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Bomban talo rajakarjalaisine kylineen toi lampiman
tuulahduksen rajan taakse jaaneelta kotiseudulta. Tama
yhdessa kantakarjalaisen Nurmeksen kaupungin ja sen
asukkaiden kanssa yhdisti karjalakokonaisuuden kauniilla tavalla juhlavaen mielessa.
Harvoin ovat Karjalan Liiton kesajuhlat valloittaneet
niin taydellisesti koko juhlapaikkakunnan kuin tana
vuonna Nurmeksessa ja harvoin ovat juhlat saaneet niin
taydellista tukea juhlapaikkakunnalta kuin tana vuonna
Nurmeksessa. Nurmeksen kaupunki, seurakunnat ja kansalaisjarjestot samoin kuin yksityiset Nurmeksen ja lahikuntienkin asukkaat ottivat juhlat omikseen.
Kiitamme Suojarven Pitajaseuraa, juhlatoimikuntaa ja
kaikkia jarjestelyihin osallistuneita suuriarvoisesta tyosta
juhlien onnistumiseksi ja sen kautta karjalaisuuden varikyllaisen perinteen vaalimiseksi."

KARJALAN SIVISTYSSEURAN johtokunnan kokouksessa 28. 5. -79 uusiksi jaseniksi hyvaksyttiin mv.
Valde Kononen Juurikkalasta, past. Kalevi Kokkonen
Joensuusta, DI Yrjo Heikki Riionheimo Helsingista,
Kerttu Luoma Vantaanlta ja Aura Honkanen Nurmeksesta.
Kuivajarven karjalaiskylan "Vienankarjalaisten haiden" naytelman lavasteiden ja tarvikkeiden hankkimista
varten myonnettiin mk 2.000:—.

MERKKIPAIVIA
93 vuotta taytti Elisabet Pesonen o.s. Tiittanen Ilomentsin Hattuvaaralla 7. 9. -79.
90 vuotta taytti Johannes Tahvanainen 18. 9. -79
Suomenniemella. Han on kotoisin Vienan Kiimasjarvelta.

Maija ja Aleksi Juurikainen.

Hugo Turunen.

Maija ja Aleksi Juurikainen viettivat kultahaapaivaansa Pateniemessa 29. 5. -79. Maija on syntynyt
14. 8. 1909 Uhtualla ja Aleksi Vuokkiniemella v. 1902.
Heilla on ollut 9 lasta, 6 tytarta ja 3 poikaa.

85 vuotta taytti 28. 9. jaakarieverstiluutnantti Hugo
Turunen Lappeenrannassa. — Han on syntynyt Kerimaella maanviljelijan poikana, kavi kansakoulun jalkeen
kauppakoulun seka suoritti myohemmin yksityisesti
oppikoulun 7/8 Ik Kouvolan yhteiskoulussa 1923.
Yha vierea Hugo Turunen on eras kovin vahiin jo
harvenneen jaakarikuntamme jasenista ja osallistunut
aktiivisesti jaakaritapaamisiin. Jaakaripataljoona 27:s,sii
han toimi 1916—18 haavoittuen 1916 Riianlahdella,
mutta toimien sittemmin mm. komppanianpaallikkona
1918. Sitten han toimi Kaartin Jaakaripataljoonassa vuoden seka Keski-Suomen rykmentissa 1919—25 mm.
pataljoonan komentajana ja talouspaallikkona seka
Varsinais-Suomen sk. piirin paallikkona 25—27. Han
toimi opettajana Markovillan upseerikokelaskursseilla
1918 ja Kadettikoulussa 1919—20. Toimittuaan EtelaHameen sk.-piirissa seka 1930—34 Viipurin sk.-piirissa,
han oli Hakkapeliitan levikkipaallikkona kunnes 1939
tuli Mikkelin sk.-piirin paallikoksi.
Talvi- ja jatkosodassa han toimi 1933—44 eri otteissa
Kotijoukkojen esikunnan toimistopalllikkona.
Karjalan Kirjapaino Oy:n toimitusjohtajana han oli
1958—63. Han vaikutti tuolloin merkittavalla tavalla
mm. heimolehti Karjalan luomiseen seka tyoskenteli
ansiokkaasti sen hyvaksi.
Hanen harrastuksiaan ovat nimismatiikka ja rotarytoiminta. Han on Lappeenrannan Rotaryklubin
perustajajasen ja kunniajasen ja ollut mukana kaikissa
liitto ko kouksissa.

Suomen Partiopoikajarjeston kellarista loytyi Ita-Karjalan vihrea puna-musta ristilippu. Tangonpuoleisessa punaisessa kentassa on kuusi valkoista "revontulta". Lipun
alkupera tuntematon, koko 200x117 cm, kertoo Kari
Laurla lehdessa Liehuvat varit 4/79. Kuka tietaa lipusta
jotakin? Kertokaa.
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luostarissa, myohemmin toimi talven Loimolassa
metsatoissa, oli rakentamassa kauppias I. J. Karpoffille
uutta kauppataloa Suojarvella ja kirvesmiehena Viborg
Wood Oy:ssa aina talvisotaan saakka. Talvisodassa han
kuului Kuismasen kaukopartio-osastoon (Oskuun).
Sotien valissa Heikki toimi kirvesmiehena Jyvaskyla'ssa.
Jatkosodassa han joutui heimosoturipataljoonaan, myohemmin rannikkotykistoon ja sodan lopussa viela
pioneeriksi.
Sotien jalkeen Heikki ryhtyi kenkamestariksi ja
kauppiaaksi. Nykyisin han toimii menestyvan kenkaalan yrityksen Ky Veljekset Nekkula ylimmaisena
neuvojana.
Merkkipaivanaan han joutui runsaitten onnittelujen
kohteeksi. "Pruosniekkua piettiin mondu pa'ivia."

Eino J. Aro.
Kauppaneuvos Eino J. Aro taytti 70 vuotta syntymakaupungissaan Joensuussa 17. 10. -79. Han valmistui
metsanhoitajaksi ja tyb'skenteli ensin G. A. Serlachius
Oy:ssa ja H. Saastamoinen Oy:ssa, kunnes sotavuosien
jalkeen 1945 palasi kotikaupunkiinsa Repola-Viipuri
Oy:n toimitusjohtajaksi. Ta'ma tehtava laajeni sitten
kasittamaan Rauma-Repola Oy:n johtokunnan ja johtajiston jasenyyden ja johti samalla suureen ma'araan
luottamustehtavia monissa niissa yhdistyksissa ja yhtioissa, joiden ohjelma liittyy Rauma-Repolan toimintaan.
Jaatyaan elakkeelle Rauma-Repola Oy:n varatoimitusjohtajan paikalta hanet kutsuttiin Saastamoinen-Yhtyma
Oy:n hallintoneuvostoon ja johtokuntaan, jossa han
toimii varapuheenjohtajana. Han on aktiivisesti ja tuloksellisesti osallistunut luottamushenkilona eraiden maakunnallisten ja valtakunnallista merkitysta omaavien
yhteisojen johtotehtaviin. Erityisesti on mainittava
Karjalaisen Kulttuurin Edistamissa'atio, jonka hallituksen puheenjohtajana han on tyoskennellyt nyt jo la'hes
30 vuoden ajan. Sen kulttuuritoiminta suuntautuu Karjalaan ja karjalaisuuteen ja toteutuu saation myonta'mien
apurahojen seka oman valittoman toiminnan kautta.

89 vuotta taytti Palegia Pussinen o.s. Harakka 18.10.
-79 Porokylassa. Han on kotoisin Suojarvelta.
,
87 vuotta taytti Johannes Levapelto 7. 10. -79
Pyhaja'rvella. Han on kotoisin Soanlahdelta.
84 vuotta taytti Anna Pappi o.s. Butilkin 13.10. -79
Kuopiossa. Han on kotoisin Salmista.
81 vuotta taytti Veera Rajakontu o.s. Mihkijev
20. 9. -79 Lahdessa. Han on kotoisin Aunuksen Rajakonnusta.
80 vuotta taytti Simo Homanen 15. 9. -79 Liperissa.
Han on kotoisin Ita-Karjalasta.
76 vuotta taytti Pekka Rotonen 15. 9. -79 Rovaniemella. Han on kotoisin Kiestingista.
70 vuotta taytti Anna Vahvelainen o.s. Kuismin
19. 9. -79 Noormarkussa. Han on kotoisin Repolasta.

Leo Saarenheimo.
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Heikki Nekkula.
70 vuotta taytti Heikki (Fedja) Nekkula Jyvaskylassa 12. 9. -79. Han on syntynyt Aunuksessa, Nekkulan pitajan Makrian kylassa. V. 1929 han joutui
Stalinin kauden "risteilyteille", aluksi Muurmanin radan tuntumiin, myohemmin Uralin taakse, uudelleen
Sorokan lahelle, vankileirille Petroskoin lahelle. Sielta
vihdoin onnistui paasemaan pakomatkalle Suomeen
(1933). Aluksi han sai kirvesmiehen paikan Valamon

60 vuotta taytti 24. 8. ye-evl. evp. Leo Saarenheimo Kajaanissa. Han on syntynyt Sortavalassa.
Varusmiespalveluksen jalkeen han ja'i vakinaiseen
palvelukseen 1 Er. AutoKraan. Han osallistui Talvisotaan Rannikkopataljoonan kkm ryhmanjohtajana
ja jatkosotaan aluksi V.I. AK:n polttoaineupseerina
ja 30. 9. -41 lahtien pst-joukkueenjohtajana Ps.D:n
eri pst-yksikoissa. Haavoittui lievasti Syvarilla 4. 8.
1943 ja siirrettiin Pst-koulutuskeskukseen Huuhanmakeen.
Sotien jalkeen vakinainen palvelu jatkui luutnanttina JR l:ssa Torniossa 2. 5. 1947 saakka. Taman jalkeen
han kavi Maasotakoulun UPerK 2:n w. 1947-1949
ja palasi JR l:een Ouluun, jossa palveli aluksi RAuK:n
linjanjohtajana ja myohemmin kivaarikomppanian paallikkona. Jv:n kapteenikurssin han suoritti 1952—1953
vaiheessa ja Sotakorkeakoulun yleisesikuntalinjan kurssin w. 1957—1959. SKK:n jalkeen hanet siirrettiin
kapteenina Kajaanin Sotilaspiirin Esikuntaan jarjestelytoimiston
toimistoupseeriksi, sitten v. 1960
majuriksi ylennettyna toimistopaallikoksi ja viimein
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6. 12. 1967 everstiluutnantiksi ja sotilaspiirin paallikoksi.
Han viettaa nykyisin elakepa'iviaan Kajaanissa toimien Kainuun Reservilaispiirien ja Kainuun Syda'ntautiyhdistyksen toiminnanjohtajana.
Erikoisharrastuksista
mainittakoon
sotahistoria.
SKK:n diplomityon aihe oli "Puolustussuunnitelmat ja
valmistelut Laatokan Karjalassa w. 1919-1939". Edelleen ban on tutkinut ja esitelmoinyt Ilmari Kiannon
sotasyyll isyysasiasta.
Lehtemme nimimerkki Briha kiittaa Leoa ja Kaijaa
suuremmoisesta "odottamattoman" vieraan kestityksesta.
60 vuotta tayttaa rovasti Erkki Piiroinen Joensuussa
14.11.-79.
RUOTSISSA:
75 vuotta taytti Olga Mikkonen o.s. Ahava Sandaredissa 12. 5. -79. Han on syntynyt Kuusamossa
ja hanen vanhempansa olivat Vienan Uhtualta.

Simo Timosen siunauksen toimitti khra Veikko Tajakka Kemin ortodoksisessa kirkossa.

75 vuotta taytti Maija Niemi o.s. Jaakkonen
25. 9. -79 Sandaredissa. Han on kotoisin Uhtualta.

Simo Timonen kuoli 21. 8. -79 Kemissa. Han oli
syntynyt 6. 7. 1898 Pohjois-Aunuksessa, Paateneen pitajan Suontaleen kylassa talonpoikaisessa perheessa. Han
osallistui kotimaakuntansa kansannousuun v. 1919 ja
saapui heimopakolaisena Suomeen v. 1920. Hanella oli
vakaa aikomus saada pateva suomalainen maatalousalan koulutus voidakseen sita soveltaa kotimaakuntansa
hyvaksi. Han sai paastotodistuksen kansanopistosta,
maatalouskoulusta ja maatalousopistosta. Han otti valiaikaisen toimen Veitsiluoto Oyrssa. Olosuhteiden kulusta
johtuen ha'n suoritti elamantyonsa ta'ssa yhtiossa. Han
saavutti seka alaisten etta esimiesten luottamuksen ja
tunnustuksen. Karjalaisten kohtalotovereiden keskuudessa ha'n oli pidetty heimoveli. Ha'n osallistui karjalaisten kerhotoimintaan aktiivisesti ja toimi pitkahkon
ajan Karjalan Sivistysseuran Kemin alaosaston sihteerina. Runsas saattojoukko oli saattamassa Simoa viimeiselle matkalle, KSS:n alaosaston kukat laskivat Seeva
Vuolle, Malakia^ Melgin ja Paavo Lemiaho. Lahinna kaipaamaan jaivat vaimo, poika perheineen Kemissa seka
sisar ja muut sukulaiset kotimaakunnassa.

75 vuotta tayttaa Elina Sillanpa'a Borasissa 28. 12.
1904. Han on syntynyt Jalasja'rvella ja miehensa' on
kotoisin Vuokkiniemelta.
60 vuotta taytti 20. 9. -79 Martta Lebedev o.s.
Soienmaa. Han on syntynyt Savitaipaleella ja asuu nyt
Sandaredissa. Hanen miehensa on kotoisin Tverin Karjalasta.

Tuonilmaisiin ovat siirtyneet
Lehtori Martta Pelkonen o.s. Hosainoff kuoli Kauniaisissa elokuun 30. paivana. Han oli syntynyt Salmissa
v. 1982 ja tullut ylioppilaaksi tyttokoulun jatkoluokilta
ensimmaisten ylioppilaitten joukossa v. 1911 ollen samalla kotipita'ja'nsa ensimmainen naisylioppilas. Valmistauduttuaan filosofian kandidaatiksi 1917 ha'n toimi suomenkielen rehtorina mm. Salmin keskikoulussa, Jyvaskylan ja Helsingin Kirkkopuiston tyttokoulussa, josta
ha'n jai elakkeelle 1960. Merkittavan elama'ntyon rajakarjalaisen perinteen tallentamiseksi lehtori Pelkonen
teki vuosina 1912—39 kesa'isilla sanankeruumatkoilla,
joitten tuloksena tutkijoitten kaytettavissa on hanen kera'a'minaan noin 4600 lippua Salmin murteen sanastoa
Karjalan kielen sanakirjan kokoelmissa. Lisaksi hanelta
on 550 numeroa perinnemuistiinpanoja Suomalaisen
kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistossa. Viimeksi
mainittujen pohjalta SKS julkaisi v. 1976 Martta Pelkosen salmilaismuistiinpanoja kirjana "Satuja ja legendoja".
Kalevala-seura myonsi hanelle tieteen tunnustuspalkinnon.

Risto (Griisha) Nekkula kuoli 18. 9. -79 Jyvaskylassa. Han oli syntynyt Aunuksen Ma'krialla 4. 11. -27.
Ha'n joutui nuorena perheensa mukana karkoitetuksi
Aa'nisen rantamille. Suomalaisten vallattua v. 1941
Aanisniemen vanhempi veljensa Heikki loysi hanet sattumalta ja toimitti kotikylaa'n, jossa ha'n sai olla suomalaisten vetaytymiseen asti. Sen jalkeen han siirtyi Jyva'skylaan. Toimi aluksi juoksupoikana Wilh. Schauman
Oy:ssa, myohemmin sahanasettajana kuolemaansa
saakka.

