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TAPAHTUI OMASSA PIIRISSAMME
KARJALAISEN KULTTUURIN KURSSI jarjestetaan
Nurmeksen evankelisen opiston ja Nurmeksen ort. ja lut.
seurakunnan toimesta 22.—26. 6. 77. Kurssi alkaa Valamon luostarissa, jatkuu kolmena paivana Nurmeksessa
ja paattyy Kuopiossa. Kursseilla kasitellaan laajasti karjalaista perinnetta ja ortodoksisuutta luennoin ja tutustumiskaynnein. Mukana ovat arkkipiispa Paavali, maaherra Timonen, prof. K. Pirinen, Heikki Kirkinen, toht.
H. Koukkunen. Kyykkapeliin tutustutaan Sulo Karhun
opastuksella. Kurssin johtajana on khra Raimo Tontsi.
Lisatietoja ja esitteita saa os.: Nurmeksen ev. opisto,
Linja I, 75999 Nurmes tai puh. 976-30 012, 30 007.

KARJALAISEN KULTTUURIN PAIVAT ovat Pikku
Vienassa, Suomussalmen Kuivajarvella 28.—30. 6.1977.
Sen jarjestajana on Suomussalmen kulttuurilautakunta.
Toteuttajana on sen lisaksi Yla-Kainuun Kansalaisopisto,
Kajaanin ort. seurakunta, suomussalmelaiset kulttuurijarjestot ja Kuivajarven paikallinen vaesto. Karjalan Sivistysseuralta on tiedusteltu ideoita ja toivomuksia.
S u o s i t t e l e m m e kesamatkaohjelmaanne. Katselkaa myos Runon ja Rajan muita kohteita.

KALEVANPA1VAN APURAHAT: Suomen Kulttuurirahasto on Kalevalanpaivan aattona juhlavassa jokavuotisessa jakotilaisuudessa myontanyt kulttuurimme kayttbbn
ja tutkimuksiin apurahoina yhteensa 3,3 milj. markkaa. Poimimme muutamia kohteita, jotka kiinnostavat heimolaisia:
Fil. lis. Jukka Ervamaa Kalevala-aiheista kuvataidetta
kasittelevaan vaitbskirjatybhbn 10.000 mk. Fil. maist. Pirkko Raitasalo kahta karjalaista juhlaperinnetta vertailevaan
lisensiaattitybhbn, toisen vuoden stipendina 6.000 mk. Mainitsemme, etta Pirkko Raitasalo on KSS:n pitkaaikaisen
sihteerin, kirjailija livo Harkbsen sisaren tytar.
Etelakarjalaisten Nuorisoseurojen Liitto r.y. etelakarjalaisen kansanmusiikin taltiointiin, kartoitukseen ja tutkimiseen 10.000 mk. Karjalaisen perinteen tybryhma karjalaisen
maaseutu- ja kaupunkiperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen, toisen vuoden stipendina 28.000 mk. Karjalan Liitto
r.y. salmilaisen perinnenaytelman toteuttamista varten
Seurasaaressa 1978 6.000 mk. Paakaupungin Karjalaisten
Soittokunta r.y. soittimien, nuottienja tarvikkeiden hankintaan 5.000 mk. Suomen Harrastajateatteriliitto r.y. karjalaisten perinnenaytelmien esittamiseen 4.000 mk. Torkkelin
Saatib Viipurin kaupungin historian kirjoittamiseen 10.000
mk. Viipurin Lauluveikot r.y. laululeirin jarjestamiseen 80vuotisjuhliin valmistautumisen yhteydessa 4.000 mk.

HYVAT KARJALAN HEIMON TILAAJAT
Olemme jalleen aloittaneet lehden tilausmaksun perimiskorttien lahettelemisen. Jos olette ennattaneet suorittaa
maksun jo ennen postisiirtotilikortin saapumista, olkaa
hyva ja havittakaa kortti. Kiitoksia!

Kalevalaseuran vuosikirja 1978 on aiottu toimittaa seuran
pitkaaikaisen varapuheenjohtajan, prof. Pertti V i r t ar a n n a n juhlakirjaksi hanen tayttaessaan (20. 5.)
60 vuotta. Teoksen aihepiiri liittyisi Karjalaan, artikkeleita
on aikomus pyytaa kielen, kansanperinteen ja historian
tutkijoilta. Teokseen tulisi myos Tabula gratulatoria.
KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTAMISSAATIO kaytti viime vuonna avustuksina ja apurahoina
karjalaisen kulttuurin edistamiseen ja tukemiseen mk
242.000, josta saatib'n oma osuus oli mk 214.624. Avustukset
jakaantuivat seuraavasti:
Arkeologia 4.128,12 mk, historia 56.426,62 mk, kansanmusiikki 7.960 mk, kansanperinne 31.833,26 mk, kotiseututoiminta 11.347,50 mk, murre 20.100 mk, museotoiminta
11.620,25 mk, opiskelu 38.500 mk, sosiologia 2.022,45 mk,
taide 24.554,70 mk ja muu toiminta 6.131,26 mk.
Saatib'n vuosikokouksen ja juhlan yhteydessa Joensuussa
5. 3. 77 tunnustuspalkinto mk 3.000 mybnnettiin ikonitaiteen tutkijalle, fil. tri A u n e J a a s k i s e 1 1 e,
saation kunniajaseneksi kutsuttiin kauppat. tri, kauppaneuvos K a l l e K u u s i n e n . H a n o n syntynyt
Sortavalassa.
Saatib tekee suuriarvoista tybta ja kiinteasti seuraa
aikaisemmin laatimaansa kokonaisohjelmaa.

Aito karjalainen tsasouna nousee piakkoin Juuan
Pybtikkbbn entisen starovierojen, Venajalta Karjalaan
saapuneiden turvaa etsivien vanhauskoisten ortodoksien
havitetyn luostarin tuntumaan. Pybtikbn entinen luostarialue on Juuan kirkolta noin 15 km Nurmekseen pain,
Pielisen rannalla. Muistona entisista starovieroista on nyt
kiviaidalla aidattu noin 750 m 2 suuruinen kalmistoalue.
Oy Kaukas Ab lahjoitti sen Nurmeksen ort. seurakunnalle
22. 5. 75. Seurakunta on rakennuttanut kalmistolle kolme
hirsista krobua ja rautaportin. Tsasounan rakennushankkeen takana on em. seurakunta ja Juuan kunta. Paul
Jakovuo on lahjoittanut hirret. Tsasounan esimallina on
ollut Tolvajarven tsasouna. Piirustuksen on laatinut rakennusmestari Santeri Juppi. Koristesuunnittelun laatii opettaja Niilo Saavola. Tsasouna rakennetaan keraysvaroin.
Kustannusarvio on mk 48.500,—. Lahjoituksia voi osoittaa
Juuan ja Nurmeksen Osuuspankkeihin nimella »Pybtikbn
tsasouna». Tsasounan on maara valmistua juhannukseksi
1977.
Toimitusjohtaja Jussi N i e m e n l e h t o on valittu
ulkomaankaupan agenttiliiton hallituksen jaseneksi.
Aikaisemmin UAL:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat
karjalaiset: Kosti P a m i 1 o, Paavo M a t t i n e n, Toivo
S a i r a n e n, Vainb V i 1 k k i' ja kauppaneuvos Juho
Kuosmanen.

- Vihitty: vuosineuvos Magnus Erik Tuomas-Kettunen
Johanneksen lut. srk:sta ja rouva Julia Ahlstrbm o.s.
Naumoff Helsingin ort. seurakunnasta.

1977

KARJALAN HEIMO

60 — N:o

KSSoi 70-vuotisjuhlan vieraita Nina Sailon kodissa.
Vasemmalta: fil. maist. Alii Risberg, Nina, Aino Heiskanen o.s. Nykanen, kirjailija Onttoni Miihkali ja vaimonsa Outi, Domna Huovisen tytar. Aino on Domna
Huovisen tyttarentytar, KSSu jasen ja Kalevalaisten
naisten toiminainen Kajaanissa.
Alii on Miihkalin ja Outin tytar. Ruotsin kouluhallitus kayttaa hanta asiantuntijana suomen kielen ja kulttuurin opetuksessa. Alii opettaa ruotsalaisille my6s kalevalaista runoutta ja karjalaisten herkkujen, piiraiden,
paistin ja hapanleivan valmistusta.

osallistunut Suomen taiteilijaseuran, Nuorten., S. taidegraafikkojen, Viipurin taiteilijaseuran, Taidemaalariliiton,
Helsingin taiteilijaseuran ja kolme kertaa S. taideakatemian
nayttelyihin. Ulkomaisissakin nayttelyissa Olavi Pulkkanen
on ollut mukana Tukholmassa ja Saksassa. Omia
nayttelyita on ollut Helsingissa -51-75 kaikkiaan kahdeksan
ja Ruotsissa asuessaan useita. Viipurin taiteilijaseuran
maalauskilpailuiss tuli II palkinto ja apurahoja Olavi Pulkkanen on saanut yhdeksan.
Jasenyyksia on: TML, STG, Helsingin PS, VTS ja
Tommaso Campanellan t. akat. Teoksia on pankeissa, liikelaitoksissa, Ateneumissa, Amos Anderssonin, Viipurin
taiteen ystavien, Helsingin kaupungin, valtion, Taidetta
kouluihin ja Helsingin Ev. lut. seurakuntien kokoelmissa.
Piirustamisen ja maalamisen synnyt syvat varmaankin
saavat uusia virikkeita siina opetustyossa, missa Olavi
Pulkkanen toteuttaa itseaan Toimelan, Espoon Tyovaenopiston, Suomi-Salama-Pohjolan taidekerhon, Helsingin
kansakoulunopettajien taidekerhon jne. kuvantekijoiden
parissa.
Tulolansaaren kauniit maisemat, Laatokan sininen vesi,
kalastus- ja saaristomaisemat, karjalaisen isoaidin ja -isan
kuvat heijastuvat isojen akvarelli- ja bljymaalausten
sarjoista, jotka tayttavat Olavi Pulkkasen ateljeerin. On
abstraktio-, asetelma-, kukka- ja sisakuvakauttakin. Vasymaton kasi ja sivellin ikuistavat kuitenkin mieluiten saaristomaisemaa, kalastajaa ja aurinkoa, joka jokaisesta maisemasta tuntuu heijastavan lampoiset sateensa yhta helakasti
kuin muinoin Laatokan saaristossa.
Zuli Tarhonen

MERKKIPAIVIA
60 vuotta taytti 1. 4. 77 Sortavalan mlk Tulolansaaressa
- Soukanrannan kylassa - - syntynyt taiteilija Olavi
P u l k k a n e n Helsingissa. Pulkkasen perheen 5 vuotiaalla pojalla oli tapana isoisan raamatut ja virsikirjat
piirtaa tayteen omia kuviaan. Opettajan kannustettua
poikaa, I palkinto piirustuksessa — 40 mk — vesivarit, jotka
poika osti marjankeruurahoillaan Sortavalan kirjakaupasta, ja tietenkin Suomen taideakatemian koulu -37-41
tekivat Olavi Pulkkasesta taiteilijan, jonka teoksia nahtiin
nayttelyssa jo -42. Tasta lahtien Olavi Pulkkanen on

Pekka Mirola
75 vuotta tayttaa 23.6. 77 sotilasmestari evp. Pekka
M i r o l a Helsingissa. Han on suorittanut elamantehtavansa puolustusvoimissa. Han on syntynyt Suojarvella.
Elakevuosinaan han on toiminut myos taksinkuljettajana
ja autokoulunopettajana. Han on myos kyykka- ja tuohimestari seka kotiseututietouden »elava tietosanakirja».
Ha'nen lempilaulunsa on: »Kajaisjarven on aija kalua...»

Olavi Pulkkanen

87 vuotta taytti Nikolai M a r k k i n e n 2. 3. 77
Juankoskella. Han on kotoisin Impilahdelta.
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87 vuotta taytti Martta S i i k a n e n o.s. Larkko[ nen 19. 3. 77 Juukassa. Han on kotoisin Suojarveha.
85 vuotta taytti Eudokia L e h v o n e n o.s.
Simanainen 10. 3. 77 Liperissa. Han on kotoisin Suistamolta.
60 vuotta Matrona H u u t o k i v i o.s. Balashov
20. 3. 77Rautalammilla. Han on kotoisin Aunuksesta.
50 vuotta tayttaa Aino L a h d e o.s. Kallio 19. 4. 77
Hyvinkaalla. Han on kotoisin Vienan Pirttilahdesta.
75 vuotta taytti livo V a r p a l a h t i Juukassa
15. 3. 77. Han on kotoisin Aunuksesta.

Johannes Raunisalo
kirkonkylan tuntumaan. TSnne ban rakensi talon ja tilan
hyvaan kuntoon. Karjala ja karjalaisuus oli hanen
sydantaan lahella, aina ja joka paikassa. Han kuului
Sotkamon Karjalaisseuraan ja Sotkamon Tiistaiseuraan.

Tuonilmaisiin ovat siirtyneet:
Kunnallisneuvos Juhani L e p p a 1 a kuoli 15. joulukuuta
Porvoossa. Han oli syntynyt 10. 5. 1880 Nummella.
Kunnallisneuvos Leppala oli viimeinen maamme ensimmaisen yksikamarisen eduskunnan elossa ollut jasen ja yksi
Karjalan Liiton veteraaneista.
Kunnallisneuvos Leppala valmistui opettajaksi Sortavalan
seminaarista vuonna 1902 ja tyoskenteli Sortavalan Kirjavalahden kansakoulun opettajana aina vuoteen -16. Myohemmin nan toimi Pellervo-seuran konsulenttina ja osuuskassojen tarkastajana.
Karjalassa kunnallisneuvos Leppala toimi lukuisissa yhteiskunnallisissa luottamustehtavissa, erityisesti maatalouden ja osuustoiminnan piirissa. Karjalan luovutuksen jalkeen kunnallisneuvos Leppala siirtyi Askolaan.
Eduskunnan jasenena kunnallisneuvos Juhani Leppala oli
useaan otteeseen kaikkiaan 29 vuotta. Eduskuntatyosta nan
vetaytyi vuonna 1950. Apulaissosiaaliministerina ban toimi
vuosina 1929—30.
Sortavalan, Karjalan ja Kustannus Oy Karjalan aanen
saation puheenjohtajana kunnallisneuvos Leppala toimi pitkaan ja ban kuului myb's Karjalan Liiton seka Karjalalehden hallitukseen.
Kansalaisansioista Juhani Leppalalle myonnettiin kunnallisneuvoksen arvonimi vuonna 1932.
Kunnallisneuvos Leppala siunattiin haudan lepoon Porvoossa.
Maanviljelija Johannes
R a u n i s a 1 o kuoli
Sotkamossa 23. 1. yli 78 vuoden ikaisena. Han oli syntynyt
Suojarven pitajan Kuikkaniemen kylassa 14. 1. 1898.
Lapsuus- ja nuoruusvuodet ban asui meille karjalaisille
tunnetussa Bomba-nimisessa talossa, josta isaltaan peri
maanviljelysopin ja tarmokkuuden yhteiskuntaelamaan.
Mentyaan naimisiin kolmekymmenluvun puolivalissa han
rakensi sukutilallaan talon ja harjoitti maanviljelysta talvisodan alkamiseen saakka. Suojarvella asuessaan Raunisalolla oli erinaisia kunnallisia ja yhteiskunnallisia luottamustehtavia. Niinpa han Sotkamossa asuessaan jatkoi
samaa tyosarkaansa. Sotien paatyttya Raunisalo asettui
asumaan hankkimalleen maatilalle Sotkamon kunnan

Elisabet Laajoki
Rouva Elisabet (Jeli) L a a j o k i o.s. Lesojeff
kuoli helmikuun 3. pna Loimaalla. Han oli syntynyt
toukokuun 17. pna 1895 Mellilassa, missa hanen isansa,
Vuokkiniemen Kivijarvelta kotoisin ollut Matti Lesojeff oli
kauppiaana.
Jeli Laajoki eli koko ikansa synnyinseudullaan, mutta
kavi kerran katsomassa esi-isiensa maita Kivijarvella.
Hanet saatettiin haudan lepoon Loimaalla helmikuun
12. pna 1977.
Tyonjohtaja Ville M a k e 1 a kuoli 21. 11. 76. Han
oli syntynyt Isossakyrossa 22. 7.26.
Nuorempana han toimi autoilijana, viimeiset 15 vuotta
ban oli TVL:n Ylistaron tiemestaripiirissa tyb'njohtajana.
Isossakyrossa han osallistui usean vuoden ajan tielautakunnan toimintaan. Han osallistui tarmokkaasti riistanhoitotyohon. Muutenkin Ville Makela tunnettiin innokkaana
luonnonystavana. Luonnonlaheisesta toiminnasta hanelle
on myonnetty Metsastajain Keskusjarjeston ansiomerkki.
Hanta jaivat kaipaamaan vaimo, o.s. Saari, ja kaksi poikaa,
isa seka sisar ja veljet perheineen.
Makelan suku on kotoisin Vienasta.

Vivi M a r t t i n a
syntynyt 11. 5. 1902.

kuoli 22. 11. 1976. Han oli

Anna R o u v a 1 i o.s. Lukkanen kuoli 29. 12. 76
Tervasjoella. Han oli syntynyt 4. 5. 1904 Aunuksen
Repolassa.
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Matti Virolainen
Matti V i r o l a i n e n , syntynyt 7. 3. 1884 Miikkulaisten Alakylassa, kuoli
Kokemaen
sairaalassa
29. 11. 1976.
Matti Virolainen syntyi Miikkulaisten Alakylan Vironmaella, jossa han vireana inkerilaisena nuorukaisena
osallistui monipuolisesti kylansa ja seutukuntansa rientoihin. Tultuaan Suomeen v. 1919 han toimi Raudussa
merkittava'lla tavalla inkerilaisten toimikunnan tehtavissa.
Asuttuaan Kannaksella useissa pitajissa, mm. Sakkolassaja
Hiitolassa seka Metsapirtissa, han asettui vuonna 1925
Ensoon, josta han joutui kaksi kertaa evakkoon, Kotkaan ja
Tainionkoskelle. Vuoteen 1949 han oli Enso-Gutzeitin
palveluksessa.
Enson aikanaan Matti Virolainen toimi monin tavoin
inkerilaisten yhdistyksessa.
Myos moniin Karjalaseurojen harrastuksiin Matti
Virolainen osallistui. Han on kaynyt ahkerasti pyhajarvelaisten, sakkolaisten ja hiitolalaisten kesajuhlilla seka ollut
karjalaisten edustajana eri tilaisuuksissa.
Matti Virolainen oli erittain teravamuistinen inkerilaisten
historian, kuhtuuriharrastusten ja kansanperinteen tallettaja ja kertoja. Hanen muistissaan oli harvinaista kertovaa,
kalevalaista runoakin. Muistelmia han kirjoitti uutterasti
lehtien palstoille.
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Taito Palikko
Toimitusjohtaja, majuri evp. Taito Herman Riku
P a l i k k o , (ent. Palenius) kuoli Kilossa 3. 1. 1977. Han
oli syntynyt 9. 8. 1911 Somerolla. Tultuaan ylioppilaaksi
Riihimaen yhteiskoulusta han siirtyi puolustusvoimien palvelukseen. Kadettikoulun han kavi 1932—34 ja STK:n
1938—39. Han erosi puolustusvoimista 1946 ja siirtyi luontaishoitolan pitajaksi. 1948 han perusti To-Lu Oy:n, jonka
toimitusjohtajana han oli kuolemaansa saakka.
Taito Palikko puolusti talvisodassa Karjalaa Laatokan
pohjoispuolella, Pitkarannan-Uomaan suunnalla »mottirintamalla». Tuolloin han oli IV armeijakunnan pioneerikomppanian paallikkona. Han muisti Karjalan Sivistysseuran
naisjaostoa useina vuosina To-Lu -tuotteilla.

MUSTAN TYON RAATAJIA: Anni Lehtonen Vuonnisesta esitti vuonna 1914 Samuli Paulaharjulle sananlaskun:
Karilan miehet, ne on kaikki kirvesmiehii.
Sanan Karilan han selitti: Karjalan. »Karjalas tiijatta
mittysii miehii on. Siel ei ole herroi. Kun ei ole ollun
kouluikana, ni ei tullun herroikana. Karjalan miehet on
kaikki kirvesmiehii, mussan tyon roatajii.»
(SKS Samuli Paulaharju c 9257-9258)

KYYKKA
Kyykan kunniakirjat
myonnettiin Karjalan Sivistysseuran 70-vuotisjuhlassa
10. 10. 76 Helsingin Karjalatalon juhlasalissa seuraaville:
Helsinki: Niilo Prahky, Vihtori Poravaara, Pekka
Mirola, Elsa ja Tuomas Keranen, Niilo Kononen, Oskari
Toivokainen, Paavo Rahikainen, Aleksanteri Pesonen,
Kosti Pamilo, Ake Pollari ja Boris Karppela.
Kylmakoski: Pentti Ehoniemi.
Nurmes: Aleksanteri Paavela ja Vilho Karhu.
Kuopio: Aleksanteri Poresvuo ja Niilo Jokiniemi.
Forssa: Erkki Kankanen ja Onni Tuusa.
Hamina: Onni Heino.
Pielavesi: Vasili Kontioinen ja Aaro Rajasuo.
Turku: Hugo Ettanen, Yrjo Rautanen ja Pauli Jousimo.
Myllykoski: Toivo Toropainen.
Raisio: Eino Huttunen ja Eero Kelonen.

Imatra: Paavali Siilamo, I,auri Jantunenja Sulo Juvonen.
Hameenlinna: Tuomas Kuparinen ja Veikko Karvinen.
Kajaani: Niilo Tikkunen.
Ulvila: Kalevi Kokko.
Lahti: Pentti Sillervo.
Koli: Feodor Peiponen.
Tikkakoski: Voitto Pulkkinen.
Jyvaskyla: Irma ja Erkki Koho.
Hyvinkaa: Vilho Hovatta.

SEURAAVA (19.) KYYKKATUOMARIKURSSI pideta'an Imatralla, Kaukopaan kyykkakentalla 15. 5. 77
klo 10. Osanottajiksi ilmoittautuvien edellytetaan tuntevan peiin.

