KARJALAN HEIMO

MERKKIPAIVIA

N:o 9—10 — 163

"Satojen onnittelujen sarjan aloitti aamuvarhaisella
Rauman kaupungin johto, joka onnittelu- ja kiitospuheen myota ojensi kaupungin kultaisen ansiomerkin.
Lahiomaisten jalkeen esitettiin Rauman seurakunnan,
Viipurin tyttolyseon ja sen perinnekoulujen oppilaiden,
Karjalaisten vanhusten Tuen, Wiipuri-yhdistyksen,
Viipurin Nyrkkeilijoiden, Rauman Karjalaisten, Rauman
Viipuri-kerhon, Karjalan Sivistysseuran, Mannerheimristin ritarien, Rauman sotaveteraanien, Kuuskajaskarin
linnakkeen jne. onnittelut ja hyvan jatkon toivotukset.
Rauman ja lahiseutujen karjalaisyhdistykset ja piirit
tulivat mukaan omin panoksin. Hollming-yhtion onnittelut esittivat kauppaneuvos ja rouva Salo. Adressit, mukana mm. Karjalan Liiton oma adressitervehdys, ja sahkeet taystyollistiva't Rauman postin ja telen."
Toivotamme Viipurin brihalle viela jalkikateen lujaa
terveytta ja menestysta kaikissa toimissaan.
92 vuotta taytti Maria Retsu o.s. Seppa 20. 9. Muhoksella. Han on kotoisin Salmista.

Paul! Talvio.
70 vuotta taytti Raumalla 7. 9. 80 karjalainen
kauppa-, teollisuus-, jarjesto-, urheilumies ja heimoaatteen harrastaja, talousneuvos Pauli Talvio. Han on syntynyt Viipurissa, jossa han aloitti uransa asiapoikana
M. Kaurasen tukkuliikkeessa. Taalta han siirtyi osuuskauppa-alalle. Talvisodan jalkeen han oli puolustusministerion piirissa toimien varastopaallikkona. V. 1944
han siirtyi tie- ja vesirakennushallituksen palvelukseen.
Oman yrityksen — Kisapuku Oy:n — perustaminen jai
vuodelle 1956. Tama modern! ja hyvin kehittynyt
urheilupukinetehdas vaatisi oman esittelynsa. Sita hoitaa
jo toinen polvi, jota johtaa Paavo Talvio junior.
Urheilu ja urheiluseuratyo on ollut Pauli Talvion sydanta lahella jo Karjalassa. Hanen harrastuspiiriinsa ovat
kuuluneet pesapalloilu, jaakiekkoilu ja uinti. Han on
kuulunut muun ohella Rauman Lukon jaakiekkoilun
johtoon ja toiminut SVUL:n Satakunnan piirin jaakiekkojaoston puheenjohtajana. Ansiomerkkeja han
on saanut Suomen Jaakiekkoliitolta ja Suomen Uimaliitolta. Pauli Talvio on myos oivaltanut kyykkapelin
merkityksen.
Laulun ystavana han on itse osallistunut monien kuorojen toimintaan ja laulanut mm. Rauman Mieslaulajissa.
Pauli Talvion taloudellista tukea ovat saaneet monet
kulttuuri-, urheilu- ja karjalaisjarjestot. Naiden joukosta mainitsemme vain viipurilaisjarjestot, Rauman
poikasoittokunnan ja Rauman Poikakuoron.
Pauli Talvio ei ole ahdas nurkkapatriootti vaan tajuaa koko karjalaisuuden syvyyden ja laajuuden. Tasta
on osoituksena hanen mielenkiintonsa kalevalaista ja
itakarjalaista kulttuuria ja perinteita kohtaan.

90 vuotta taytti kangaskaupan veteraani Anni K a r i l a
18. 8. 80 Jyvaskylassa, jonne han saapui Uhtuan pitajasta Oulun koskien ja Keuruun kautta. Kymmenvuotiaana han jai yksin Suomeen muun perheen palatessa
Vienan Karjalaan. Kauppa kiehtoi heimosisarta. Alkupestaus tapahtui Petaja'vedella, josta han siirtyi Jyvaskyla'an. Kuusi vuotta han palveli Hytosella, seitseman
Forsblomilla ja kaksi Mitron liikkeessa. Omaa hiketta
han on pitanyt 35 vuotta. Vuosina 1916 ja 1918 han
kavaisi synnyinseudullaan. Monelle sisarukselle han on
voinut antaa apuaan heidan siirryttyaan Jyvoalahdesta
heimo-Suomeen.

Mikko Tschokkinen.
85 vuotta taytti agrologi Mikko Tschokkinen
5. 9. Liperissa. Han on syntynyt Soanlahdella. Saatuaan
paastotodistukset Vartsilan yhteiskoulusta ja Kurkijoen
maanviljelysopistosta han suoritti varsinaisen elamantyonsa Ita-Karjalan maanviljelysseuran maatalousneuvojana Raja-Karjalassa ja asutusneuvojana KeskiSuomessa. Jatkosodassa han toimi maatalouden johtotehtavissa kotimaakunnassa.
Han on ahkerasti osallistunut myos kotimaakuntansa
kulttuuritoimintaan. Han toimi Laatokka-lehden avustajana, toimittajana ja viimeisena pa'atoimittajana. Han
on ollut myos ahkera kynailija. Han on vakavasti puhunut kodin ja isanmaan seka puhtaan elaman puolesta.
91 vuotta taytti Ljuba Popov o.s. Ondukinov 30. 9.
Kuopion Harjulassa. Han on kotoisin Ita'-Karjalasta.

Pauli Talvion juhlaa vietettiin kahtena paivana
aamusta iltaan. Lainaamme pienen palan Zuli Tarhosen heimolehti Karjalassa julkaistusta tekstista:

88 vuotta taytti Johannes K a u p p i n e n 2. 9. Lapinlahdella ja Lempi R o y n a o.s. Hamarus 12. 9. Karttulassa. He ovat kotoisin Salmista.
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85 vuotta taytti Johannes Siilin 29. 8. Salinkaalla.
Han on kotoisin Impilahdelta.
80 vuotta taytti paatoimittaja, insinoori Yrjo Rannikko Espoossa 20. 8. -80. Han on syntynyt Kuopiossa.
Han on heimosoturi ja osallistui Vienan retkeen v. 1918.
Han on toiminut Asuntokiinteisto-lehden, Kinolehden ja
Kaitafilmi-lehden paatoimittajana. Lahes koko eliima on
kulunut filmin parissa. Mainitsemme vain, etta han on
toiminut Kaitaelokuvaajat ry:n puheenjohtajana, Suomen Kaitaelokuvaajain liiton puheenjohtajana, kunniapuheenjohtajana seka' kansainvalisen kaitaelokuvaajain
liiton UNICA:n presidenttina, Berliinin ja Mannheimin
kansainvalisten fiknikilpailujen tuomarina.

Terho Sakki.
50 vuotta taytti 15. 10. Hyvinkaalla kuvanveistaja
Terho S a k k l i . Hyvinka'a on ollut taiteilijan kotipaikkana ja reippaasti yli puolet miehen ela'masta. Karjalassa,
Viipurin maalaiskunnan Suurperon Vaa'rankoskenkylassa
on ollut ha'nen lapsuuskotinsa ja sielta han lahti evakkoon.
Kuvanveistaja Terho Sakki on niitta'nyt mainetta kotimaassa ja ulkomailla.
Han on osallistunut jatkuvasti kotimaisiin nayttelyihin v:sta 1957 lahtien seka myos ulkomailla jarjestettaviin nayttelyihin.
Terho Sakki on voittanut lukuisia kilpailuja seka han
on suunnitellut lukuisia mitaleja. Han on toiminut lukuisissa luottamustehtavissa Suomen Taitelijaseurassa, Suemen Kuvanveistajaliitossa, Suomen Taideakatemiassa,
Suomen Mitalitaiteen Killassa ja on Valtion Kuvataidetoimikunnan jasen.
RUOTSISSA:

Heikki Sallanen.
80 vuotta taytti Heikki S a l l a n e n Hammaslahdella
hiljakkoin. Han on kotoisin Paatenen pitajan Samsosen
vaaran kylasta. Vaimonsa Beetan kanssa heilla on 7 poikaa ja 2 tytarta. Kuvassa avioparin lisaksi Jaakko ja Annikki Siljava. Jaakko Heikin kotipitajalaisia, asuu Ruotsissa.

75 vuotta tayttaa Anna K u i s m i n 27. 11. Hoforsissa.
Han on syntynyt Suojarvella.
70 vuotta taytti Maria T a h t i k i v i 15. 1. 80 Ashammarissa. Han on syntynyt Vienan Supassalmella.
60 vuotta tayttaa Nasti S a m m a l a h o o.s. Melama
(Moloinen) 11. 12. 80 Farstassa. Ha'nen isa'nsa ja aitinsa
ovat kotoisin Aunuksesta, Sa'amaja'rven Veskelyksesta.

70 vuotta taytti dir.cant. Pentti Summa 2. 10. Siikaisissa. Han on kotoisin Kanneljarvelta.
70 vuotta taytti Veera P l a k e t t i o.s. Loksy 30. 9.
Nilsian Lastulahdella. Han on kotoisin Salmista.

Tuonilmaisiin ovat siirtyneet
Laulajatar Aune R a t t y a - P a l l i kuoli 25. 8. pitkallisen sairauden murtamana. Han oli syntynyt 13. 2. 1936
Nivalassa.
Aa'nialaltaan laulajatar Rattya-Palli oli lyyrinen sopraano. Hanen taiteellinen karria'arinsa oli eritta'in monipuolinen ka'sitta'en lied-konsertteja, oratorio-, orkesteri- ja kuoroesiintymisia seka monia huomattavia
oopperarooleja.
Ulkomaisia esiintymisia hanella oli mm. Koopenhaminassa, Nizzassa, Salzburgissa, Moskovassa ja Leningrad issa.
Pa'llien suku on kotoisin Uhtualta.
60 vuotta taytti rakennusmestari Paavo L o h j a m a 25.
10. -80 Helsingissa. Han on kotoisin Suojarvelta.

Teollisuusneuvos Erkki Emil Priha kuoli vaikean
sairauden murtamana 31. elokuuta Helsingissa. Han oli
syntynyt 31. 7. 1914 Valkealassa.
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