin
Ja sen laidassa koski soittaa
tutun sävelen ilmoihin.
 
Talot matalat kahtapuolta –
miten tunnen ne tarkalleen!
Yli niiden mäeltä tuolta
kohoo kirkko tornineen.

Ja mun matkani keskitiellä
näky ihana, aamuinen:
tytön sinisen kohtaan siellä
ja katsehen sinisen.

Vie jalat kuin karkelossa
läpi pienen puistikon.
Sen penkillä kuutamossa
ens runoni tehty on.

Ja puiston puiden takaa
-  miten lempeine silmineen! –
mua katsoo kaunis vakaa
runoruhtinas, piispa Franzén.

Ja koulun aitaa vastaan
jo vanhan rehtorin nään.
Miten tuttu astunnastaan
ja ryhdistä miehisen pään

Syysaamu kirpeä koittaa
yli heräävän kaupungin
ja sen laidassa koski soittaa
tutun sävelen ilmoihin.

Ja ma unhotan läksyni vaivan
ja kaikki niin kaunihiks saa.
Mua jossain, kaukana aivan,
elo ihana odottaa. –

Olen unessa useasti
sinun kaduillas, koulutie.
Ah, enkö ma hautahan asti
myös koululainen lie?

V.A. Koskenniemi
Uusia runoja, 1924
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HEIKIN 
KOULUMUISTOJA           

Heikki Piispanen, Kivijärven lahja Saarijärvelle, aloitti koulunkäyntinsä 1950, virallisesti. 
Hän kävi koulunsa kirkonkylän koulussa ja aloitti työelämänsä Kivijärvellä. 

Miehellä on tietääksemme monta hyvää ominaisuutta. Huhujen mukaan hänellä on 
mainio muisti eli lehdessämme on vain pintaraapaisu hänen koulumuistoistaan. Hänen 

juttujaan on aiemminkin julkaistu, mm. Keskimaan henkilöstölehdessä, joten hän 
osaa laittaa asioita paperille.  Lisäksi Heikki on tietojemme mukaan jämpti, liekö työn 

aiheuttamaa, joten saimme onneksemme määräaikaan mennessä 
hänen kirjoituksensa kirjoituskilpailuumme.

Harjoituskoululainen

O lin 6-vuotias, kun 
äiti lähetti minut 
isonveljen mukana 

kouluun tutustumaan. Mukaan 
annettiin eväsvoileivät, jotka oli 
kääritty ruskeaan voimapape-
riin ja maitopullo, kuten oikeal-
le koululaiselle .

Koulussa oli paljon oppilaita. 
Vähän jännitti, kun en tuntenut 
oikein ketään. Tunnilla olisi pi-
tänyt kuunnella opettajaa, mut-
ta en malttanut, kun piti jutella 
muiden lasten kanssa. En vielä 
oikein ymmärtänyt mitä koulu 
oikein on .

Ruokatunnilla otettiin eväät 
esiin ja saatiin perunoita ja 
kastiketta. Ruoka tarjottiin pel-
tisestä kiposta. Kuoriperunat 
piti kuoria lusikka-haarukka 

-yhdistelmällä. Veitsiä ei ollut. 
Eihän siitä kuorimisesta mitään 
tullut. Kastike ei ollut yhtä hy-
vää kuin äidin tekemä.

Opettaja ei ilmeisesti pitänyt, 
kun puhuin tunnilla ja häirit-
sin opetusta. Niinpä hän sanoi 
viimeisellä tunnilla: ”Huomen-
na ei Heikin enää tarvitse tulla 
kouluun” .

Tämä tapahtui vuonna 1949. 
Seuraavana vuonna aloitin 
koulunkäynnin.

Arestissa

Tämä tapaus sattui eräälle 
pojalle. Hän oli tehnyt jonkin 
kolttosen ja joutui arestiin. Ta-
pana oli, että arestissa seisottiin 
telineessä olevan ison kartan 
takana. Opettaja asui samassa 
rakennuksessa ja päätti mennä 
käymään kotonaan. Kello 10 il-
lalla opettaja kauhukseen muis-
ti, ettei ollut päästänyt poikaa 
kotiin. Kun hän meni luokkaan, 
kengät näkyivät kartan takaa, 
vaan ei näkynyt poikaa. Hän oli 
heti opettajan lähdettyä karan-
nut ikkunasta ja juossut paljas-
jaloin kotiinsa.

Uudet housut

Sodan jälkeen oli pula kai-
kesta. Kaupoissa ei ollut val-
misvaatteita ja kankaistakin oli 
puute. Olin pieni koululainen 
ja tarvitsin uudet housut. Äiti 
sai hommattua osuuskaupassa 
työssä olevan sukulaispojan 
avustuksella ”tiskin alta” sar-
kakangasta ja siitä teetettiin 

naapurin emännällä pojalle uu-
det vihreät pussihousut. Olin 
oikein ylpeä uusista housuis-
tani. Niitä tietenkin käskettiin 
varoa. Ei saanut liata eikä repiä. 
Mäenlasku oli ankarasti kiellet-
ty. Kerran koulun jälkeen olles-
sani toisella luokalla jäin kave-
rien kanssa laskemaan mäkeä. 
Mitään pulkkia ja liukureita ei 
tietenkään ollut, vaan mäkeä 
laskettiin housun ”persauksil-
la”. Juuri kun olin tullut hyvää 
vauhtia mäkeä alas, niin kukas 
se siinä seisoikaan? Äitimuori 
oli tullut kaupassa käymään ja 
yllätti pojan itse teosta. No, tuli-
han siitä sapiskat.

Joka ilta äiti tarkasti poikien 
vaatteet, olivatko ne pysyneet 
ehjinä ja puhtaina. Kerran po-
jat nahistelivat poikien tapaan. 
Isoveli ajoi Heikkiä takaa tuk-
kisaksien kanssa. Vahinkohan 
siinä tuli. Housuihin repeytyi 
suuri palkeenkieli. Ei siinä 
auttanut muu kuin että Veikko 
haki sisältä neulan ja karhun-
lankaa. Heikki mahalleen sau-
nanlauteille ja veli ompeli reiän 
umpeen . 

Eipä mennyt läpi illan vaate-
tarkastuksessa.

Kirjoituskilpailun satoa
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Monot

Sodan jälkeen oli pula niin 
vaatteista kuin kengistä. Kun-
ta antoi pitkämatkalaisille ns. 
matka-avustusta 1 000 mark-
kaa vuodessa. Sillä  rahalla 
voi kaupasta hakea kengät tai 
sukset. Olin jossain poikain vä-
lisissä kaupankäynnissä saanut 
suksiini siteet, mutta monot 
puuttuivat. Tiesin, että Sanilan 
kaupasta saattaisi monot löy-
tyä. Menin kauppaan, sieltä ne 
monot löytyi, oikein mustat ja 
kiiltävät, ja numero oli 40. Mui-
ta kokoja ei ollut. Nämä olivat 
niin sanottu viimeinen pari. 
Olin silloin vasta toisella luo-
kalla, joten niissä oli kasvuvaraa 
oikein moneksi vuodeksi. Otin 
monot, kun kerran suksissa oli 
siteetkin. Pysyihän ne jotenkin 

jalassa monien villasukkien 
kanssa. Vähän hävetti ne suuret 
jalkineet. Muistan, kun aamu-
hartaudessa seisottiin rivissä ja 
mononkärjet törröttivät rivistä 
pitkälle. Niinpä keksin konstin. 
Peräydyin taaksepäin, ja niin oli 
kenkien rivi suora, mutta lasten 
rivi ei sitten tainnut ollakaan.

Kirjalla päähän

Minun kouluaikanani käy-
tiin kansakoulua kuusi vuot-
ta, ja sitten kahtena vuonna 
muuttama viikko niin sanottua 
jatkokoulua, jota pidettiin il-
taisin. No siihen aikaan rupesi 
kiinnostamaan jo muutkin asi-
at kuin koulunkäynti, nimittäin 
tytöt. Oli menossa viimeinen 
tunti sinä iltana, joten ajattelin, 
että tunnin loputtua menen 

ovensuuhun ja pätkäytän erästä 
tyttöä kirjalla päähän. Olisihan 
se minulta jonkinlainen huomi-
onosoitus tytölle. Tunnin loput-
tua menin asemiin oven taakse. 
No tulihan se tyttö viimein siel-
tä ja minä pätkäytin, mutta ajoi-
tus oli väärä, kohteeksi sattui 
vanha naisopettajani. Pyysin 
kiireesti anteeksi, ettei opettaja 
rupea ehdottamaan joko arestia 
tai käytöksen alennusta. Sel-
visin puhumalla, että kyllä se 
huomionosoitus oli tarkoitettu 
ihan toiselle tytölle.

Heikki Piispanen

Kivijärven kirkonkylän kansakoulun V ja VI luokan oppilaat. Kuvattu koulun pihalla 21.5.1956.
Alh. vas Kyllikki Oinonen, Irma Piispanen, Sirkka Jeulonen, Vuokko Iso-Möttönen, Riitta Pihlainen, Liisa Peltonen, 
Yrjö Tammelin,Vuokko Pulli, Maija Peltonen, Anja Piispanen, Irma Kauppinen,Heikki Piispanen, Kalevi Kähärä, 
Unto Metso, Heikki Turpeinen, Toivo Pollari, Erkki Kasurinen, Hannu Pasanen,Pekka Kotilainen, Kaija Metso, Nelly 
Kemppainen, Laila Jylhä, Hilkka Kemppainen, Martti Kainulainen, Raimo Bogdanoff,Kalevi Grön, Taito Hautanen. 
Opettaja Jussi Männikkö.
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HULLUSTA IDEASTA
HIENO NÄYTTELY                                  

Taisi siinä moni hieraista korviaan, kun ensi kertaa kuuli käsityökerho 
Wingerporin ideasta tehdä nenäliinoista näyttely. Voiko niin arkipäiväisestä 

asiasta saada näyttelyn aikaiseksi. Kirjaston kävijät puolestaan hieraisivat 
silmiään, kun touko-kesäkuun ajan kirjaston vitriineissä ollut Wingerporin naisten 

kasaama nenäliinanäyttely yllätti monipuolisuudellaan.

O n arveltu, että Eng-
lannin kuningas 
Richard II keksi 

nenäliinan 1300-luvulla. Ne-
näliinalla on siis pitkä historia. 
Ennen vanhaan elettiin kan-
gasnenäliinojen kautta, sillä 
silloin ei ollut talouspaperia, 
vessapaperi oli kaikkea muuta 
kuin silkinpehmeää ja pape-
rinenäliinatkin olivat harvi-
naisuuksia. Kun lapsen nenä 
kaipasi niistämistä, kyyneleet 
pyyhkimistä tai suupielet siis-
timistä, apu löytyi aina äidin 
käsilaukusta tai isän taskusta. 
Ja tarvitsivat äiti ja isäkin ne-
näliinaa. 

Meille nuoremmille ne-
näliina on lähinnä kertakäyt-
tönenäliina, mutta kun hie-
man vanhemmat kaivelevat 
liinavaatekaappejaan, sieltä 
löytyy nalle-aiheisia nenälii-
noja, perinteisiä sinisiä miesten 
nenäliinoja, kauniita pitsiliinoja, 
oikeita käsityönäytteitä. Useim-
mille ne ovat aarteita, muisto 
menneisyydestä. 

Kumpi on parempi, kangas- 
vai paperinenäliina? Toiset van-
novat kertakäyttönenäliinan ni-
meen mm. hygieenisyyssyistä 
ja käytön helppouden vuoksi. 
Toiset taas haluavat nenänsä 
alle pehmeää, raapimatonta 
kangasta. Miehet taitavat käyt-
tää kangasnenäliinoja enem-
män, muutenkin kuin puvun 
taskussa. 

Wingerporin näyttelyssä oli 
satakunta erilaista nenäliinaa 

useilta eri omistajilta. Aino Ko-
tilaisen, Anneli Salmen ja Leena 
Oinosen mielestä mielenkiin-
toisia nenäliinoja edustivat 
Suojeluskunnan ja Helsingin 
olympialaisten nenäliinat. Käsi-
työkerhon jäseniä kiinnostivat 
luonnollisesti erityisesti nenä-
liinat, joissa oli käytetty käsityö-
taitoja ja joista oli ompelemalla, 
nimikoimalla, merkkaamalla tai 
muulla tavoin tehty persoonal-
linen ja omistajansa näköinen 
aikaa ja vaivaa säästelemättä. 

Kirjaston kävijät saivat 
nimetä kauneimmat nenälii-

nat naisten, miesten ja lasten 
nenäliinoista. Äänestäjiä oli 
110. Kauneimmaksi arvioitiin 
numero 46, sarja kukilla koris-
teltuja nenäliinoja. Lasten ne-
näliinojen parhaiksi nousivat 
satu- ja koira-aiheiset nenäliinat 
(94 ja 36). Miesten sarjan voitti 
perinteinen, sininen nenäliina 
(29). Osallistujien kesken arvot-
tiin palkintoja. Päivi Vasalampi, 
Karoliina Taipale, Paula Nikitin, 
Tiina Turpeinen ja Elina Hanka-
joki saivat palkinnoksi – Nessu-
ja . 

Aino Kotilainen, Leena Oinonen ja Anneli Salmi läpikäymässä näyttelyyn
tutustuneiden vastauksia 

44
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Nenäliinan valmistaminen

Emännän tietokirjassa vuodelta 1939 kerrotaan, 
että ”naisen nenäliinoiksi sopii parhaiten ohut valkoi-
nen tai värillinen nainsook tai batisti, joko pumpuli-
nen tai pellavainen. Kangas jaetaan nelikulmaisiin 
palasiin, joiden sivut ovat ovat 25-28 cm, miten kan-
kaan leveydestä paraiten sopii. Reunat vahvistetaan ja 
koristetaan monin tavoin: reikäpäärmeellä, valencien-
ne- ja frivoliteepitsillä, käsin suoraan kankaaseen virk-
kaamalla tai värillisellä kangasreunalla. Reikäpäärme 
ommeltuna ohueen kankaaseen on paljotöinen ja sitä 
käytetäänkin ainoastaan silloin, kun nenäliinan aines 
on erikoisen hyvää ja työ tahdotaan saada oikein ar-
vokkaaksi. Kiertosaumalla reunaan kiinnitetyt pitsit 
ovat aina sievät. 

Miesten nenäliinoja sopii valmistaa puuvillakan-
kaista, esim. madapolaamista päärmäämällä siitä 
erittäin siististi isohkoja neliöitä, noin 40 cm kukin 
sivu. Konepäärme reunoissa voi olla 1,5 cm levyinen. 
Yleensä kuitenkin miesten nenäliinat valmistetaan 
alunperin nenäliinoiksi kudotusta valkoisesta tai vä-
rillisestä kankaasta, jonka valmiissa neliössä on joka 
taholla erilaisia lankajuovituksia tai värijuovia. Täl-
laiset nenäliinat päärmätään hyvin kapeasti käsin ja 
nimikoidaan väriin sopivalla langalla. 

Puhtaita nenäliinoja varten on hauska varata pieni 
soma laukku tai muu säiliö, jossa niitä sopii pitää esim. 
lipaston laatikossa ja jossa ne pysyvät puhtaina ja ry-
pistymättöminä.” 

Nenäliinan puhdistaminen

Emännän tietokirjan mukaan suklaa ja kaakao 
lähtevät pois tavallisella pesulla. Maitoon, kermaan 
ja keittoihin voi kokeilla tavallisen pesun lisäksi kä-
sittelyä kylmällä vedellä ja sitten lämpimällä vedellä. 
Veritahrat liotetaan pois kylmässä vedessä. Nenälii-
nojen tyypillisin tahra on lima, johon tepsii käsittely 
suolavedellä. 

Hedelmä- ja marjatahroihin käy tuoreeltaan kiehu-
va vesi tai booraksi ja kuivuneisiin tahroihin sitruuna-
happo tai muu mieto happo. Valkaistaan auringossa 
tai rikillä tai vetyperoksiidilla tai Eau de Javellella. 
Jälkikäsittely kloorin jälkeen natriumtiosulfaatilla tai 
natriumsulfiitilla. Näin valkoisen puuvilla- ja pellava-
kankaan kohdalla. Villa, silkki ja värillinen puuvilla-
kangas käsitellään kiehuvalla vedellä tai sitruunaha-
polla tai ammoniakkispriiseoksella. Kirsikkatahroihin 
soveltuu myös lyijyvesi. 

Konstit on monet. Kuten Aino Kotilaisen Emännän 
tietokirjasta vuodelta -39 käy ilmi, emäntien on tarvin-
nut olla melkein kemistejä kaiken muun ohella. 

Pirkko Korpiaho-Hakala 

Voittajanenäliinat

Arvokkaita nenäliinoja

(Ylhäällä) Käsityönenäliinoja
(Alhaalla) Perinteisiä nenäliinoja
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K un vaatteeseen 
ilmestyy reikä tai 
niin ohut kohta, 

ettei sitä voi enää parsimalla 
parantaa, on se paikattava. Kuta 
huolellisemmin paikkaamisen 
suorittaa, sitä kauemmin vaatet-
ta vielä voi käyttää. Paikat ovat 
joko peittopaikkoja tai täyttö-
paikkoja . Ennen paikkaamiseen 
ryhtymistä on reikä leikattava 
säännöllisen muotoiseksi, joko 
neliöksi tai kolmioksi, ja samal-
la niin suureksi, ettei reunoihin 
jää kovin ohuita kohtia. Paikan 
valinnassa on otettava huo-
mioon, ettei kulunutta kohtaa 
paikata ihan uudella kankaalla. 
Jos vaate on pesty, on paikka-

tilkkukin pestävä, niin että se 
pehmenee ja tulee samannäköi-
seksi kuin vaate. Liinavaatetta 
paikataan aina vanhasta otetul-
la tilkulla. On aina katsottava, 
että paikassa loimi- ja kudelan-
gat kulkevat samaan suuntaan 
kuin paikattavassa kohdassa. 
Peittopaikka ommellaan reiän 
päälle oikealle puolelle. Paikka 
harsitaan tihein pistoin ja om-
mellaan päärmepistoin. Peit-
topaikkaa käytetään liina- ja 
alusvaatteissa. Täyttöpaikka 
ommellaan siten, että se juuri 
täyttää reiän, josta saumanvarat 
on käännetty. Se kiinnitetään ti-
hein aivipistoin ja saumanvarat 
vahvistetaan yliluomispistoin. 

Täyttöpaikkaa käytetään var-
sinkin villakankaissa ja paikois-
sa, jossa sen pitäisi olla mahdol-
lisimman näkymätön.

Emännän tietokirja,
 III osa, 1950

 Kaisa Paananen työn touhussa 
kesän 2006 museopäivässä.
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Kivijärven Saunakylän 
kyläyhdistys on rekisteröity 
2004. Sen puheenjohtajana 

toimii Eeva Härmälä ja 
sihteerinä Erja Moisio. 

Aktiivisesti yhdistyksen 
toiminnan piirissä on noin 35 
henkilöä, mutta yhdistyksen 

tarjoamat tilaisuudet, 
kuten esim. riihikirkko, 
riihibingo ja riihitanssit 

keräävät reippaasti 
enemmän väkeä ympäri 

pitäjän. Muistamme myös 
Perkausvuorella sijaitsevan 

kirkkokiven ja Perkauskodan. 
Kyläyhdistys on sittemmin 
vienyt läpi EU-rahoitteisen 

Saunakylän luontokohteiden 
hyödyntämishankkeen, jonka 

kustannusarvio oli 8 000 
euron luokkaa. Hankkeen 

hedelmä eli Perkausvuoren 
näkötorni palvelee paitsi 

kyläläisiä myös kuntalaisia ja 
matkailijoita.

S aunakylä sijaitsee 
Kivijärven kunnan 
länsiosassa vajaan 10 

kilometrin etäisyydellä kuntakes-
kuksesta. Saunakylän kuten koko 
Kivijärvenkin maisemaa hallitsevat 
metsät vesistöjen lisäksi, sillä kun-
nan pinta-alasta on peltoa alle 5 %. 
Saunakylä on mukava, rauhallinen, 
turvallinen pieni kylä asua, jossa on 
viihtyisä maalaisympäristö ja kau-
nis vaihteleva maisema. 

Saunakylällä on vanhaa asutusta, 
sillä kylän ensimmäinen talo on mer-
kitty maarekisteriin jo vuonna 1726. 
Vakituisia asukkaita Saunakylällä 
on kyläläisten laskelmien mukaan 
vajaa 30 ja kesäasukkaita hieman 

enemmän. Ikärakenne on samalla 
tavalla vinoutumassa, kuten koko 
kunnan alueellakin eli nuorten ja 
työikäisen väestön määrä vähenee. 
Erityisesti nuoret ja koulutetut ovat 
muuttaneet kasvukeskuksiin. Sau-
nakyläläiset pitivät tärkeänä kylätoi-
mijoiden yhteistyötä yli kylärajojen.

Historiasta mainittakoon retupu-
kit, jotka ovat Saunakylälläkin asus-
taneet ja vierailleet taloissa vielä 
1970 –luvulla. Joulupäivänä taloissa 
kierteleville naamioituneille retu-
pukeille oli tapana tarjota karamel-
leja, jotta heidät olisi voitu tunnistaa 
käsistä. Pitäisikö perinne elvyttää? 
Saunakylällä on ollut Niilo Hakka-
raisen suksitehdas. Suksien tekemi-

VÄLÄHDYKSIÄ 
SAUNAKYLÄLTÄ
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sen opin Niilo Hakkarainen sai isältään, 
jonka kanssa hän aloitti suksienteon jo 
10-vuotiaana. Aluksi Hakkarainen valmis-
ti suksia tuvassa, ’Suks-Niilon mökissä’. 
1920-luvun lopulla Hakkarainen rakensi 
Saunakylälle suksitehtaan ja aloitti suksien 
teollisen tuotannon, jota kesti 1930-luvun 
pulavuosiin saakka. Suksitehdas purettiin 
ja siirrettiin Heitjärven pienviljelijäyhdis-
tyksen taloksi. Sota-aikana kylällä työllisti 
useita kymmeniä työtekijöitä Tervamiilu. 
Tervanpolton vilkkainta aikaa oli vuosi-
sadanvaihteesta toiseen maailmansotaan. 
Muistitiedon mukaa Kivijärvellä tehtiin 
tervaa ainakin 1960 –luvulle asti

Otteita Taina Kokkisen tekemästä 
Kivijärven kylät kuntakartalle -
kyläsuunnitelmasta, 2004

Näkötornin avajaiset 27.5.2006.

Riihitanssit. Kuva Eeva Härmälän kokoelma.

Riihikirkko. Puheenjohtaja antaa ohjeita 
kirkkokansalle.

Riihibingo.
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PERINNEMAKKARASTA 
PERINNEKIRJAAN, 

YHTEISTYÖSTÄ 
YRITTÄMISEEN

Vuonna 2001 doping ryvetti Suomen hiihdon, lääkärit lakkoilivat ja Suomi astui 
Schengen-aikaan. Ahde ahdisteli ja avaruus avautui turismille. Viro voitti viisut ja 

Haakon sai Mette-Maritin. Eurosetelit julkistettiin ja Spede kuoli. Maailman korkeimmat 
tornit romahtivat ja Suomestakin löytyi hullu lehmä.

Näin kivijärveläinen elämänmeno näkyi Viiden Kunnan Sanomissa 2001.
Artikkelin viimeistä, Ahti Salmen mielipidettä jatkaen voisi todeta, että vaikka 

Kivijärvellä väki tuli ja erityisesti meni, positiivisuudella, realismilla, yrittämisellä ja 
yhteistyöllä päästiin eteenpäin.

TAMMIKUU

Kivijärven Kivekkäät hiihti-
vät B-sarjan kuudenneksi maa-
kuntaviestissä

valtuusto aloitti nelivuotis-
kautensa sopuisasti ja valitsi 
puheenjohtajiksi Pekka Hakka-
raisen, Antti Urpilaisen ja Timo 
Leppäsen

hallitukseen tulivat valituksi 
Sirkka Kauppinen, Onni Paana-
nen, Markku Kinnunen, Olavi 
Hakkarainen, Erja Moisio, Ris-
to Holm ja Airi Sorsamäki

Riitta ja Alpo Jokela päättivät 
yli 40 vuotta kestäneen kauppi-
asuransa, siitä lähes 12 vuotta 
toimittiin Kivijärvellä

Jorma Kivirannan, Risto Nie-
melän ja Sari Saaren vauhditta-
ma Yhdessä välittämään -hanke 
kokosi noin 80 kivijärveläistä 
keskustelemaan aiheesta

Kaija Ruuska aloitti Han-
nunkiven lomakylän vastuu-
henkilönä

Kivijärven palopäällikkönä 
aloitti Pasi Hakala

MLL:n perhekahvila aloitti 
toimintansa

HELMIKUU

kirjasto aloitti sunnuntaiau-
kiolot 

kirkkovaltuuston puheen-
johtajana jatkoi Raija Hakkarai-
nen ja neuvostoon tuli varapj 
Tuula Kinnusen lisäksi Olavi 
Hakkarainen, Kalevi Haukka-
mäki, Liisa Heikinheimo, Matti 
Hertteli, Riitta Karppanen, Lee-
na Oinonen ja Ahti Salmi

kunnan kehittämispalkin-
not sai Seppo Sagulinin yritys 
SS-Työstö ja koti- ja vapaa-ajan 
palveluja tarjoava Marjo Leppä-
nen

samalla kun nimimerkki Sit-
keä odottelija kaipasi Kivijär-
velle suurta työllistäjää ja työtä, 
kritiikkiä saivat mm. kunnan 
projektit, Valon miljoonat, kun-
nan päätöksentekoprosessit, 
kehitysyhtiö Kiven ja Peltokan-
kaan Hukkaputki

Kivijärvellä hiihdettiin Ho-
peasomman aluemestaruuksis-
ta, hiihtämässä mm. Toni Paa-
nanen ja Marjo Kainulainen

MAALISKUU

posti siirtyi S-Market Kivi-
kantoon

konkarit peittosivat Junnut 
8-4, konkareiden maalinteki-
jöinä Esa Kainulainen (3), Timo 
Kinnunen (3), Eetu Kainulainen 
(1) ja Markku Sepponen (1) ja 
junnujen Henri Korpi (2), Timo 
Jämbäck (1) ja Veikko Kinnu-
nen (1)

Ahti Poikolainen oli mukana 
SM-kultaa voittaneessa joukku-
eessa metsätaidon talvimesta-
ruuskisoissa

kivijärveläissyntyinen pro-
fessori Juha Kinnunen puhui 
seurakunnan yhteisvastuuke-
räykseen liittyvässä tapahtu-
mapäivässä, aiheena Kenen 
vastuulla hyvinvointi

kirjaston aulassa vietettiin 
Norja-iltaa

Puuniemen teollisuusalueen 
lämpökeskus paloi

suoramyynti sai tilat Osuus-
pankin talosta, työntekijöinä 
Sirkka Sankala ja Hanna Niska-
nen, tiloista iloitsivat myös Put-
kinotkon väki, joiden tuotteita 
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saadaan nyt hyvin esiin
työttömien yhdistys toimi 

aktiivisesti Kukkopillissä, Ahol-
la

HUHTIKUU

sitoutumattomat Airi Sor-
samäki ja Heikki Hämäläinen 
esittivät valtuustoaloittees-
saan, että Valon rahoista 2,5-3 
miljoonaa markkaa varataan 
yrityselämän kehittämiseen ja 
elvyttämiseen

Tenholan ala-aste oli yksi 
pilottikohteista Teknologiakas-
vatus-nyt-projektissa

TOUKOKUU

äidinkielen ja matematiikan 
virat muutettiin tuntiopetta-
juuksiksi, syynä vt. sivistystoi-
menjohtaja Kauko Jokisalon 
mukaan oppilasmäärän pie-
neneminen

Eeva Härmälän kotona Kor-
keatuvalla pidettiin perinne-
makkaratalkoot

Kivijärvellä järjestettiin yrit-
täjäilta, mukana Finnveran ja 
TE-Keskuksen edustajat

Kivijärvellä järjestettiin Suo-
mi-Ruotsi maaottelumarssin 
60-vuotisjuhlan kunniaksi kä-
velytapahtumia ja vuosien 1941 
ja 2001 kampanjaesitteitä esitte-
livät veteraanien keulahahmot 
Eino Leppänen ja Kalevi Holm

20.5. vietettiin Kaatuneitten 
muistopäivää, sotainvalidien 
60-vuotisjuhlaa ja veteraanien 
35-vuotisjuhlaa, juhlapuhujana 
kansanedustaja Johannes Lep-
pänen

MLL elvytti vanhan rotina-
perinteen ja vuoden 4. rotinako-
rin vastaanotti Florence Pignot

maakunnan korkein työttö-
myysaste, 23.3, löytyi Kivijär-
veltä

koulun ruokailuhistoriassa 
tehtiin ensimmäinen piknik-
retki

KESÄKUU

ystävyyskuntalaisia Nord-
Odalista Norjasta vieraili Kivi-
järvellä

Jaakko Jalonen käynnisti 
Anni-vaimonsa kanssa kolme 
vuotta aiemmin Kukkopillissä 
toimineen työttömien työpajan, 
nyt kuusi vuotta diakonina toi-
minut Jaakko Jalonen jätti Kivi-
järven

SPR juhli 50 vuottaan Kivi-
järvellä

kansanedustaja Susanna 
Huovinen vieraili Kivijärvellä

edellisenä syksynä toimin-
tansa aloittanut Vanhusneu-
vosto esittäytyi puheenjohtaja 
Matti Kinnusen johdolla Kun-
totuvalla pidetyssä liikunta-
päivässä

Kivijärvellä järjestettiin 
mökkiläispäivä, jossa puheen-
vuoron käytti loma-asukas 
Martti Nuutinen

kirkon seinästä kesällä -98 
kadonnut ja sittemmin kotiran-
nasta löytynyt seurakunnan 
vaivaisukko palasi konservoin-
nin ja vaivaisukkonäyttelyn 
jälkeen takaisin seurakuntaan, 
nyt kirkon sisälle

Hannu Ahosen haastattele-
ma Eija Merilä, Kivijärven Mu-
hosia, kertoi olevansa vieläkin 
Kivijärven tyttöjä

väkiluku laski alle 1600 
asukkaan (1597) kesäkuun lo-
pussa 

HEINÄKUU

Hoikanperän koulu vuok-
rattiin Casa Grandelle heinä-
kuun alussa 

tarjolla oli yhteislauluiltaa, 
Hippo-kisoja, Satamasoittoa, 
Pokemon-elokuvaa, Lastenpäi-
vää, siikauistelua Heitjärvellä, 
seuroja ja rantakeittojuhlaa

Kivijärvi Soi -konserteissa 
esiintyivät Kirsti Huttunen, 
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Genny Scarafonin mestarilau-
lajat, Regina Glazunova ja Kata-
riina Liimatainen

Mervi Turpeinen, Suvi Saa-
ri ja Anni Karppanen voittivat 
Vesaisten Keskusliiton valta-
kunnallisen taitoniekkamesta-
ruuden Piispalassa 

diakonina aloitti Katri Hän-
ninen 

12. taimenuisteluun starttasi 
noin sata venekuntaa 

kukkomarkkinoilla viihdytti 
Jope Ruonansuu 

ratagolfkenttä valmistui 
Nousulahteen 

ELOKUU 

Nousupellon Palvelu ja 
Kuntoutus sai uuden johtajan 
ja omistajan, Risto Turpeisen 

Taina Kokkinen toimi Kan-
nonkoskella vs. kunnanjohtaja-
na

Riikka ja Kaisa Ahonen olivat 
tyytyväisiä kauteensa, samoin 
valmentaja Hannu Ahonen

Kivijärven kalastusmatkai-
lua yritettiin vauhdittaa FISU-
projektin avulla

Wäinö Havaksen kaatumi-
sesta on 60 vuotta, hän kaatui 
43-vuotiaana Suvilahden taiste-
lussa 21 .8 .1941

SyySKUU

Kalle Masalinin rakentama 
vesipiste on niin suosittu, että 
siihen halutaan tielaitoksen P-
alue

Vuokko Hilmolan jätti kun-
nallisvalituksen ”palkanalen-
nuksesta”

Kannonkoski ja Kinnula 
päättivät ostaa atk-palvelut Ki-
vijärveltä

Annu-Leena Hertteli ja Tiia 
Pohjonen voittivat 4H-piirin 
Keski-Suomen kotitalouskil-
pailun -91 ja sitä nuorempien 
sarjassa

perinnepiirin muistitietoa 
mm. raha-asioista Sofia Koti-
laisen litteroimana julkaistiin 
lehdessä

LOKAKUU

kustannusarvioltaan 4,1 mil-
joonaa markkaa maksavasta 
kirkon remontista osa tehtiin 
talkootöin ja jumalanpalveluk-
set siirtyivät seurakuntatalolle

Jari Pekkasen Kunnon Syke 
on toiminut 20 vuotta 

Vox Solenne -kuoro juhli 
omaa 20 vuotistaivaltaan kon-
sertoimalla

maa- ja kotitalousnaisten, 
kunnan ja 4H:n yhteistyönä 
järjestettiin pihakilpailu, jos-
sa maalaistalojen sarjan voitti 
Anja ja Matti Pasanen ja omako-
titalojen sarjan Anne ja Heikki 
Poikonen

viihdekuoro aloitteli toimin-
taansa

kotiseutuyhdistyksen perus-
tava kokous pidettiin 28.10. ja 
puheenjohtajaksi valittiin Risto 
Piispanen (Lähde)

MARRASKUU

Sofia Kotilaisen toimitta-
ma Het pikkusevverran paljo: 
Kivijärven Perinnepiirin tal-
lentamaa muistitietoa -kirja 
julkaistiin kotiseutujuhlassa 4. 
marraskuuta

Kivekkääksi valittiin Antti 
Kainulainen

Peltokankaan alueen kaa-
voittaminen loma-asutuskäyt-
töön keskustelutti

kivijärveläissyntyinen Mervi 
Kinnunen valittiin Keski-Suo-
men Vesaisten puheenjohtajak-
si

Kivijärvi peittosi Kannon-
kosken kävelyottelussa pistein 
19,412-15,454

JOULUKUU

yrittäjien ja kunnan joulu-
messut järjestettiin ravintola 
Wanha Paatissa

Vuoden liikkujaksi valittiin 
Kalevi Holm

tiukka talousarvio 2002 hy-
väksyttiin sopuisasti, ryhmäpu-
heenvuorot käyttivät Markku 
Kinnunen, Onni Paananen ja 
Airi Sorsamäki

metsän joulutulet sytytettiin 
Heikki Paanasen kämpällä Hol-
misperällä

yrittäjien puheenjohtaja, 
puutarhuri Ahti Salmi kertoi 
omasta yritystoiminnasta ja 
yrittäjyydestä: kun positiivisia 
ja realistisia näkemyksiä löytyy, 
yrittäjät eivät Kivijärveltä mi-
hinkään lopu.

Toim. 
Pirkko Korpiaho-Hakala
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KIVIJÄRVEN 
SOTAVETERAANIEN 

TOIMINTAA 1966-2006

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta vietimme Kivijärven Sotaveteraanit 
r.y:n 40-vuotisjuhlaa seurakuntatalolla. Musiikkia esitti Kivijärven Soittokunta 

Pertti Lindstedtin johdolla ja Kivijärven Viihdekuoro ja Kirkkokuoro kanttori Martti 
Herttelin johdolla. Tervehdyssanat käytti Yrjö Havas ja päätössanat veteraanien 

puheenjohtaja Eino Leppänen. Mirkku Havas-Kallio runoili ja professori Mauno Jokipii 
piti juhlapuheen. Markku Hakasen juhlassa pitämä historiikki veteraanien 40 vuotta 

kestäneestä uutterasta työstä on pala historiaamme, jonka nyt julkaisemme
 ja jätämme jälkipolville.

T alvi-, jatko-, ja 
L a p i n s o d a n 
päätyttyä rinta-

mamiehet ja naiset, todelli-
set uljaat Suomen vapauden 
sankarit, alkoivat palailla 
kotiseuduilleen ja kotei-
hinsa, omien rakkaittensa 
pariin. Voimme kuvitella, 
että palaajien mieli oli apea 
raskaiden rauhanehtojen ja 
menetysten vuoksi, mutta 
mielessä kangasteli kuiten-
kin valoisampi tulevaisuus, 
siirtyminen normaaliin elä-
mään. Kotitanhuvilla heitä 
odotti sotatoimien vasta-
kohdaksi oman kodin työt 
ja työtä riitti, pitkän sodan 
aikana moni asia, joita vain 
naiset, lapset ja vanhukset 
olivat kylläkin menestyksel-
lisesti hoitaneet, kaipasi nyt 
raavaiden miesten kättä ja työ-
panosta.

Niin, ne palailivat kotiseu-
duilleen, joilla se vielä oli jäljel-
lä, Suomen rajojen sisällä. Kym-
menesosa rakkaasta isänmaasta 
ja sen ankarat taistelupaikat, oli 
jouduttu luovuttamaan viholli-

selle, ei taisteluissa häviämisen 
vuoksi, vaan rauhanehtojen 
täyttämisen vuoksi. Näiden 
seutujen asukkailla,  Karjalan 
heimon jäsenillä, ei ollut tuttua 
paikkaa, mihin palata, heillä 
sodasta paluu vei ympäri Suo-
mea, ehkä moneenkin paikkaa, 
ennen kuin lopullinen uuden 

kotiseudun paikka löytyi, eikä 
se vastaanotto jokapaikassa 
suinkaan ollut lämmin. Silloin 
joutui karjalaisen ison talon 
väki toisten nurkkapielissä asu-
miseen sopeutumaan.

Seppeleenlasku. Kuva Ilari Kotilainen
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Mitä odotti siellä vanhalla ko-
tiseudulla palaajaa?

Paluu oli luonnollisesti iloi-
nen asia, mutta moneen kotiin 
oli sotien aikana tullut suruvies-
tejä. Kaikki, jotka sotaan lähtivät, 
eivät palanneetkaan. Kodeista 
puuttui isiä, veljiä, poikia, ehkä 
sisariakin. Kivijärveläisiäkin jäi 
palaamatta 106  sotilasta, eikä 
kaikkiin koteihin ketään palan-
nutkaan, vaikka äiti, puoliso 
ja lapset sitä niin hartaasti toi-
voivatkin. Voitte vain kuvitella, 
miltä heistä tuntui. Tässäkin ti-
laisuudessa on mukana sellaisia, 
joille tämä tunto on todellista ja 
hyvin muistoissa.

Kun päästiin rauhantyön 
alkuun, ei pariinkymmeneen 
vuoteen aikaa riittänyt vete-
raaniasian ajattelemiseen, tosin 
rintamalla opittua ” Veljeä ei jä-
tetä”- henkeä oli alusta alkaen 
ja on vieläkin.

Jos silloin uudisrakentami-
sessa tarvittiin apua, sitä saatiin 
ja tarjottiin auliista naapurista 
ja näin päästiin taas uuteen al-
kuun .

Ensimmäinen sotaveteraani-
yhdistys perustettiin Suomus-
salmelle 1959 Suomussalmen 
taisteluiden muistomerkin 
paljastamisen yhteydessä. Ki-
vijärven miesten kohdatessa 
toisiaan oli tämän tästä tullut 

esiin ajatus oman yhdistyksen 
perustamisesta. Kivijärvelle se 
tuli ajankohtaiseksi 1966, jolloin 
5.6.1966 veteraaneja kokoontui 
Suomelaan Heimo Kotilaisen, 
Eino Sanilan ja muutamien mui-
den veteraanien kutsusta. K- S:
n sotaveteraanipiirin puolesta 
tilaisuuteen oli saapunut Toivo 
Räty kertomaan yhdistyksen 
toiminta-ajatuksesta ja tavoista. 
Tilaisuuteen oli saapunut 21 
sotaveteraania ja tilaisuuden 
avasi Heimo Kotilainen kerto-
en tilaisuuden tarkoituksesta. 
Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Eino Sanila ja sihteerik-
si Olavi Holm. Kokous päätti  
vilkkaan keskustelun jälkeen 
yksimielisesti perustaa Kivijär-
ven Sotaveteraanit r.y. -nimisen 
yhdistyksen ja sille hyväksyttiin 
Suomen Sotaveteraaniyhdis-
tyksen laatimat mallisäännöt. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Heimo Kotilainen ja 
muiksi jäseniksi Urpo Tyrväi-
nen, Eino Korkiakangas, Olavi 
Holm, Valde Kotilainen, Yrjö 
Haukkamäki, Valde Muhonen, 
K. V. Hämäläinen, Viljo Hak-
karainen, Matti Paananen ja 
Jalmari Piispanen. Tilaisuuden 
jälkeen pidetyssä hallituksen 
kokouksessa valittiin yhdistyk-
sen varapuheenjohtajaksi K. V. 
Hämäläinen ja sihteeriksi Olavi 
Holm.

Miksi yhdistys perustettiin 
vasta runsaat kaksi vuosikym-
mentä sodan päättymisen jäl-
keen?

Moni veteraani oli ollut pois-
sa kotoa jopa 5-6 vuotta, työtä 
riitti kotona niin paljon, että yh-
distystoiminta ei tullut mieleen 
eikä ollut aikaakaan. Yhteis-
kunnan ilmapiiri oli yleisesti 
veteraaniajatukselle kielteinen 
ja Risuparta-radikaalit toitot-
tivat: ” Mitäs menitte sinne”. 
Sotiemme veteraanit ja lotat ha-
luttiin ehkä vaieta unholaan ja 
niinkin isänmaaliset teot kuin 
asekätkentäjuttu, jolla varustau-
duttiin sissisotaan miehittäjää 
vastaan, oli vielä kansan muis-
tissa. Ja taisivat veteraanit tietää 
tärkeysjärjestyksen: ensin työ ja 
ja sitten vasta yhdistystoiminta 
ja muut harrastukset. 

Neuvostoliitto oli myöskin 
rauhanehdoissa määrännyt 
Suomen aseveliliiton ja Lotta-
Svärd-yhdistykset lopetetta-
vaksi, jotka olivat ajatuksiltaan 
veteraanijärjestön kaltaisia. 
Tämä viimeksi mainittu rau-
hansopimusehto oli juurtunut 
hyvin syvälle sodanajan ihmis-
ten mieliin, josta kertoo seuraa-
vakin, omakohtainen tapaus: 
Kivijärven sotaveteraaniyhdis-
tys päätti 80-luvun lopulla ja-
kaa eräänä itsenäisyyspäivänä 

Juhlaväkeä. Kuva Ilari Kotilainen
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kaikille Kivijärven lotille ja 
pikku-lotille sinivalkoiset kuk-
kakimput. Lotat ja pikkulotat 
kutsuttiin tilaisuuteen ja olim-
me varanneet 50 kimppua, jotka 
eivät sitten aivan riittäneetkään, 
joten puuttuvat kimput tämän 
historiikin kirjoittaja vei saajille 
seuraavana päivänä. Siis yllät-
tävän paljon vielä silloin löytyi 
Lotta-Svärd-yhdistyksen jäse-
nistöön kuuluneita. Mutta kun 
sitten saavuin kukkakimppuja 
kuljettamasta työpaikalleni, 
saapui pankkiin eräs henkilö, 
joka pyysi päästä puheilleni. 
Hän tuli huoneeseeni, sulki 
oven perässään, tarkisti, että 
myöskin toinen pankkisaliin 
johtava ovi oli visusti kiinni. 
Sen jälkeen  hän madalsi ään-
tään ja  kysyi: ” Kuinka te us-
kalsitte jakaa lotille niitä kukkia 
siellä eilisessä juhlassa?” Siihen 
aikaan Neuvostoliitto oli vielä 
olemassa ja sen kanssa solmi-
tun rauhan ehdot voimassa.

Vastuuhenkilöt ja toiminta 

Yhdistyksen puheenjoh-
tajina ovat toimineet: Heimo 
Kotilainen  v. 1966-1968, Urpo 
Tyrväinen 1969,  Urho Salmi 
1970, Aimo J Hakkarainen 1971,  
Onni Peltonen 1972-2000, Eino 
Leppänen 2001-edelleen

Sihteereinä ovat toimineet:
Olavi Holm 1966-1968, Yrjö 
Liinaharja 1969-70, Onni Ka-
lavainen 1971, Viljo Hytönen 
1972-1975, Aimo J Hakkarainen  
1976-89,  Markku Hakanen 
1990- 

Rahastonhoitajana toimi 
1966- 69 K.V. Hämäläinen ja sen 
jälkeen rahastonhoitajana ja ti-
linpitäjänä on toiminut Markku 
Hakanen.

Yhdistyksen nykyisen halli-
tuksen kokoonpano: Eino Lep-
pänen pj., Yrjö Havas varapj., 
Aimo J Hakkarainen, Kalevi 
Holm, Eila Kalavainen, Lauri 
Leinonkoski, Kaarlo Matikai-
nen ja Aarne Turpeinen. Sihtee-
rinä toimii Markku Hakanen. 

Toimintamme periaatteena 
on ollut läpi koko 40-vuotisen 
historian,  jäsenistön, ja ennen 
kaikkea rintamatunnuksen 
omaavien veteraanien ja pal-
velutunnuksen omaavien nais-
ten, niin lottien kuin sotilasko-
tisisartenkin, elinolojen sekä 
viihtyvyyden parantaminen ja 
virikkeiden antaminen monin 
eri tavoin. Unohtamatta kuiten-
kaan puolisoita, jotka ensisijai-
sesti tukevat jokapäiväisessä 
elämässä lähimmästään monin 
eri tavoin, ympäri vuorokau-
den. Myös lesket ovat olleet toi-
mintamme piirissä ja aktiivises-
ti mukana eri tilaisuuksissa.

Yhdistyksen toiminnan yl-
läpito ei alkuaikoina aina ollut  
itsestään selvyys. Pitkäaikai-
nen puheenjohtajamme Onni 
Peltonen kertoi, että 70-luvulla 
monesti tuli mieleen, että tai-
taisi olla parasta lopettaa koko 
sotaveteraaniyhdistyksen toi-
minta. Veteraaneilla ei silloin 
vielä oikein innostusta riittänyt 
aktiiviseen yhdistystoimintaan, 
kun moni oli vielä täysin kiinni 
omassa työssään.

Veteraanien arvostus oli 
vielä tuohon aikaan myöskin 
olematonta. Toiminta kuitenkin 
elpyi hiljalleen ja saavutti sille 
asetetut tavoitteet ja päämäärät. 

Ja ne ovat jäsenistön tukeminen 
ja virkistystoiminta.

yhdistyksen jäsenistö

Yhdistyksemme kokoon 
verrattuna meillä on huomat-
tavasti toiminnassa mukana 
kannattajajäseniä, yhdistyksen 
ensimmäiseltä vuosikymmenel-
tä alkaen, ja heidän määränsä 
kasvaa kokoa ajan. Nämä ovat 
henkilöitä, jotka erityisesti ar-
vostavat sotiemme veteraaneja 
ja rintamalla palvelleita naisia 
ja heidän työtään isänmaam-
me vapauden säilyttämiseksi. 
Nämä kannattajajäsenet tuke-
vat veteraanityötä ja veteraaneja 
myös siksi, että veteraanisuku-
polven työllä tämä maa nostet-
tiin sodan aiheuttamasta mo-
ninaisesta ahdingosta nopeasti 
jaloilleen ja heidän tuloksellisen 
ja ahkeran työnsä perustalle ny-
kyinen hyvinvointivaltiomme 
perustuu, onhan Suomi monilla 
mittareilla mitattuna maailman 
kehityksen kärkeä.

Ensimmäisen toimintavuo-
den lopussa yhdistyksessämme 
oli 66 varsinaista jäsentä. Yh-
distyksen jäsenmäärä on vaih-
dellut vuosien kuluessa, par-
haimmillaan se oli 120 vaiheilla. 
Tällä hetkellä jäsenistöstä on 15 

Onni Peltonen ja Eino Leppänen veteraaniveljen siunaustilaisuudessa.
 Kuva Markku Hakanen
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sotaveteraania, 7 palvelutun-
nuksen omaavia naisia 28 kan-
nattajajäsentä, joista puolet on 
naisia, puolet miehiä, yhteensä 
siis 50 jäsentä.

Veteraanitalo v. 1975

Vuonna 1975 rakennettiin 14 
huoneistoa käsittävä veteraani-
en rivitalo, jonka rakentamisen 
aloitteentekijänä ja rahoittaja-
na Kivijärven Osuuspankki oli 
vahvasti mukana. Tätä kirjoitta-
essa rivitalossa asuu vain kaksi 
rintamatunnuksen omaavaa 
henkilö, yksi mies yksi nainen.

     
 
yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous on ny-
kyisellään ollut vakaalla pohjal-
la, vaikka säännöllisiä tuloja ei 
ole ollutkaan. On ollut vuosia, 
jolloin tili on ollut käytännös-
sä nolla. Mutta aina on jostain 
varoja hankittu. Vuosien ja vuo-
sikymmenten aikana varoja on 
kerätty monin eri tavoin, mutta 
viime vuosien keräyksiin jäse-
nistömme on suhtautunut jo 
varauksellisesti, ”kerjäämään 
emme enää lähde”. Siksipä 
yhdistyksen varat ovat saatu 
lähinnä oman toiminnan tulok-
sena tai lahjoituksina.

Eräänkin kerran yhdistyksen 
hallitus kutsuttiin kauppiasyrit-
täjän rantasaunalle kokousta pi-
tämään. Kun kokous oli pidetty, 
saunottu ja nautittu emännän 
tarjoamasta iltapalasta, isäntä-
väki ilmoitti että olisi vielä yksi 
pikkujuttu. Ja se pikkujuttu oli 
yhdistykselle toiminnan tuke-
miseksi luovutettu 20.000 mar-
kan shekki. Shekkiä luovuttaes-
saan kauppias totesi, että hänen 
kodissaan arvostetaan veteraa-
nien uhrauksia sodan aikana ja 
heidän rauhanaikaista työtään 
isänmaamme ja kotiseudun hy-
väksi. Siksi me haluamme osal-
tamme olla tukemassa teidän 
toimintaanne rahalahjalla.

Parhaita tulolähteitä on ollut 

veteraanimatrikkelin myynti. 
Viime vuosinakin puhdas tuot-
to ollut noin 1 000 € luokkaa ja 
heti julkaisun jälkeen luonnolli-
sesti moninkertainen.

Varoja on hankittu lisäksi  
mm. yhteisadressivarojen lah-
joituksilla, muistoadressimyyn-
neillä, yksityisten lahjoituksilla, 
hautakivimerkkien ja vanhojen 
v. 1901 pitäjäkarttojen myynnil-
lä, ns. hirviverolla sekä tietysti 
kunnalta anotuilla avustuksilla. 

Kivijärven seurakunta on 
aina tukenut toimintaamme an-
tamalla käyttöömme juhlatilat 
ja tarvittavan henkilökunnan 
juhlien järjestämiseen. Olemme 
myyneet varojen hankkimi-
seksi oman matrikkelin lisäksi, 
jäsenemme Arvo Kotilaisen jat-
kosodan retkistä kertovaa kirjaa 
sota-ajan perinteestä kiinnostu-
neille kivijärveläisille.

Perinteet kunniaan   

Yksi tärkeimmistä yhdistyk-
semme on veteraaniveljien  siu-
naustilaisuuteen osallistumi-
nen tuomalla Suomenlippu ja 
veteraanilippu kunniavartioon 
arkun molemmin puolin, havu-

seppeleen laskeminen Oi kallis 
Suomenmaa -sävelten soidessa 
ja useimmiten muistotilaisuu-
dessa vielä yhdistyksen jäsenen 
(yleensä puheenjohtajan tai 
sihteerin) puheenvuoro. Tämä 
on yhdistyksemme viimeinen 
kunnianosoitus veljellemme. 

Sota-ajan kokemusten siirtä-
minen

Toinen veteraaniyhdistyk-
sen perustehtävä on perinteen 
ja sota-ajan kokemusten siirto 
seuraaville sukupolville. Täs-
sä toiminnassa tärkeimmäksi 
teoksi nousee Kivijärven soti-
lasmatrikkelin  Kivijärveläiset 
isänmaan ja kotiseudun vapau-
den puolesta -kirjan julkaisemi-
nen. Lähes 300-sivuisessa kir-
jassa on tiedot kivijärveläisistä 
miehistä ja naisista, jotka ovat 
osallistuneet vapaus-, talvi-, jat-
ko- tai Lapinsotiin. Kirjassa on 
yli kuusisataa henkilö- ja muuta 
valokuvaa ja paljon Kivijärven 
historiaa sanoin ja kuvin. Kirjan 
tietojen kokoaminen alkoi 1990-
luvun alussa veteraaniveljien 
voimin ja se saatiin julkaistuk-
si itsenäisyyspäivän tienoilla 
1997, aivan piirin ensimmäisten 
matrikkelien joukossa. Kirjan 
aikaansaamiseksi olennaisesti 
vaikuttaneita veteraaneja oli-
vat Heimo Kotilainen, Heimo 
Hakkarainen, Onni Peltonen ja 
Eino Leppänen. Jotta matrik-
keli yleensä saatiin valmiiksi, 
siihen tarvittiin lopulta yhdis-
tyksen kannattajajäsentenkin 
aktiivinen panos. Ahti Poikolai-
nen, hyvänä kivijärveläisten ja 
sukujen tuntijana, keräsi huo-
mattavan määrän kirjan perus-
tiedoista ja markkinoi kirjaa ak-
tiivisesti. Kirjan kirjoituksesta 
ja taitosta vastasi yhdistyksen 
sihteeri Markku Hakanen. Kirja 
tuli maksamaan yhdistykselle 
noin 140 000 markkaa (noin 23 
550 euroa). Teos on saanut pal-
jon kiitosta ja se on myös mai-
nio hakuteos, josta on helppo 
selvitellä sukua.

Kivijärveläiset isänmaan ja kotiseu-
dun vapauden puolesta -kirja välit-
tää nuoremmille ikäpolville tärkeää 
historiaa sota-ajoilta.
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Toinen sotakokemusten ja 
perinteen siirtotapa nuorem-
mille on säännölliset vierailut 
itsenäisyyspäivän ja veteraani-
päivän aikoihin koululla, jossa 
veljet ja sisaret kertovat omista 
kokemuksistaan sodassa ja 
sota-aikana, mm. karjalaisten 
evakuoinneista sodan jaloista.

Koulut ottavat veteraanit 
mielellään vastaan ja koululai-
set kuuntelevat hiiren hiljaa ve-
teraanien kertomuksia Suomen 
kohtalon hetkiltä. Myöskin 
lotat ovat olleet mukana omia 
kokemuksiaan muistelemassa 
ja kertomassa.

Isänmaan ja sen vapauden  
hyväksi tehdystä työstä kertovat 
myöskin entisen suojeluskun-
tatalo, Suomelan pihassa oleva 
sotiinlähdön muistomerkki ja 
seinässä oleva laatta, jossa ker-
rotaan, että minä vuosina talos-
sa toimi suojeluskunta ja Lotta-
Svärd- järjestöt. Nämäkin on 
tehty veteraaniyhdistyksen 
aloitteesta ja varoilla.

Sankarihaudat on niinikään 
valaistu 2002 yhdistyksen toi-
mesta ja varoilla. Tämä idea 
tuli Vappu ja Ahti Poikolaiselta. 
Kivijärven talvi- ja jatkosodan 
sankarivainajataulut olivat ky-
littäin kyläkouluilla eri puolilla 
pitäjää. Nyt, kun kaikki kylä-
koulut ovat poistuneet käytöstä 
ja osittain myyty yksityiskäyt-
töön, hankittiin seurakuntata-
lolle yhtenäinen sankarivaina-
jataulu, jossa on vapaus- talvi, 
jatko- ja Lapinsodan sankarivai-
najat. Yhdistyksemme oli omal-
ta osaltaan myös tätä hanketta  
toteuttamassa ja rahoittamassa. 
    
Veljesmaja

Vuonna 1987 hankittua Vel-
jesmajaa käytetään kesäaikana 
illanviettoihin ja mm Puolus-
tusvoiman lippujuhlan viettoon 
4.6., jolloin veteraanit ovat jär-
jestäneet pienimuotoista, asiaan 
kuuluvaa ohjelmaa. Majasta 
toisen puolen omistaa nykyisin 

Kivijärven seurakunta, jolle so-
tainvalidit lahjoittivat sähköis-
tystä vastaan oman osuutensa. 
Veljesmajan hankinta oli näissä 
Kivijärven oloissa pienoinen 
ihme. Mistä veteraanit ja invali-
dit hankkivat kumpikin 40.000 
markkaa tontin hankintaan, 
sitä on ihmetelty näin jälkeen-
päin monellakin suulla. Raken-
nus sentään saatiin ostettua 100 
markalla partiolippukunnalta. 
Maja oli rappiotilassa, mutta 
uutterat veteraanit ja tukijou-
kot kunnostivat sen  ja siellä 
on nyt vietetty monet mukavat 
illanvietot ja muut tilaisuudet. 
Veljesmajan isäntänä pääasiassa 
on toiminut Veikko Leppänen, 
mutta hänen voimiensa ehdyt-
tyä isäntänä on toiminut Kalevi 
Holm. Veljesmajatoiminnan 
lisäksi yhdistyksen kannatta-
jajäsenet ovat  säännöllisesti 
järjestäneet kahvitilaisuuksia 
jäsenistölle omissa kodeissaan.

Tuki- ja muu toiminta

Vuosien mittaan yhdistyk-
semme on jakanut jäsenilleen 
pieniä avustuksia eri tarkoituk-
siin, olemme myös saaneet tu-
kea piiriltä ja sotavahinkosääti-
öltä. Avustuksia on annettu sekä 
välitetty kunnalta saatuja varo-
ja jäsenistön avokuntoutukseen, 
lähinnä hierontaan ja fysikaali-
seen hoitoon. 

Parina viime vuonna olem-
me yhteistyössä kunnan kanssa 
pyrkineet saamaan kotiapua 
siivous-, ikkunanpesu- ja pi-
hatöihin. Vuoden 2004 alussa 
sovimme yhdistyksen hallituk-
sessa, että jokaiselle yhdistyk-
sen jäsenelle, joka ei voi enää 
kuntonsa puolesta tai muusta 
syystä osallistua normaaleihin 
yhteistilaisuuksiin, nimetään 
hallituksen jäsenistä tukihen-
kilö, joka on säännöllisesti yh-
teydessä tuettavaan, joko käy-
mällä tai puhelimitse. Sihteerin 
toimesta on luonnollisesti tehty 
erilaisia paperihommia jäsen-
ten puolesta, kuten avustusano-
muksia ja muita lomakkeiden 
täyttöjä eri tarkoituksiin.

Vuosittain järjestetään pari-
kolme retkeä erilaisiin kohtei-
siin, osa niistä tilaisuuksista on 
piirin tai liiton järjestämiä. Läh-
tijöitä on vielä ollut riittävästi, 
mutta kannattajajäsenet alkavat 
olla jo enemmistönä ja varsinai-
set rintamatunnuksen omaavat 
jäsenet vähenevät yhdistyksistä 
kiihtyvää vauhtia.

    
Naisjaoston toiminta 

Naisjaosto toimii luonnolli-
sesti yhteistyössä pääyhdistyk-
sen, sotaveteraanien kanssa sitä 
tukien.

Olemme käyneet naapuri-
pitäjien naisjaostojen ja vete-

Veljesmajalla. Kuva Markku Hakanen
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raanien järjestämissä juhlissa 
ja tapahtumissa vointimme 
mukaan. Kutsumme myöskin 
vastavuoroisesti naapureita 
vierailulle viihtyisälle Veljes-
majallemme, joka on kauniin 
Kivijärven rannalla. Piirin jär-
jestämät kesäjuhlat, kirkkopy-
hät ja pikkujoulut ovat olleet 
suosiossa ja sinne on lähdetty 
aina suurella joukolla. Sotave-
teraaniliiton naisjärjestön val-
takunnallisille sisarpäiville on 
osallistuttu usein. Tanhuvaaran 
ja Kuortaneen kuntokursseille-
kin on osa osallistunut ja hen-
kisen vireyttämisen kurssilla 
Suolahdessa on oltu mukana. 
Järjestämme juhlia, illanvietto-
ja ja päiväkahvitilaisuuksia ja 
tarjoilusta vastaa  naisjaoston 
johtokunta. Kesällä nämä ta-
pahtumat ovat aina Veljesma-
jalla. Retket tehdään joka vuosi 
yhdessä veteraanien kanssa ja 
aina yhtä hyvällä menestyksel-
lä ja suurella joukolla.

Naisjaoston erikoisuutena 
on perinneruokailun järjestämi-
nen. Naiset valmistavat tarjotta-
vaksi vanhanajan kivijärveläisiä 
ruokia ja tämä tapahtuma on 
saanut suuren suosion. Vuoden 
viimeinen tapahtuma on joulu-
lounaan järjestäminen veteraa-
neille ja heidän puolisoilleen 
sekä toiminnassamme mukana 
olleille henkilöille. Veljesmajal-
la järjestettävällä lounaalla on 
kotoinen joulutunnelma kuusi-
neen, kynttilöineen, joulukoris-
teluine3

en ja perinteisine jouluruoki-
neen .

Merkkipäivän viettäjiä on 
muistettu onnittelukäynneillä. 
Kaikki veteraanit ovat saaneet 
kylpypyyhkeen ja ruusun, sa-
moin naisjaoston toimivat jä-
senet. Heille annetaan myöskin 
sisarviiri .

Vuoden aikana järjestettyjä 
tilaisuuksia on keskimäärin 20 
ja osallistujia n. 500-600 henki-
löä.

 

Lopuksi

Kivijärven sotaveteraaniyh-
distys voi huoletta pää pystyssä 
todeta 40 vuoden toiminnan ai-
kana ja jälkeen, että Kivijärven 
isänmaallisten tilaisuuksien 
järjestely sekä perinteen keräys, 
säilytys ja siirto nuoremmille 
olisi paljon vaatimattomampaa 
ilman veteraaniyhdistyksen 
jatkuvaa aktiivista toimintaa, 
johon naisjaoston jäsenet osal-
listuvat kiitettävällä tavalla. 
Jatkossakin yhdistys on jäsenis-
tönsä tukena niin paljon kuin 
mahdollista, jotta jäsenet tunte-
vat yhdistyksemme omakseen 
kuten tähänkin saakka.

Markku Hakanen
Kivijärven Sotaveteraanit    

r.y:n sihteeri

Juhlassa esiintyi myös Kivijärven Soittokunta
Kuva Ilari Kotilainen

Sihteeri hoitamassa jäsenten asioita.
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Kivijärven juhlatoimikunta nimesi vuoden 2006 Vuoden Nuoreksi Liisi-Maija 
Herttelin. Valinta julkistettiin 20. elokuuta Anneli Näsin kahvila Mustikassa 

pidetyssä Nuoret asialla -tilaisuudessa. Nuoret hoitivat pääosin ohjelmatuotannon; 
pianoa soitti Anniina Hytönen, yksinlaulua esitti Miika Hertteli ja Japanin 

kokemuksistaan kertoi Liisi-Maija Hertteli. Ohjelman päätössanat lausui Kivijärven 
ensimmäinen Vuoden Nuori Ilari Kotilainen ja Vuoden Nuoren julkistamisessa 

apuna oli vuoden 2005 Nuori, Riikka Ahonen.

VUODEN NUORI 2006

L iisi-Maija on Outi ja Martti Hertte-
lin vanhin tytär, syntynyt vuonna 

-86. Suurehkon perheen lapsena 
hän on oppinut pitämään sisaristaan huolta ja 
ottamaan vastuuta nuoresta iästään huolimatta. 
Nuorempana Liisi-Maija ehti toimia 4H-yhdis-
tyksessä mm. kerhoa vetäen ja hieman vanhem-
pana hän jo tuurasi kanttori-isää mm. jumalan-
palveluksissa .

Luonteeltaan Liisi-Maija on iloinen ja opti-
mistinen oman tiensä kulkija. Ylioppilaaksitulon 
jälkeen hän suunnisti rohkeasti töihin Japaniin, 
kävi olemassa kesän Suomessa ja palasi vielä 
talveksi takaisin Japaniin.

Uudet haasteet eivät ole pelottaneet tyttöä 
tähän asti eivätkä pelota varmaan jatkossakaan. 
Jossain vaiheessa Liisi-Maija on suunnitellut 
ammatikseen ainakin kätilön ja lääkärin uraa. 
Nuorella ihmisellä ei ole mitään kiirettä tehdä 
lopullisia ammatinvalintoja, sillä lahjakkaalla 
Liisi-Maijalla on paljon muitakin vaihtoehtoja. 
Tiedämme, että Liisi-Maija lauloi pitkään Sirius-
kuorossa ja hän soittaa urkujen lisäksi viulua. 
Kuulemme hänestä vielä!

Pirkko Korpiaho-Hakala,
Liisi-Maijan pomo kesältä 2005
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KIVEKKÄÄN 2006
 KIITOSPUHE

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

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

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

edistänyt Kivijärven tunnetuksi tekemistä  myös pitäjän rajojen ulkopuolella. Kivijärven 
14. Kivekkääksi valittiin Pekka Hakkarainen Hoikanperältä. Kivekkään kunniakirjaan 

kirjattiin   tällä kertaa Publilius Syruksen ilmaisu ”Vierivä kivi ei sammaloidu”. 
Sanat sopivat Pekalle hyvin!

H yvät koti-
seutujuhlan 
o s a n o t t a j a t 

ja arvoisa juhlatoimikunta! 
Kun Sirkka soitti minulle jokin 
aika sitten tästä toimikunnan 
tekemästä valinnasta, olin aika 
hämilläni. Tuli mieleen, että mi-
ten tämä valinta voisi minuun 
kohdistua. Kun aikoinaan kun-
nassa tehtiin päätöksiä tästä Ki-
vekäs-asiasta ja sen säännöistä, 
en olisi voinut kuvitella, että 
joskus olisin tässä tilanteessa. 
Arvostan tätä erittäin paljon. 
Tämä on ehkä korkeinta, mitä 
minulle on tullut tähän asti.

Tiedän, että kaikki edelliset 
Kivekäs-merkkihenkilöt ovat 
olleet omalla alallaan erittäin 
merkityksellisiä ja tittelin an-
sainneet. Tulee mieleen, kuu-
lunko tähän kastiin, sillä hei-
dät arvostan erittäin korkealle. 
Tässä tittelissä on hyvää se, että 
tämä ei velvoita kovin suuriin 
ponnistuksiin. Olen miettinyt 
yhtä asiaa, minkä voisin tehdä 
oman kauteni aikana, kun kan-
nan tätä hattua. Voisin kutsua 
teidät kaikki tähänastiset Ki-
vekkäät kahvitilaisuuteen. Sen 
verran sitoutan itseäni tähän 
tehtävään.



eKotiporttif 60

Joitakin asioita haluaisin 
kertoa. Nuorena en ollut kovin 
innokas koulunpenkkien ku-
luttaja. Olin Hoikanperän kan-
sakoulussa. Kun Kivijärvellä 
perustettiin keskikoulu, minul-
lekin ehdotettiin, että lähtisin 
keskikouluun. Kerroin, että 
tämä kansakoulu saa minulle 
riittää. Samoin armeijassa olles-
sa tein kaikkeni etten missään 
nimessä joutuisi aliupseerikou-
luun, että pääsisin sillä kahdek-
salla kuukaudella. Mutta ihmis-
ajatus muuttuu myöhemmin. 
Olisin monesti kaivannut näitä 
tietoja ja sen takia näen erittäin 
tärkeänä, että ihmiset käyvät 
koulua. On erinomainen asia, 
että meidän lapset ja lapsen-
lapset käyvät koulua, vaikka en 
olekaan sitä aikanaan itse kovin 
paljon arvostanut.  

Työ ja yrittäminen on minul-
la ollut aina ”hyvä harrastus”. 
Lapsuudesta muistan muuta-
mia yrityksiäni. Myin joulu-
kortteja, pidin pientä kauppaa 
aitan nurkalla, missä naapurin 
setä kävi ostoksilla aina joskus 
tulitikkulaatikon ostamassa. 
Kolmetoistavuotiaana pääsin 
traktorin pukille ja siitä lähtien 
olen näitä Kivijärven peltoja 
kynnellyt ja karhinnut. Ja edel-
leen vielä joskus koukkailen 
siellä vanhasta muistista. 

Myös hevosella kerkesin olla 
metsässä joskus -50-60 luvulla. 
Ihan omin päineen siellä ajel-
tiin hevosella puita tienvarteen. 
Isä-vainaja oli mukana joskus 
ja hänellä oli tapana sääliä he-
vosta. Kun panin kaksi mottia 
kuormaa, isä sanoi: ”Lähde jo 
viemään sitä kuormaa.” Mat-
kan varrella oli toinen kaksi 
mottia. Heitin äkkiä ne toiset 
kaksi mottia kyytiin ja vein 
sellaisen neljän motin kuorman 
tien varteen.

Maatalous, jota olen harras-
tanut ja jotakin tehnytkin siellä, 
on muuttunut Kivijärvelläkin 
vuosien ja vuosikymmenten 
aikana. Ennen oli vetojuhtana 
hevoset, talossa oli muutama 

lehmä, oli kanoja, kukkoja ja 
sikoja. Repertoaari oli hyvin 
monipuolinen. Ruoka oli hyvin 
arvokasta, samion sen tuottami-
nen. Muistan se ajan, kun joka 
ainoa tähkä ja melkein joka ai-
noa jyvä piti kerä kerätä ylös ja 
saattaa ihmisten ruuaksi. Se oli 
tärkeätä. Tänä päivänä tilanne 
on täysin muuttunut. Tänä päi-
vänä eletään maataloudessa EU-
aikaa. Pitää olla paljon peltoa, 
satoja eläimiä navetassa. Nave-
tat on suuria ja mahdottoman 
kalliita kustannusarvioltaan 
jopa 1,5 miljoonaa euroa. Työ-
koneet ovat muuttuneet aivan 
älyttömän suuriksi. Työsaavu-
tukset täytyy olla ihan mielettö-
mät, joten voikin kysyä, kuinka 
kauan tekijät jaksavat.

80 -luvulla lähdimme mat-
kailubisnekseen (Lomahoikka) 
jonkinlaisena sivuhommana yh-
dessä perheen ja vaimon kans-
sa. Se on ollut tavallaan uusi 
ja outokin asia. Paikoitellen on 
vähän ollut kivuliasta. Työ on 
ollut kuitenkin mielenkiintois-
ta ja jotain tulostakin on jäänyt, 
ei kovin runsaasti, mutta jota-
kin kuitenkin. Ja sehän jatkuu 
edelleen siellä Lomahoikassa. 
Neljä vuotta sitten lähdimme 
Hannunkivi-juttuun. Jotenkin 
sitä on hengissä pysytty, voi sa-
noa näin. Ja kontaktia on tullut 
ulkomaita myöten aika paljon 
sinä aikana. Se on ollut mielen-
kiintoista.

Kunnallisissa luottamusteh-
tävissä olin mukana parisen-
kymmentä vuotta. Olihan siellä 
vaikeitakin aikoja ja vaikeita het-
kiä. Mielestäni tulin kuitenkin 
kaikkien kanssa hyvin toimeen 
päätöksiä tehdessä ja päätöksiä 
valmisteltaessa. Luottamusteh-
tävissä oli se hyvä puoli, että 
pääsi mukaan sellaisiin tilai-
suuksiin, johon ei muuta kautta 
ollut mahdollisuutta päästä. 

Urheilua olen harrastanut 
pienestä pitäen. Ikä on mielen-
kiintoinen asia. Kun oli hiihto-
kilpailut Suomelassa, siellä oli 
12-vuotiaitten sarja ja 14-vuo-

tiaitten sarja, mutta myös ikä-
miesten sarja. Silloin tuntui, 
että miten 35-vuotiaat voivat 
enää hiihtää! Urheiluharrastus 
on edelleen sydäntä lähellä. Te-
levisiosta ja tiedotusvälineistä 
seuraan melkein kaikkia lajeja, 
jopa curlingia ja tennistä, mis-
tä en ennen ollut niin kovin 
innostunut. Hiihto on kaikista 
tärkeintä ja sitä tulee eniten 
seurattua. Olen ollut mukana, 
kun Kivijärven viestijoukkue 
on voittanut maakuntaviestin 
pienkuntien sarjassa. Hienoja 
huippuhetkiä!

Se, mistä olen tänä päivänä 
iloinen, on tietenkin lastenlap-
set. Se on uusi asia ja nyt jon-
kun vuoden olen saanut nauttia 
lastenlapsista. Isäni sanoi aikoi-
naan, kun meillä oli lapsia, ettei 
tarvita televisiota, kun lapsia 
katsellaan. Ajattelin, että mitä 
nyt noissa on katsomista. Nyt 
kun omat lastenlapset telmää 
lattialla, niin kyllä niissä on aika 
paljon katsomista! Viime isän-
päivän aamuna soi puhelin ja 
vähään aikaan ei kuulunut mi-
tään. Sitten rupesi kuulumaan 
laulua: ”Paljon onnea vaan...” 
Siellä kaksi ja puolivuotias tyt-
tären poika lauloi onnea papalle. 
Toinen poika taas, jonka kanssa 
välillä nukumme samassa sän-
gyssä sanoo: ”Raaputapa vähän. 
Tuntuu niin hyvälle.” 

Olen iloinen, että Kivijärven 
kunta on voimissaan, ainakin 
kohtalaisesti. Vaikka tietysti 
mustia pilviä on aina välillä il-
massa. Olen myös iloinen, että 
kunnassa on nuoria yrittäjiä, 
myös maatalousyrittäjiä, paljon 
ja he uskovat tulevaisuuteen. Se 
on myönteinen asia. Kun kai-
kenlaiset yritykset menestyvät, 
se myöskin työllistää ihmisiä. 
Meillä on mahdollisuuksia, esi-
merkiksi matkailussa ja energi-
antuotannossa. On murheellista, 
jos joku yritys menee konkurs-
siin tai joku maatilayritys jou-
tuu lopettamaan toimintansa. 
Aikaisemmin pankinluottamus-
tehtävissä tuli takausten maksa-
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misia ja vastuun siirtäminen takaajille 
tuntui erittäin ikävältä. 

Nuorten alkoholin käyttö on ihan 
käsittämätöntä. Matkailubisneksessä 
sen näkee. Toisinaan joku nuori lössi 
tulee viettämään viikonloppua muka-
naan täysi kuorma viinaa ja kaljaa. On 
heillä mukana paljon ruokaakin, mutta 
eivät sitä muista syödä, vaan työntävät 
jopa avaamattomia makkarapaketteja, 
voipaketteja ja munakennoja roskik-
seen. Näyttää siltä, että elämä loppuu 
siihen, kun on sunnuntaiaamu. Kuin 
ei huomista päivää olisi olemassakaan. 
Kuvaako tämä jotenkin nuorten ruoan 
aliarvostusta?

Paljon olen vuosien aikana oppinut, 
mutta viisaaksi en ole tullut. Yhtä to-
tuutta ei ole olemassa, joitakin asioita 
voidaan katsoa monelta kantilta. Niis-
sä kukaan ei ole välttämättä oikeassa 
eikä absoluuttisesti väärässä. En vielä 
oikein tiedä mitä ”isona” rupeaisin te-
kemään! 

Kiitoksia vielä kerran teille kaikille!

Pekka Hakkarainen

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun hanki on hohtava alla,
kun taivas kirkasna kaareutuu -
mut hauskempi hiihtää, kun ruskavi puu
tuul’ ulvovi, polku on ummessa
ja tuisku on taivahalla.

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun ystävä häll’ on myötä,
kun latu on aukaistu edessään -
mut parempi hiihdellä yksinään,
tiens’ itse aukaista itselleen
ja yksin uhmata yötä.

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun tietty on matkan määrä,
kun liesi viittovi lämpöinen, -
mut sorjempi, uljaampi hiihtää sen,
joka outoja onnen vaiheita käy
eikä tiedä, miss’ oikea, väärä.

Ja hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun riemu on rinnassansa,
kun toivo säihkyvi soihtuna yöss’ -
mut käypä se laatuun hiihtää myös
hiki otsalla, suurissa suruissa
ja kuolema kupeellansa.

Eino Leino
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KIVIJÄRVEN 
SEURAKUNNAN 

TAIVAL
Seurakuntaelämässä kuulemme historian havinaa, sillä palaamme 

kappeliseurakunnaksi. Valitettavasti elämä ei ole jatkuvaa kasvamista ja omillaan 
toimeentulemista, vaan joudumme myös kompromisseihin, usein vielä meistä 
riippumattomista syistä. Toivokaamme, että seurakuntaelämä jatkuu vireänä 

edelleenkin ja seurakunta toimintoineen pysyy lähellä ihmistä.

K aikella on mää-
rähetkensä, ai-
kansa joka asialla 

taivaan alla.’ Tämä Saarnaajan 
kirjan sana on Kivijärven seura-
kunnan viimeisen pyhäpäivän, 
uudenvuodenaaton Vanhan 
Testamentin tekstistä. Alueem-
me kirkollisessa toiminnassa 
on ollut monia määrähetkiä. 
Nyt on jälleen yksi aikakausi 
kuljettu loppuun, ja uusi vaihe 
on alkamassa . 

Kun 1550-luvulla Hämeen 
pohjoisten alueiden asutus al-
koi kasvaa nopeasti, kirkollinen 
toimintakin oli järjestettävä alu-
eelle. Ensimmäisessä vaiheessa 
Sysmän kappeli hoiti nämä alu-
eet. Tämä vaihe jäi kuitenkin 
sangen lyhyeksi, sillä jo 1560 
perustettiin itsenäinen kirkko-
pitäjä, Rautalammin emäseu-
rakunta. Pitkien ja hankalien 
kirkkomatkojen vuoksi Rauta-
lammin seurakuntaan perustet-
tiin kappeleita, ensin Laukaa ja 
sen jälkeen 1620-luvulla Viita-
saari ja Saarijärvi. Itsenäiseksi 
seurakunnaksi Viitasaari tuli 
reilut 200 vuotta myöhemmin, 
vuonna 1843. Muutokset eivät 
kuitenkaan loppuneet tähän, 

vaan jo 1858 Kivijärvi seura-
kunta erosi Viitasaaresta. Ki-
vijärvestä puolestaan erosivat 
itsenäisiksi seurakunniksi Kin-
nula 1904 ja Kannonkoski 1931. 
Näiden vaiheiden kautta on 
tultu tähän hetkeen. Seurakun-
tien nimet ja rajat ovat muuttu-
neet, mutta tavoitteena aina on 
ollut kirkollisten toimintojen 
järjestäminen alueella parhaal-
la mahdollisella tavalla.

Viimeisten vuosikymmenten 
voimakas muuttoliike maaseu-
dulta niin suuriin keskuksiin 
kuin myös Ruotsiin on vienyt 
Kivijärveltäkin väkeä niin että 
asukasmäärä on tippunut rei-
luun kolmannekseen parhaista 
päivistä. Tämä on merkinnyt 
seurakunnalle huomattavaa 
verotulojen vähenemistä. Kun 
vielä vuosituhannen alussa 
kirkkohallituksen mahdolli-
suudet avustaa pieniä seura-
kuntia vähenivät merkittävästi, 
on tultu tilanteeseen, jossa seu-
rakunnan tulevaisuutta ja toi-
mintamahdollisuuksia on ollut 
pakko miettiä uudelleen. Par-
haaksi vaihtoehdoksi on nähty 
liitos Saarijärven seurakuntaan 
yhdessä Kannonkosken ja Pyl-

könmäen kanssa. Tämäkään ei 
välttämättä ole pitkäaikainen 
ratkaisu, sillä alueen seurakun-
nista Karstula ja Kyyjärvi jäivät 
ainakin toistaiseksi pois yhdis-
tymisestä.

Itsenäisyyden menettämi-
nen on kaivertanut monia. Tosi-
asiassa kuitenkin mahdollisuus 
itsenäisiin päätöksiin on vähen-
tynyt, jopa hävinnyt, talouden 
kiristyessä. Viimeisten kahden 
vuoden aikana seurakunnassa 
ei ole ollut yhtään vakituista 
täysiaikaista työntekijää. Jo 
pitkään kirkkohallituksen tuet 
ovat mahdollistaneet toimin-
nan. Nyt kun tuo tulonlähde 
ehtyy, seurakunnan lakisää-
teistenkin tehtävien hoito ei 
enää ole mahdollista. Lisäksi 
kirkon lämmitysjärjestelmä 
vaatii pikaista uusimista, jotta 
jumalanpalvelukset voidaan 
kylminä vuodenaikoina pitää 
jatkossakin kirkossa. Juurikka-
harjun hautausmaakin tarvit-
see perusteellista kunnostusta. 
Näihin projekteihin Kivijärven 
seurakunnan varat eivät mil-
lään riitä.
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Nämä tosiasiat on tiedos-
tettu hyvin Kivijärvellä. Uusia 
ratkaisuja on täytynyt tehdä, 
jotta kirkollinen toiminta voi-
taisiin jatkossakin järjestellä 
mahdollisimman hyvin. Tässä 
suhteessa asenne on ollut sama 
kuin menneilläkin sukupolvil-
la . Tulevassa kappeliseurakun-
nassa ainakin lähivuosina niin 
taloudelliset kuin henkisetkin 
voimavarat ovat nykyistä suu-
remmat. Kappelin toiminnasta 
päättää yksinomaan kivijärve-
läisistä koostuva kappelineu-
vosto. Tässä suhteessa, kun 
liikkumavaraa on nykyistä 
enemmän, itsenäistä päätös-
valtaakin Kivijärven päättäjillä 
on enemmän. Itsenäisyys – jos 
sillä tarkoitetaan mahdollisuut-
ta päättää omista asioista – itse 
asiassa lisääntyy. Talous ei enää 
sanele ratkaisuja niin paljon 
kuin tähän asti.

Ylintä päätösvaltaa seurakun-
nassa käyttää edelleen kirkko-
valtuusto, jonka on osoitettava 
kappeleille riittävä määräraha 
toimintaan. Kuluneena syksynä 
järjestettiin ensimmäiset uuden 
seurakunnan kirkkovaltuuston 
vaalit. Edustuksellisessa demo-

kratiassa juuri vaalit ovat seu-
rakuntalaisille mahdollisuus 
käyttää itsenäistä päätäntäval-
taa. Kivijärvellä tätä mahdol-
lisuutta käytettiin kiitettävästi. 
Koko uuden seurakunnan 
äänestysprosentti oli 25,8. Ki-
vijärvellä äänioikeuttaan käytti 
43 prosenttia äänioikeutetuista, 
Kannonkoskella 27,2, Saarijär-
vellä 22,1 ja Pylkönmäellä 33,6  
prosenttia. Kivijärveltä uuteen 
27-jäseniseen kirkkovaltuus-
toon tulivat valituiksi Markku 
Hakanen, Jouni Halonen, Kaino 
Kinnunen, Tuula Kinnunen ja 
Pirkko Korpiaho-Hakala. Tämä 
uusi kirkkovaltuusto valitsee 
kirkkoneuvoston ja kullekin 
kappelille kappelineuvostot.

Jokaisen pyhäpäivän juma-
lanpalveluksessa seurakunta 
tunnustaa uskonsa. Tuossa us-
kontunnustuksessa todetaan, 
että ’Minä uskon pyhän yh-
teisen seurakunnan’ tai kuten 
Nikean uskontunnustuksessa 
laajemmin: ’Uskomme yhden, 
pyhän, yhteisen ja apostolisen 
seurakunnan’. Kautta aikain 
kristityt ovat tunnustaneet, että 
itse asiassa on olemassa vain 
yksi seurakunta, Kristuksen 

ruumis, joka on ajasta ja paikas-
ta riippumaton. Se on ollut ole-
massa kohta kaksituhatta vuot-
ta ja on levittäytynyt kaikkialle 
maailmaan. Ja tuota samaa yhtä 
seurakuntaa mekin olemme.

’Aikamme on Jumalan kädes-
sä’ on uudenvuodenaaton, Kivi-
järven seurakunnan viimeisen 
jumalanpalveluspäivän aihe. 
Tämä koskee kaikkea inhimil-
listä elämää täällä. Aikamme on 
todella Jumalan kädessä.  

Timo Kemppainen
vt. kirkkoherra
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KULISSIEN TAKAA
Kesän kohokohdat ovat monille Kivijärvi 

Soi -tapahtuma ja Heitjärven kesäteatterin 
esitykset. Molemmat keräävät paljon kävijöitä 
naapurikunnista Jyväskylää myöten. Erityisesti 
näytelmätoiminta houkuttelee myös lapsia ja 

nuoria katsomoon.

H yttysiä, ve-
s i s a d e t t a , 
odottamista, 

kertaamista ja tylsiä lukuhar-
joituksia. Sitä kesäteatteri on, 
kiinnostaako? Tasapuolisuu-
den nimissä on toki muistettava 
mainita koko toiminnan hyvät 
puolet, joita ilman toiminta olisi 
jäänyt ensimmäiseen kesään eli 
onnistumisen hetket, hauskan 
yhdessäolon, mukavan seuran 
ja ”tekemisen meiningin”.

Heitjärvellä viriteltiin katso-
mo ensimmäistä kertaa kesällä 
2002 Konsultin parissa. Pro-
moottorina toimi kylätoimin-
nan pitkäaikainen vaikuttaja 
Liisa Saari. Onneksi näytelmä-
valinta onnistui erinomaisesti 
ja löysimme heti paikkakunnal-
le sopivan ja hyviä lähtökohtia 
tarjoavan näytelmän. Aika-
moista harjoittelua koko touhu 
oli, mutta meitä piti tiukasti 
ohjaksissa Karstulan kansalais-
opiston ohjaaja Eevaliisa Ylä-
Soini.

Vuonna 2003 ja 2004 toimim-
mekin omin voimin, vuonna 
2005 vedimme henkeä (tosin 
osa porukasta kävi katsomassa 
teatterityöskentelyä naapurin 
puolella) ja kesällä 2006 näytte-
limme jälleen Putkinotkon ran-
tamaisemissa.

Kesäteatteritoiminnasta on 
tullut tärkeää paitsi Heitjärvelle, 
myös koko Kivijärvelle. Todella 
harvoin nykypäivänä saa va-
paaehtoisia ihmisiä uhraamaan 
lähes kaiken vapaa-aikansa ja 
kulkemaan kymmeniä kilomet-
rejä jonkin harrastuksen parissa 

yli puoleksi vuodeksi kelillä 
kuin kelillä. Ikähaitarikin on 
vuosien varrella vaihdellut pe-
ruskoululaisesta eläkeläiseen 
ja hyvin olemme kaikki tulleet 
toimeen.

Ehkäpä tämä yhteisöllisyys 
on ollut avainasemassa teatteri-
toiminnan säilymisen kannalta. 
Toiminta kun ei tuo taloudel-
lista etua osallistujilleen, täytyy 
motiivit hakea jostain muualta.

Toki matkan varrelle sat-
tuu varjoisiakin päiviä, kuten 
ihmiselämässä muutenkin. 
Niistäkin olemme selvinneet ja 
oppineet ymmärtämään toinen 
toisiamme entistä paremmin. 
Olemme myös jakaneet niin 
ilon kuin surun hetkiä porukal-
la, kun ne meitä ovat yksilöinä 
kohdanneet.

Teatteritoiminta ei siis kai-
kessa hohdokkuudessaan ole 
aina sitä. Taustalta löytyy pal-
jon puurtamista mikä ei näy 
päällepäin.

Mitä kulissien takana tapah-
tuu?

Ensinnäkin näytelmän har-
joittelu vie aikansa. Meillä on ta-
voitteena ollut hallita vuorosa-
nat niin hyvin, että pystytään 
paremmin muuhun ilmaisuun. 
Perinteisesti harjoittelu alkaa 
hyvissä ajoin, joskus olemme 
aloittaneet jopa marraskuulla, 
mutta tosissaan harjoittelu al-
kaa vasta tammi-helmikuulla. 
Tämä vaihe on todella tylsää, 
mutta joukoon mahtuu myös 
riemun hetkiä kun käsikirjoitus 

alkaa avautua. Lukuharjoituk-
sessahan käsikirjoitusta luetaan 
ääneen ja etsitään roolihahmoa. 
Ainahan tulee muistaa, että 
näyttelijä esittää jotain roolia 
eikä omaa itseään, vaikka toki 
itsestään jotain pientä voi aina 
siirtyä roolihahmoonkin. Vähi-
tellen, kun juoni ja kohtaukset 
alkavat hahmottua harjoittelus-
sa, siirrytään enemmän esittä-
vään osaan.

Varsinainen riemu alkaa kun 
pääsemme ulos. Sinne siirrym-
me -yleensä toukokuun alussa- 
heti kun viimeisetkin lumikasat 
ovat hävinneet ja järvi on jäästä 
vapaana. Näin  teemme tarpeen 
mukaan niin räntä-, vesi-, kuin 
ukkossateessakin. Ulkoharjoi-
tusten alettua näytelmä saakin 
heti uutta ryhtiä ja toimintaan 
saadaan lisää vauhtia. Vähitel-
len alkavat hahmottua myös 
asiat mistä ja milloin pitää näyt-
tämölle ilmestyä.

Ensi-iltaa lähestyttäessä har-
joitustahti tiivistyy niin, että 
harjoituksia voi olla joka ilta. 
Olemmepa harjoitelleet joskus 
parikin kertaa päivässä. Edeltä-
vällä viikolla otamme mukaan 
äänentoiston, musiikin ja muut 
lisämausteet. Niiden kanssa on 
aivan oma säätämisensä, sillä 
kaikista huhuista huolimatta 
teatteritoimintamme ei ole vie-
lä tuottanut niin paljoa, että lait-
teita olisi näyttelijöiden mää-
rään nähden riittävästi. Niinpä 
mikrofoneja juoksutetaan ku-
lissien takana millon kenellekin. 
Mutta ehkä ensi kesänä asia on 
jo paremmalla tolalla... 

64
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Äänien kuuluvuus on ollut 
sijainnistamme johtuen suurin 
ongelma esityksissämme, mut-
ta tietoisina siitä yritämme aina 
tehdä parhaamme kuuluvuu-
den suhteen. Näytelmäpaikka 
on kuitenkin niin idyllinen, että 
uskomme sen korvaavan pienet 
puutteet muualla.

Näin näyttelijän näkökul-
masta. Harjoitusten ohella pitää 
tehdä paljon muutakin. Esimer-
kiksi lavasteiden rakentaminen, 
jonka totutusti teemme samalla 
näyttelijäporukalla vahvistettu-
na vapaaehtoisilla kyläläisillä. 
Aina uudelleen olemme saaneet 
viritettyä Putkinotkon rantuu-
den milloin huoltoasemaksi ja 
milloin sairaalaksi. Lavasteiden 
rakentamista odotetaan innolla. 
Tässäkin teemme yleensä hie-
man ”yli”, sillä vaikka teatte-
rissa lavasteet ovat sivuosassa, 
meillä ne hallitsevat maisemaa 
laajalti. Ne helpottavat meidän 
eläytymistämme, mutta us-
koaksemme myös yleisön elä-
mystä. Vaikka Heitjärven upea 
ranta on aivan kulissien takana, 
toimivat lavasteet myös näkö- 
ja kuulosuojana, sillä järveltä 
puhaltava tuuli tahtoo viedä 

kaiken äänen mukanaan.
Paitsi näyttelijöitä ja lavas-

terakentajia ennen ensi-iltaa 
tarvitaa myös lukuisan muun  
joukon vapaaehtoistyötä. Kat-
somon rakentaminen, parkki-
paikan valmistelu, esitteiden ja 
mainosten teko, pääsylippujen 
ja käsiohjelmien väsääminen, 
lupa-asiat eri viranomaisille ja 
tekijänoikeusjärjestöille, rekvi-
siitat, ”roudaaminen” ja monet 
muut ”pikkuhommat” vievät 
paljon aikaa. Ennen näytöksiä 
kokoontuvat myös ravintolasta 
vastaavat ”kylän naiset” pohti-
maan omia järjestelyjään kah-
vitukseen, makkaranpaistoon 
ja lipunmyyntiin. Liikenteen-
ohjaajat pohtivat 
myös omat ku-
vionsa. Onneksi 
nämä molemmat 
organisaatiot ovat 
nykymittapuun 
mukaisia itseoh-
jautuvia, joten 
ohjaajan ei niistä 
onneksi tarvitse 
välittää - riittää 
että homma toimii 

- ja sehän toimii, 
harvassa tapahtu-
massa järjestelyt 
niin jouheasti ete-
nevät kuin meillä.

Ensi-iltaa edel-
tää kenraaliharjoi-
tus.  Nyrkkisääntönä olemme 
pitäneet ”mitä huonompi ken-
raali sitä parempi esitys”, joka 
ihmeesti on myös pitänyt paik-
kansa. Muutoinkin viimeisen 
viikon kehitys on huomattavaa, 
onpa joku todennut ensi-illan 
jälkeen ”tämä on ihan eri näy-

telmä kuin 
viikko sit-
ten” ja sa-
maa rataa 
esitys hi-
outuu vielä 
e s i t y s t e n 
kestäessä -
kin .

H a r j o i -
tusten ja 

kenraalin jälkeen olemme ylei-
sön ja sään armoilla. Ensimmäi-
selle asialle voimme yrittää teh-
dä jotain mutta jälkimmäiselle 
vähemmän. Onneksi säät ovat 
suosineet ja neljän esityskau-
den aikana vain yksi esitys on 
vettynyt pahasti - viime kesä-
nä. Yleisö oli oikealla asenteel-
la mukana ja esitys hoidettiin 
kunnialla läpi.

Esityskauden jälkeen koittaa 
arki ja työ jatkuu. Lavasteet ja 
katsomot pitää purkaa, paperi-
työt tehdä ja ”purkaa” roolit ja 
päättää kausi. Tämän olemme 
tehneet vaihtelevasti saunoen 
tai opintomatkalla toiseen teat-
teriin. 

Hauskoja kommelluksia

Onneksi yleisö ei tiedä aivan 
kaikkea. Joskus asiat menevät 
enemmän ja vähemmän mön-
kään, mutta onneksi olemme 
oppineet hoitamaan kommel-
lukset niin, että ne tuskin nä-
kyvät yleisölle. Harjoituksissa 
sattuu vielä enemmän ”mokia” 
mikä kuuluu luonnollisesti asi-
aan. Tässä muutamia sattumia 
vuosien varrelta:

Varma Kylmälehdon (hau-
turi) mopedin jarrut pettävät 
ja koko komeus törmää kiihty-
vällä vauhdilla lavasteseinään, 
onneksi henkilövahingoilta väl-
tyttiin (puolessa näytöksistä ko. 
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mopedi ei edes käynnistynyt 
tarvittessa). Välillä näytelmässä 
edettiin vaarallisesti kahdella 
renkaalla ajaen  (mopedi ns. 
inva-mopo).

Amali särkee ikkunan. Lii-
an innokkaasti ulos mökistään 
pyrkivä Amali pistää koko ik-
kunan palasiksi ”kun kattila oli 
väärinpäin”.

Vuorosanat unohtuvat - ekst-
raharjoittelusta huolimatta. Pii-
parinen kommentoi tilanteen 
suoraan yleisölle: ”EN MINÄ 
MUISTA KUITENKAAN!”

Asseri ajaa pyörällään liian 
vauhdikkaasti törmäten aitaan. 
Samana kesänä Putkinotkon 
omenapuut kärsivät samaisesta 
hurjastelusta pahoja vaurioita.

Reiska kompastuu puunjuu-
reen rautakankikävelyllään.

Yleisön kommentit: kyllä, 
me kuulemme ne. Parhaita ovat 
selostus siitä, mitä pitäisi tehdä, 
kuten:  ”Älä juo siitä pullosta”, 

”Varo sitä ketkua”, ”Älä laita ni-
meä siihen paperiin”...

Pastori Pohto iskee oikeas-
ti luuvitosella kunnanjohtaja 

Kiiskeä nyrkkeilyottelussa
Munakauppias Mielosen 

”tuoreet”, pari viikkoa vanhat 
kalat haisevat niin pahalle että 
näyttelijät ovat antaa ylen ku-
lisseissa. Mielonen kommentoi  
estraadilla: ”Tässä tuoreita ka-
loja, eivät edes haise”.

Hupaista oli myös se, että 
ensimmäisenä kesänä eräänä 
yönä varastettiin konsultin 
Majestic Action- konjakkipullo. 
Valitettavasti kylmä tee, jota 
pullo sisälsi, saattoi olla karvas 
yllätys konjakintarvitsijalle.

Erityiskiitos

Suuri kiitos näytel-
mätoimintamahdolli-
suudesta kuuluu Put-
kinotkon väelle, jotka 
ovat aina ottaneet mei-
dät omitusine vaati-
muksinemme vastaan.  

Jatkosta

Toivottavasti nä-
emme tulevina kesinä 
sankoin joukoin sekä 
näyttämöllä että kat-
somossa. Kaikki ovat 
tervetulleita mukaan!

Ilari Kotilainen
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KOTISEUTURETKELLÄ 
POHJOISESSA

Kotiseutuyhdistyksen järjestämistä kotiseutujuhlista on tullut perinne. Ensimmäinen 
retki suuntautui Kivijärvi-altaan taakse Lokakylälle ja Talviaislahteen, toinen 

Myllyperälle ja Heitjärvelle, kolmas Risuperälle, Hoikanperälle ja Koirasalmeen ja 
neljäs kirkonkylän yritysten kautta Kannonkoskelle. Kesän 2006 – viides - retki tehtiin 

Kinnulaan ja yli vanhan Kivijärven rajan eli Lestijärvelle saakka.

P yörähdimme lin-
ja-autolla Urpilan 
l e i r ikeskuksen 

pihalla, mutta koska leirikes-
kuksessa valmistauduttiin illan 
häätapahtumaan, jatkoimme 
matkaamme ja poikkesimme 
Kinnulan kirkkoon. 

Kinnulan kirkko valmistui 
vuonna 1867. Sieviläinen kir-
konrakentaja Otto Korkiakoski 
pystytti keskeisesti korostetun 
ristikirkon, jonka länsisakaran 
jatkeeksi on rakennettu kello-
torni. Kirkko on sisäkulmis-
taan viistetty. Ristikeskuksesta 
nousee nelikulmainen taitekat-

toinen torni, jonka kulmiin on 
sijoitettu kirkkosaliin avautu-
vat ikkunat. Kirkkoa korjattiin 
vuonna 1916 arkkitehti Yrjö 
Sadeniemen laatimien korjaus-
suunnitelmien pohjalta. Viimei-
sin suuri kunnostus vuodelta 
1974 perustui arkkitehti Saara 
Juolan laatimiin piirustuksiin. 
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Kinnulalaiset perustelivat tar-
vettaan oman kirkon rakenta-
miselle “... se sen tietää, joka 
harva se pyhä, kuin ei ole kirk-
koretkillänsä hengen vaarassa 
kiikkunut Kivijärven aavalla 
tuulisella selällä, että se viimein 
rupeaa arveluttamaan lähteäkö 
ollenkaan kolmen ja neljän pe-
ninkulman päästä tälle tuka-
lalle matkalle, vaikka tunto ja 
sydän kyllä ovat käskemässä ja 
kehottamassa Jumalan Sanan 
kuulemiseen .” 

Kinnulan kirkon alttarimaa-
laus ”Jeesuksen ylösnousemus” 
on Esko Töyrylän maalaama. 
Kirkon entinen alttarimaalaus 
1900-luvun alkupuoliskolta si-
jaitsee myös kirkossa ja se ku-
vaa kukkulamaisemaa, jonka 
yläpuolella säteilee tähti. 

Kirkosta siirryimme Vihto-
ri Storckin perinneateljeeseen. 
Taidehalli ulkoalueineen oli 
kuin elävä museo, jossa saattoi 
palata menneisyyteen ja enti-
siin elämäntapoihin 200 maa-
lauksen ja 100 veistoksen avul-
la. Aiheina Storckilla on ollut 
viime vuosisadan alun elämä, 
keskisuomalainen maisema ja 
mielikuvat Raamatun kerto-
muksista. 

Vihtori Storck (1911-1993) 

oli kinnulalainen maanviljelijä, 
maallikkosaarnaaja ja moni-
puolinen itseoppinut kuvatai-
teilija. Storck syntyi köyhään 
seitsenlapsiseen perheeseen. 
Hän oli kahdesti aviossa. Hän 
sai lestadiolaisen herätyksen 
1930-luvulla ja hän toimi saar-
naajanakin. Hän oli sodassa vii-
si vuotta, ja asemasodan aikana 
hänen kuvataiteellinen lahjak-
kuutensa tuli esiin. Hän sai teh-
dä esimiehilleen puuveistoksia 
muun muassa eläinaiheista. 

Sodasta palattuaan Storck 
raivasi Kinnulan kivisistä pel-
loista maatilan, jota viljeli eläk-
keelle siirtymiseensä saakka. 
Vasta eläkevuosina hän rakensi 
ateljeen ja ryhtyi maalaamaan 
öljyväreillä, mutta ei arastel-
lut oudompiakaan tekniikoita. 
Hän teki myös korkokuvamaa-
lausta. Hänen töissään näkyy 
uskonnolliset aiheet sekä koti-
paikkakunnan tavat ja vanhat 
tapahtumat. Näiden kuvaami-
sessa häntä voi pitää naivistina. 
Maalausten perusteella Storckia 
ei uskonnostaan huolimatta voi 
pitää ahdasmielisenä. Storck 
katsoi niin ikään, että vanhoista 
tavoista ja työmenetelmistä on 
syytä jäädä tietoa jälkipolville. 

Storck piti myös eläinai-

heista, ja hänen luonnollista 
kokoa oleva valjastettu puinen 
hevosveistos on Sotamuseos-
sakin. Puun lisäksi Storck on 
tehnyt paperi- ja kiviveistoksia. 
Kiviveistoksissa on erikoista 
luonnonkiven ja laastin yhdis-
täminen. Hänen eläin- ja ihmis-
hahmonsa ovat huomattavan il-
meikkäitä ja luonnonmukaisia. 

Retkeä suunnitellessamme 
huomasimme, että Lestijär-
vellä on samana päivänä koti-
seutumarkkinat, jossa tarjolla 
olisi kalasoppaa. Järjestäjä 
Lestijärven kotiseutuyhdistys 
lupasi kalasoppaa riittävän lin-
ja-autolastille, joten Kinnulan 
jälkeen siirryimme Lestijärven 
kirkonkylän alueella toimivalle 
museoalueelle, jota kotiseutu-
yhdistys ylläpitää. 

Lestijärven kotiseutumuseo 
sijaitsee kirkon ja hautausmaan 
vieressä. Museoalue käsittää 
päärakennuksen, aittaraken-
nuksia, makasiinin, riihen ja 
tuulimyllyn. Päärakennus on 
rakennettu 1780-luvulla Lapin 
talon päärakennukseksi. Talos-
sa asuttiin 170 vuotta, jonka jäl-
keen isäntänä ollut Oiva Lappi 
lahjoitti rakennuksen Lestijär-
ven kotiseutuyhdistykselle ko-
tiseutumuseoksi. Päärakennuk-
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sessa on iso tupa ja kaksi pientä 
kamaria . 

Kotiseutuyhdistys on toimit-
tanut jo pitkään Lestin Mutti 

-kotiseutulehteä, joka ilmestyy 
vuosittain joulun alla. Uusinta 
Lestin Muttia lukiessa panim-
me haikeina merkille, että se oli 
jo lajissaan kahdeskymmenes. 
Hienon standaarin olivat myös 
tehneet. Kenties mekin joskus! 

Maittavan kalasopan syö-
neinä, jotkut hieman ostok-
siakin tehneenä nousimme 
linja-autoon, johon saimme 
vielä hienon yllätysnumeron, 
kun lestijärveläinen vanhempi 
mieshenkilö Matti Patana  kävi 
meille pirteästi laulamassa ja 
kitaralla soittamassa. 

Paluumatkalla pysähdyim-
me Valkeiselle. Kalastamaan 
emme ruvenneet, vaan jaloitte-
limme, uimme tai joimme kah-
vit. 

Valkeinen on erittäin kirkas-
vetinen ja lähdepohjainen vir-
kistyskalastusjärvi ja se tarjoaa 
erinomaiset puitteet virkistys-
kalastuksesta kiinnostuneille. 
Kalastuskauden avaukseen is-

tutetaan perinteisesti joka kevät 
1 000 kiloa kirjolohta. Järveen is-
tutetaan kirjolohta läpi vuoden, 
kesäkauden aikana jopa 300 
kiloa viikoittain. Istutettavien 
kirjolohien lisäksi järven luon-
taiseen kalakantaan kuuluvat 
siika, hauki, ahven ja harjus.  

Anni Kinnunen toimi oppaa-
namme paluumatkalla ansiok-
kaasti ja saimme tietää, mihin 
taloihin emännät ovat tulleet 
Kivijärveltä. 

Retken viimeisin kohde oli 
Puralankylällä, Laaksossa eli 
Kotilaisen Matilla ja Eijalla. En-
nen kahvittelua Matti-isäntä 
kertoi talon historiasta. Lopuk-
si pääsimme tutustumaan talon 
kotimuseoon eikä se ihan vä-
häinen ollutkaan!  

Alkujaan Laakso-niminen 
tila on kuulunut Kuivaniemi 
eli Purala-nimiseen tilaan, joka 
on vanha sukutila ja viralliset 
tiedot alkavat 1636. Tila jaettiin 
1914 neljään osaan, josta muo-
dostui Laakso-niminen tila. Ti-
laa hallitsivat Einari ja Ida Ko-
tilainen. 1950 tila siirtyi  Varma 
Kotilaiselle ja Aino-vaimolle. 

Matin ja Eijan omistuksessa tila 
on ollut 1981 lähtien. Lypsykar-
janhoito on lopetettu 1970. 

Kotiseuturetkelle osallistui-
vat Anja Björklund, Vieno Hon-
konen, Anni Kinnunen, Annik-
ki Kinnunen, Maija Koivisto, 
Aune Kolehmainen, Iipi ja Erkki 
Kolehmainen, Pirkko Korpiaho-
Hakala, Eeva-Liisa Korhonen, 
Aino Kotilainen, Helka ja Kale-
vi Lahtinen, Meeri Leinonkoski, 
Aaro ja Irmeli Leppänen, Aaro 
ja Liisa Leppänen, Mertta Ma-
tikainen, Eila Moberg, Kyllikki 
Männikkö, Heli ja Martti Nuu-
tinen, Aune Nyrönen, Leena ja 
Sisko Oinonen, Kirsti, Iina, Nils-
Erik, Aune, Kirsi, Jonna ja Var-
pu Peltonen, Maijaleena ja Risto 
Piispanen, Airi Sorsamäki, Kai 
ja Terttu Spangar, Ahti ja Mar-
jatta Särkinen, Maila Turpeinen, 
Ritva ja Olli Turpeinen. 

Retket sen kun paranevat!

Pirkko Korpiaho-Hakala,
lähteinä mm. internet ja 
Kotiseutumme 1998 -kirja
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VIHDOINKIN VALMIS  

Kivijärven sairaala ja palvelukeskus ovat saaneet siipeensä vanhuksille tarkoitetun 
palvelukodin. Avointen ovien päivänä 2.10. järjestettiin palvelukodille nimikilpailu, 

jonka tulokset kunnanjohtaja Taina Kokkinen ja sosiaalijohtaja Heli Vertanen 
julkistivat 24.10. vihkiäisissä. Kilpailun voitti käsityökerho Wingerporin ehdotus 

Hopearanta, joka kuvastaa pitkää, arvokasta elettyä elämää, ajattomuutta, 
kestävyyttä ja ikkunoista avautuvaa järvimaisemaa. 

Vihkiäisjuhlassa musiikkia esitti Miika Hertteli, Martti Hertteli ja 
Kivijärven Eläkkeensaajien laulajat ja pula-ajasta riimitteli Liisa Leppänen. 

Tervehdyssanat käytti valtuuston puheenjohtaja Anne Kalmari ja päätössanat 
perusturvalautakunnan puheenjohtaja Olavi Hakkarainen. Valtioneuvoston 

tervehdyksen vihkiäisiin toi peruspalveluministeri Liisa Hyssälä, joka 
”ensikertalaisena” ihasteli kauniita maisemiamme.

Palvelutaloprosessilla on, kuten useimmat muistavat, pitkä historia takanaan. 
Vihkiäisissä kunnanhallituksen puheenjohtaja Sirkka Kauppinen muistutti 

mieliimme, miten hanke on edennyt. Otsikko kertonee paljon: Vihdoinkin valmis!

A rvoisat juhla-
vieraat! Arvoisa 
rouva ministeri! 

Kun Kivijärvellä lähes 20 
vuotta sitten alettiin suunnitella 
sairaalan yhteyteen vanhusten 
palvelukeskusta ja palveluasun-
toja tuskin kukaan silloisista 
päättäjistä olisi uskonut hank-
keen toteutuvan palveluasun-
tojen osalta vasta seuraavalla 
vuosituhannella. Kivijärveläi-
set  vanhukset ovat kulkeneet 
pitkän tien ensin omasta kun-
nasta Aholta, Kannonkosken 
Kivikolle vanhainkotiin ja sieltä 
vuosia kuntayhtymän purka-
misen jälkeen vihdoinkin vii-
mein näihin uusiin kauniisiin 
ja asianmukaisiin tiloihin. Täl-
läkin välillä toki koko ajan so-
siaalipuoli on huolehtinut siitä, 
että kaikki ovat saaneet tarvit-
semaansa hoivaa ja huolenpitoa 
niin kotona, yksityisellä kuin 

myös julkisella  tasolla. Kuiten-
kin tämä hoidonporras meiltä 
on puuttunut. Erityisesti terve-
ysasemaa tämä puute on luon-
nollisesti kuormittanut ja var-
masti monelle sairaalan peti ei 
ole aina ollut oikea hoitopaikka. 
Kodinomainen asuminen niin 

pitkään kuin mahdollista takaa 
mielekkään vanhuuden.

Kun 90-luvun alussa tervey-
denhuollon konsulttien  tekemi-
en esitysten pohjalta silloinen  
kunnan rakennustoimikunta 
pyysi tarjoukset palvelutalon 
arkkitehtisuunnittelusta, suun-

Sirkka Kauppinen valottaa hankkeen etenemistä 
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nitteluaikataulu oli  kaavailtu 
1992 vuoden loppuun ja raken-
tamisaikataulu vuodelle 1993. 
Toisin kävi. Kun ensimmäiset 
varsinaiset suunnitelmat val-
mistuivat ja tulivat päätök-
sentekoon, alkoi varsin kiivas 
keskustelu puolesta ja vastaan. 
Keskusteltiin hankkeen tar-
peellisuudesta ja etenkin kus-
tannuksista. Investointihanke 
koettiin liian isoksi ja suuria 
kustannuksia aiheuttavaksi 
kunnan kokoon ja asukasmää-
rään nähden. Valtuustossa  saa-
tiin niukan enemmistön turvin 
päätös rakentamisesta, mutta 
niin kuin muistetaan, ankaran, 
erityisesti kuntalaisten tahol-
ta tulleen vastustuksen takia 
hankkeesta semmoisenaan 
luovuttiin. Otettiin aikalisä, 
neuvoteltiin ryhmien kesken 
ja viimein löydettiin yksimieli-
syys. Näin saneerattiin saaduil-
la läänin avustuksilla ja kunnan 
omalla panostuksella sairaala 
ja samalla rakennettiin palve-
lukeskus - tosin alkuperäisiä 

suunnitelmia merkittävästi 
pienempänä. Tänä päivänä voi 
sanoa, että hyvä näin.

Keskustelu vanhusten pal-
veluasunnoista ei kuitenkaan 
tyrehtynyt siihen. En varmaan 
liioittele, kun sanon että jatkos-
sa vähintään vuosittain talous-
arvion yhteydessä ja investoin-
tiohjelmaa laadittaessa tarve 
palveluasuntojen  rakentami-
seen nousi voimakkaasti esille, 
eikä suinkaan aiheetta. Vanhus-
väestön määrän kasvu tiedostet-
tiin, ennuste on ollut koko ajan 
kasvamaan päin ja kuitenkin 
ympärivuorokautinen valvottu 
asumismuoto puuttui omasta 
kunnasta.              

Vuonna 1999 kunnanhalli-
tus nimesi työryhmän selvittä-
mään palveluasuntojen raken-
tamistarvetta ja vaihtoehtoja. 
Tällöin selvitettiin mm. mah-
dollisuus tyhjillään olevien  ri-
vitaloasuntojen muuttamisesta 
palveluasunnoiksi. Tässä vaih-
toehdossa ongelmiksi ja kus-
tannustekijöiksi muodostuivat 

tilojen epäkäytännöllisyys  ja 
henkilöstöresurssit, mm. yö-
valvonta. Selvityksen tuloksena 
päädyttiin uudisrakennukseen 
palvelukeskuksen ja sairaalan 
yhteyteen taloudellisimpana 
ja toimivimpana  ratkaisuna. 
Mutta ennen kuin  varsinaises-
ti päästiin rakentamaan, tee-
tettiin vielä yhdet selvitykset 
viime valtuustokaudella sekä 
terveyskeskuksen käytön että 
vanhusten hoitomuotojen osal-
ta ja saatiin viimeinkin yksi-
mieliset päätökset valtuustossa 
17.12.2004. asuntojen rakenta-
misesta palvelukeskuksen yh-
teyteen. 

Minulla on usein hankalan 
asian kohdalla tapana sanoa, 
että kyllä asiat loksahtavat 
kohdalleen kun on malttia nii-
den hoidossa. Näin tässäkin 
tapauksessa. Olen varma siitä, 
että nyt valmistunut palvelu-
asuntoratkaisu sinällään, ja kun 
otetaan lisäksi huomioon ko-
konaisuus - terveyskeskuksen 
vuodeosasto ja palvelukeskus 

Hopearannan juhlaan osallistui toistasataa vierasta
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samassa yhteydessä  - ei ole 
ainakaan yhtään huonompi 
kuin se alkuperäinen malli, 
mistä niin kovasti kiisteltiin. 
Nyt valmistuneet tilat on 
suunniteltu tarpeeseen ja ai-
emmin tehdyn mitoituksen 
mukaisiksi. Tätä kautta myös 
terveyskeskuksen vuodeosas-
ton kapasiteettia kyetään yhä 
paremmin käyttämään seu-
tukunnallisesti kuten ollaan 
kuntayhtymän kanssa neuvo-
teltu, mitä tapahtuukin ihan 
kiitettävästi. Myös jatkossa 
koko perusterveydenhuollon 
ja sosiaalipuolen henkilöstön 
toiminta tehostuu, kun ollaan 
ns. saman  katon alla.

Me emme vielä tiedä, mitä 
tulossa oleva kunta- ja palve-
lurakenneuudistus Kivijärven 
kohdalla tulee merkitsemään. 
Sen tiedämme, että muutoksia 
tulee. Yksiköt suurenevat väis-
tämättä ja kaikki muu on kun-
tien kesken käytävien neuvot-
telujen ja sopimusten varassa. 
Mielestäni kuitenkin tulevilla 
uudistuksilla halutaan mahdol-
lisimman kattavasti turvata lä-
hipalvelut myös reuna-alueilla, 
ainakin se on uudistuksen hen-
ki,  joten sitäkin silmälläpitäen 
oli erittäin tärkeä, että saimme 
asunnot rakennettua juuri nyt. 

Meillä oli onni saada tälle 
hankkeelle erittäin hyvä suun-
nittelija, arkkitehtitoimisto 
Jorma Paloranta Ylivieskasta. 
Heidän toimistonsa monipuo-
linen kokemus ja tietämys on 
auttanut rakennustoimikuntaa 
ja päättäjiä tekemään ratkaisuja 
tämän hankkeen eteenpäinvien-
nissä ja myös kustannustehok-
kaasti. Vanha sanonta, hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty, 
pitää paikkansa tässäkin koh-
taa. Myös muut suunnittelijat ja 
urakoitsijat ovat tehneet todella 
hyvää työtä. Työt ovat sujuneet 
suunnitelmien mukaan. Kun-
nan kannalta on tietenkin hieno 
asia, että myös aliurakointia 
saatiin omaan kuntaan. 

Suuri kiitos kuuluu kaikille 
tämän hankkeen toteuttajille, 
teille, jotka olette olleet mukana 
tavalla tai toisella. Nyt voidaan 
todeta, vihdoinkin valmis, ja 
puuttunut porras vanhushuol-
lossa on toteutunut. Tässä yhte-
ydessä voikin hyvällä syyllä on-
nitella perusturvalautakuntaa. 
Kivijärvi voi tämän ratkaisun 

myötä tarjota entistä laaduk-
kaampia sosiaali- ja terveys-
palveluja myös vanhemmalle 
väelle. Meille on muuttanut ja 
toivon mukaan muuttaa vielä 
uusia kuntalaisia, monenikäi-
siä. Tämäkin ratkaisu omalta 
osaltaan tukee kunnan kiinnos-
tavuutta asuinpaikkana. 

Kunnanhallituksen puolesta  
toivotan myös  talon asukkaille 
ja henkilökunnalle  paljon on-
nea ja viihtyisää yhdessäoloa 
uudessa kodissa.

Sirkka Kauppinen
kunnanhallituksen 

puheenjohtaja 

Etukäteistiedoista poiketen ministeri Hyssälä viihtyi Kivijärvellä koko juhlan 
ajan. Kuvassa vas. Anne Kalmari, Liisa Hyssälä erityisavustajineen,
Taina Kokkinen sekä asukas Hopearannasta.

Liisa Leppänen riimitteli juhlassa.



kotiseututyössä 
mukana

kivijärven kuntasiunattua joulua
kivijärven seurakunta

Ihmisen tuleekin aina syvästi
juurtua kotiseutuunsa,

rakastaa hellimmällä 
sukulaisrakkaudella sen paikan

luontoa, jossa hän tuntee 
joka kiven, joka pensaan ja mättään, 

johon nuoruuden muistot häntä sitovat 
ja jossa hän on ystävyydessä kaikkien,

yksin hevosten ja koirienkin kanssa. 
Semmoinen suhde antaa tukea koko

hänen elämälleen, se on lähde, 
josta sitten uhkuu rakkautta 

avarammallekin, kansaan, isänmaahan.

Minna Canth
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Vanhan saunan mietteitä
Pihan reunalla
harmaa sauna
 ajan patinoima,
vuosikymmeniä seisottuaan
monta sukupolvea palveltuaan
 ontuu jo yhdestä nurkastaan.

Muistaa nuoruuttaan
kuinka ahkerasti
 joka lauantai
paljon kylpijöitä
lauteillaan kannatteli
 iloisia ääniä kuulosteli.

Mutta ajat muuttuivat
vuodet kuluivat
 tuli sähkö
saunakin tehtiin
siististi sisätiloihin
 lämpimään.

Ei tarvinnut enää
vettä kantaa
 ei puitakaan,
harmaa sauna unohtui
pihan reunalle
 koivujen katveeseen.

Vaan kerran kesällä
juhannusaattona
 tuli nuori mies
pesi harmaan saunan
kantoi vedet
 kantoi puut.

Lämmitti harmaan saunan
taittoi valkorunkoisesta koivusta
 saunavastan vihreän
hyvälle tuoksuvan
puhui kuin ystävälle
 hyvä sauna unohdettu.

Harmaa sauna
kohensi ryhtiään
 nosti ontuvaa nurkkaansa,
oli aivan liikuttunut
joku sittenkin vielä muisti
 pihan reunalle unohtunutta!

Ajatuksissa saunan porraspuilla 1.7.1994 
Päivi Hakkarainen


