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Osa 1: Ennen

Kuusikymmentä vuotta sitten, vuonna 1951, alkoi Helsingin Seurasaaressa
kolista, kun Karjalan Sivistysseura käynnisti karjalaisen kyykän elvytystyön.
Seurasaaressa kyykkää on isketty yhtämittaisesti siitä alkaen. Vuosi 1951 oli
kuin tiimalasin kapea kohta, sen jälkeen peli on levinnyt koko maahan ja
rajojen ulkopuolellekin ja ennen tuota vuotta pelillä oli rikas historiansa
Karjalassa. Pelin elvytystyöhön osallistui useita henkilöitä, keskeisiä olivat
Karjalan Sivistysseuran entinen puheenjohtaja Boris Karppela, jonka
syntymästä tuli kuluneeksi täydet sata vuotta 24.7.2010 ja seuran pitkäaikainen
rahastonhoitaja Kosti Pamilo, jonka syntymästä on sata vuotta 11.2.2012.
Näiden merkkivuosien johdosta on hyvä kerrata kyykän historiaa ja nykytilaa
kunnianosoituksena kaikille niille, jotka ovat omalta osaltaan edistäneet tämän
perinteisen karjalaispelin elvyttämistä ja kehittämistä.



Kyykän keskeinen elvyttäjä Boris Karppela iskee

Kyykän varhaisemmasta historiasta

Koulun laulukirjoista ja karjalaiskuorojen ohjelmistosta monille on tuttu
Vuokkiniemen Kivijärvestä lähteneen Iivo Marttisen ja Kontokin
Kenttijärvestä kotoisin olevan Matti Väisäsen vuonna 1919 sanoittama Vienan
Karjalaisen laulu ”Karjalan termäsilľ kun lapsena leikin, kyykkiä, keiloja kisaellen”.
Heidän pyynnöstään Oskar Merikanto sävelsi sen muutamassa viikossa ja
Uhtuan maakuntapäivillä vuonna 1920 sitä laulettiin ponnekkaasti. Moni on
sitä myöhemmin laulanut tuntematta tarkemmin pelejä, joita laulussa kisattiin.
Varhaisimmat kuvaukset kyykkäpelistä ovat I.K.Inhalta, joka teoksessaan
Kalevalan laulumailta vuodelta 1911 kuvaa peliä niin sanoin kuin kuvin. Hän
valokuvasi peliä Vienassa, Luvajärven kylässä vuonna 1894 ja antaa tarkan
kuvauksen pelin kulusta. Inhalle kerrottiin, että peliä kisattiin kaikissa
lähialueiden kylissä, mutta ilmeisesti peli oli parhaiten säilynyt syrjäisillä kylillä.
Miikkula Huovinen Suomussalmen Hietajärveltä muisteli ”šitä oli joka pieneššä



kyläššä omituińi kyykkämoa, ta vielä toiśiśta pienemmiśtä kyliśtä kerävyttih sinne
yksihki”.

Inhan kuvauksessa kylän miehet, isäntiä kaikki, kerääntyivät pelaamaan
tasaiselle kedolle. Isäni puolestaan muisteli, että lapsuudenkylässään Porajärven
Pälväjärvellä 1910-luvun lopussa miehet kokoontuivat pelaamaan tasaisella ja
kovalla rantahietikolla. Boris Karppela on puolestaan muistellut Karjalan
Heimossa seuraavasti: ”Ne meistä, jotka ovat syntyneet ikiomassa Koti-Karjalassa,
eivät unohda koskaan pyhä- ja praasniekkapäivien mukaansatempaavaa urheiluleikkiä.
Kyykkää löivät vakaat partasuu-urohot ja starikat, parhaassa iässä olevat brihat ja vieläpä
pikoipikkaraiset brihatsutkin.” ja ”Kuvittelen, että suurempien karjalaisten pogostojen ja
hierujen kujasilla suurempina pyhinä kuten Jyrkin päivänä, Iivanan päivänä, Illanpäivänä
ja vieläpä Petrunpäivänäkin miehiset miehet iskivät ja iskivät lujaan ei ainoastaan oman
kylän mestaruudesta vaan kylien välisistä mestaruuksista, vieläpä karjalaisten
heimokuntien mestaruuksistakin.” Miikkula Huovinen kertoili edelleen, kuinka
”Akollahe ympärillä varsinki Tuľľińńiemellä oli se Kyykkäkankas sanottih, ńimeltäh, ńi
siih sitä keräyty kun suuri kylä ńin siin oli aivan satoja henkie aina pyhänä peänä, kesällä.
Sielä lyötih kyykkeä.” Kyykkä oli vielä voimissaan.

Kyykkä on vanha kyläpeli, jota on varmuudella pelattu laajalla alueella
Karjalassa, Venäjällä ja Itämeren ympäristössä. Pelinä se kuuluu niihin, joissa
sauvoin tai palloin heitetään tarkkuutta ja joita on pelattu maailman kaikilla
kolkilla. Mutta Karjalassa pelille on kehittynyt omaleimainen muotonsa, joka
on säilynyt meille. Venäjällä pelataan periaatteessa samaa peliä nimellä gorodki.
Internet-sivuilta löytyy tietoja, joiden mukaan Pietari Suuri (1672-1725) olisi
aikanaan pelannut gorodkia. Vanhojen valokuvien perusteella, suunnilleen
samoilta ajoilta kun Inha kuvasi peliä Vienassa, sitä on pelattu Venäjällä paitsi
kyläpelinä myös varuskunnissa ja herrasväen kartanoissa. Pelaajina voi
tunnistaa niin Leo Tolstoin (1828-1910), Maksim Gorkin (1868 - 1936), Josef



Stalinin kuin Ivan Pavlovin (1849-1936). Valokuvasta katsottuna Stalinin
pelityyli oli hyvin jäykkä ja joustamaton.

Leo Tolstoi ei merkittävästä tuotannostaan huolimatta saanut kirjallisuuden
Nobel-palkintoa, mutta Ivan Pavlov oli yksi ensimmäisiä lääketieteen
nobelisteja vuonna 1904. Hänet tunnetaan yleisesti koirilla tekemistään
ehdollistamiskokeista, ns. Pavlovin koirista. Pavlovin pelityyliä saattoi katsella
Suomen televisiossa hiljattain esitetyssä Neuvostoliiton tiedettä esitelleessä
ohjelmassa, mutta hänen vaikutuksensa kyykkäpeliin ovat mutkan kautta
monipuolisemmatkin. Kyykän elvyttäjä Boris Karppela asui lapsena Pietarissa,
jossa hänen isällään oli kauppahuone. Boris oli lapsena hieman heiveröinen ja
vanhemmat veivät hänet lääkärille – lääkärinä oli Ivan Pavlov. Pavlov kehotti
vanhempia toimittamaan Boris maalaisympäristöön voimistumaan ja hänet
lähetettiin sukulaisiin Munjärven Suopohjan lyydiläiskylään. Tuli vallankumous,
vanhemmat pakenivat Pietarista Suomeen ja Boris jäi rajan taakse Munjärvelle.
Isä värväsi partion hakemaan poikaa Suomeen ja hakumatka onnistui.
Myöhemmin Boris muisteli, ettei vallankumous pojan elämässä näkynyt juuri
muuten, kuin että koulussa ensimmäisenä vuonna laulettiin ’Jumala varjele
tsaaria’ ja toisena vuonna kansainvälistä. Munjärvellä hän ehti myös tutustua
kyykkään.

Kyykän nimistä

Nimi kyykkä (tai kyykki) on Karjalan kielen sanakirjan mukaan tunnettu
etenkin Vienassa mutta myös etelämpänä Suojärvellä. Uhtualla ja Hietajärvellä
kisattih kyykkiä tai kyykkeä, ja Tunkualla tunnettiin kyykkäh kizoanda. Vienassa
pelistä on myös käytetty nimeä keila, mikä esiintyy myös Vienan Karjalaisen
laulussa. Venäjällä pelatun gorodkin nimi tulee venäjän sanasta gorod eli linna
tai kaupunki. josta Karjalan Kannaksen linnapeli on suora käännös.
Venäjänkielisestä nimestä voisi olla peräisin myös Itä-Karjalassa tunnettu nimi



kuri (tai guri, kuŕoi), jota on myös käytetty polttopallon kaltaisesta pelistä. Siinä
missä nimitys kyykkä on tarkoittanut heiton kohteina olevia palikoita eli keiloja,
kuri on tarkoittanut heittämisessä käytettyä karttua eli sauvaa.

Itä-Karjalassa, ainakin Säämäjärvellä ja Vitelessä, kyykistä eli keiloista on
käytetty myös nimeä kruukka (tai kriukka). Karjalan kielen sanakirjaan on
Säämäjärveltä saatu pelin hyvä kuvaus: ”Kŕuukat pystetäh, kymmene yhtel tšural,
kymmene toizel, kaks_askeldu väľie, pystöilleh, riävylleh poikki juamas, sit kolme askeldu
iellehpäi tšeri, sit tiähtet tšuran toizen, mis kohtie pidäy lykätä. Ezmäi toizes skonah
lykätäh puaľikal da tšeris piäľitsi. K_ei kŕuukad tšeris piäľitši mennä ga sid jiähäh
akakse. Toine tšura yhtenjytyi. Ken voittau, selläd ottau toizez: yks_on ńeľľin kyńńim
muaz, toine selläz ajau, puaľikal lykkeäy akkoi piäľitši tšeriz.” (avainsanoja: juama =
tie, tšeri = raja tai pesä, tšura = puoli). Heittosauva puolestaan on ollut
kŕuukkapoalikka. Muutoin sana kruukka on tarkoittanut paakkua tai koukkua.

Pelin tuottama ääni on varmaan antanut pelille Salmissa ja Suojärvellä käytetyn
nimen koljoi (tai koľľoi), joka on myös tarkoittanut pelissä käytettyjä kyykkiä.
Suojärvellä peli on otettu tosissaan, koska sieltä on kirjattu muistiin toteamus:
”ennem pyhätpäivät koľľoih loškotettih kizattih, kai oľi muškoil käet kibiet”.
Kyykkämestari Pekka Mirola puolestaan muisteli suojärveläisen isännän
selitystä: ”Kyntie muota katso maltamme, kirjuo lugie tuos emmo malta, kollöida kishata,
sitä tuos maltammo”. Inkerissä peli on tunnettu nimellä poppi ja Ruotsin
inkeriläisillä toimii edelleen oma poppiliittonsa peliä edistämässä. Tunkualla ja
Ilomantsissa kyykkäkeilasta on sanakirjan mukaan yleisemminkin käytetty
nimeä pappi. Kun kyykkiä heitetään kartuilla eli sauvoilla ulos peliruudusta,
rajoille jääneet kyykät nostetaan pystyyn papeiksi. Tämä nimitys on siten
yleistynyt paikoin koko pelin nimeksi. Virossa on puhuttu linnamängistä tai
maan eteläosissa kurnilöömisestä. Pohjoisessa myös koltat ovat tunteneet
kyykkäpelin.



Kyykkä so�en välisenä aikana

Venäjän vallankumouksen ja Suomen itsenäistymisen jälkeen itärajan yli siirtyi
Suomen puolelle parikymmentä tuhatta Karjalan pakolaista. Jo heitä ennen
maahan oli asettunut monia laukkukauppiaita, jotka olivat perustaneet pysyviä
maakauppoja. Pakolaiset ottivat kyykkäpelin ohjelmaansa ja sitä pelattiin 1930-
luvulla myös Karjalan Sivistysseuran kesäjuhlilla. Karjalan Heimon vanhoista
numeroista löytyy näiltä ajoilta kuvia, joissa muiden mukana pelaavat seuran
entinen puheenjohtaja Ville Mattinen (pj 1936-1953) ja hallituksen
pitkäaikainen jäsen, varapuheenjohtaja ja sihteeri Wasili Keynäs (eri
luottamustehtävissä 1932-1935 ja 1938-1957). Wasili Keynäs oli aikanaan
monipuolinen karjalainen vaikuttaja ja toimi 1920-luvulla Karjalan
Väliaikaisessa Hallituksessa sekä Karjalan Keskushallituksessa ja sen
asettamassa Karjalan Ulkomaisessa Valtuuskunnassa. Vuonna 1926 hän myös
sai ensimmäisen palkinnon kyykänlyönnissä Karjalan pakolaisten kesäkisoissa
Jyväskylässä, jossa erityisesti lieksalaiset pelaajat olivat vahvasti mukana.

Muita Karjalan Heimossa julkaistuja kuvia on Karjalan pakolaisten juhlilta
Kotkasta vuonna 1934, Ähtäristä Sirkeisen kauppatalon pihamaalta vuonna
1926 ja Lavansaaresta niinikään vuonna 1926 (pelaamassa Akseli Mulli, Viljo
Saarinen, Uuno ja Arvo Tolsa sekä Väinö Suursoho).

Sotien välisenä aikana Karjalakerhot pitivät jonkin aikaa peliä ohjelmassaan ja
siten Suomeen haettu Boris Karppelakin päätyi sen pariin Suojärvellä, joskin
hän oli tutustunut peliin jo Munjärvellä ollessaan. Viime sotien aikana hän
kertoi kyykkää pelatun joutoaikoina myös rintamalla. Välineiltä ei paljon
vaadittu. Isänikin muisteli lapsuudestaan, että pikkupojan tultua kentän laidalle,
isännät yksinkertaisesti katkaisivat riukuaidasta sopivan mittaisen pätkän
heittosauvaksi. Karjalaisten pelitoimintaa sotien välisenä aikana hoitanut



Kisakomitea alkoi kuitenkin keskittyä muihin urheilumuotoihin ja
kyykkäinnostus hiipui.



Osa 2: Eilen

Elvytys alkaa 1951

Kun sodanjälkeinen aika hajotti karjalaiset evakot kuin akanat tuuleen, katsoi
Boris Karppela, että niissä oloissa ei voi löytyä parempaa yhdessäolon muotoa
kuin kyykkäpeli, jolla on vahvat perinteet. Pontimena olivat Inhan kuvaukset
sekä Wasili Keynään ja KSS:n osoittama kiinnostus. Boriksen sanoin ”Kansa,
joka ei vaali omia perinteitään, on kelvoton.” Tuekseen hän sai Karjalan
Sivistysseuran uuden jäsentoimikunnan, joka kehitteli uusia toimintamuotoja.
Kesän harjoitusten jälkeen ensimmäisessä tosikoitoksessa vuonna 1951
vastakkain olivat KSS:n tulevien puheenjohtajien johtamat joukkueet, Aleksi
Lahelman (pj 1953-1961) johtama Vienan ja Boris Karppelan (pj 1961-1983)
johtama Aunuksen joukkue. Pelipaikaksi valittiin Helsingin Seurasaaren
juhlakenttä ja yleisöä oli kymmenittäin. Aunus vei voiton ja voittajien nimet
kaiverrettiin hopealaattaan, joka kiinnitettiin kiertopalkintona kulkevaan
sauvaan. Ensimmäisinä siihen saivat nimensä Aleksi Kurkimo (Rukajärvi),
Mikko Parosalmi (Vieljärvi), Simo Askola (Repola) ja Boris Karppela.
Kunniasauvasta on yhtäjaksoisesti oteltu joka vuosi ja vuonna 2010 siihen
kiinnitettiin 60. nimilaatta.

Kyykkä vakiintui nopeasti Seurasaareen ja pelaajiksi tuli runsaasti etenkin
luovutetun Karjalan alueelta, erityisesti Salmista, Suojärveltä ja Impilahdesta
siirtyneitä evakkoja. Aluksi pelattiin torstai-iltaisin, mutta innostuksen myötä
pelikerrat lisääntyivät niin että 60-luvulle siirryttäessä Seurasaaressa kolisi



neljänä päivänä viikossa (tiistai, torstai, lauantai ja sunnuntai).
Kunniasauvakilpailuissa KSS:n naistoimikunta palkitsi pelaajat myös maittavilla
piirailla ja kyykkäkauden päättäjäisiä vietettiin ravintola Kestikartanossa
kymmenien osallistujien voimin. Kyykkä on perinteinen joukkueiden välinen
peli. KSS:n entinen puheenjohtaja, kauppaneuvos Ville Mattinen lahjoitti peliin
palkinnoksi saapashousut, toimihan hän vaatetusteollisuuden piirissä.
Kertoman mukaan tämä palkinto innoitti kehittämään henkilökohtaisen
pelimuodon, johon housut sopivat palkinnoksi. Vuonna 1955 järjestettyyn
kilpailuun osallistui nelisenkymmentä pelaajaa ja housut voitti itselleen
salmilainen Heikki Judin. Edellisenä vuonna oli jo valittu ensi kertaa paras
pelaaja, suojärveläinen Viktor Poravaara, mutta valinta tapahtui ilmeisesti
joukkuepelissä uloslyötyjen kyykkien perusteella.

Kyykkätoimintaa alkoi Seurasaaressa vetää Kosti Pamilo, joka myös laati
viralliset säännöt niin joukkuepelille kuin uudelle henkilökohtaiselle
pelimuodollekin. Molemmat keskeiset henkilöt, Boris Karppela ja Kosti
Pamilo, tunsivat pelin jo lapsuudestaan Itä-Karjalasta, jossa kumpikin asui rajan
Venäjän puolella Suomen itsenäistymisen jälkeen. Kun Boris ja Kosti
myöhemmin siirtyivät sivuun, vastuun Seurasaaren kyykkätoiminnasta ottivat
Paavo Rahikainen ja Oskari Toivokainen.

Seurasaaren juhlakenttä vakiintui pelipaikaksi, jossa kyykkää iskettiin
kesäkautena, keväästä syksyyn. Pian pelaajat kuitenkin havahtuivat siihen, että
kyykkä sopii erinomaisesti myös talvella pelattavaksi. Helsingin Kaisaniemen
luistinradalla pidettiin näytöspeli 1960 ja Seurasaaressa ryhdyttiin pelaamaan
säännöllisesti talvisina viikonloppuina. Aivan uusi oivallus talvinen kyykkä ei
ollut, sillä T.H. Itkonen on kuvannut jo 1930-luvulla, kuinka koltat hakkasivat
kyykkäkenttänsä rajat lumeen. Monet aikakauslehdet kävivät kuvaamassa ja
kirjoittamassa kyykästä ja televisiokin oli jo varhain tekemässä ohjelmaa.



Yleisradion ja Seura-lehden haasteottelussa kunnostautuivat tutut hahmot:
Teija Sopanen, Aarre Elo, Matti Kuusla. Pekka Tiilikainenkin kävi selostamassa
peliä.

Perinnepeli sopi mainiosti Seurasaaren ulkomuseon yhteyteen. Museotoimintaa
hoitava Seurasaari-säätiö järjesti myös saaren suuret juhannusjuhlat ja kyykkä
liitettiin juhlien ohjelmaan. Kun KSS oli aktiivisesti vaikuttamassa Ruotsin
suomalaisen ortodoksisen seurakunnan perustamiseen, luotiin hyvät suhteet
myös Ruotsin karjalaisjärjestöihin ja Seurasaaressa alettiin juhannusjuhlien
yhteydessä pelata Suomen ja Ruotsin epävirallisia maaotteluja. Peli kisattiin
ennen varsinaisen pääjuhlan alkua, mutta tuloksen kuulutus ja palkintojen jako
tapahtui juhlien tuhatpäisen yleisön edessä. Helsingin kaupungin urheilu- ja
retkeilytoimisto luovutti kiertopalkinnoksi Seurasaari-haarikan Joskus
pääjuhlan yhteydessä pidettiin myös näytöspeli, eikä kyykällä vastaavaa
yleisömenestystä liene ollut sitä ennen eikä sen jälkeenkään. Vastavuoroisesti
Helsingistä tehtiin keväisin pelimatkoja Ruotsiin ja vähitellen mukaan tuli
pelaajia Helsingin ulkopuoleltakin.

Peli leviää

Kyykkä ei suinkaan ollut karjalaisille tuntematon peli, vaan monet muistivat sitä
kotipuolessa ainakin joskus pelatun ja pelasivathan erityisesti vienalaiset sitä 30-
luvulla Suomessa. Vielä sotien jälkeenkin Suomussalmen vienalaisalueilla
harrastettiin kyykän peluuta. Siten pelin levittäminen koko maahan alkoi sujua
hyvin. Karjalan Liitto otti kyykän kesäjuhliensa ohjelmaan ensin näytöspelina ja
vuonna 1962 pidettiin Liiton juhlilla Hämeenlinnassa ensimmäiset joukkueiden
kansalliset mestaruuskilpailut, jotka voitti Karjalan Sivistysseuran joukkue.

Vuosien 1963 ja -64 taitteessa Karjalan Sivistysseura ja Karjalan Liitto sopivat
yhteisestä kyykkävaltuuskunnasta, jonka tehtävänä oli pelin levittäminen ja



kehittäminen. Valtuuskuntaan kuuluivat KSS:sta Boris Karppela ja Kosti
Pamilo ja Karjalan Liitosta pääsihteeri Simo Härkönen ja järjestösihteeri Reino
Joenpolvi (myöhemmin Paavo Suoninen). Käytännössä asia hoidettiin siten,
että Karppela ja Pamilo kiersivät talkootyönä maata, järjestivät näytöspelejä ja
pitivät kyykkätuomarikursseja, joilla käytiin läpi pelin sääntöjä. Oma
kyykkätuomarikorttini on vuodelta 1970 järjestysnumeronaan 194. Kursseja
pidettiin lähes 40 kertaa eri paikkakunnilla ja tuomarikortteja kirjoitettiin 560.

Joukkueiden mestaruuskilpailut pidetään edelleen Karjalan Liiton kesäjuhlien
yhteydessä, ja tavoiteltavina ovat olleet mm. Ville Mattisen ja Sakari Mattisen
lahjoittamat kiertopalkinnot. Ensimmäiset valtakunnalliset henkilökohtaisen
pelimuodon mestaruuskilpailut pidettiin 1964 Espoon Otahallissa, koska
haluttiin varmistua siitä, ettei huono sää pääse pilaamaan kisoja. Ensimmäinen
Suomen mestari oli Helsingin Suojärveläisiä edustanut Niilo Prähky. Sittemmin
pelit on pidetty ulkosalla ja hallikisoja on järjestetty lähinnä talviaikaan.

Seurasaari kuului myös tasavallan presidentti Urho Kekkosen
ulkoilumaastoihin ja hän oli tuttu näky kyykkäkentän reunalla. Useamman
kerran hän myös osallistui peliin ja urheilullisena henkilönä pelasikin hyvin.
Eräänä itsenäisyyspäivänä säätä uhmaavat pelaajat kuulivat räntäsateessa tutun
äänen kysyvän, voisiko tällaisena isänmaallisena merkkipäivänä osallistua
kansallispeliin. Sehän sopi. Urkkia varoiteltiin väsyttämästä kättä, jotta se kestää
illan tervehtimiset, mutta hän vakuutti pelaamisen olevan vain hyvää
harjoitusta. Kekkoselle lahjoitettiin myös Nurmeksessa asuvan suojärveläisen
Vilho Karhun valmistamat omat pelisauvat. Vastaavasti Kekkonen lahjoitti
vuonna 1968 komean hopeapokaalin kiertopalkinnoksi. Kilpailumuodon
valinnan ja palkintosääntöjen vahvistamisen hän jätti KSS:n kyykkäkerhon
tehtäväksi. Palkinnosta tehtiin valtakunnallinen ja se laitettiin Karjalan Liiton
piirien mestarijoukkueiden kilpailtavaksi. Ensimmäisissä kilpailuissa tasavallan



presidentti kävi itseoikeutetusti heittämässä avausheiton. Presidentti teki myös
aloitteen uuden kyykkäkentän rakentamisesta Seurasaareen, juhlakentän
viereen. Tämä nykyinen kenttä on erikseen merkitty saaren opastauluihin ja
tekee osaltaan tunnetuksi karjalaista perinnettä.

Karjalan Sivistysseuran kyykkämiehet lahjoittivat
kyykkäsauvat presidentti Kekkoselle vuonna 1974

Kyykkävaltuuskuntaa laajennettiin 70-luvulla kattamaan muita paikkakuntia ja
vuonna 1984 perustettiin Karjalainen Kyykkäliitto, joka otti karjalaisen
kyykkävaltuuskunnan tehtävät ja alkoi hoitaa valtakunnallista ja kansainvälistä
toimintaa. Liitto rekisteröitiin virallisesti 1986 ja vuonna 1993 nimi muutettiin
Suomen Kyykkäliitoksi. Liitto on yksi urheilun kattojärjestön Suomen Liikunta
ja Urheilu jäsenliitoista. Kyykkäliiton lisäksi kyykkää pelataan aktiivisesti useissa
karjalaisseuroissa ympäri maata ja Karjalan Liiton piireillä on omia
mestaruuskilpailujaan.



Yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa kyykkää pelailtiin jo 1960-luvulla etenkin
Helsingin yliopiston Karjalaisessa ja Viipurilaisessa osakunnassa. Myöhemmin
opiskelijat alkoivat järjestää keskinäisiä turnajaisiaan ja vuosittain Tampereella
pelataan kyykän akateemiset maailmanmestaruuskilpailut. Eräillä
yliopistopaikkakunnilla pelitoiminta on erittäin vilkasta ja kuuluu uusien
opiskelijoiden pakollisiin suorituksiin. Esimerkiksi Oulun yliopistossa pelaajia
on useita satoja.

Monet kyykkäseurat järjestävät erilaisia näytöspelejä ja pyynnöstä
pelitilaisuuksia yhteisöille ja yrityksille. Esimerkiksi syyskuun alussa pidettävillä
Oulupäivillä Oulun karjalaiset on jo useana vuonna haastanut paikallisen
kotiseutujoukkueen, joka on innolla osallistunut kaupunginjohtajan ja
yliopiston rehtorin johdolla tapahtumaan. Kyykkä kerää edelleen uusia
innostuneita harrastajia.

Pelin kulku

Kyykän perinteinen pelimuoto on joukkueiden välinen kisa. Pelikenttä on
tasainen alue, johon piirretään kaksi peliruutua. Nykyisin ruutujen sivu on viisi
metriä ja välimatka kymmenen metriä. Naisten ja nuorten pelissä mitat ovat
hieman pienemmät. Kyykät ovat pyöreästä puusta sahattuja keiloja,
halkaisijaltaan 7-8 senttiä ja korkeudeltaan 10 senttiä. Ne asetetaan konaksi
pystyyn peliruudun eturajalle siten, että kaksi on aina päällekkäin ja tällaisia
pareja tulee riviin kaksikymmentä. Vuokkiniemellä pelin pystytyksestä on
merkitty muistiin, että ”ne oli kyykit šemmoset voakšam pituot, ne šiitä laťjattih ne
kyykit šemmoseh näir rinnakkah”. Inhan kuvauksen mukaan peliruutujen mitta oli
kolme heittosauvan eli paalikan pituutta ja välimatka viisi syltä. Inha mainitsi
peliruutua kutsutun konoksi ja jos pelaajia oli enemmän, kyykkiä laitettiin
enemmän ja kono tehtiin isommaksi.



Peli kulkee siten, että joukkueet oman peliruutunsa rajoilta heittämällä yrittävät
sauvoillaan osua vastakkaisessa ruudussa oleviin kyykkiin siten, että ne
lennähtävät ulos ruudusta. Jokaisella pelaajalla on kaksi sauvaa, ja kun
ensimmäinen joukkue on kaikki sauvansa heittänyt, vastaa toinen joukkue
samalla tavalla. Jos pelaajia ei ole tasamäärä, ylimääräinen pelaaja voi heittää
kummallakin puolella kukkona eli vuorokurkena. Pelin aloitus tapahtuu
peliruudun takarajalta eli matka kohteena oleviin kyykkiin on kaikkiaan 15
metriä. Kun ensimmäinen kyykkä on saatu ruudusta ulos, jatketaan eturajalta
eli kymmenen metrin etäisyydeltä.

Heittämisessä käytetyn sauvan pituudesta Vuokkiniemellä todettiin ”šiitä oli še
kyykkipoalikka šemmońi - - no še oli arššinam pivuš, millä ńiitä lyötih”. Arssina on
runsaat seitsemänkymmentä senttiä. Sauvojen suurimmaksi sallituksi
pituudeksi on nykyisin määrätty 85 senttiä ja paksuudeksi 8 senttiä. Painoa
tulee käytetyn puun laadusta riippuen helposti pari kiloa, mutta monet
käyttävät mitoiltaan hieman pienempiä sauvoja, joita on kevyempi heittää.
Sauvat tehdään puusta. Eräs pelaaja 60-luvulla valoi sauvan keskelle painoksi
lyijyä. En tiedä auttoiko se, mutta varsinkin jäisellä talvikelillä nämä sauvat
helähtelivät somasti kuin kannel. Virallisten sääntöjen mukaan tällaiset
lisäpainot ovat kiellettyjä ja sauvojen on oltava kokonaan puisia.



Kartut valmiina peliin. Kuva Aila-Liisa Laurila

Jos kyykät kaatuvat ruutuun, peli vaikeutuu kun maassa makaavat kyykät on
vielä saatava ruudusta pois. Kumoon mennyttä kyykkää kutsutaan akaksi.
”Liigua luajit sittua” totesi Ville Mattinen, kun joku kaatoi ison määrän kyykkiä
akoiksi. Ruudun taka- tai sivurajalle jäänyt kyykkä nostetaan pystyyn ja on
pappi. Sekin on vielä pois lyötävä. Joskus kyykkä kimpoaa ruudun eteen.
Tällainen kyykkä on nimeltään vieras ja vaikka se on ruudun ulkopuolella, on
se vielä pelissä mukana ja lyötävä ulos taka- tai sivurajan kautta. Vierestä
katsottuna peli voi vaikuttaa helpolta, mutta sitä se ei ole. 1950-luvulla, kyykän
elvytyksen alkuaikoina, nimimerkki Korpinpoika riimitteli pelin vaikeudesta:

Kyllä meilläi kyykät lensi
palikat pahoin parahti,
mutta kehnot keikahtivat
lensivät lyhyen lennon



sitaksi vallan sikisi
kierähtivät kakkaroiksi,
parahat papiksi pääsi
tijakaksi tienasivat,
ulos tuskin uskalsivat
kehannehet ei kesen mennä.

Oikeakätiselle heittäjälle helpoin kohde on usein vasen etukulma, josta kyykillä
on lyhyt matka ulos sivurajan ylitse. 1950-luvulla Kalle Pernanen (Aunuksen
Alavoinen) kärkkäästi pyrki heittämään tähän nurkkaan ja se kantoikin pitkään
nimeä ’Kallen tšuppu’. Vasenkätiselle puolestaan oikea nurkka on helpompi ja
siksi joukkueeseen yleensä halutaan joku hurattšu. Tarkkuutta tarvitaan, kun
kyykkien määrä kentällä vähenee, mutta kokenutkin pelaaja saattaa heittää ohi.
Meni Triifonan veräjästä, totesi tällöin Ville Mattinen. Koska heitto, varsinkin
satunnaisella palaajalla, voi joskus lipsahtaa täysin sivuun, kentällä on syytä
käyttäytyä varoen. Painavan sauvan tai kipakasti kimmahtavan kyykän osuma
voi olla kipeä. Säämäjärvellä lapsia varoiteltiin ”hot kŕuukkupuaľikka ottšah
koskiekkahez, menettö sinne vie”. Erittäin harvoin mitään lieviäkään kolhuja
kyykkäkentillä nykyisin sattuu.

Hyviä lyöntejä tietysti kehutaan monin tavoin. Yksi kehumistapa juontuu
suistamolaisesta originellista Maisun Miitreistä eli Miitšusta, jota Matti Kuusi
kirjassaan ’Kansanhuumorin kuka kukin on’ kutsuu Karjalan Lapatossuksi.
Miitreillä oli kuulemma joskus tapana pitää kolmea hattua yhtaikaa ja
tervehtiessään hän saattoi kohottaa niistä vain yhtä, jos ei pitänyt
tervehdittävää (kuten esimerkiksi oikeuden tuomaria) enemmän arvoisena.
Boris Karppela usein kehui hyvää lyöntiä tokaisemalla nostavansa kaikkia
kolmea lakkia. (Miitrei oli oikealta nimeltään Dimitri Taronen ja hänet on viime



sotien välisenä aikana haudattu evakossa Helsingin ortodoksiselle
hautausmaalle.)

Pelin voittaa joukkue, joka ensin saa ruutunsa tyhjäksi. Jos aloittanut joukkue
tyhjentää pelineliönsä, vastapuoli saa vielä heittää takaisin saman määrän
sauvoja. Kun kyykälle sotien jälkeen laadittiin viralliset säännöt, kehitettiin
myös pistelasku. Jäljelle jäänyt kyykkä on kahden ja pappi yhden pisteen
arvoinen. Jos vastapuoli tyhjensi ruutunsa pienemmällä sauvamäärällä, jokainen
käyttämättä jäänyt sauva on yhden pisteen arvoinen. Näin lasketaan miinuksia
ja plussia ja saadaan pelille tulos. Inha kuvaa, kuinka häviäjät joutuivat
nöyrtymään ja tarjoamaan selkänsä voittajille ja tämä olikin hänestä pelin
hauskempi osa. ”Joku selänantajista rupeaa oman kononsa takalaitaan etukumaraan,
niska kyyryyn, nojaten käsillään paalikkaansa vastaan, melkein voimistelijain tunnettuun
pukkiasentoon. Joku selänottajista hyppää sitten hajareisin hänen niskaansa niin kuin
hevosen selkään ainakin. Näin hän ratsunsa selästä nakkaa paalikkansa koettaen saada
kyykkiä vierähtämään pois vastakkaisesta konosta. Jos yritys onnistuu, niin siirrytään
toiselle puolelle ja sieltä samalla nakataan vastakkaisen konon kyykkiä tavoitellen. /…/
Sillä tavalla jatketaan leikkiä niin kauan kuin kyykkiä vierähtää pois konoista puolelta
ja toiselta, ja selänantajat saavat kaiken aikaa toimittaa ratsujen virkaa. Kun on taitavia
heittäjiä, niin tätä lystiä voi kestää sangen kauan”.

Asiaan kuului, että selänantaja sai vikuroimalla häiritä selässä kantamaansa
heittäjää, joka puolestaan saattoi sauvalla kurmottaa ratsuaan. Inha kertoo
edelleen, kuinka ”Luvajärvessä naureskeltiin muuatta Akonlahden ukkoa, joka oli niin
innokas kyykän kisaaja, että hän poikineen vietti kaiket pyhät kyykkämaalla, vaikka
olikin jo vanhuuttaan heikompi ja sen vuoksi tavallisesti joutui alakynteen. Mutta vakaasti
ukko kantoi poikiaan niskassaan näiden meiskaten jatkaessa kisan jälkimmäistä osaa.”
Selän antaminen seurasi tappiosta ja sitä tietysti pidettiin harmillisena. Niinpä
vastustajia saatettiin jo etukäteen toppuutella ”Elä ľähe kyykkäh hyvillä mielin, et



tällä kerdua šua miulda šelgie” (Rukajärvi). Inhalla on useita kuvia selänannosta, ja
Karjalan Heimossa julkaistujen kuvien perusteella tätä tapaa harrastettiin vielä
sotien välisenä aikana ja 1950-luvun alussakin. Sitten jouduttiin toteamaan, että
nykyisten miesten selät eivät tahdo leikkiä kestää ja tavasta luovuttiin.
Seurasaaren juhannusjuhlilla 1965 pidetyssä näytöspelissä vielä esiteltiin vanhan
tavan mukaista selänantoa. Kun siihen aikaan olin nuori ja kevyt, istuin
salmilaisen Lasse Raatemaan selässä, kuritin häntä hieromalla sauvalla niskasta
ja heitin näytösheitot.



Osa 3: Tänään

Kyykkä kilpailulajina

Valtakunnallista kyykkätoimintaa ja kansainvälisiä yhteyksiä hoitaa nykyisin
Suomen Kyykkäliitto. Alkuvuosina liittohallituksessa oli edustajat Karjalan
Liiton 16 piiristä ja Karjalaisesta nuorisoliitosta. Liiton puheenjohtajina ovat
olleet Pentti Ehoniemi Kylmäkoskelta (1984-1989), Sulo Juvonen
Ruokolahdelta (1989), Pentti Sillervo Lahdesta (1989-1992), Voitto Pulkkinen
Korpilahdelta (1992-1996) ja Pentti Karvonen Porvoosta (1996-). Kilpailuja
järjestetään lähes viikoittain eri paikkakunnilla ja vuosittain kilpaillaan Suomen
mestaruuksista niin henkilökohtaisessa pelissä kuin joukkueidenkin kesken.
Uutena muotona on tullut viisiottelu, jossa kyykkiä asetellaan hieman gorodkin
tapaisesti erilaisiin asetelmiin.

Henkilökohtaisessa pelissä kyykkiä on kummassakin neliössä kymmenen paria
eli 20 kyykkää. Pelaajalla on yhtä monta sauvaa käytettävissä ruudun
tyhjentämiseen. Jos sauvoja jää käyttämättä, niistä saa pluspisteitä. Jos kyykkiä
jää lopussa jäljelle, niistä vastaavasti tulee miinuspisteitä. Kun henkilökohtainen
pelimuoto kehiteltiin 50-luvulla, hyvin pian nähtiin tarpeelliseksi jakaa pelaajat
eri sarjoihin, jotta kaikkien mielenkiinto säilyisi. Yli 60-vuotiaille veteraaneille
muodostettiin myös oma sarjansa, jossa pelissä saatuun tulokseen lisätään puoli
pistettä jokaista kuudenkymmenen ylittävää ikävuotta kohden.
Valtakunnallisissa mestaruuskilpailuissa veteraanisarja oli mukana ensimmäisen
kerran 1971 ja voittajaksi selviytyi KSS:n Antti Hirvas. Naisten



henkilökohtainen peli tuli ohjelmaan 1974 ensimmäisenä mestarina
Tikkakosken Brita Pulkkinen. Myös junioreilla on nykyisin omat sarjansa.

Kyykkäliitto hyväksyy viralliset Suomen ennätykset. Miesten puolella se on tällä
hetkellä +30 eli pelaaja on tyhjentänyt molemmat peliruudut käyttämällä
yhteensä kymmenen heittoa. Tähän ovat yltäneet Janakkalan Harri Kanto ja
Harri Aaltonen, Kuopion Esko Rautiainen, Imatran Veli-Pekka Juvonen,
Nurmeksen Marko Peiponen ja Helsingin Suojärviseuran Veli-Pekka
Ehoniemi. Heinäkuussa 2011 Veli-Pekka Ehoniemi tyhjensi pelissään toiselta
puolelta kaikki kyykät kolmella heitolla. Tämän parempaa tulosta ei voi
mitenkään saavuttaa, vaikka kuinka yrittäisi mielikuvitustaan venyttää, eli
suoritus oli täydellinen. Vaan osattiin sitä ennenkin. Hietajärven Ranta-
Miikkula kehui Virtarannalle, kuinka ”kolmekymmentä kyykkeä kun oli piśśyssä
sielä, ta kaksi miestä kun löi ensmäiśep poalikat, ńi kolmannella ei jäänyt mitä i lyyvä
enämpi. Ne ńeľľällä poalikalla mäni kaikki ne kolmekymmentä kyykkeä! Monta kertoa
kävi ńii hyvin.” Tällaisista suorituksista moni unelmoi, mutta parasta pelissä
kuitenkin on tasaväkisten joukkueiden tuoma jännitys, jossa jokainen lyönti ja
jokaisen yksittäisen kyykän poisto kentältä on tärkeä.

Peli sopii vallan mainiosti niin miehille kuin naisillekin. Naisten
henkilökohtainen ennätys on Oriveden Karjala-seuran Päivi Ruotsalaisella, 27
pistettä, joka ei jää juuri jälkeen miesten ennätyksestä. Veteraanien ennätykseen
lasketaan iän tuomat hyvityspisteet, mutta kyllä ennätyksen (32 pistettä)
heittäneiden Juho Karhusen ja Pentti Ehoniemen ja naisten veteraaneissa Raili
Oksmanin (22 pistettä) on täytynyt myös pelata hyvin. Ennätyksen tehdessään
Pentti Ehoniemi oli 80-vuotias eli peli sopii kaikenikäisille. Pelin voi myös
aloittaa jo lapsena kun vain saa sopivat sauvat. Talvella, kovaksi poljetulla
lumikentällä, kaikki pelaajat ovat paremmin samalla viivalla, koska voimaa
tarvitaan vähemmän ja tarkkuuden ja maltin osuus on ratkaisevampi. Siksi



talvipelit ovatkin erityisen suositeltavia karjalaisseurojen ohjelmistoon.
Heittotyyli on vapaa ja vuosien myötä se on muuttunut. Kun entisajan
pelikentät olivat epätasaisia, maata myöten tapahtuva sauvan vyöryttäminen ei
onnistunut ja pelin vanhastaan tunteneet usein korostivat vanhaa pelityyliä.
”Eikä sitä haravoimalla i lyöty, niinkun nämä ny lykkeäy ńin se työnnetäh vain
kolkottamah (=vierimään) poalikka” tai ”ei räbävyttämistä vaan iskettiin pappie otsaan
ja akkua piähän”.

Kun valtakunnallinen kilpailutoiminta alkoi1960-luvulla, Seurasaaren pelaajilla
oli hienoinen etulyöntiasema, koska he olivat pelanneet jo toistakymmentä
vuotta ahkerasti. Sen jälkeen kirkkaimmat mitalit ovatkin usein menneet muille
paikkakunnille. Kuluneena vuotena 2011 Seurasaaren perinteisen kyykkäkentän
pelaajat menestyivät jälleen erinomaisesti. Helsingin Suojärveläisten joukkue
(Veli-Pekka Ehoniemi, Valeri Kononen, Väinö Oksman, Mika Räsänen) voitti
joukkueiden Suomenmestaruuden ja Valeri Kononen myös henkilökohtaisen
mestaruuden. Joukkuepeleissä KSS:n naispari Tiina Viitanen ja Marita
Zimaldina sai hopeaa, ja miesten joukkuekilpailussa KSS:n joukkue (Oskari
Hämäläinen, Kimmo Kuikka, Kalle Paajaste, Pekka Pamilo) selvisi
alkulohkostaan loppusarjaan ja tuli lopulta kahdeksanneksi. Veteraanisarjoissa
Karjalan Sivistysseuran kyykkäkerho sai miesten henkilökohtaisissa SM-
kilpailuissa kaksoisvoiton (Juho Karhunen ja Kalle Paajaste) ja naisten puolella
Seurasaareen tuli myös kaksi ensimmäistä palkintoa (Marita Zimaldina ja Raili
Oksman). On paikallaan huomauttaa, että vaikka KSS:n kyykkäkerho ja KSS:n
Kemin alaosasto kilpailevatkin omina joukkueinaan, monissa muissakin
joukkueissa pelaa Sivistysseuran jäseniä.

Seurasaaren kunniasauva

Seurasaaressa on kuudenkymmenen vuoden ajan yhtäjaksoisesti kisattu
joukkueiden kesken paremmuudesta ja voittajajoukkueen pelaajien nimet on



kaiverrettu hopealaattaan, joka on kiinnitetty kunniasauvaan. Aluksi pelasivat
Vienan ja Aunuksen joukkueet. Pian mukaan tulivat eri pitäjäseurojen
joukkueet siten, että KSS:n joukkue keräsi pelaajia, jotka eivät kuuluneet
luovutetun alueen pitäjäseuroihin. Inkeriläisillä oli oma joukkueensa.
Autopataljoonassa työskenteli sen verran karjalaisia, että hekin saivat oman
joukkueen. Viime vuosina joukkueiden kokoonpanot on sovittu seurarajat
ylittäen niin, että ne olisivat mahdollisimman tasavahvoja ja peleistä tulisi siten
mielenkiintoisia.

Kun kunniasauvasta on kilpailtu 60 vuoden ajan, vuoden 2011 peli oli
järjestyksessä jo 61. Näinä vuosina nimensä sauvan hopealaattaan on saanut
kaikkiaan 79 pelaajaa. Vajaa puolet eli 36 nimeä esiintyy laatoissa kerran.
Vastaavasti monella on useita kiinnityksiä. Kunniataulukon kärkipää näyttää
seuraavalta:

Väinö Oksman 12 kertaa
Valeri Kononen ja Raili Oksman 11 kertaa
Kalevi Kononen ja Viktor Poravaara 9 kertaa
Pekka Mirola, Hilkka Nikkola, Niilo Prähky ja Oskari Toivokainen 8
kertaa
Raimo Kononen ja Ville Mirola 7 kertaa
Paavo Rahikainen 6 kertaa
Sakari Hirsso, Erkki Härkin ja Aleksi Karhu 5
Niilo Kononen ja Aleksanteri Pesonen 4 kertaa

Nimilaatoista havaitsee, että perinne on usein siirtynyt perheessä seuraavalle
sukupolvelle. Ehdoton ennätys on Niilo Konosella ja hänen jälkikasvullaan
puolisoineen kolmessa polvessa, sillä he ovat saaneet nimensä kunniasauvaan



kaikkiaan 57 kertaa. Näin karjalainen kulttuuriperinne siirtyy sukupolvelta
toiselle.

Monet ovat pelanneet pitkän ajan. Pisin aika ensimmäisen ja viimeisen voiton
välillä on Paavo Rahikaisella, 43 vuotta (ensimmäinen 1967, uusin 2010).
Seuraavina ovat Pekka Pamilon 40 vuotta (1971 ja 2011), Oskari Toivokaisen
33 vuotta (1971 ja 2004), Sakari Hirsson 31 vuotta (1977 ja 2008) ja Väinö
Oksmanin 30 vuotta (1979 ja 2009). Uusia nimiäkin laattoihin tulee jatkuvasti.
2000-luvulla viisi pelaajaa on ensimmäisen kerran saanut nimensä
kunniasauvaan. Vuoden 2011 voittajien nimet aloittavat jo uuden
kunniasauvan, koska edellinen täyttyi laatoista.

Sukulaispelit

Vanhoista kyläpeleistä on eri alueilla omia muunnelmiaan. Samoin kyykkääkin
on varmasti pelattu hieman eri tavoin ja kyykkään liittyvät sanat (kuten kuri)
yhdistyvät myös muihin peleihin. Venäjän gorodki on vanhojen kuvien mukaan
muistuttanut kovasti Karjalassa pelattua kyykkää, mutta 1900-luvulla sitä
pelattiin yleisesti siten, että kyykät aseteltiin rivin asemesta erilaisiksi
asetelmiksi. Gorodkia pelattiin erilaisin sääntömuunnelmin, kunnes yhtenäiset
säännöt kehitettiin vuonna 1923 ja säännöllinen kilpailu-toiminta alkoi.
Neuvostoliiton mestaruudesta pelattiin 1936 lähtien. Suosituimmillaan gorodki
oli 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin sitä eräiden tietojen mukaan harrasti noin 350
000 ihmistä. Lajin suosio alkoi laantua 1980-luvulle tultaessa. Neuvostoliiton
romahtamisen jälkeen kilpailuperinne katosi, mutta lajia on sittemmin alettu
uudelleen herättää henkiin ja kilpailuja on järjestetty. Joillain paikoilla sitä
pelataan erityisillä gorodki-stadioneilla. Muutama vuosi sitten uutisoitiin,
kuinka Vladimir Putin osallistui gorodki-peliin yleisvenäläisillä urheilujuhlilla.
Peli näyttää olevan urheilullisten presidenttien suosiossa. Gorodki- ja
kyykkäjärjestöt tekevät kansainvälistä yhteistyötä ja Karjalan Sivistysseura on



kurssittanut Venäjän Karjalaan kyykän vetäjiä. Pelin suosiosta kertoo sekin, että
1970-luvulla löysin eräällä turistimatkalla gorodki-lautapelin. Siinä oli muovisia
pelaajia, joiden käteen sovitettiin sauva ja päänupista pyöräyttämällä sauvan sai
lentämään kohti kyykkiä. Venäjällä voi pelihalleissa törmätä myös kolikoilla
toimiviin gorodki-peliautomaatteihin.

Suomessa on tavarataloista ja marketeista voinut ostaa siisteissä paketeissa
kolmea kyykän kaltaista peliä: mölkkyä, kuningaskyykkää ja kyykkää. Mölkky
on näistä tunnetuin ja se on kehitelty hiljattain vanhojen pelien pohjalta.
Kuningaskyykkä-nimellä myytävä peli on kotoisin Ruotsista, jossa se tunnetaan
nimellä kubb. Pelinä se on ehkä lähempänä mölkkyä kuin kyykkää. Joissain
lähteissä se mainitaan vanhaksi viikinkipeliksi, mutta koska vanhemmat
ruotsalaisia pelejä ja leikkejä käsittelevät kirjat eivät sitä tunne, sekin lienee
mölkyn tavoin uudemman kehittelyn tuotetta. Uusimpana tulokkaana
myytävien pelien joukkoon on tullut kyykkä. Paremmin sitä voisi kutsua
minikyykäksi, sillä sauvat ovat kovin pienet. Siten se mahtuu kohtuullisen
pieneen pakkaukseen ja myyntitiskille, ja sopii lasten pelattavaksi. Paketin
mukana tuleva selostus pelin kulusta noudattaa kyykän perusajatusta ja ohjeissa
myös opastetaan Suomen Kyykkäliiton verkkosivuille. Myytävät pelit ovat hyvä
osoitus siitä, että vanhat kyläpelit on mukautettavissa uuteen kuosiin ja
perinnettä voi viedä eteenpäin näinkin, peli-ilo säilyttäen.



Kyykkää Oulussa Karjalan Sivistysseuran
Heimopäivien aikaan vuonna 14.4.2007, kuvaaja Aila-
Liisa Laurila.



Kyykkää Vienan Karjalassa, Aila-Liisa Laurila
kuvannut Iljan päivän juhlien aikaan Vuokkiniemessä
vuonna 2009



Kyykkää Kemissä lumihankien keskellä vuonna 2010
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