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Aurinko kruunasi sukujuhlat
Sukuseura Pekkarinen vietti suku-
juhliaan lähes sadan sukuseuralaisen
j oukolla viime heinäkuussa Pohjois-
Karjalan Ilomantsissa. Sukujuhla-
päivät aloitettiin lauantaina tulokah-
veilla ja Ilomantsin esittelyllä. Koti-
seuturetki suuntautui Hattuvaaraan,
jossa tutustuttiin Taistelijan taloon.
Linja-autossa oppaat kertoivat I1o-
mantsissa käydyistä taisteluista ja
niistä erikoi spiirteistä, j oita elo itiira-
jan seudussa ilomantsilaisille asuk-
kaille aiheuttaa. Paluumatkalla poi-
kettiin myös Parppeinvaaran Karja-
latalolla.

Sukuj uhlien kokoontumispaikka-
na oli kuntoutuskeskus Pääskynpe-
sä, jossa lauantai-iltana pidettiin seu-
ran vuosikokous. Kokouksen pu-
heenj ohtaj ana toimi Ulla Luukkonen
Joensuusta ja sihteerinä Pentti Pek-
karinen Rautalammilta. Sukuneu-
vosto j atkaa entisessä kokoonpanos-
saan.

Vuosikokouksen yhteydessä seu-
ran sukututkijat Helge ja Lauri Pek-
karinen selvittivät meneillään olevan

tutkimuksen tilaa. Erittäin tärkeänä
he pitivät sitä, että jokaisesta suku-
haarasta saataisiin vastuuhenkilö,
joka kokoaisi ja välittäisi sukuhaa-
ransa sukutietoja tutkijoille. Näin
saataisiin kallisarvoiset tiedot talteen
ja aineistoa tulevia sukukirjoja var-
ten. Kokouksen jälkeen ilta iatkui
vapaamuotoisesti seurustellen j a pis-
tettiinpä sitä jalalla koreastikin. Ka-
surilan Pekkaristen yhtye ihastutti
yleisöä loistavilla Tatu Pekkarisen
musiikkitulkinnoill aan.

Sunnuntaiaamu alkoi kukkalair
teen laskulla sankarihaudoille ja ju-
malanpalveluksella Ilomantsin kir-
kossa. Sunnuntaipäivän sukujuhlan
musiikkitarj onnasta huolehti Kas uri-
lan Pekkaristen ohella paikallisista
mieskuorolaisista koostunut Sarkka-
rit-yhtye. Tervehdyspuheen juhlassa
piti seuran puheenjohtaja Olavi Pek-
karinen ja juhlaesirelmän fil.toht.
Lauri Pekkarinen. Pohjois-Karjalan
asuttamisesta ja alueen Pekkarisista
keftova esitelmä löytyy lyhennettynä
tämän lehden sivulta 6.
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Puheenjohtaian palsta
Viime vuoden lopulla saim-
me Joensuusta surusano-
man sukuseuramme ensim-
mäisen puheenjohtajan,
everstiluutnantti Veikko
Pekkarisen kuolemasta. Kun
Veikosta ja hänen työstään
on toisaalla tässä lehdessä
entisen puheenjohtajamme
Maija Pekkarisen m uistokir-
joitus, tyydyn toteamaan
vain sen, että Veikon panos
oli aivan ratkaiseva suku-
seuramme perustamisessa
vuonna 1979. Hän johdatti
meidät innostuneesti ja soti-
laallisella täsmällisyydellä
su kuseu ratyöhön.

Seuramme tärkein tapah-
tuma viime vuonna oli luon-
nollisesti llomantsissa hei-
näkuussa pidetty sukuj uhla.
Kahtena helteisenä päivänä
saimme nähdä ja kokea
pohjoiskarjalaisen luonnon
ja elämänmenon parhaim-
millaan. Viihtymisestämme
siellä huolehtivat erinomai-
sesti myös ilomantsilaiset
oppaamme lrma ja Teuvo
Strandman. Kiitokset heille
vielä samoin kuin onnistu-
neiden juh lien varsinaisesta
järjestäm isestä vastan neel le
Helena Pekkarinen-Väke-
väiselle. Uskon, että meille

kaikille mukana olleille jäi
näistä päivistä lämpimät ja
mieleenpainuvat muistot.

Kun sukuseuramme yh-
dysside Pekkarinen-lehti il-
mestyy jälleen kesän kyn-
nyksellä, olemme valmis-
tautumassa monin odotuk-
sin kesään. Toivon, että siitä
muodostuisi kalkin puolin
hyvä ja muistorikas myös
sukuseuratyötä ajatellen.
Tämänvuotisen vuosiko-
kouksen pitopaikaksi olem-
me valinneet Lapinlahden.
Kokoonnumme Portaan-
pään kristillisellä kansan-
opistolla lauantaina 17. ke-
säkuuta tässä lehdessä lä-
hemmin esitetyn ohjelman
mukaisesti. Lapinlahti on
myös Pekkaristen asutta-
maa aluetta ja niin kulttuu-
rinsa kuin elinkeinoelämän-
sä puolesta tutustumisen ar-
voinen paikkakunta. Yläsa-
volainen Lapinlahti sopii
näin ollen hyvin Pekkaristen
kokoontumispaikaksi ja
mielenkiintoiseksi kesäisek-
si kotimaan tutustumiskoh-
teeksi.

Sukujuuristaan kiinnos-
tuneilla oli oiva tilaisuus pe-
rehtyä sukututkimukseen

19.-21 .5.95 Turun Messu-
keskuksessa pidetyillä suku-
messuilla. Kolme vuotta sit-
ten järjestetyt ensimmäiset
sukumessut saivat jo hyvän
yleisömenestyksen ja osoit-
tivat, että myös tänä eu-
rooppa laisen yhdentym isen
aikana omien juurien tunte-
minen on tullut meille itse-
kullekin entistä tärkeäm-
mäksi.

Sukuseuratyön yksi tär-
keimmistä lähtökodista on
käytännön sukututkimus-
työn suorittaminen. Näin on
myös meidän seurassamme.
Yhtä tärkeää on työmme
kannalta myös eripuolilla
asuvien ja elävien Pekkaris-
sukuisten tutustumismah-
dollisuuksien edistäminen.
Seurassamme on tilaa juu-
ristaan kii nnostunei I le uuSi l-
Ie jäsenille, yhdistyksemme
käytännön toiminnasta ja
hallinnosta huolta kantavil-
le mutta ennen kaikkea su-
kuseuratyöstä ja sukututki-
muksesta innostuneille ih-
misille. Tervetuloa jouk-
koomme ja jo 17.6.95 Lapin-
lahden vuosikokoukseen.
Olavi Pekkarinen
Kustaantie 38
44500 VIITASAARI
p.946-572 539

Muista jäsenmaksu
Sukuseuran toiminnan kannalta
on välttämätöntä, etteivät seuran
jäsenet unohtaisi maksaa jäsen-
maksujaan. 60 markan jäsen-
maksulla takaat mm. sen, että
Pekkarinen-lehti saapuu sinulle
tulevinakin vuosina. Jäsenmak-
su olisi myös hyvä maksaa ajal-
laan, jotta vältyttäisiin karhulas-
kujen 1ähettämiseltä.

Muutamat ovat toisaalta ih-
metelleet, missä seuran jäsen-
maksulappu viipyy. Jäsenmak-
sut peritään vasta vuoden puoli-
välissä, siliä vuosittaisen jäsen-
maksun suuruus vahvistetaan
aina seuran kesäkokouksessa.
Käytännössä on ainakin se hyvä
puoli, että maksu ei juutu alku-
vuoden laskuruuhkaan.

Uudet jäsenet ovat Pekkaris-
ten sukuseuraan lämpimästi ter-
vetulieita. Seuraan liittyminen
onnistuu maksamalla jäsenmak-
su 60 markkaa (+ vapaaehtoinen
Pekkarinen-lehden tukimaksu
i0 markkaa) Sukuseura Pekkari-
nen ry:n tilille Kesiii-Suomen
Osuuspankkiin. Tilinumero on
552001-26341. Tärkeää on, että
uusi jäsen ilmoittaa laskun vies-
[iosassa nimensä. or,oitteensa ja
syntymäaikansa. Näln posti 1öy-
tyy perille jatkossakin.

Sukuseura Pekkarinen
ry:n jäsenlehti

Nro 6, painos 500 kpl

Jäsenmaksu: 60,-
Tilinumero:
552001-26341

Päätoimittaja:
Hanna-Kaisa
Pekkarinen
Kallentie 12 B

40270 PALOKKA
puh.941-3782336

Toimitus:
sukuneuvosto

Julkaisija:
Sukuseura
Pekkarinen ry

Ladonta/painatus:
Kari Lajaste/
Painovalmiste Ky
Helsinki 1995

Sihteerin nurkka
Viime kesänä perheessäni
vieraili Minnesotasta kotoi-
sin oleva lehtori Adrian Nie-
mi, joka äitinsä puolelta
polveutuu Muurasjärven-
Kivijärven Pekkarisista. Hän
oli erittäin kiinnostunut su-
kujuuristaan. Vai kka Adrian
Niemi on syntynyt Ameri-
kassa eivätkä hänen van-
hempansa osaa suomea,
hän itse puhuu sitä erittäin
hyvin, sillä hänen isoäitinsä
puhui vielä suomea ja sitä
kautta kielen oppi Adrian-
kin.

Myöhemmin syksyllä Ad-
rian Niemi lähetti kokoa-
mansa sukuluettelon omas-
ta suvustaan. Suku I uettelos-
sa on 1551 henkilön nimet
syntymän m ukaisessa järjes-
tyksessä alkaen noin 1650
syntyneestä Klemetti Pek-
karisesta ja päätyen vuonna
1982 syntyneeseen Matiak-
seen (ilmeisesti Kuusanto).

Tietolähteinä hänellä ovat
olleet Sukukirjat ll ja lll,
Hugo Lageströmin ja Tanet
Helgemoen taulut, Allan
.lämbeckin kokoelma sekä
Rautalammin, Viitasaaren,
Kivijärven ja Kannuksen kir-
konkirjojen rnikrotietokor-
tit. Mielenkiintoinen ja an-
toisa luettelo.

Käydessään Adrian Niem i

halusi liittyä sukuseuran jä-
seneksi ja ostaa kaikki jul-
kaistut sukukirjat, vaikka
hänellä oli ne jo tilattuna ja
saatuna ennestäänkin. Jou-
lutervehdyksessään Adrian
Niemi kertoi, että ensi kesä-
nä heinäkuussa pidetään
Minnesotassa, noin 30-40
kilometrin päässä hänen
kotoaan, Pekkaristen suku-
kokous Eemil Antti Pekkari-
sen kotona. Terveiset suku-
kokoukseen ja siellä oleville
Pekkarisille.

Sukukokousta vuosiko-
kouksen merkeissä vietäm-
me mekin - tänä kesänä La-
pinlahdella, Matin ja Liisan
pitäjässä, kesäkuun 17. päi-
vänä. Pakatkaapa itsenne
matkakuntoon ja suunnis-
takaa yhteiseen tapaami-
seen Portaanpään kristilli-
sen opiston suojiin ja mie-
Ienkiintoiselle retkelle La-
pinlahden kansallismaise-
miin ja taidenähtävyyksien
parr r n.

Muistutuksena vielä, hy-
vät sukulaiset, tilatkaa ja
ostakaa sukuseuramme su-
kukirjoja ja sukuviiriämme.
Näitä voitte tilata sukuseu-
ran suku neuvoston jäseni ltä
entisin hinnoin (+ postiku-
lut). Tapaamisiin Lapinlah-
della.
Pentti Pekkarinen
Riihipellontie 14
77700 RAUTALAMPI
p. 979-530 203

)
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Lapinlahti on
elävä taidepitäjä
Pekkaristen sukukokous jiir-
jestetään tänä kesänä 17. kesä-
kuuta Lapinlahdella. Reilun
8000 asukkaan Lapinlahti si-
jaitsee viitostien varrella 60 ki-
lometriä Kuopiosta pohjoiseen
ja 20 kilometriä Iisalmesta ete-
lään. Kokouspaikkana toimiva
Portaanpään kristillinen kan-
sanopisto löytyy kuntakeskuk-
sen etelälaidalta, Onkiveden
rannasta.

Lapinlahti on tunnettu mo-
nista kulttuurinimistään. Mm.
kirjailija Juhani Aho, taiteilUa
Pekka Halonen, kuvanveistäjä
Eemil Halonen ja herännäis-
johtaja Paavo Ruotsalainen
ovat syntyneet Lapinlahdella.
Samojen nimien ympiirille liir
tyvät myös monet kunnan näh-
tävyyksistä: Juhani Ahon syn-
tymäkoti Väärnin pappila, Ee-
mil ja Pekka Halosen syntymä-
kodit sekä Eemil Halosen mu-
seo, jossa on naihtävillä noin

Retkiohjelmassa
Halosen
suurnäyttely

Yksi sukukokouksen koti-
seuturetken kohteista on Ha-
lostenmuseo. Se on taidekes-
kus, joka sisältää Eemil Haio-
sen museon ja taidemuseon.
Kuvanveistäjä Eemil Halosen
museokokoelma on harvinai-
sen suuri ja tämän huomattavan
veistäjän tuotantoa hyvin ku-
vaava.

Lapinlahden sukukokous
osuu sikäli hyvään aikaan, että
taidemuseon puolella on esil1ä
jo ennakkoon paljon huomiota
saanut Pekka Halosen suur-
näyttely. Näyttelyssä on esillä
noin I 20 teosta taiteilijan aktii-
vivuosilta 1 892-i93 1. Näytte-
lyn nimi on "Pekka Haiosen
syntymästä 130 vuotta." Suurin
osa teoksista saadaan ei-.1ulki-
sista kokoelmista, mikä on
mahdollistanut suuren miärän
teosharvinaisuuksia. Yksiryis-
kokoelmien ohella myös eri
taidemuseot ovat lainanneet
Halosen keskeisiä teoksia La-
pinlahdelle. Mm. Budapesrin
kansallismuseosta palaa ensi
kertaa Suomeen "Kivenhak-
kaajat"-teos vuodelta 1 903.

800 ainutlaatuista Eemil j a Art-
tu Halosen alkuperäiskipsiä ja
saviluonnosta. Lapinlahden
taidemuseossa on ensikesänä
esi1lä Pekka Halosen töiden
suurnäytte1y. Paavo Ruotsalai-
sen syntymäpaikkr sijaitsee
Alapitkän Tö1vänniemel1ä ja
herännäisyyden s)nr)yn vai-
kuttanut Telppä:niirrl muisro-
kivineen Nerkoon kylr:sri.

Taiteen ohella Laprnlahdel-
ta 1öytyy myös kaunista luon-
toa. Väisä1änn-räen näköalapai-
kalta aukerr krn:rllismaise-
mana suojeltu näkymä. Autoi-
lijoille maisemanvaihtelua tar-
joaa saalistotie losseineen La-
pinlahdelta Iisalmeen.

Lapinlahtelaiser sanovat
olevansa savolaisen lupsakkai-
taja haluavansa tutustua uusiin
"irnn-reisiin". He toivottavat
vieraat tervetulleiksi viihty-
mään Lapinlahdella pirem-
päänkin.

SUKUSEURA PEKKARINEN r.y.
Sukuseura Pekkarinen r.y.:n sääntömääräi-
nen vuosikokous pidetään Lapinlahdella Por-
taanpään kristillisellä kansanopistolla lauan-
taina 17. päivanä kesäkuuta 1995 kello 1 1 .00.
Kokouksessa käsitelläan sääntöjen määrää-
mät asiat.

Kokouspäivän ohjelma:
10.00 Sukuseurantarjoamattulokahvit
10.30 Opiston esittely
10.45 Tietoja Lapinlahden - Maaningan

Pekkarisista
11.00 VUOSIKOKOUS
12.30 Lounastauko
13.30 Lähtö kotiseuturetkelle

Käynti Väisälänmäen kansallismaisemassa ja
Taidekeskuksessa. Matkalla selostus Lapinla-
den kunnasta. Retken kesto noin 2-2,5 tun-
tia.
Sukuneuvoston kokous pidetään kokouspai-
kal la ilmoitettavana aikana.
Lisätietoja kokouspäivästä saa sukuseuran
sihteeriltä Pentti Pekkariselta puh. 979-
530203.

Lapinlahti elää taiteesta ja taiteelle. Luonnonkauneus ja luovuus lyövät Lapinlahdella kättä. Moni
merkittiivä taideteos on saanut innoituksensa supisuomalaisesta maisemasta, jota ei voi olla ihailematta
kiireisinkään ohikulkija.

Kuopion suunnalta
kokoukseen ja pois
Oletko tulossa sukukokouk-
seen Kuopiosta ja aiot käyttää
julkisia kulkuneuvoja? Lapin-
lahdelle pääset sujuvasti esi-
merkiksi linja-auto11a. Linja-

auton pikavuoro lähtee Kuopi-
osta linja-autoasemalta kello
8.30. Auto pysähtyy Siilinjär-
ve11ä ke1lo 8.45 ja on perillä
Lapinlahdella 9.20. Paluumat-
kan voi tehdäjoko linja-autolla
tai junalla. Linja-auto lähtee

Lapinlahdelta kello 16.55 ja
seuraava 17.55. Pikaiuna No
82 lähtee Lapinlahdelta 17.05.
Mikäli käytät omaa kyytiäsi,
niin Portaanpiiiin kristillinen
kansanopisto löytyy Lapinlah-
den kilkonkylän keskustasta.

3
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Pohjois-Karjala asutettiin eränkäynnillä
Pekkariset Pohjois-Karjalassa 300 vuotta
Tutkijoiden mukaan Pohjois-
Karjala sai ensimmäiset kuiki-
jansa ja vakituiset asukkaansa
pitkän aikaa mannerjäiin sula-
misen jälkeen. Vanhimmat löy-
döt ovat ajalta 3000 vuotta eKr.
eli 5000 vuotra sitten. Nämä
löydöt ovat melkkinä lyhytai-
kaisesta asumisesta, kivikau-
ti:ten ilrmistcn mujoittumi:esta
liistaisille ja kalaisille alueille.
Löydettyjen saviastioiden ko-
ristelun perusteella on päätelty,
että mahdollisesti pysyvääkin
lsutustl orr ulucella ollut noin
2500-2000 vuotta eKr. Maan
kohoamisen takia esinelöydöt
ovut joskus kuukrrnakin vc:irc-
j asta.

Aikaa ennen ajanlaskumrne
alkua, noin 1300 vuotta eKr'. ja
siitä eteenpäin kutsutaan
pronssikaudeksi. Sitä seul'aa-
vaa aikaa nirnitetään rautakau-
cleksi. Pohjois-Karjalassa orr
ollut metalliesinelöytöjä siinä
rrtllSr'in vuhlin, ettei vursinai-
sesta metallikaudesta voida pu-
Itua cnnen kuin nykyisen .rjarr-
laskumme aikana. Jälkikivi-
kuutinen kulttuuri jrtkui rrtur-
kunnassa luultavasti pitkiitin ja
asukkaat siirty ivät kliyttlimilein
todennliköisesti puu- ja luuesi-
neitä toisen esihistoriallisen
vuosituhannen kuluessa. Saat-
taa olla r.riinkin, että ihraston
kyhneneminen johti veiestön
vähenerniseen alueella.

Vaikka Polijois-Karjalan
rautakautiset löydöt ovat vä-
hiiisiii. ei maakunta ollut asu-
nraton. Todennäköisesti maa-
kuntaa asuttivat lappalaiset.
Lappalaisasutuksen häviämi-
nen Pohjois-Kujalasta tapah-
tui nähtävästi pitkän ajan kulu-
essa, osa siirtyi muille alueille
ja osrr väestöstä sulautui sinne
rnuualta ntuuttcneeseen r'äes-
töön.

Erämaa saa asukkaat
Ajanlaskumme ensir.nmäi-

sinä vuosisatoina syntyi Suo-
menlahden eteliipuoleltu siiltl -
neiden kantasuomalaisten
muodostamia asutuskeskuksia
Lounais-Suomeen, Hämee-
seen ja Etelä-Pohjanmaalle.
Väestön pääelinkeinona oli
maanviljelys ja karjanhoito.
Taloudel I i sesti san_qen tärkeä j a

tuottoisa sivuelinkeino oli
errlnkäynti. Majaran. r'isri- jr
siniketun, näädän ja soopelin
nahkat olivat arvokkaita. Erän-
käynti ulottui pohjoisessa Lap-
piin ja idässä Karjalaan, missä
oli liistaisia erämaita.

Karjala oli Länsi-Suomen
tyypillistä eräalueua aina 700-
luvulle asti. Siihen aikaan Ete-
1ä-Kaqala alkoi saada vaki-

naista asutusta. Länsi-Suomen
erilniehiä asettui sinne pysy-
västi asumaan ollakseen 1ä-

hempänä ruotroisia liisiamaira.
Lisäksi Kaljalaan tuli Laato-
kan kaakkoisrannrlla ;a .+fni-
sen seuduilta itäsuomalaisiin
heirnuihin kuuluvaa räestöä.
Läntisetja itäiset heimot kohta-
sir at ja ilmeisesti osittain su-
hutuivat toi.iinss. Näin syntyi

tuntemamme karjaiainen väes-
rö.

Laatokan kapean asutus-
vyöhykkeen takana levisi laaja
erämaa. Tuonne Pohjois-Kar.
jalan ja Lapin korpiin suuntau-
tuivat nyt karjalaisten erairet-
ket. Näitä retkiä seurasi myös
vakinaisen asutuksen leviämi-
nen. Lappalaisasutus siirtyi
pohjoiseen ja osittain sulautui

7
palat

'ovat siirtvneet
v

pois Pohjols-y'
Karialasta. Yksi
poiista kuoli
Ameriikassa
kahden perilli

1:'Y I?ITq'R Viekisså. Petterin
lisakin

Juho s. 181

Ahmovaarassa vuonna 1705 syntyneenTuomas Pekkarisen sukupuuhun on merkitty sukunimeäjatkanei-
den poikien taulut. Tuomas jälkeläisineen löytyy myös Pekkaristen sukukirjasta III. Hänet on luetteloitu
kirjaan numerolla 2. (Piirros Katja Toivanen.)
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uusiin tulokkaisiin. Turkisten
metsästys toi karjalaisille vau-
rautta.

Rajamaiden riitoja
I 200-luvulla Karjalan omis-

tuksesta syntyi kiipailu kleik-
kaiaiskatolisen idän ja rooma-
laiskatolisen 1ännen vä1ille.
Ruotsalaiset valtasivat 1äntisen
Karjalan ja rakensivat valtansa
sekä roomalaiskatolisen oppi n-
sa tueksi Viipurin linnan vuon-
na 1293. Pähkinäsaaren rau-
hassa vuonna 1323 Ruotsi ja
Novgorod jakoivat Karjalan
keskenään. Syntyi läntinen eli
Viipurin Ka{ala ja itäinen eli
Novgorodin Karjala, johon
myös tuolloin vielä melko asu-
maton Pohjois-Karjala kuului.

Kun turkistuotanto väheni ja
kaupankäynti vaikeutui, oli
kaskeamista ja karjanhoitoa ii-
sättävä. Kaskiviljely kehitryi
vähitellen pääelinkeinoksi. Vä-
estö lisääntyi .ja asutus levisi
voimakkaasri Keski- ja Irä-Sa-
von sekä Pohjois-Karjalan erä-
rnaihin.

Novgorod menetti itsenäi-
syytensä i.170-luvulla ja sulau-
tui Moskovaan. Näiltä ajoilta
löytyv n11 ös kirjallista tietoa
Pohjois-Ka1;alan asioista e1i
esihistorillinen aika päätt_yy ja
historiallirien aika a1kaa. Tär.-
kein Käkisalrren Karjaian kes-
kiaikaisen asutusi.risronan 1äh-
de on Vatjan viidenneksen ve-
rokirja vuodelta 1500.

Savolaiset ja oltodoksit teki-
vät hävitys- ja ryöstöretkiä
Pähkinäsaaren rauhan rajalin-
jan vastakkaisille puolille. Ra-
jalinjat muuttuivat Täyssinän
(i595) ja Stolbovan (16i7)
rauhanteoissa. Stolbovan rau-
hassa Venäjä luovutti Ruotsille
Käkisalmen läänin, mihin Poh-
jois-Karjalakin kuului. Ruot-
si oli uskonpuhdistuksessa
omaksunut roomalaiskatolisen
uskonnon tilalle luterilaisuu-
den, joten karjalaisilla oli vero-
jen ja muiden rasitusten iisäksi
vastassa myös vieras uskonto.

Seurauksena oii kapinointia
ja muuttoiiiketä Venäjä11e, vii-
meisin muuttoaalto ns. ruptuu-
risodan jälkeen vuonna 1625.

Rauha toi Pekkariset
Luterilaista väestöä Savosta

ja myös Oulun ympäristöstä
siirtyi Pohjois-Karj alaan. Rup-
tuurisodan jälkeen myös Pek-
kariset katsoivat ajan sopiovak-

si tulla alueelle. Ensin.rmäiset
maininnat Pohjois-Karjalan
Pekkarisista ovat 1670-1uvu1ta
silloisen Pielisjärven piräjän,
nykyisen Juuan pitäjän Ahmo-
vaarasta. Siellä asuivat "popu-
1it", itselliset Tuomas ja Tahvo
Pekkarinen. Mistä Pekkariset
Ahmovaaraan tulivat. siitä ei
o1e varmaa tietoa * luultavasti
Kuopion alueelta Kaaraslah-
desta. Muutkin suunnat ovat
toki mahdollisia, esim. Kurki-
.1oki, missä vuonna 163 1 esiin-
tyi nimi Pecherinen.

Ahmovaaran vel'oluetteloon
Pekkariset ilmestyivät ns. k'ei-
vinaikaan. Pielisjärvi kuului
vuodesta 1651 vuoteen 168i
kreivi Pietari Brahen hallitse-
maan Kajaanin vapaahera-
kuntaan. Olot kehittyivät suo-
tuisasti Pohjois-Karjalassa .ja
Pekkaristen taival alkoi hyvis-
sä merkeissä. Vuoteen 1700
mennessä Pekkaliset olit at
saaneet maata viljeltäväksi ja
oiivat ensin talollisia Pusossa,
sitten myös Ahmovaarassa.

161 1 -17 00 välisenä aikana
Ahmovaarassa .ja Pusossa asui
Pekkarisia 15 henkilöä. Nä1än-
hätäja kulkutaudit olivar taval-
1isia. Isonvihan aikana kolman-
nes Pieiisjär'r,en asukkaista hä-
visi. Ahmovaalan taloluku vä-
heni ruolloin koinresLrtoisre
kahteen je Pu:on krhde:rlois-
ta r.iiteen. Pikkur,ihan aikana
pielis.1äneläiset rannoir.at us-
koili ruurraan \ cnq;n keisrrrn-
nr Elisrberille .1r rapruruirrr
tästä \'alasra i 7-19 tekemäl1ä
uuden valan Ruotsin kunin-
kaal1e. Suomen sodan jälkeen
1808 pielisjärveläiset vannoi-
vat uskoilisuudenvalan Venä-
jän keisarilie. Vuonna 1800
Pohj ois-Karj alassa asui kaikki-
aan 41 Pekkarista, 50 vuotta
myöhemmin 53 ja vuonna
1 900 lähes sata. Kovin runsaas-
ti Pekkarisia ei ole koskaan
Pohjois-Karjalassa asunut,
enimmillään heitä oli vuonna
1957 noin 160 henkeä.

Oheinen artikkeli on lyhen-
nelntci lrruri Pekkarisen llo-
nlarltsin strkuj tlililla p itämcistci
esite lmcistci. Esitelmii pe rustui
useisiin Pohjois-Karjalan
asuttctmista ja historiaa kcisit-
televiin kirjoililn. Aihetta ovat
tutkineet mm. V. Saloheimo,
A.S. Kilpelciinen, A.L. Hintik-
ka,V. Könönen, H. Kirkinen, H.
Kokkonen .ja S. H irvonen.

Veikko Pekkarisen muistolle
Sukuseuramme perustaja-
ja kunniajäsen, everstiluut-
nantti Veikko Pekkarinen
kuoli 28.11.1994 Pohiois-
Karjalan sairaskodissa .låen-
suussa 86-vuotiaana. Hän
syntyi Helsingissä 3.8.1908ja tuli ylioppilaaksi 1930
Helsingin normaalilyseosta.
Veikko suoritti elämänteh-
tävänsä Puolustusvoimien
palveluksessa. Hän kävi ka-
dettikoulun 1932-34 ja
osallistui sekä talvi- että jat-
kosotaan Karjalan Kannak-
sella. Sotien jälkeen hänellä
oli erilaisia koulutus- ja joh-
totehtäviä Kouvolassä jä sit-
temmin Joensuussa. Puolus-
tusvoimista hän erosi täy-
sinpalvelleena 1963. EIäke-
vuosinaan hän osallistui vä-
estönsuojelu- ja pelastus-
palvelutehtäviin Pohjois-
Ka rja lassa.

Veikon aloitteesta perus-
tettiin '1979 Sukuseura pek-
karinen, jonka itseoikeutet-
tuna puheenjohtajana hän
oli ensimmäisen toiminta-
vuoden ajan. Varapuheen-
johtajan tehtäviä hän hoiti
1982-84, jolloin hän luopui
sukuneuvoston jäsenyydes-
tä. Sukuseuran kunniajäse-
neksi hänet valittiin 1985.
Tämänkin jälkeen Veikko
oli innokas osallistuja suku-
seuran kokouksiin, joissa
hän käytti puheenvuoroja
tuoden esiin oman koke-
m uksensa sukuseu ratyössä.
Hänen viimeinen kokouk-
sensa oli Pieksämäellä ke-
sällä 1992. Viime kesän juh-
liin llomantsissa hän ei enää
jaksanut osallistua heiken-
tyneen terveytensä vuoksi.

Jo vuosia ennen sUkuseu-
ran perustamista Veikko oli
kiinnostunut sukututki-
muksesta. Häntä voidaan

pitää Pekkaristen sukututki-
muksen uranuurtajana. Hän
kuului Leppävirran suku-
haaraan, jonka juuret ovat
Vehmersalmella Räsälän ky-
lässä. Hän selvitteli erittäin
ansiokkaasti oman suku-
haaransa vaiheita muunmu-
assa vieraillen kesällä 1977
ja 1978 esi-isiensä synnyinsi-
joilla Leppävirralla ja myös
Vehmersalmella.

Sukuseuran perustami-
sen jälkeen sukututkimus
laajeni myös muita suku-
haaroja koskevaksi. Suku-
tietojen keräämisessä ja nii-
den tallentamisessa Veikol-
la on ollut erittäin suuret
anslot. Sukuseurarr ensim-
mäiseen sukukirjaan vuo-
delta 1 985 hän kirjoitti
omasta Leppävirran suku-
haarastaan historiikin, jota
hän havainnollisti erinomai-
sella sukugrafiikalla. Leppä-
virran sukuhaaran lisäksi
Veikko selvitteli myös Poh-
jois-Karjalan Pekkaristen su-
kujuuria.

Veikko Pekkarisen toi-
mintaa sukuseurassa ja su-
kututkim uksessa leimasi pe-
rusteel lisuus ja järjestelmäl-
lisyys. Kaikkien asiakirjojen
tuli olla sotilaallisessa järjes-
tyksessä, kuten me olemme
voineet hänen jäljiltään to-
deta. Sukuseuratyö ja erityi-
sesti sukututkimus oli Vei-
kolle mieluisa ja innoittava,
mutta pyyteetön harrastus.
Se olkoon velvoittavana esi-
merkkinä myös nykypolven
sukututkijoille ja sukuseu-
ran jäsenille.

Kiitollisina kunnioitam-
me Veikko Pekkarisen muis-
toa ja mittavaa elämäntyö-
tä.
Maija Pekkarinen
Helsinki
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Yanhat veroluettelot ja Pekkaristen juuret
Turun piispa Johannes Geze-
lius vanhempi antoi vuonna
i666 ensimmäiset Turun hiip-
pakuntaa koskevat ohjeet kir-
kon- eli rippikirjojen pitämi-
sestai. Vuoden 1686 kirkkolaki
sääti rippikirjojen pitärnisen
pakolliseksi koko Ruotsin val-
takunnassa. Pian sen jiilkeen
kirkonkirjat tulivat kliyttöön
kaikissa maamme seurakun-
nissa. Nain olinraan koko viies-
tö rnerkirty kirjoihin. sirä ai-
kaisernmultu ajalta sukujuurien
tutkinrinen on huomtltlvasti
vaikeampaa, mutta osill mah-
doll ista vanhojen veroluetteloi-
den avulla.

Vanhin jr ylrtJjlksoisesti
tälle vuosisadalle ulottuva ve-
rotusasiakirja on maakirja.
Maakirja oli luettelo veroa
tuottavista omistuksista. Siinä
ilmoitettiin kylien ja talojen
veroluvut, joiden mukaan vero
kannettiin. Maakirlan pitami-
nen aloitettiin vuonna 1539.
Sen jatkona on nykyinen maa-
rekisteri.

Sukututkinruksen kannalta
tärkein tieto maakirjassa oli
velon rttuks;.rrln i:Snniin nimi.
Henkilön yksilöinrinen maa-
kirjan at,ulla on kuitenkin l.ran-
kalaa ja usein epäluotettavai,r.
Verojen perinnt.in kannalta ei
ollui llit'keii.i. errl rrraakirjrssa
oli isrinnrin nimi oikein. Priti-
asia oli. ettii verot tulivat mak-
setuksi. Kur.r rnaakirja kopioi-
tiin vuosittain edellisen vuoden
maakirjasta, saattoi tapahtua,
että isännän vaihturninen huo-
rnattiin useiden vuosicn rai
jopa vuosikymmenien kulut-
tua.

Veroilla henkikirj oihin
Maaki{an merkitys suku-

tutkimuksen liihdeaineistonu
väheni, kun vuodesta 1635 al-
kaen alettiin periä henkirahaa.
Henkikirjat eli toiselta nirnel-
tään manttaaliluettelot olivat
maakirj oj a laajempia luetteloi-
ta viestösti[, koska niihin ruer-
kittiin kaikki verovelvolliset.
Nriistiikin luetteloista puuttui-
vat kaikki veroa maksamatto-
mat henkilöt, kuten vanhukset,
lapset ja sotilaat. Vunhimmissl
itäsuomrlaisissa henki kirjoissir

ei myöskään mainita vaimon,
henkirahaa maksaneiden per-
heenjäsenten eikä palkollisten
nimiii vaan ainoastaan heidän
lukumääränsä.

Vanhoja veroluetteloita säi-
lytetiiän kansallisarkistossu.
Ne on jaettu kuhteen osaan si-
ten, että vanhinta vuosilta
1540-l63rl olevaa osaa kutsu-
taan nimcllu voudinlilit ja vuo-
silta 1635-1808 olevia vero-
luetteloita nimellä läänintilit.
Ne on miklofilmattu ja ovat su-
kututkijoiden käytettävissä
kansallisarkistossa ja maakun-
ta-arkistoissa.

Kirjoitustapa vaihteli
Etsiuiicssä Pekkaristen ni-

miä veroluetteloista on aluksi
l.ruon.rioitava, että veroluettelot
on laadittu ruotsiksi, ja suoma-
laiset sukunimet on niissä kir-
joitettu luotsinkielisen ärintä-
misasun nlukaistu kirjoitusra-
paa noudattaen. Kun suomalai-
set nirnet on roitu useisSir ta-
pauksissa kirjoittaa useammal-
lukin tar alla riäntämisrsun
muuttumatt&, sukunimi Pekka-
rinen esiintyy iuetteloissa mo-
nenmuotoisena.

S avolai si ster nen-päätteisistä
sukunimistä jätettiin tavallises-
ti ninien kaksi viimeistä kir-
j ainta kirj oittamattil. Sukunimi
Pekkarinen saattoi esiintyä
nuodoissa Peckarin, Päckarin,
Peccarin. Prir-;lIirr sekli sanro-
jen nirr ien en-pliritteisinä rnuo-
toina. 1500- ja 1600-luvuilla,
jolloin srnojen oikeinkirjoitus
ei ollut kaikilta osin vakiintu-
nut, saattoi esiintyä muitakin
Pekku'inen ninren kiljoitustu-
poja sekä myös sukunimen se-
koittumista tai vaihturnista toi-
seen nimeen.

Pekkaristen sukukirja III:n
jol.rdanto-osassa on selvitetty
laaj asti Pekkaristen varhaisim-
pia asuinalueita. Selvityksen
mukaan Pekkarisia on 1550-
luvulta llihtien asunut nykyisen
Mikkeiin läänin alueella Pel-
losnienielLi je muulama vuosi-
kymnren rni öhemrnin nr1 ös

Juvalla ja Vesulahdella. 1550-
luvulla esiintyy Pekkarista
nruistuttavia sukunimiä myös
Viipurin Kar;alassa ja Karialan

kannaksella. Jääskessä on ollut
Lauri Packarinn vuonna 1551
ja Antti Peckerinen vuonna
1 552. Kannaksen Kivennavalla
on vaikuttanut O11i Peckar
vuonna i553. Lappeella on
merkitty papinveroluetteloon
\ uonnc I 558 Hannu Pekanpoi-
kr Peckerinen. Nimiä voita-
neen pitää Pekkarisen varhai-
sempina muotoina.

Karjalassa jo keskiajalla?
Kun Pekkarista muistuttavia

sukunimiä esiintyy laaja1la alu-
eella vemlttain pian ensim-
mäisten maakirjojen laatimi-
sen jälkeen, on ilmeistä, että
samoilla seuduilla on asunut
Pekkarisia aikaisemminkin,
ehkäpä jo keskiajan lopulla.
Sen sijaan Pekkaristen myö-
hemmillä asuinalueilla Keski-
Suomessa. Pohjois-Savossa ja
Pohjoi s-Karj alassa Pekkarisia
ei tuolloin vielä ollut.

Ensimn.räiset tiedot Keski-
Suomen Pekkarisista ovat vuo-
delta I572. Silloin mainituan
n,vkyisen Pihtiputaau Muuras-
jär'r,e11ä asuneen Paavo Pekka-
risen. Pohjois-Savon Pekkari-
sista on tietoja vuodesta 1638
Lihtien, ellei oteta lukuun Ta-
vinsalmen (nykyisen Kuopion)
srkkoluettelossa olevaa epä-
varmaa melkintää vuodelta
i549. Pohjois-Karjalan Pek-
kalisista on tietoja vasta 1670-
luvulta.

Edellä mainitussa sukukir-
jan johdannossa oletetaan. että
Pekkariset ovat saapuneet Vii-
purin Krrjalasta Nlikkelin ym-
pdlistöön ja sieltä siirtyneet
luoteeseen Rautalammille sekä
pohjoiseen Juvalle ja Vesulah-
de1le, mistä he ovat edelleen
I 600-luvun alkupuolella siirty-
neet Tavinsalmelle Kuopiou
ympäristöön. Pohjois-Karjalan
Ahmovaaraan Pekkaristen us-
kotaan tulleen Tavinsalmelta.

"Pikku Pekka-kulta"
Sukunimi Pekkarinen on

saanut alkunsa etunimestä Pek-
kr. llmaistaessa tuttavuutta Iai
hellittelyä on nimi saatettu il-
maista muodossa Pekkari. Tuo
ri-aineksen käyttö on meil1ä
ollut tavallista .jo vanhastaan

niin henkilön- kuin paikanni-
missäkin (Uusi suomalainen
nimikirla, 1988).

Sarnanaikaisesti Pekkaris-
ten kanssa esiintyy Karjalan ja
Suur-Savonkin veloluettelois-
sa vielä nykyisinkin käytössä
olevaa sukunimeä Pekkari
muistuttavia nimiä. Niistä mai-
nittakoon edeilä kenottu Oili
Peckar Kivennavalta, Jriäsken
Sukumasta Per Pekere (1595),
lautamies Per Päkari (1599,
1615-1619), Per Peckeri
(1620), Jöns Persson Päkari
(1621), Jöns Persson Pekarij
(1632), Päckari ja Pekari
(1638), Pellosniemen Halilan
neljänneksestä Oluf ja Madz
Peckari (1607) ja Peckarr.l Ha-
lilan autioluettelossa (1613),
Vesulahden Paukkulan Jokioi-
sissa Lars Peckoli (1610), No-
rolassa Anders Peckar sekä Ve-
suiahden autioluettelossa
Paukkulan neljänneksessä An-
ders ja Nils Peckari.

Lienee ilmeistä, että sukuni-
met Pekkari ja Pekkarinen ovat
samaa alkuperää. Jos olettamus
Pekkalisten rarhaisimmista
asuinpaikoista Viipulin Kalja-
lassa tai ehkä Karjalan kannak-
seilakin on oikea, on niai.rdol-
lista, että hei1lä on alkuaan o1-

lut karjalainen sukunimikin il-
man savolaispe|rii:15 nen-piiä-
tettä eli siis Pekkari. Savolais-
peräinen nen-pääte olisi tullut
nimeen m1'öhemmin Pekkaris-
ten levittä\,t]'essä savolaisten
asuma-alr-ree lle.

Helge Pekkarinen
Helsinki

Ttrle
mukaan

sukuseuraan!

Sukuseurassa
olet yksi
meistä.
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sukututkimus vei Eilan mennessään

ennen kuin anoppi kuoli, Eila
kertoo "uusaikaisessa" avolii-
tossa eläneistä isoisovanhem-
mistaan. Eila Liimattan mu-
kaan mielenkiintoisinta suku-
tutkimuksessa on se, että se
synnyttää halun etsiä koko ajan
vanhempaa tietoa. Seuraavaksi
häntä kiinnosraisi isänsä Köl-

Yiereisen kuvan pikkutyttö täyt-
ti äskettäin 97 vuotta. §yne
Maria Kölhi (edessä) tytärtensä
Paula Wenntrergin (vas.) ja Eila
Liimattan kanssa.

hi-suku. Innokkaana sukusel-
vittäjänä Eila Liimattaila on
myös antaa vinkkejä tuieviin
Pekkalisten sukukirjoihin.

- Olisi mukava saada niihin
oikein paljon valokuvia ja tie-
toa suvun kehittymisestä, mi-
ten kukin on koulutettu ja mitä
kukin ammatikseen tekee.

Hedda (185f-1930) ja Pekka (1853- noin 1925) pekkarinen kuopus-
tyttärensä §yne Marian (s. 1898) kanssa vuonna 1900 otetussa
valokuvassa.

Turkuiainen Eiia Liimatta on
innostunut sukututkin.ruksen
harastaja. Apen tuntematon
tausta pyöräyui liikkeelle in-
non päästä sisä1le yhä vanhem-
paan ja vanhempaan tietoon.
Liimattan suvun lisäksi Eila on
selvittänyt äirinsä tyttönimen,
Pekkalisen, 1ähijuuret. Kiin-
nostus sukututkimukseeen oii
siis puolison isän ansiota.

- Apen tausra oli niin kum-
mallinen. Hän oli jäänyr 1-vuo-
tiaana orvoksi ja eroon sisares-
taan. He tapasivat siskonsa
kanssa vasta aikuisina, Eila
kertoo. Tutkittuaan Liimattan
sukua, Eila huomasi sattumalta
Turun sukumessuilla toisen
Liimattan suvusta tehdvn sel-
vityksen. Kyse oli samasta su-
vusta ja voimat yhdistettiin.
Niin Liimattan suvusta syntyi
paksu sukukirja. Puolison su-
vun selvitryä Eila kiinnostui
äitinsä suvusta.

- Minulle oli jäänyt niin iha-
na kuva ukista. Istun siinä kau-
niina poutapäivänä ukin sylissä
valkoiseksi rapatun omakotita-
lon pihalla, Eila kuvailee ja ih-

nlettelee. miten pienelle lapsel-
le r,oi jäädä niin selkeitä mieli-
kuvia. Sukuselvityksen apuna
Eila Liimatta käytti maakunra-
arkistoa sekä Mipurin lakkau-
tettujen seurakuntien asiakirjo-
ja, joita säilytetään Mikkelissä.
Hankaluuksiakin matkalla sat-
tui: Tuusniemellä kerottiin en-
sin, ettei ukki ole syntynyt siel-
1ä vaan Heinävedeilä. Heinäve-
dellä väitettiin päinvastaista.

- Lopulta sanoin Tuusnie-
men papille, että en lähde pois
ennen kuin ukki löytyy. Niin
pappi penkoi papereita ja siel-
tähän se löytyi, se minun ukki-
ni.

Ukkiaan pidemmätle ei Ei-
lan tarvinnutkaan selvitykses-
sään edetä, sillä Pekka-ukin ai-
empi suku 1öytyi Lauri Pekka-
risen turkimana Pekkaristen
sukukirjasta.

- Ukki ja mummi olivar o1-
Ieet kuorma-aj ureira Viipurissa
ja Pietarissa. IJkin vanhemmat
vihittiin vasta kun lapset olivat
jo isoja. Pappi alvel i. eträ anop-
pi oli niin vihainen, etrei\,ät he
uskaltaneet mennä naimisiin

tyyli on omaperäinen sekoi-
tus tanssimusiikkia ja kan-
sanmusiikkia. Pelimanni-
hen kisten konserttien
oheen ovat viime aikoina
nousseet lähes jokaviikon-
loppuiset ravintolakeikat.
Yhtye ei kuitenkaan aio an-
taa liikaa periksi tanssimu-
siikille, vaan lupaa pitää
oman erikoisen, hieman
melankolisen linjansa jat-
kossa ki n.

Sakari ja Seppo ovat oi-
keastikin Juhon poikia, tai
tarkemmin pcjanpoikia.
lsoisä, Hakalan Jussi oli oi-
kelta nimeltään Juho Pek-
karinen.

Juhonpojilta tulossa levy
Kin n u la la is-ka ustisla ise lta
J uhonpojat-yhtyeeltä i lmes-
Iyy syksylla esikoislevy. Ju-
honpojat on suosittu yhtye
varsinkin Pohjanmaalla ja
länsirann ikolla'. KuusijäseÄi-
sestä yhtyeestä löytyy vain
kaksi sukunimeä: Peltonie-
mi ja Pekkarinen. Kaustislai-
set Peltoniemen veljekset ja
serkukset perustivat yhty-
een parisen kymmentä vuot-
ta sitten. Kinnulalaiset Sa-
kari ja Seppo Pekkarinen
tulivat mukaan vuonna
1984. Veljeksistä Sakari soit-
taa hanuria ja mandoliinia
ja Seppo rumpuja.

Juhonpoikien musiikki-
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Tatun musiikkia saa nyt kasettina

"Kyllä poijat on oikealla
alalla", kommentoitiin
yleisöstä Vilin, Aken ja
Palin esittäessä Tatun
kappaleita Ilomantsin
sukujuhlilla.

Tatu Pekkarisen lauluja esittAvä Pekkariset
-lauluyhtye, r,eljekset Pali, Ake ja Matti
Pekkarinen sekä Vili Pekkarinen. ovat teh-
neet äär.ritteer.r Tatunpäiväkonsertista Juan-
kosken Västinniemessä viime vuoden jou-
lukuussa.

Kasetille on poimittu tusinan verran lau-
luja Tatun tuotannosta mrn. Souvaripoijat,

Miinan ja Kustin häät jaVäliaikainen. Ää-
nite on tehty lähinnä "omaan käyttöön",
yhtyeellä on tarkoitus tehclä myöhelnmin
paremmalla ajalla mittavarrpi kasetti tai
cd-leyy studiossa.

Sukuseuran jäsenet voivat tilata Tatun-
päiväkonserffii-äänirerrä Vililtä puh. 957-
414 205, Akelta 955-170 201 tai Palilta

MYYNTILISTA
Ai kaisem mat su kuselvitykset:
Sukukirja I 40,-i kpl
Sukukirja Il 40,-/kpl
Sukukirja lll 80,-/kpl
Sukukirjat l, ll ja lll
yhteensä 120,-
Sukuviiri marmorijalustalla

200,-
Sukukirjoja ja sukuviirejä voi tilata
Jenny Pekkarinen-Hirveltä, Mylly-
katu 6, 70100 Kuopio tai puhelimit-
se 971-2614 960. Tilauksia voi myös
jättää sukuneuvoston jäsenille.

Sukuseuran jäsenmaksu 60.-/vuosi.
Vapaaehtoi nen Pekkarinen-lehden
tukimaksu 10,-.

919-531 207. Kasetin saa omakustannus-
hintaan 40 markkaa/kpl + postimaksu.

Pekkariset yhtyettä pääsee kuuntele-
maan myös elävänä. Yhtye konsertoi lä-
hinnä Savon alueella, seuraavina konsertti-
paikkoina ovat tulossa Varkaus, Kangas-
niemi, Rautaiampi jaTervo. Tarkempia tie-
toja konser-teista voi kysyä edellä olevista
numeroista.

Entisaian sairaskyyti
Oli kevättalvi vuonna 1944. Se oli

sitä sota-aikaa ja elämänmeno Kinnu-
lassakin sen mukaista. Autot eivät kul-
keneet mihinkään suuntaan, tiet olivat
lumen vuoksi tukossa. Oltiin motissa
siinä mielessä.

Setäni lsto Pekkarinen sairastui sinä
keväänä äkillisesti vatsakipuun, polte
oli kova ja apu kaukana. lston veljet,
joita oli useita, kokoontuivat lston ko-
tia lsolleaholle tuumimaan mitä teh-
dään. Päätös oli, että hevosella vie-
dään Lestijärven kirkolle, sinne kulki
autot ja oli lyhyempi matka kuin Kivi-
järvelle. Nyt olen ihmetellyt mlksi poti-
las piti viedä Seinäjoen aluesairaalaan
saakka, tosin olihan kyllä poikkeustila.

Se oli sunnuntai-iltapäivä. lsto nos-
tettiin laitarekeen makuulleen ja pei-
teltiin hyvin. Joopi-setä ja minä läksim-
me saattamaan. Joopi istui lston vie-
reen, minä olin kuskina. Lähdettiin ls-
ton Vappu-tammalla, joka oli kanta-
massa. Keli oli hyvä. Minä hoputtelin
Vappua juoksemaan. lsto esteli: "Elä
aja juoste, voi pian murtiuttaa." Joopi
iski silmää, että anna mennä vain.

Olijo pimeä kun tulimme Lestin kir-
kolle. Ajoimme poliisille, siinä saimme
hevosen talliin. Poliisi aikoi pitää hevo-
sesta huolta. lstoa ei nostettu reestä,
tiesimme että kohta tulee Kannuksesta
tilattu taksi, ja pian se tulikin. Niin nos-
tettiin potilas auton peräpenkille noja-
asentoon, minä olin vieressä. Poliisitoi-
votti hyvää matkaa. Oli liukas keli ja
tietenkin huonot kesärenkaat. Ei pit-
kään menty kun vinttasi pyörillään ym-
päri, keula oli Lestille päin.

lltamyöhä oli, kun tulimme Kan-
nuksen asemalle ja yöjunalla läksim-
me Seinäjokea kohti. Paareilla kan-
nettiin lsto konduktöörin vaunuun.
Oli siellä muitakin, sotilaita oli paljon.
Siinä maatessa lsto voihkaili. Eräs rou-
va säälien kysyi: "Mistä kaukaa te olet-
te?" Joopi sanoi: "Mutkan takaa."
"Hyrskylänkö?" "Sieltä." Ja siihen ky-
sely jäi.

Pitkä oli se yö. Kukaan meistä kol-
mesta ei nukkunut. Aamun valjetessa
oltiin Seinäjoen asemalla. Joopi laittoi
minut hommaamaan kyytiä, jolla
mentäs sairaalaan. Siihen asemalle
tuli juuri kuorma-auto, minä kerroin
tilanteen mihin pitäs mennä. Kuljetta-
ja sanoi, että se käy. Paarit nostettiin
lavalle. Me Joopin kanssa seisottiin
paarien vieressä ja kuski ajoi sairaalan
pihaan. Paarit miehissä otettiin alas ja
kannettii n sisä I le. Sairaanhoitajat otti-
vat lston huostaansa ja veivät eteen-
päin, meiltä loppui niinkuin huolisiitä
ku ljetu ksesta.

Päivän olimme Seinäjoella, illalla
myöhällä läksi taas yöjuna Kannuk-
seen. Ennen lähtöä kävimme lstoa kat-
somassa. Hänet oli leikattu ja hän voi
aika hyvin. Se oli umpisuolivaiva, joka
oli kerinnyt puhjeta, se vaikutti tilan-
netta huonompaan.

Mentyämme asemalle ja junaan,
vaunussa oli ahdasta. Joopi sanoi, että
lähetään kahtelemaan parempia paik-
koja ja menimme toisen luokan vau-
nuun. Tänne; Joopi sanoi ja rupesim-
me pitkälleen pehmoisille nahkaistui-
mille. Ja unituli. Konduktööri herätte-

li, että mitäs miehiä täällä on. Joopi
selitti, että ollaan väsyksissä niin tul-
tiin tänne. Niin Joopi saijäädä, mutta
minut laittoi kolmanteen Iuokkaan.
OIin silloin 1 7-vuotias.

Aamulla olimme Kannuksessa. Kon-
nari ilmoitti, että juna pysähtyy, mutta
jatkaa välittömästi. Minä laskeuduin
alas muiden mukana ja oottelin mil-
loin Joopi tulee, mutta ei sitä kuulu-
nut. Minä nousin siihen vaunuun, siel-
lä mies nukkui täysin. Minä herättele-
mään. Samalla juna vislasi ja lähti,
myö jeätiin vaunuun. Ei meille kuiten-
kaan tullut suru puseroon, minä ky-
syin mihin myö nyt männää ja Joopi
sanoi, että en minä tiijä. Sitten tuli
sama konduktööri, myö valitettiin mi-
ten kävi. Hän sanoi: "Juna pysähtyy
Sievissä, jääkää siinä pois. Kohta tulee
toinen juna, jolla pääsette Kannuk-
seen."

Ja niinhän myö peästiin, Asemalla
oli Harjulan llmari. Hän ajoi autolla
Kinnulan osuuskaupan tavaraa Lesti-
järven kirkolle ja siinä kyydissä mekin
pääsimme tulemaan. Poliisilla selvi-
timme asiat, Vappu reen eteen ja Kin-
nulaa kohden. OIi myöhä kun olimme
lsolla-aholla, jossa Siiri lruolissaan
odotti mitä kuuluu. Kerroirnme kuin-
ka kaikki on hyvin. Sitten läksimme
hiihtämään kotiamme kohti. Matkaa
oli muutama kilometri, olirnme väsy-
neitä.

Kun kartasta katsoo, niin kyllä myö
mäntiin mutkan kautta Seinäjoel le.

Eino Pekkarinen
Jyväskylä


