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NÄLÄNHÄDÄSTÄ JA KULKUTAUDEISTA

Ystäväni Kaarlo Arffman tutki uskonpuhdistuksen eli reformaation aikaa. 
Aiheena oli” Yliopistot ja kirkon magisterium reformaation alkuvaiheessa”. 
Toisin sanoen; kuka päättää kirkon oikeasta opista, paavi, kirkolliskokous, 
eri yliopistojen tohtoreiden muodostama yhteisö vai päätetäänkö asiasta 
Raamatusta nousevan asia-auktoriteetin pohjalta?

Tutkija seurasi eri yliopistojen välistä keskustelua vaihe vaiheelta. Jossakin 
vaiheessa herätti hämmästystä, kun joku yliopisto ei ollut ottanutkaan kan-
taa keskustelun uuteen vaiheeseen. Tutkija oli jo tekemässä johtopäätöksiä 
yliopiston vaikenemisesta. Sitten, paljon myöhemmin kävi ilmi, että  ylio-
pisto oli ollut silloin suljettuna ruton takia, joten sieltä ei voitu ottaa kantaa 
keskusteluun.

Tämä ihmetytti meitä silloin kovasti. Miten silloin on voitu elää niin alkukan-
taista ja alkeellista aikaa, että kokonaisia yliopistoja oli jouduttu sulkemaan 
ruton takia!

Ehkä muistumia näistä kokemuksista on litaniassa, Lutherin muodoste-
lemassa lauletussa kirkkorukouksessa, jota kehotetaan käyttämään erityis-
esti paaston aikana. Minun nuoruudessani siinä rukoiltiin mm. näin: Seura-
kunta: Varjele meitä, laupias Herra Jumala. Esilaulaja: Perkeleen petoksista 
ja juonista, nälänhädästä ja kulkutaudeista, sodasta ja veritöistä, kapinasta 
ja riidoista, rakeista ja rajuilmoista. tulipalosta ja veden vaarasta, pahasta 
äkillisestä kuolemasta, iankaikkisesta kuolemasta.

Nykyisin me rukoilemme: S Varjele meitä, laupias Herra Jumala. E 
Ympäristötuhoista ja luonnonmullistuksista, nälänhädästä ja taudeista, 
sodasta ja väkivallasta, riidoista ja laittomuuksista. 

Varjeltuminen ympäristötuhoilta on siis liitetty esirukousten piiriin. Kulku-
taudit ovat lieventyneet pelkiksi taudeiksi. Ehkä on ajateltu lääketieteen niin 
edistyneen, että emme joudu enää minkään kulkutautiepidemian keskelle. 
Mutta nyt olemme yllättäen Koronavirusepidemian keskellä.  Me olemme 
taudin armoilla, johon ei ole vielä lääkettä, eikä parannuskeinoa.  Yliopistot 
ja muut opinahjot eri puolilla maailmaa ovat kiinni. Koko toiminta koko 

maailmassa on nyt pysähdyksissä yhden viruksen takia!
Nyt on taas syytä rukoukseen vanhan rukouksen sanoilla: : S Varjele meitä, 
laupias Herra Jumala. E Ympäristötuhoista ja luonnonmullistuksista,nälän-
hädästä ja taudeista, sodasta ja väkivallasta, riidoista ja laittomuuksista.  S 
Varjele meitä, laupias Herra Jumala.
Litania on virsikirjassamme virsi 719 s. 889.

Risto Pentikäinen

SUKULEHDEN PÄÄTOIMITTAJA VAIHTUU

Selailin Pentikäisten sukulehtiä. Lehdessä 2/93 Matti Pentikäinen pääto-
imittajana tuskailee aineiston puutetta lehdessä. Kun ei löytynyt lehteen 
kansikuvaa, Matti on pannut siihen pelkkää tekstiä. Lehdessä 2/95 päätoim-
ittajaksi on ryhtynyt Toivo Pentikäinen. Matilla tietotekniikka on tunnetusti 
hallussa. Hän on vastannut lehden teknisestä toteuttamisesta viime vuosiin 
asti.  Kiitos Matti Pentikäiselle tästä työstä!

Lehdessä 2/93 kerrotaan sukuseuran matkasta Lappiin ja Anu ja Topi Pen-
tikäisen Pentik -mäelle. Tästä tulee nyt kuluneeksi neljännes vuosisata. 
Tämän ajan Toivo on kulkenut mukana Sukuseuran vaiheissa ja raportoinut 
niistä lehdessä. Hänen mielenkiinnonsa kohteena ovat erityisesti olleet van-
hat ajat ja suvun vaiheet Nilsiässä. Kiitokset päätoimittaja Toivo Pentikäiselle 
Sukuseuran hyväksi tehdystä uskollisesta työstä!

Sukulehden päätoimittajana jatkaa Jenni Pentikäinen, joka valittiin te-
htäväänsä sukuneuvoston kokouksessa 8.2.2020 Kuusankoskella Raija Pen-
tikäinen-Vainion ja Antti Vainion kodissa. Kiitokset vieraanvaraisuudesta!

Risto Pentikäinen
Sukuseuran esimies
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KAHDEN MAAN KANSALAISENA

Minulle on todella mieluista kirjoittaa teille, rakkaat Pentikäiset – sukulaiseni 
(kuten yksi Pentikäis-pappi sanoi minulle) - sukulehteenne jotain siitä, mitä 
on elää Kahden maan kansalaisena. Äitini Hilda Maria Huusko, omaa sukua 
Pentikäinen, syntyi ja eli lapsuutensa Varpaisjärven Siikakosken Pentik-
kälässä. Ja aikoinaan hän kertoi paljon omasta suvustaan, joihin pidimme 
myös jatkuvasti yhteyttä.  

Itse synnyin Ukko-Paavon pitäjässä Nilsiässä ja kasvoin körttihengessä, vaik-
ka äitini ei kantanut körttipukua koskaan. Kotonani pidettiin seuroja, käytiin 
jumalanpalveluksissa, hengellisissä tilaisuuksissa ja me lapset pyhäkoulussa. 
Ja se aika oli todella upeata, rikasta aikaa. 

Kuitenkin nuoruus ja maailma veivät minut mennessään turmion tielle. 
Lähdin ylioppilaaksi kirjoitettuani pakoon uskovia opiskelemaan Turkuun 
ajatellen, että ”nyt minulle koitti vapaus tehdä, mitä haluan”. Ja siellä Jumala 
ottikin minut kiinni raadollisena syntisenä. Sain tulla uskoon Jumalan sulas-
ta armosta 1971. 

Elämäni muutos oli radikaali. Se vei minut yöstä päivän valoon. Oli valtava 
Sanan nälkä. Ja sain Jumalalta kutsun lähetystyöhön 11 v. kuluttua kemist-
inä suljettuun kommunistiseen Jugoslaviaan, tarkemmin silloisen Kroatian 
osatasavallan pääkaupunkiin Zagrebiin auttamaan ev.lut. kirkkoa, missä 
ei ollut tarpeeksi työntekijöitä (1982). Kommunistisessa maassa en saanut 
olla lähetystyöntekijänä, vaan ”kiviriipakseni” piti ottaa erikoistuminen 
farmaseuttisiin aineisiin, että sain oleskeluluvan. Mutta Jumalan johdatus oli 
tässä yllättävä. Tapasin papiksi opiskelevan Jakovin, jonka kanssa olemme 
tehneet srk-työtä eläkkeelle jäämiseen asti. Ja nyt palvelemme Herraa vielä 
eläkkeellä olosta huolimatta, kohta 40 v, sillä Jumalan kutsu on elinikäinen.     

Maahan tullessani presidentti Josip Broz Tito oli juuri kuollut ja maa eli kaa-
oksessa. Siellä ei ollut peruselintarvikkeita; lihaa, kahvia pyykinpesuaineita, 
polttoaineita… inflaatio hurja. Kolmasosa Zagrebia oli joka kolmas päivä 
ilman sähköä jne. jolloin kompuroitiin pimeässä taskulamppujen ja kynt-
tilöiden kanssa. Titon kommunistinen systeemi hajosi v.1991 ja syttyi sota, 
jonka seurauksena Jugoslavia hajosi silloin kuuteen valtioon. 

Sodan syttyessä olimme kesän Suomessa. Vaikka lähetysjärjestömme ja 
molempien sukulaiset yrittivät estää meitä menemässä sodan keskelle silloin 
3 v. tyttömme Saaran takia, koimme Herran edessä, että koko perheen paikka 
on olla auttamassa näitä kärsiviä, hädässä olevia ihmisiä sekä pakolaisia 
Slavonski Brodissa. Ja kun Jumala lähettää, Hän myös on kanssamme lupauk-
sensa mukaan. Saimme kokea Jumalan taivaallista siunausta varjelusta koko 
sodan ajan. Kirkko täyttyi ääriään myöten ja monet saivat oppia tuntemaan 
Vapahtajansa henkilökohtaisesti. Työ laajeni ja sitä riitti yli voimiemme…          

Aina kun yleis- tai ilmahälytyksen sireenit ulvoivat ja isossa pappilassamme 
oli paljon ihmisiä, heille tuli pakokauhu. Mutta Saara sanoi heille rauhallisesti: 
”Jeesus meitä varjelee” ja laskeutui luukusta kellariin pommisuojaan, joka 
rohkaisi aikuisia suuresti. Tai kun pommittivat kaupunkia keskellä yötä niin, 
että Sava-joen silta räjähti ilmaan. Ja me Jakovin kanssa sydän sykkyrässä 
kuunneltiin, mitä tuleman pitää huonekalujen heiluessa ja ikkunoiden 
täristessä… Jonkun ajan kuluttua saimme tietää, että silta räjäytettiin ilmaan. 
Aamulla Saaran tietäessä, mitä oli yöllä tapahtunut, hän iloiten sanoi: ”Oi, 
miten ihmeellinen on Jeesus. Hän lähetti minulle niin paljon enkeleitä, ettei 
minun tarvinnut herätä!” Ja Saaralle itsellensä ei jäänyt sotatraumoja ja hän 
itse on lähdössä lähitulevaisuudessa Siperiaan lähetystyöhön, j.H.s.    

Kroaatit ovat välittömiä, vieraanvaraisia, temperamenttisia, kyselevät kaikkea, 
jopa ihmisten henkilökohtaisuuksia. He odottelevat hartaasti vierailujamme 
ja heidän luo voi mennä milloin vain. Suuteleminen on hyvien ystävien 
kesken yleinen tervehtimistapa. 
Jumalanpalveluksiin he tulevat 
säännöllisesti perheineen intoa 
täynnä ja kirkon penkit täyt-
tyvät lapsista vanhuksiin edestä 
alkaen. Virsien veisaaminen on 
jykevää. Pappien kaunis tapa on 
hyvästellä kuulijat vielä heidän 
poistuessaan kirkosta, mikä 
jättää lämpimän kosketuksen 
siitä, että meistä välitetään. Ja 
he ovat tervetulleita uudelleen-
kin. 
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Lapset puuttuvat melkein kokonaan sieltä ja virren veisuu on laimeaa. Pappi-
en virallinen tervetulotoivotus jää jotenkin etäiseksi alttarilta käsin.

Suomalaiset eivät puhu uskostaan toisilleen. Ei uskalleta kertoa maailman 
tärkeimmästä henkilöstä, ainoasta Pelastajastamme, joka on tie ikuiseen 
autuuteen. Jopa hävetään olla uskova, piilotetaan risti muslimien ja toisin 
uskovien silmien edestä, ettei se olisi heille pahennukseksi. Monilta ovat 
nykyisin päivittäiset raamatunlukemiset jääneet unholaan. 

Myös Suomen kristillisyydessä on tapahtunut paljon muutoksia: Raamatut, 
virsikirjat, jumalanpalvelukset ovat uusittu, naispapit, messut ovat tulleet ja 
jääneet. Seurakunnissa etsitään elämyksiä, kokemuksia. Raamattu- ja ruk-
ouspiirit ovat jääneet taka-alalle.

Hyvien muutosten lisäksi on tullut myös vähemmän hyviä muutoksia. 
Raamattu ei näytä enää olevankaan auktoriteetti ja seurakunnissa selkeä 
Raamatun opetus puuttuu. Jumalan pyhyyden tunto on vähentynyt. Syntiä 
ei sanotakaan enää synniksi, eikä lakia enää julisteta saarnatuoleista. Kaikki 
papitkaan eivät enää usko Raamatun sanomaan, helvettiin, ylösnouse-
mukseen, Jeesuksen neitseestä syntymiseen. Kirkko hylkää Raamatun eikä 
uskalla tehdä omia ratkaisujaan yhteiskunnan painostuksen edessä. Totu-
uden pohtiminen on vanhanaikaista. Kouluissa kielletään evankelioiminen. 
Kristinusko on murenemassa. Pakanuus valtaa sydämiä. Näin Suomikin on 
pikku hiljaa muuttunut lähetyskentäksi muun Euroopan tavoin! Lähetysty-
öntekijöitä on alkanut ulkomailta tulla Suomeen.

Rakkaat Pentikäis-sukulaiset, rukoilemmehan Suomeenkin aitoa vanhanaikai-
sta herätystä, kuten Ukko-Paavon aikana oli, synnintuntoineen, joka sytyttäisi 
ihmiset nöyrin mielin kääntymään Jumalan puoleen ja ilolla viemään riemusa-
nomaa Jeesuksesta, Vapahtajastamme kustannuksia laskematta, sillä olemme 
vieraita tässä maailmassa, Herralta kertaviisumin saaneita matkalaisia. 
Herran kutsu ja Hänen sytyttämä lähetystuli palavat sydämissämme Sanan 
kylvötyöhön hukkuvien sielujen takia sekä Kroatiassa että Suomessa. “Eikö 
minun Sanani ole niin kuin tuli ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa, 
sanoo Herra.” Olemme saaneet nähdä, miten Jumalan Sana murtaa kovankin 
sydämen. Työ on mielekästä ja koemme olevamme omalla paikallamme 
koettelemusten ja ahdistusten keskellä. Valtava ilosanoma Vapahtajas-

Sydämestäni riemuitsen siitä, että ”Arpa lankesi minulle ihanasta maasta…”, 
sillä tunnen viisi kertaa pienemmän toisen kotimaani läpikotaisin. Kroatian 
luonnon kauneus on minut lumonnut täysin: sanoinkuvaamaton kukkalois-
to, turkoosinsininen Adrianmeri ja sydäntä salpaavat, kirkkaat Plitvicajärvet 
vuorineen, laaksoineen ja tasankoineen, Slavonian vilja-aitat monine er-
ilaisine hedelmäpuineen, Dalmatian aasit ja paimenet lampaineen. Katsel-
lessamme vuoria se tuo eteemme lohdutuksen sanoman, joka musertaa 
meidätkin etsimään armoa päivittäin, mistä saamme kiittää Herraa: “Vuoret 
väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty eikä 
minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun Armahtajasi.” Krkan vilpoisat 
putoukset virtaavat vuolaasti Dalmatian vuoristossa. Elävä vesi – siinä sen 
sanoma. Vesi tuo elämää Kroatian mahtaville maisemille.
                                                                                                                  
Missä on vettä ja elämää, siellä on toivoa toivottomuuden keskellä. “Jumalan 
virta on vettä täynnä”. Raamatun viimeisellä sivulla on kutsu joka ikiselle 
syntiselle: “Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän 
vettä.”  Raamatun kuvat tulevat eläviksi; Herran Sana puhuu ihmeellisen 
kauneuden keskellä. Kroatia on toivon maa, koska Vapahtajamme, toivon 
lähde on sielläkin.        

Sydämeni pulppuaa kiitosta Herralle myös isänmaastani Suomesta. Ih-
mettelen sitä, miten paljon ja nopeasti Suomi muuttuu. Kehitys ja hyvin-
vointi ovat menneet hurjasti eteenpäin tämän 38 vuoden aikana. Liekö 
sen seurausta, että myös ihmissuhteet ovat ”väljähtyneet”. Ei vierailla enää 
sukulaisten luona, ei tunneta naapureita, on jatkuva kiire, rytmi toinen jne. 

Ja mikä shokki minulle itselleni! Huomaan tipahtaneeni kärryiltä Suomen 
kulttuurissa, kirkon elämässä, eri tapahtumissa, suomenkielen kehityksessä 
ja koko elämän tyylissä. On orpouden tunne. Ihmisillä tuntuu olevan up-
eat kodit, tyylikkäät vaatteet, tavat ja ulkonaiset elämänkuviot ja muodot 
loistavia.  Samalla kuitenkin monen sisässä jäytää uupumus, turvattomuus, 
masennus, ahdistus, stressi, ainainen kiire.

Suomalaiset ovat ystävällisiä ja hienotunteisia, jotenkin ujoja ja vähän it-
seensä käpertyneitä. Seurakunnilla on valtavat mahdollisuudet tehdä työtä ja 
kokoontua. On ihania, uusia kirkkoja, seurakuntakeskuksia, leirikeskuksia. Jum-
alanpalveluksissa seurakuntalaiset jäävät istumaan ujoina kirkon takaosaan. 
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tamme ja Jumalan rakkaus on vienyt meidätkin Kroatian kärsivien siskojen 
ja veljien luo hengellisen hädän ja pimeyden keskelle työhön ja vaivaan 38 
vuotta sitten. Siinä olemme saaneet luopua tutuista kuvioista, oman uran 
luomisesta, taloudellisesta turvasta, ja oman verkoston rakentamisesta koti-
maassa ja suunnata epävarmuutta ja uusia, odottamattomia elämäntilante-
ita kohti. Suremme vain omaa vajavuuttamme ja rajallisuuttamme lukemat-
tomien tehtävien ja auttamismahdollisuuksien edessä ja samalla iloitsemme 
jokaisesta sielusta, joka on ottanut kylvetyn Sanan vastaan ja saanut kohda-
ta henkilökohtaisesti oman Vapahtajansa ja Herransa ja kasvaa Hänessä. 

On suuri armo kulua Herran vainioilla sekä Suomessa että Kroatiassa. Ja 
mikä ihaninta, kerran saada jättää tämä kyynellaakso ja perillä kirkkaudessa 
uskon muuttuessa näkemiseen veisata taivaallisessa kuorossa valtaisassa 
valkopukuisten joukossa kroaattien ja suomalaisten kanssa: ”Taivaassa, ratki 
taivaassa On autuus määrätön, Siell´ Enkelien seurassa On riemu ääretön. 
Ja kasvoista niin kasvoihin Myös nähdään Herra korkehin, Herramme Se-
baot…”

Marja-Liisa Mrcela

TAPAHTUI SYVÄRILLÄ

Kesän 2018 sukukokouksen yhtenä teemana oli Syvärin järvi ja kalastus. 
Siispä tähän sopinee kertoa muutamia tapahtumia Syväriin ja kalastukseen 
liittyen.

Olin poikasena paljon kesäisin kummi-tätini luona Karsanlahdessa. Karsan-
lahteen ei ollut kunnollista tietä oikein kumpaakaan kautta, joten liikenne 
sinne oli paljolti kesäisin veneellä ja talvella jäätä pitkin. Olin kai seitsemän-
vuotias kun olin koko kesän tätini luona. Koska järvi oli siinä lähellä niin 
veneily ja kalastus tuli tutuiksi. Kerran lähdin yksikseni (luvatta tietenkin) 
pienellä soutuveneellä uistelemaan läheiselle lahdelle. Meloskelin siinä 
ruohikon reunassa uistinta vetäen. Ja eikös vaan pari kiloinen hauki tarran-
nut uistimeen. Innoissani en malttanut kiertää siimaa kelalle vaan vetelin 
veneen pohjalle. Siihen kun vielä nostin hauen päälle potkimaan niin olihan 

siinä siima sekaisin. Sainkin siitä moitteet ja ohjeet vastaisuuden varalle.
Tädin miehellä oli moottorivene jolla hän kerran lähti käyttämään erästä 
vanhempaa pariskuntaa porsaan haku matkalle Syvärin länsirannalle. Minä 
tietenkin halusin lähteä mukaan. Ilma oli lämmin ja tuulikaan ei juuri suojai-
sessa lahden pohjukassa tuntunut. Mutta kun olimme sitten jo aukeammalla 
järvenselällä, nousikin yllättäen kova tuuli. Vettä alkoi räiskyttää veneeseen 
ja sitten sammui vielä moottori, joten vene ei ollut hallittavissa. Vene kääntyi 
syrjittäin aallokossa ja vettä tuli veneeseen. Pariskunnan mies heitteli vettä 
pois veneestä ja tädin mies yritti saada moottoria käynnistymään. Olin ko-
kassa, jossa oli korkeammalti laitoja, joten en kastunut niin pahasti. Suurin 
hätä oli pariskunnan vaimolla. Hän jo risti kätensä ja pyysi apua ylhäältä, 
että ainakin nuori poika tästä pelastuisi. Viimein moottori lähtikin käynti-
in. Sitten ajettiin viistottain vastatuuleen tuulelta suojaisempaan rannan 
kohtaan. Siellä käännyttiin myötätuuleen palaamaan kotirantaan, jonne 
päästiinkin onnellisesti perille. - Sian porsas jäi sillä kertaa hakematta. Ei 
tapauksesta jäänyt mitään pelkoja mieleen, aina piti päästä vesille mukaan. 
Olisiko syynä ollyt se kun sain aina selvemmillä vesillä ohjata venettä?

Marraskuussa 1957 olin jälleen Karsanlahdessa. Loppukuusta tulivat aika ko-
vat pakkaset ja Syväri rupesi jäätymään. Atron voimalaitos oli silloin ollut jo 
jonkun vuoden käytössä. Eräällä voimalaitoksen henkilökuntaan kuuluvalla 
oli sulan veden aikaan heitetyt verkot lahdella ja ne olivat jääneet jään alle. 
Ne olivat vielä jostakin syystä tulleet niin huonosti merkatuiksi, että ei ollut 
tarkkaa paikkaa niiden sijainnista. Verkkojen omistaja pyysi minut kaverik-
seen niitä etsimään. Voimalaitokselta tulevan veden virtauksen takia jään 
vahvuus oli vähän arvaamaton. Hakkasimme railoa jäähän oletetulle verk-
kojen paikalle ja naarasimme niistä. Jää oli pelottavan ohutta ja pysyttelim-
mekin vähän kauempana toisistamme, että jää ei petä ainakanan yhtä aikaa 
molempien alta. Toinen olisi voinut auttaa jos toinen sattuisi putoamaan. 
Aika pitkät railot saimme hakata, mutta viimein verkot tarttui naaraan. Alkoi 
jo tulla pimeä ja meitä tultiin jo etsimäänkin. Merkitsimme vain verkkojen 
paika n ja lähdimme pois.

Seuraavana päivänä verkot oli nostettu pois ja niissä oli ollut runsas saalis 
siikoja.

Toivo Pentikäinen
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Tiedot voi päivittää myös sukuseuran kotisivuilta löytyvällä 
kaavakkeella. www.pentikaistensukuseura.net

Pentikäisten sukututkimuksen yhteydessä on kerätty tietoja Pentikäisistä ja
 ne on koottu yhteen tietokantaan sukupuuksi. 

Jos epäilet, että sinun nimeäsi ei ole siihen annettu tai jos haluat päivittää tietosi 
(esim. lapset) otamme mielellämme vastaan tietoja oheisilla lomakkeilla. Lomakkeet voi 

palauttaa Juha Pentikäiselle, Bostoninkaari 3 B 13, 04320 Tuusula
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TUTKIMUSMATKA MENNEISYYTEEN

Kansalliskirjasto on digitoinut historiallisia sanoma- ja aikakausilehtia ajalta 
1771-1929, jotka ovat avoimessa verkkokäytössä. Kansalliskirjaston ja teki-
jänoikeusjärjestö Kopioston välinen sopimus mahdollistaa näiden digitaalis-
ten aineistojen käytön vuoden 2020 loppuun. Luettavissa on aineistoa ajalta 
1260-2015. https://digi.kansalliskirjasto.fi

Tämä on yksi hyvä keino tutkailla historiaa ja tässä tapauksessa Pentikäisten 
historiaa. Arkistoista löytyy paljon mielenkiintoisia ja värikkäitä tarinoita 
menneisyydestä, jotkut hieman surullisia ja jotkut iloisia. Alta löytyy juttu 
vuoden 1922 Nuorten toivo -lehdestä.

Kyseinen juttu käsittelee poikien talvipäiviä, jotka pidettiin Mikkelissä 
26.-28.2.1922.  Osallistujia oli noin 200 ja he edustivat Helsingin, Pasilan, 
sörnäisten, Viipurin, Tampereen, Savonlinnan ja Sortavalan yhdistyksiä.Talvi-
päivillä pidetettiin hiihtokilpailut, jossaa eräs Reino Pentikäinen kilpaili ja 
voitti 16-18 vuotiaiden sarjan mestaruuden. Samaisilla poikien talvipäivillä 
kilpailtiin myös mäenlaskussa, jonka Reino myös voitti.
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LAMPUOTITALON TARINOINTEJA 1

Perheemme ensimmäinen kesälomamatka 1946 suuntautui isäni syn-
tymämökille Pelonniemen Vappuahoon. Lomaa vanhemmat halusivat 
pitää heinäkuussa heinän teon aikaan. Matka Nilsiästä pitkin Juvankoskelle 
menevää tietä oli noin kymmenen kilometriä ja se oli tarkoitus tehdä jalan 
vaeltaen. Olin vähän yli kolme vuotta vanha ja mieleeni jäi retkestä muisti-
kuvia, kuin kauniita tauluja seinältä, jotka palautuvat silloin tällöin mieleeni. 
Nuorempi veljeni oli vajaan vuoden ja hän sai tehdä matkaa isän ja äidin 
sylissä. Mitään lastenrattaita ei ollut eikä paljon muutakaan kaupoissa, sillä 
sota oli vienyt miehet tehtaista rintamille ja melkein kaikki metallikin oli 
tarvittu mielettömään toiseen maailmansotaan sen tuhoamiskoneistoihin. 

Matka oli tarkoitus tehdä tietenkin lasten ehdoilla. Eli todella rauhallisesti 
vaeltaen ja sopivasti taukoja tienviereisissä lehdoissa pitäen. Vanhemmat 
avustivat sopivasti kantaen minuakin. Eväs- ja lepo-taukoja oli riittävästi. 
Tuli päiväunienkin aika, niin pienen välipalan jälkeen, nukuimme ne veljeni 
kanssa sammalmättäällä lämpimän suvituulen suhistessa lehtevän puun 
varjossa. Keräsimme voimia taas jatkamaan taivalta. Kulkemamme kylien 
välinen hiekkatie kiemurteli mäkien ja kosteikkojen välillä silloin tällöin kau-
niiden laitumia reunustavien, aivan kuin pitsikoristeisten karja-aitauksien, 
vieritse.

Aidat olivat taidolla rakennettuja pisteaitoja. Kaksi nuorta kuusta (närettä) 
oli isketty maahan lähekkäin pystyyn ja ne oli sidottu vitsaksella yhteen. 
Vitsasten päälle ladottiin vinoon ja päällekkäin halkaistuja käsivarren paksu-
isia keskeltä halkaistuja kuusenrunkoja. Sopivalle korkeudelle ladottujen ja 
halkaistujen kuusenrunkojen päälle ja pystyseipäiden väliin väännettiin uusi 
vitsaspanta ja sen päälle lisää halkaistuja käsivarren paksuisia kuusiseipäitä. 
Näin saatiin sopivan tiheä ja kestävä aita, minkä takana karja pysyi sille 
tarkoitetulla laidunalueella. Välillä tievieressä oli mökki ja sen ympärillä loisti 
kauniit luonnonkukkapientareet. Tie vierukset olivat myös kukkia täynnä ja 
loistivat kesän parhaissa väreissä.

Matka taittui verkkaisasti ja oli jo ilta, kun poikkesimme veräjän kautta 
kapealle kärrytielle josta isäni löysi kauan sitten käyttämänsä oikotien mat-
kamme päätepisteeseen. Koivikko loppui ja olimme pienen peltoaukean re-

Nuorten toivo,  01.04.1922 no 4 , s. 5-7  https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakau-
si/binding/849614 Kansalliskirjaston Digitaaliset Aineistot

Ja jotta sivut eivät olisi vain jotain sivuja, niin selaisin sukutaulua ja uskon 
löytäneeni kyseisen Reino Pentikäisen. 

Reino Sakari Pentikäinen, Taulusta 630, (isä Vilhelm Pentikäinen), 
s. 25.04.1904 Viipuri, Kelkkala, k. 01.08.1974 Helsinki.
Puoliso: Vihitty Viipuri. Irja Raakel Pentikäinen o.s. Mäntynen, 
s. 18.03.1909 Viipuri., k. 11.10.2002 Helsinki.
Lapset:
Paavo Sakari s. 02.08.1935 Helsinki. Tauluun 640.
Pirkko Marjatta s. 07.10.1941 Viipuri.

Vanhemmat:
Vilhelm ( Ville ) Wilhelminpoika Pentikäinen, Taulusta 623, (isä
Wilhelm Pentikäinen), s. 05.03.1870 Nilsiä Kaaraslahti 15, k. 18.02.1939
Helsinki.
Puoliso: Vihitty 27.04.1891 Hulda Fredrika Pentikäinen o.s. Mård, s.
20.04.1874 Helsinki, k. 05.05.1959 Helsinki.

Jenni Pentikäinen
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HELPPO BROILERISALAATTI 
5 henkeä

7 kpl  Broilerin rintaleikkeitä 
 esim. hunajamarinoituja 
2 dl  Risotto riisiä 
3 kpl isoa suolakurkkua
1 kpl  Tuorekurkkua
3 kpl Salottisipulia
I kpl vaalea osa Purjosipulia
2 prk Trooppinen hedelmäsalaatti 
n.20  tummaa viinirypälettä 

Paista leikkeet uunissa kypsäksi, ei kuivaksi. Niin että luut irtoavat hyvin 
poistettaessa. Palottele n. 1x1 cm kuutioiksi. Keitä riisi risoton tapaan ja käytä 
mausteena kasvisliemikuutioita. Kuutioi suorakurkut ja muista valuttaa 
ylimääräinen neste pois. Kaapaise tuorekurkun kostea keskusta pois ja kuutioi 
myös ne. Kuutioi salotti- ja purjosipuli.  Valuta trooppisista hedelmistä liemi 
pois, halutettassa voit ottaa sen talteen ja ohentaa kastiketta, jos on tarpeen.  
Paloittele tummat viinirypäleet. 

Mausta kastike aromisuolalla, suolalla, mustapippurirouhella, kurkkumal-
la, kanelilla , inkiväärillä , chilillä jos kaipaat potkua (muista että jokainen 
maustaa makunsa mukaan . Kuitenkin tämän kastikkeen maku on oltava 
vahvahko, että se maustaa myöskin kiinteät tuotteet. Ohenna 
hedelmäliemellä jos on tarpeen .

Sekoita kaikki keskenään varovasti ja lisää kastike joukkoon. 
Anna maustua kylmässä tunti, pari et maku tasaantuu.

Laakea tarjoiluvati on eduksi tälle salaatille. Koristele 
salaatti hedelmillä, kirsikkatomaateilla , persiljalla 
ja vaikka pensasmustikoilla.

Raija Pentikäinen -Vainio

Kastike :
Ranskankermaa
Currymajoneesia
(Trooppisen hedelmäsalaatin 
hedelmäliemi)

unassa josta pellon takana näkyi mäenkumpareen päällä rakennusrykelmä. 
Oli navetta ja aitta sekä aitan vieressä pieni karhunsammalkattoinen 
pyöröhirsistä rakennettu harmaan värinen mökki. Mökin katoon osui jo mat-
alammalle painuva auringon valo saaden sen loistamaan ja kimaltelemaan 
kuparin ja kullan väreissä. 

Näkymä oli kuin satukirjoista. Kapea polku johti pellonreunasta ylös pihaan, 
jossa viipotteli muutama riemunkirjava kana ja pihakiven päällä seisoi kaikki 
sateenkaaren värit ja vähän enempikin höyhenpukuunsa saanut ylväs kuk-
ko. Piha oli pieni ja sen vasemmalla puolella oli nurmikon reunassa harmaa-
hirsinen vilja-aitta. Aitan takana, hieman mäen rinnettä alaspäin, oli parille 
kolmelle lehmälle ja muutamalle lampaalle, navettarakennus. Mökin oven 
edessä ei ollut mitään verantaa tai kuistia, vaan ulko-oven edessä oli suuri 
musta kivipaasi rappusena. 

Kynnys mökiin oli korkea. Eteisestä vasemmalle oli ovi maitohuoneeseen ja 
oikealle oli ovi tupa-keittiöön. Tupa-keittiön keskellä oli suuri liuskekivistä 
rakennettu uuni ja sen vieressä oli hella. Tuvan päädyssä oli neliruutuinen 
ikkuna, samoin vasemmassa sivuseinässä.  Uunin ja hellan vierestä pääsi pie-
neen kamariin. Söimme illallisen tuvan pöydän ääressä ja menimme kama-
riin nukkumaan vällyjen alle. Iltasatuna oli läheiseltä lehmien lypsypaikalta 
silloin tällöin kuuluva karjan kellon kilahtelu. 

Matti Pentikäinen Helsinki  
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Pentikäisten sukuseura ry:n jäseneksi liittyminen

Sukunimi

Etunimet, puhuttelunimi alleviivattuna

Aikaisemmat sukunimet

Sähköposti

Syntymäaika ja -paikka

Puhelinnumero suuntanumeroineen

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Miten kuulun sukuun?
Ellei sukunimi ole Pentikäinen

Haluan liittyä Pentikäisten sukuseura ry:n jäseneksi

Palauta lomake alla mainittuun osoitteeseen. Muista myös ilmoittaa osoitteenmuutokset 
Matille.

Osoitelähde:
Pentikäisten sukuseura ry:n jäsenrekisteri
Matti Pentikäinen, Ukko-Paavontie 3 A 4, 73300 Nilsiä . Sähköposti : pentikainen@gmail.com

Sukuseuran esimies
Juha Antero Pentikäinen
Bostoninkaari 3 B 13, 04320  Tuusula
juha2.pentikainen@elisanet.fi
040 515 9112

Varaesimies/sihteeri
Tuomo Pentikäinen
Seminaaritie 5, 02400 Kirkkonummi
tuomo.pentikainen@gmail.com
040 183 2881

Pentikäisten sukuseura ry:n jäseneksi liittyminen

Juha Antero Pentikäinen
Bostoninkaari 3 B 13, 04320  Tuusula
juha2.pentikainen@elisanet.fi
040 515 9112 

Sakari Pentikäinen
Pieksänkoskentie 68 A, 73300 Nilsiä
sakari.pentikainen@hotmail.com

Arkistonhoitaja / sukututkija
Ei vielä valittu

Sukulehden toimittaja
Toivo Pentikäinen
Syvärintie 44 A 4, 73300 Nilsiä
puh.  050 4960 293

Sukuseuran kotisivut
www.pentikaistensukuseura.net

Jenni Pentikäinen
Lännentie 13, 49400 Hamina
jenni@fairytaleink.net
044 211 6818

Toivo Pentikäinen
Syvärintie 44 A 4, 73300 Nilsiä
050 4960 293

Pentikäisten Sukukirja 2  + CD :ta  nyt edullinen paketti-
tarjous:  JOS OSTAA 5 KIRJAA SAA NE YHTEISHINTAAN 
80 € Paketin voi ostaa esim .Sukukokouksessa , tai tilata 
postin kautta kuten aikaisemminkin. Lisäksi uudet jäse-
net saavat jäseneksi  liittyessään lahjana yhden kirjan 

ilmaiseksi.  Yksittäin kirjaa ostettaessa hinta on 20 €
Postilähetyksistä peritään postikulut.

Pentikäisten sukukirja 2 tilauslomake

Sukunimi

Etunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan
 kpl Pentikäisten sukukirja 2 (2012) 20 € / kpl + postikulut

Sukuseuran esimies
Risto Pentikäinen 
Rantatie 8, 74700 Kiuruvesi  
ristotapani.pentikainen@gmail.com 
040 098 1064

Varaesimies/sihteeri
Tuomo Pentikäinen
Seminaaritie 5, 02400 Kirkkonummi
tuomo.pentikainen@gmail.com
040 183 2881

Arkistonhoitaja / sukututkija
Ei vielä valittu

Sukulehden toimittaja
Jenni Pentikäinen
Lännentie 13, 49400 Hamina
fairytaleink.jenni@gmail.com
040 252 1441

Sukuseuran kotisivut
www.pentikaistensukuseura.net

PENTIKÄISTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Jenni Pentikäinen
Lännentie 13, 49400 Hamina
fairytaleink.jenni@gmail.com
040 252 1441

Toivo Pentikäinen
Syvärintie 44 A 4, 73300 Nilsiä
050 496 0293

Juha Antero Pentikäinen
Bostoninkaari 3 B 13, 04320 Tuusula
juha.a.pentikainen@gmail.com
040 515 9112

Sakari Pentikäinen
Pieksänkoskentie 68 A, 73300 Nilsiä
sakari.pentikainen@hotmail.com

Sukuseuran esimies
Juha Antero Pentikäinen
Bostoninkaari 3 B 13, 04320  Tuusula
juha2.pentikainen@elisanet.fi
040 515 9112

Varaesimies/sihteeri
Tuomo Pentikäinen
Seminaaritie 5, 02400 Kirkkonummi
tuomo.pentikainen@gmail.com
040 183 2881

Pentikäisten sukuseura ry:n jäseneksi liittyminen

Juha Antero Pentikäinen
Bostoninkaari 3 B 13, 04320  Tuusula
juha2.pentikainen@elisanet.fi
040 515 9112 

Sakari Pentikäinen
Pieksänkoskentie 68 A, 73300 Nilsiä
sakari.pentikainen@hotmail.com

Arkistonhoitaja / sukututkija
Ei vielä valittu

Sukulehden toimittaja
Toivo Pentikäinen
Syvärintie 44 A 4, 73300 Nilsiä
puh.  050 4960 293

Sukuseuran kotisivut
www.pentikaistensukuseura.net

Jenni Pentikäinen
Lännentie 13, 49400 Hamina
jenni@fairytaleink.net
044 211 6818

Toivo Pentikäinen
Syvärintie 44 A 4, 73300 Nilsiä
050 4960 293

Pentikäisten Sukukirja 2  + CD :ta  nyt edullinen paketti-
tarjous:  JOS OSTAA 5 KIRJAA SAA NE YHTEISHINTAAN 
80 € Paketin voi ostaa esim .Sukukokouksessa , tai tilata 
postin kautta kuten aikaisemminkin. Lisäksi uudet jäse-
net saavat jäseneksi  liittyessään lahjana yhden kirjan 

ilmaiseksi.  Yksittäin kirjaa ostettaessa hinta on 20 €
Postilähetyksistä peritään postikulut.

Pentikäisten sukukirja 2 tilauslomake

Sukunimi

Etunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan
 kpl Pentikäisten sukukirja 2 (2012) 20 € / kpl + postikulut
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Tämä on Pentikäisten Sukuseura ry:n jäsenlehti. Sukuseura on perus-
tettu 1988 Nilsiässä. Jäsenmaksu aikuisilta yksittäiseltä jäseneltä 15 € / 
vuosi ja perhejäsenyys 30 € / vuosi. Ainaisjäsenmaksu on 150 €, jonka mak-
samalla kyseinen henkilö on loppuikänsä vapautettu sukuseuran jäsenmak-
suista.

Pentikäisten Sukuseura ry:n säännöt sanovat jäseneksi liittymisestä mm. 
seuraavaa:
”Seuran jäseniksi voivat liittyä isänsä tai äitinsä puolelta Pentikäisistä polveutu-
vat Suomen, ulkomaiden kansalaiset sekä ne, jotka ovat tai ovat olleet naimisis-
sa Pentikäisistä polveutuvan kanssa.”

Säännöt eivät siis määrittele mistä suvunhaarasta jäsenen pitää polveutua, 
joten kaikkien Pentikäisten jälkeläiset puolisoineen ovat sukuseuraan yhtä 
tervetulleita.

(Sukuneuvosto on katsonut että sukuseuran jäseneksi hyväksymissääntöä 
on eräin osin lievennetty. Vaikka henkilöt eivät olisikaan naimisissa kes-
kenään, riittää jos he ovat muuten perheenomaisessa suhteessa, voidaan 
heidät hyväksyä seuran jäseniksi.)

Sukulehden toimittaja
Toivo Pentikäinen
Syvärintie 44 A 4, 73300 Nilsiä
puh. 050 4960 293

Painos:  310 kpl

Lähettäjä:
Pentikäisten sukuseura
Matti Pentikäinen
Ukko-Paavontie 3 A 4
73300 Nilsiä 

Tämä on Pentikäisten Sukuseura ry:n jäsenlehti. Sukuseura on perustettu
1988 Nilsiässä. Jäsenmaksu aikuisilta yksittäiseltä jäseneltä 15 € /
vuosi ja perhejäsenyys 30 € / vuosi. Ainaisjäsenmaksu on 150 €, jonka maksa-
malla kyseinen henkilö on loppuikänsä vapautettu sukuseuran jäsenmaksuista.

Pentikäisten Sukuseura ry:n säännöt sanovat jäseneksi liittymisestä mm.
seuraavaa: ”Seuran jäseniksi voivat liittyä isänsä tai äitinsä puolelta Pentikäisistä 
polveutuvat Suomen, ulkomaiden kansalaiset sekä ne, jotka ovat tai ovat olleet 
naimisissa Pentikäisistä polveutuvan kanssa.”

Säännöt eivät siis määrittele mistä suvunhaarasta jäsenen pitää polveutua,
joten kaikkien Pentikäisten jälkeläiset puolisoineen ovat sukuseuraan yhtä
tervetulleita.

(Sukuneuvosto on katsonut että sukuseuran jäseneksi hyväksymissääntöä on 
eräin osin lievennetty. Vaikka henkilöt eivät olisikaan naimisissa keskenään, 
riittää jos he ovat muuten perheenomaisessa suhteessa, voidaan heidät 
hyväksyä seuran jäseniksi.)

Sukulehden toimittaja
Jenni Pentikäinen
Lännentie 13, 49400 Hamina
puh. 040 252 1441

Painos: 310 kpl


