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oMIKRoN

Elämme adventin aikaa, odotuksen aikaa. Uutiset täyttää edelleen puhe 
Korona-viruksesta. Eilen puhuttiin Delta-variantista, nyt Omikron-muun-
noksesta. Moni ihmettelee, mitä ovat nämä delta, ja omikron. Ne ovat 
yksinkertaisesti kreikankielen aakkosia, Joiden mukaan viruksen eri variantit 
on nimetty. Asialla täytyy olla nimi, jotta siihen saataisiin otetta.
Koronan varjossa me elämme ja suunnittelemme tulevaa, myös ensi ke-
sälle siirtynyttä Pentikäisten sukukokousta. Se on, jos Jumala suo Valkealan 
opistolla 29.-31.7.2022. Samassa paikassa pidämme myös sukuperinteen 
kuvauskurssin. Sitä varten voitte jo muodostaa ryhmiä, joissa on 
haastateltava, haastattelija ja kuvaaja ja tietenkin se sukualbumi. Kurssista 
vastaa Markus Pentikäinen, Kustannusosakeyhtiö Otavan kuvauspäällikkö.
Sunnuntaina vietämme messua, jossa saarnaa piispa Mari Leppänen.
Messuun osallistuvat myös meneillään olevan rippikoulun nuoret.
Tässä lehdessä Raija Pentikäinen-Vainio tekee opiston meille tutuksi 
kertomalla omasta opistoajastaan. Heljä Huttunen sukunsa vaiheista ja 
johdattaa aiheeseensa. Sukukokouksessa hän kertoo isänsä olympia-
voimistelija Jaakko Kunnaksen vaiheista. Jaakon vaimo Vilhelmiina (Miina) 
Kunnas oli Viipurin ”rautatieläis-Pentikäisiä”.
Opiston lähellä Verlassa on kalliomaalausseinämä, josta kertoo professori 
Juha Yrjänä Pentikäinen. Verlassa on myös Kymiyhtiön entinen puuhioma-
tehdas, joka toimii nyt tehdasmuseona. Siihenkin on mahdollisuus tutustua.
Kiittäen muistelemme lehtemme pitkäaikaista päätoimittajaa Toivo 
Pentikäistä yhdessä hänen vaimonsa Kaija Pentikäisen sekä Sisko Parviaisen 
ja Sakari Pentikäisen muistelujen kautta. 

Elämme siis tulevan odotuksessa.

Risto Pentikäinen
Sukuseuran esimies

PENTIKÄISTEN SUKUJUHLAA
VALKEALAN KANSANoPISToSSA 31.7.2022

Pentikäisten sukujuhlaa vietetään kauniissa Valkealan kansanopistossa 
31.7.2022. Tällä kertaa ohjelma alkaakin jo perjantaina 29.7. Ennen suku-
juhlaa pidetään perinnetiedon keräysleiri. 
Edellisien sukujuhlien yhteydessä on vietetty niin purjehdus- sekä kalastus-
leiri. Tällä kertaa tarkoitus on jatkaa leiriperinnettä - kuvausteemalla tällä 
kertaa. Leiri on tarkoitettu sekä nuorille että aikuisille. Leiri alkaa perjantaina 
29.7. ja se päättyy sukujuhliin.
Tarkempia tietoja leiristä ja majoituksesta sekä tarkennuksia sukujuhlan 
ohjelmaan   tulee seuraavaan lehteen ja kotisivuillemme 
www.pentikaistensukuseura.net. 
Mutta varaa ajankohta jo kalenteriin. Kannusta myös seuraan kuulumat-
tomia Pentikäisiä liittymään seuraan ja osallistumaan leirille ja juhlaan. 
Levittäjän sanaa myös ulkomailla asuville Pentikäisille, Pentikäisen kanssa 
naimisissa oleville ja heidän jälkeläisilleen ja muille, joilla on läheinen linkki 
Pentikäisiin.
Lisää infoa löydät osoitteesta www.pentikaistensukuseura.net
tai raijanttivainio@gmail.com

30.7 LAUANTAI 

Klo 8 
Klo 9.30    

Klo 12                

Aamiainen
Lähtö Werlan  paperi/kartonkitehdas museolle 
Unescon maailmanperintökohde
Kimppakyydit
Opastettu kierros kestää yhden tunnin
Enintään  20 henk. ryhmässä   9 €/henk.

Rannalta Verlassa voi katsella  kalliomaalauksia     
( kiikarit tarkentaa näkymää) 
 
Lounas   opistolla
Pieni lepotauko
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Klo 18          
                      

Klo 19-20      

Klo 21                                

Klo - 

Päivällinen opistolla
Lepotauko 

Sauna on lämmin  ,uimaan pääsee  ja veneilläkin voi  
Saanjärvellä
                   
Nuotiopiiri. Paistetaan makkaraa  on salaattia ja  räiskäleitäkin 
mahdollisestä ja hyvää tunnelmaa nuotiolaulujen merkeissä. 

Hyvää yötä ! 

31.7 SUNNUNTAI 

Klo 8 
Klo 9.15
Klo 11          
klo 12
Klo 13                         .
 
                       

Aamiainen
lähtö  Valkealan kirkkoon 
seppeleen lasku sankarihaudalle 
Sukujuhlalounas 
Sukujuhla
- avaussanat   Esimies  Risto Pentikäinen
-  Opisto 75v  historiikki  ja Valkealan  historiaa 
   Seppo Nokkanen
- Sukukokous                       
- Kahvi ja täytekakku

klo 13.30

Klo 13.30                         .
 
                       

Repovedelle kimppakyydein, ettei tule ruuhkia autoista 
parkissa. Marko Vuorinen toimii oppaana ja vetää  ryhmää 
valitsemaansa reittiä rauhallisesti. Maisemat ovat kauniita 
ja riipusilta on uusi ja turvallinen. Kahvi, mehu ja suolapala 
nautitaan sopivassa levähdyspaikassa.  
                        
Ne, jotka jostakin syystä eivät lähde patikoimaan on 
vaihtoehtona:

Omakustanteinen veneretki  Repovedellä.Vene tilataan 
alkukesästä, ilmottuatuminen huhtikuun loppuun 
mennessä. (Veneeseen mahtuu  11 henkilöä ja 
kuljettaja/opas) 
3 tuntia kestävä veneily  kustantaa  21 €  (hintaan sisältyy 
kahvi,mehu , suolapala. )
Jokainen ottaa  vesipullon mukaan!

Jos tämä ei kiinnosta , niin on Salmelan omistajan 
Tuomas Hoikkalan Luonto ja taidekeskus Vuohijärvellä  n. 
7km opistolta matkaa. Omakustannehinta 7 €. 
www.kulttuurivuohijarvi.fi

VALKEALAN KR KANSAN-
oPISTo JA MINÄ 

Saavuin junalla 1.9.1966 Valkealan kr 
kansanopistoon Selänpäähän.  Nuorelle 
kuusitoistavuotiaalle tuo yksin omasta
perheestä erossa oleminen oli haaste.  
Meitä kaiken ikäisiä tyttäjä ja poikia oli 
melko runsas lukuinen määrä kokoontunut 
opiston eteiseen jännityksestä kankeina. 
Muistaakseni meitä oli  jotain 70 henkilöä. 
Kirkkosali täyttyi ääriään myöten. Oli 
nimenhuuto ja samalla jaettiin tyttäjen 
asuntosiipeen  huonetta kohti neljä 
oppilasta samasta opiskelukurssista. Kuuluin yleisellelinjalle.  Huoneet olivat 
kovin pieniä ja ankeita . Kerrossänkyjä kaksi, pöytä johon mahtui kerrallaan 
yksi  tekemään tehtäviä. 
Oli käytännön aineita ja lukuaineita. Lukuaineet kiinnostivat minua vähiten 
paitsi matematiikka, mutta käytännönaineet olivat juuri minua varten. 
Niihin kuului keittiöt, isokeittiö joka kattoi opillaiden ruokahuollon aamu-
palasta iltapalaan emäntien apuna. Opetuskeittiössa sitten teimme oma-
toimisesti ohjeiden mukaan ruokia ja leivonnaisia, joita nautimme tuntien 
päätyttyä. 
Sitten oli käsityöt johon kuului kangaspuiden käyttö. Kudoin ison ruskean 

Keittiöapulaiset rivissä. Minä olen etu-
rivissä oikeanpuolimainen ruskeassa 
mekossa ja puoli esiliinassa.
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villamaton ja ison raanun väreinä turkoo-
si-ruskea-valkoinen. Opettaja oli hyvin tiukka 
ja vaati et jälki on parempaakin parempi. Olin 
hyvin ahkera kutoja. Käytin kaiken vapaa-aikani 
kutomossa ja ompelimossa. Ompelin itselleni 
mekkoja, punaisia ja turkoosia, jotka suunnit-
telin itse millaisia niistä tuli. 
Tytötkin vaihtoivat muutamaksi tunniksi 
puutöihin, mut siitä en saanut juurikaan 

mitään irti. Lukuaineet olivat matematiikka, äidinkieli, uskonto/raamattuoppi, 
kasvatus- oppi, musiikki. Oli kai muutakin mut aika taitaa olla tehnyt teppo-
sen kun en muista enempää. Jokainen aamu aloitettiin aamuhartaudella ja 
lopetettiin iltahartauteen. Hiljaisuus oli kymmeneltä , tai piti olla. Eteenkin 
viikonloppuina meteli oli aikakovaa puoleen yöhön ja siinä valvoja sai antaa 
varoituksia tiuhaan.  Vaikka olinkin itsepäinen ja kyseenalaistin asiota en 
näitä perussääntöjä rikkonut.
Kerran kuukaudessa oli jumalanpalvelus kirkkosalissa, jonne sai kyläläisetkin 
tulla ja oli iltaseuroja joihin myöskin paikkakuntalaiset toivotettiin tervetul-
leiksi. Aina heitä oli  runsaasti. Jotenkin kylä oli ottanut opiston omakseen. 
Joulun alla järjestettiin myyjäiset, jonne opetuskeittiössä leivottiin oikein 
urakalla ja emännät leipoivat myöskin isollapuolella. Pojat tekivät puutöissä 
lintulautoja, sienijakkaroita tuomaanristiä ja ties mitä. Tytöt myöskin tekivät 
ompelupuolella kaikenlaista. Tavaraa oli paljon myynnissä ja opiskelijat 
hoitivat palvelun. Myytiin hernekeittoa ja kahvia myöskin. Ihmisiä oli tun-
gokseen asti. 
Keväällä oli opistolaispäivät. Sinne oli erityisesti kutsuttu 50 vuotta sitten 
opiston käyneet henkilöt. Se oli ido-tapahtuma ja kirkkosali täyttyi sivusale-
ja myöten. Olin mukana 2017 just tällaisena 50 vuotta sitten oppilaana. Oli 
tosi mukava nähdä ihmisiä jotka silloin olivat nuoria ja nyt mummoja ja pap-
poja. Tunnistimme häthätää toisemme. Ilo ja riemu oli käsin kosketeltavaa. 
Upee kokemus. 
Sain kokea myöskin kesän opistolla , sillä opiston johtaja oli pyytänyt minua 
jäämään keittiöapulaiseksi ja minähän jäin. Kesän aikana sain kokea Helsin-
kiläisen poikakuoron Cantoresminores  viikon musiikkiharjoitukset ja mah-
tavat musiikkiesitykset . Myöskin Tuo kesä koitui kohtalokseni , sillä  Espoo-
seen lähdettyäni syksyllä , tuli eräs nuori mies hakemaan minut takaisin 
Selänpäähän ja meidät vihittiin Tapiolan kirkossa . Kaikella on aikansa ja 20 
vuotta elimme yhdessä , kunnes muutin Kuusankoskelle. Elämälle kiitos …..

Raija Pentikäinen-Vainio

ToIVo PUoLISoN MUISToLLE

Toivo syntyi Tarpisen järven rannalla Rantala 
nimisessä mökissä 20.2.1939 Kallen ja Ainin esi-
koisena. Sitten he muuttivat Reittiölle kievariin. 
Sieltä muutto Saunarinteelle, josta tuli pitempi-
aikainen asuinpaikka, jonne Toivokin juurtui. 
Toivo kävi kansakoulun. Armeijan hän suoritti 
Lappeenrannassa. Sitten Toivo tapasi Kaija- ni-
misen tytön Lehtomäen kylältä, jossa Toivon 
mummola oli. Toivo osti moottoripyörän, jolla 
antoi minulle kyytiä.  
Vuoden päästä käytiin Kuopiossa sormus-
kaupassa. Neljän kuukauden päästä elokuussa 
meidät vihki pienessä pappilassa Paavo Kor-
honen, sijaispappi, kahden todistajan läsnä ol-
lessa. Meille syntyi 2 tytärtä, 5 lastenlasta, 4 lasta 
neljättä sukupolvea. Sairastelu vei voimasi.

Kiitos puoliso lähes 60 liitto vuodesta!

Kaija Pentikäinen

MUISToJA ToIVo PENTIKÄISESTÄ

Tutustuin Toivoon Pentikäisten sukuseuran Lapin matkalla kesällä 1995. 
Toivo kirjoitti artikkelin Lapin matkasta sukulehteen. Vuodesta 1995 lähtien 
Toivo oli Pentikäisten sukulehden päätoimittaja.
Paremmin tutustuin Toivoon myöhemmin työskenneltyämme pitkään yh-
dessä sukuneuvostossa noin 20 vuoden ajan, Toivo päätoimittajan ja minä 
sukuneuvoston varaesimiehen ominaisuudessa. Usein matkasimme kokouk-
siin samoilla kyydeillä. Kuvailisin toivoa mukavana, rauhallisena ja rehtinä, 
savolaisena kansanmiehenä. Toivo oli luontoihminen voimissaan ollessaan, 
marjastus ja sienestys olivat lähellä sydäntä. Toivo myös työskenteli metsuri-
na. Toivo seurasi vuoden kiertokulkua, luonnonilmiöitä ja säänvaihtelua ja 
kirjoitti usein Pentikäisten sukulehteenkin Savon mäkimaisemien säistä.
Toivon kirjoitukset käsittelivät usein Nilsiän Pentikäisten, mutta myös 
muiden Pentikäisten arkisia tapahtumia, joita omalla persoonallisella 

opistolaisten kuoro laulaa Kari 
Nykäsen johdolla.
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SAKARIN LÄMPIMIÄ MUISToJA yHTEISTyöSTÄ 
ToIVoN KANSSA:
Yhteistyömme alkoi Pentikäisten sukuseuran Aholansaaren sukutapaamisen 
(2018) valmisteluvaiheessa. Aiemmat tapaamiset olivat lähinnä satunnaisia.
Toivolta tuli aloitteita ja ideoita matkailuun liittyvien muistomerkkien 
kehittelystä. Tärkeä oli mm. Paavo Ruotsalaisen, Ukko-Paavon, v.1820-1830 
asuinpaikan merkitseminen ja julkituonti. Vanhaan lautaan kirjailtu muisto-
taulu oli pahoin lahonnut. Toivo esitti taulun uusimista. Lupa rahoituksesta 
tuli sukuseuralta Juha A. Pentikäiseltä. Tauluaihio saatiin Sirppilahden Pekka 
Savolaiselta ja taulun valmisti Petteri Taskinen. Pystytyksen hoiti Sakari, Hen-
rik ja Markus. Samalla teimme asuinpaikalle johtavan polun päähän sillan ja 
pystytimme viitan Tahkon kyläyhdistyksen valmistuttamana. Kuorma-auto-
yrittäjät lahjoittivat soran ja murskeen pysäköintilevennykseen.
Toivo esitteli minulle myös vaimonsa Kaijan nuoruuden asuinpaikan 
lähistöllä maastossa olevan keskeneräisen myllynkiviaihion. Kysyin lupaa 
silloiselta Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n johtaja Wille Markkaselta. Lupa 
siirrolle kaupungin maalta ilman turhaa byrokratiaa heltisi heti. Kiven siirto 
tapahtui vasta keväällä 2021 Seppo Kaipaisen traktorin voimin (kiven paino 
n. 1000kg), avustajina minä ja poikani. Ohessa on kuva kivestä Ukko-Paavon 
asuinpaikalla.
Entisenä kivimiehenä Toivolla oli ideatoivomus myl-
lynkiviin liittyvästä kivikierroksesta Tahkon alueelle 
Aholansaareen saakka. Ajatuksena oli varmaan se, kun 
Ukko-Paavo oli kivenhakkaaja.Kivikierros (6 pistettä) on 
lähes valmis karttoja ja esittelykylttejä lukuun ottamatta.
Kuvassa Nilsiän museolle nostetut myllynkivet. Myös 
Nilsiän kirkon kivien louhintapaikkaan tullaan tekemään 
vaellusreitin jatko. Vaikka Toivon fyysinen kunto 
ei mahdollistanut liikkumista eri kohteissa, oli 
henkinen aktiivisuus korkealla tasolla. Kävin 
hänen luonaan usein informoimassa, miten 
esim. Ukko-Paavon asuinpaikan rakennustyöt 
sujuivat. Samoin kivikierroksen edistymisestä 
Toivo oli valtavan kiinnostunut.
Olen ikuisesti kiitollinen, että sain olla henkilö-
kohtaisesti ja suvun edustajana saattamassa 
ystäväni Toivon iäisyysmatkalle.

Sakari Pentikäinen

tyylillään kertoen välitti 
perimätietoa aiempien 
Pentikäisten sukupolvien 
arjesta, perinteististä työ- ja 
elintavoista, unohtamat-
ta sotamuistoja. Toivon 
sotakertomuksien (lehti 
1/04) ansiosta minäkin sain 
kipinän oman isäni, Veikko 
Pentikäisen Halunan Pen-
tikkälästä, sotamuistojen 
kaiveluun, etsimällä Toivon 
yhteistietojen avulla Kan-
sallisarkistosta isän sotilas-
aikojen kantakortit. Toivon 
isä ja setä olivat palvelleet 
samassa JR 51 2. komppa- 
niassa isäni kanssa, muiden 
nilsiäläisten ja Pohjois-Savon 
miesten tavoin. Muuruveden 
miehet yöpyivät rintamalle 
lähtiessään isäni kotitilalla 
Halunan Pentikkälän riihessä. 
Isä liittyi aamulla lähtenvän 
joukon mukaan pitkälle 

marssitaipaleelle Kotiolahteen saakka. Pälkjärven taistelussa haavoittui isä ja 
kaatui Toivon Antti-setä. Sota-asioista isä ei meille lapsille kertonut meidän 
pienenä ollessamme ja aikuisenakin ne jäivät kyselemättä, samalla tavalla oli 
käynyt Toivolle. Myöhemmin isänsä kuoltua Toivo kiinnostui sotahistoriasta 
ja oman isänsä ja sukunsa sotavaiheista, jakaen löytämäänsä tietoa meille 
muillekkin sukulehden välityksellä.
Toivo sai Sukuseurojen liiton kultaisen ansiomerkin sukuseuramme hyväksi 
sukulehden päätoimittajana tekemästään työstä viime syksynä. Kävimme 
veljeni Sakarin ja Hätisen Jukan kanssa, maskien kera, luovuttamassa kunnia-
kirjan Toivolle ja kiinnittämässä kunniamerkin Toivon rintaan.
Kiitollisin mielin muistamme Toivoa ja hänen työtään Pentikäisten suku-
seuran hyväksi. Muitot hyvät mieltä lämmittää!

Sisko Parviainen , os. Pentikäinen



10 11

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

 

      

  



12 13

KASVoT KALLIoISSA, UURRoKSET, PIIRRoKSET JA 
MAALAUKSET KIVISSÄ

Kiveen maalattu, uurrettu ja hakattu kieli on avain ihmiskunnan muistin 
lähteille. Ei ihme. että kallioihin tehtyjä uurroksia, piirroksia ja maalauksia on 
löydetty kaikista maanosista. Tämä ilmiö näyttää olevan osa homo sapiens 
-lajin yksi varhaisimpia tunnusmerkkejä. Suomenkin alueelta on tehty satoja 
löytöjä. Tunnettuja ovat mm. Astuvansalmi, Hossa, Verna.  

Miksi ja mitä kallioihin on haluttu merkitä? Miksi juuri yksi kivi on valittu 
eikä joku toinen? Varsin usein alueella erottuu jokin kallio tai kivi ihmis- tai 
eläinhahmonsa takia. Lähistöllä saattaa olla esimerkiksi suuri pöytäkivi 
tai veden kiveen uurtama kouru. Kun yksi ihminen, perhe, heimo tai jopa 
kansa on kulkenut tuon erityisen paikan ohi toistuvasti, he ovat merkinneet 
paikan. Kun siihen on pysähdytty, on ollut luontevaa pyhittää paikka, jakaa 
kokemuksia ja merkitä kiveen tai kallioon sanomansa. 
Kallioista ja kivistä löytyy sekä ihmis- että eläinhahmoja, on uurteita ja kuop-
pia. Joiltakin kallioilta saattaa paljastua jopa koko esihistoriallisen yhteisön 
elämän ja elinkeinon kirjo. On selvästi eri-ikäisiä perheenjäseniä, naisia, 
miehiä, tyttöjä ja poikia. Sekä kallioista ja niiden viereltä läheisistä vesis-
töistä on löytynyt sekä aseita, pyyntivälineitä että uhrattuja esineitä mm. 
koruja, muinaisia rahoja ja jalometallia. Ristiinan Yöveden Astuvansalmen 
kalliolla on kasvot. Kallioseinämästä löytyy todellinen helmi; muinaisen 
pyyntikulttuurin koko kirjo, toiminta ja palvonta. Ei siis ihme, että jokin 
paikka on puhutellut, tullut pyhäksi ja yhä pysäyttää.
Kallioiden ja kivien tutkiminen on kiinnostavaa ja erityisen monitieteistä. 
Siihen kuuluu sekä humanistinen että luonnontieteellinen näkökulma, 
uskonto ja filosofia. Muinainen kansanusko näyttäytyy maisemassa, kivissä 
ja kallioissa etsijälleen enemmän pienellä u:lla kuin mielenmaiseman tasolla 
- kuten uskonto isolla U:lla kirkoissa. 
On tutkittava kallion ja kiven ohella, mitä kallion edestä löytyy. On selvitet-
tävä, mitä kaikkea pitää sisällään luolat, maaperät ja vesistöt. Nämä löydöt
ovat merkittäviä myös ilmiön ja palvonnan ajoittamisessa. Esimerkiksi 

ympäristöstä saattaa löytyä luola tai 
luolasto, missä jokin pyyntiyhteisö on 
asunut ja piiloutunut. Kun pyynti, elin-
keino on menestynyt ja paikalla on saatu 
riistaa, kalaa tai muuta saalista, on kalli-
oille palattu muistamaan, kiittämään ja 
anomaan uutta hyvää. Näille kivin mer-
kityille paikoille on tultu myös initiaatio-
menoihin hyväksymään ja pyhittämään 
nuoret pojat miehiksi aikuisten pyytäjien 
joukkoon. 
Suomessa pyhien kallioiden ja kivien tutkimukseen on herätty varsin 
myöhään, oikeastaan kunnolla vasta itsenäisessä Suomessa ja erityisesti 
sotien jälkeen. Tosiasia on, ettei maalauksia eikä uurroksia ole helppo löytää. 
Onkin keskitytty enemmän esineiden etsintään. Usea maalaus on löydetty 
sattumalta, kun vesi-, reki- tai hiihtoreitillä on pysähdytty ja valo on osunut 
juuri silloin kallioon oikeaan aikaan ja oikeasta suunnasta. Karjalan alueella 
joku havaitsi maalauksen tai uurroksen sodan aikana, mutta tieteellinen 
rekisteröinti jäi myöhempään. 
Haasteensa on tuonut myös vesirajan vaihtelu. Radikaaleja muutoksia on 
tapahtunut, mm. kun Vuoksi puhkesi ja monia kanavia rakennettiin eri puo-
lille Suomea. Suomussalmen Hossa on siinä suhteessa kiintoisa tutkimus-
kohde, että sen maalaus sijaitsee yhä alkuperäisessä vesirajassa. Niinpä olisi 
tärkeää suorittaa perusteellinen sukellustutkimus Hossassa, jotta selviäisi, 
mitä paikkaan on uhrattu ja mikä on ollut tuon vaeltavan kansan/heimon 
uskonto.
Tutkijana olen oppinut kohtaamani kollegan Mircea Eliaden tavoin, että 
”pyhä kivi tai kallio ei ole koskaan palvonnan kohde turhan takia. Kivi on 
ja pysyy kivenä: mikään ei erota sitä muista kivistä. Niille, joille kivi näyttää 
itsensä pyhänä, sen välitön todellisuus muuttuu yliluonnolliseksi todelli-
suudeksi. Niille, joilla on kyky yliluonnollisiin kokemuksiin, luonto voi paljas-
taa itsensä kosmisena pyhyytenä.” (Mircea Eliade, The Sacred and Profane, 
The Nature of Religion. New York 1959. Käännös kirjoittajan.) 
En ihmettele, että kalliot, kivet ja hahmot niissä ovat herättäneet huomiota 
erittäin monissa taiteilijoissa. Muun muassa Jean Sibelius on löytänyt Tuu-
sulan järven ympäristöstä maalauksen, joka innoitti häntä säveltämään. Tuo 
löytö inspiroi koko siellä asunutta taiteilijayhteisöä. Sama ilmiö on havaitta-
vissa eri puolilla Suomea, kaikissa Pohjoismaissa ja ympäri maailmaa. Kallio-
taiteen tutkimus onkin osoittautunut alueeksi, mikä kiinnostaa monitietei-
sesti kaikissa maanosissa. 
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Kansainvälisen tutkimuksen ja vuoro-
vaikutuksen ohella on luotu ja suun-
niteltu monialaista taidetta mm. 
kuva- ja korutaiteeseen, runouteen, 
draamaan ja musiikkiin. Edelleen voin 
todeta, että kalliotaiteentutkija ja 
-etsijä voi yhä kokea suurta löytäjän 
iloa.

Juha Pentikäinen 

VIIPURILAINEN SUKUNI

Viipuri merkitsee minulle kahta asiaa: Vanhaa Viipuria, jossa molemmat 
vanhempani kasvoivat ja kävivät koulunsa sekä nyky-Viipuria, jossa täältä 
kaakonkulmalta saattoi päiväseltään käydä rajan yli ennen koronaa. Monet 
lappeenrantalaiset ja lukuisat muutkin lähikunnista saattoivat käydä useita 
kertoja viikossa Viipurissa retkillä, ostoksilla, ruokailemassa tai bensiiniä 
tankkaamassa. 
Lapsuudessani Viipuri oli läsnä vanhempieni muistoissa ja kertomuksissa 
heidän elämänsä loppuun asti. Juho Karjelinilla, myöhemmin Kunnas, oli 
yhdeksän lasta. Isäni Jaakko Kunnas (1903 - 1986), sukuaan Pentikäinen 
äitinsä puolelta ja äitini Katri, kutsumanimeltään Kaisu ( 1905 – 1993 ), os. 
Koski joutuivat ensin rajan yli evakkoon Imatran Tainionkoskelle Ensosta, 
jonne he olivat perustaneet ensimmäisen yhteisen kotinsa. Siskoni Päivi 
(s. 1936 ) oli jo syntynyt Ensossa, me nuoremmat Imatralla, minä Heljä (s.1942) 
ja veljeni Juhani (1944 – 2013 ). Nykyisen Imatran jälkeen asuimme koko 
meidän lasten kouluajan ylioppilaaksi asti Outokummussa, missä isällä oli 
liikunnanohjaajan virka Outokumpu Oy:n palveluksessa. Sieltä läksimme 
kukin vuorollamme opiskelemaan. Päivistä tuli kieltenopettaja, minusta 
sairaanhoitaja ja myöhemmin terveydenhoitaja, Juhanista voimistelunopet-
taja. Isän jäätyä eläkkeelle v. 1968 vanhemmat muuttivat Espoon Tapiolaan. 
Molempien sisarukset ja muut lähiomaiset asuivat lähes poikkeuksetta kaik-
ki Helsingin seudulla. Tiedetäänhän, että viipurilaiset siirtyivät sodan jälkeen 
enimmäkseen Helsinkiin ja Lahden seudulle.
Talvisodan 30-vuotisjuhlien aikaan oli eräs karjalaispoika kysynyt isältäni: 
Oletko sinä tai perheesi joutunut evakkoon kerran tai useammin. Vastaus 
kuului: Olenhan minä kuusi kertaa joutunut joko itse lähtemään tai lähet-
tämään perheeni evakkopolulle. Siitä syntyi muistelo evakkotien vaiheista. 
Tuossa kirjoituksessa oli minullekin paljon uusia asioita, kun en nuorena 

niitä arvannut tarkem-
min kysellä. 
Isäni Jaakon ensim-
mäinen lähtö evakko-
tielle tapahtui kymmen-
vuotiaana maailman-
sodan syttyessä v.1914 
sukulaisten luo Nilsiään. 
Tämä tapahtui hänen 
äitinsä Vilhelmiinan, 
kolmen sisaren ja veljen 
kanssa. Toisella kertaa 
vapaussodan aikaan 
1918 keskellä Viipurin 
valloitusta Loikkasen 
kylä tyhjennettiin sivii-
leistä. Kolmannella 
kertaa Jaakko itse 

lähetti perheensä v.1939 Ensosta, jossa jo asuivat, Sulkavalle kuukaudeksi. 
Neljännellä kertaa talvisodan alkaessa v. 1939 hän lähetti äitini Kaisun 
kolmivuotiaan siskoni kanssa pois palavasta Ensosta. Viidennellä kertaa  
kesäkuussa v.1944 isäni joutui lähettämään taas evakkoon Joroisiin äitini 
Kaisun, kahden viikon ikäisen veljeni, vanhemman sisareni ja minut, mutta 
joutui itse jäämään hoitamaan suojeluskunnan paikallispäällikön tehtäviään 
Tainionkoskella. Sieltä muu perhe siirtyi Ensin Helsinkiin äitini sukulaisiin, 
sitten takaisin Tainionkoskelle. Vuoteen 1945 asti Jaakolla kesti vielä sodasta 
palaavien kotiuttamistehtäviä, mutta sitten työ jatkui Enso-Gutzeit Oy:n 
liikunnanohjaajana. Viimeinen muutto Outokumpuun johtui sodanjälkei-
sistä poliittisista oloista, joissa tehtaan työläiset vaativat isäni erottamista 
tehtaalla sattuneen sekaannuksen seurauksena. Tästä vääryydestä isäni kärsi 
loppuelämänsä aikana paljonkin. Mutta elämä voitti ja toi tullessaan uudet 
vaiheet.
Vanha riimi nimeltä Viipuria muistellessa päättyy seuraavasti: ”Evakkona 
ollaa, mieli meni nollaan. Ain niitä menneitä muistelee. Mut mitäs niistä, ei 
ne meiltä riistä, iloa mi täällä pulppuilee. Kylhä täälkii ellää voi, rinnas Kar-
jalan laulu soi. Muistoja menneitä kaikki vain. Viipurin henki se säilyy aina.”
Isääni ja sukulaisiani muistelen iloisina karjalaisina, jotka osasivat surra 
surunsa ja nauraa vedet silmissä. Veljekset laskivat paljon leikkiä toistensa 
ominaisuuksista kronikoita rustatessaan. Ja niitä tehtiin sekä siskoille että 
veljille heidän merkkipäivinään. Tauno ja Teemu olivat molemmat hyviä 

Vilhelmiina Kunnaksen, os. Pentikäinen, syntymäpäivät Helsingin 
Meilahden kodissa ja usein myös Meilahden kirkon seurakun-
tasalissa olivat aina merkkitapaus. Jälkipolvea on tässä kerään-
tynyt yhteen todennäköisesti mummon 70-vuotispäiville.
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piirtäjiä. Joitakin lyjykynäpiirroksia on säilynyt veljesten tapaamisista. 
Vanhoissa kuvissa, vaikkapa Vilhelmiina – mummon syntymäpäivillä, 
kaikilla on suut hymyssä, niin hänellä itselläänkin. Syntymäpäivillä käytiin 
sotien jälkeen ahkerasti, kun joku sisaruksista täytti pyöreitä. Autoja ei ollut, 
mutta junalla pääsi, meillekin Outokumpuun. Siinä auttoi rautatieläisyys 
ja vapaaliput. Isän veli Kalervo - setä tuli työmatkoillaan muutaman kerran 
höyryveturillaan, jota kävimme asemalla ihailemassa. Mummokin tuli pari 
kertaa junan kyydissä, ja muistan, että hänellä oli aina oma patja mukanaan! 
Kutsuimme häntä Viipurin mummoksi, vaikka toinenkin mummo oli viipuri-
lainen. Molemmat asuivat Helsingissä. 
Omat muistoni koskevat toki vain isäni perhettä. Isänisä Juhoa, Jussiksi kut-
suttu, en ehtinyt nähdä, mutta kuvia hänestä on säilynyt. Mummoni suvusta, 
Pentikäisistä on tallella muutamia kuvia ja historiatietoja. Näihin muistoihin 
päädyin isäni jäämistöä selvittäessäni. Kaisun ja Jaakon eläkekodissa 
Tapiolassa oli laatikollinen lehtileikkeitä ja muuta jäämistöä, josta jo silloin 
ajattelin, että kunpa isä ne selvittäisi. Tekemättä jäi. Kun veljeni Juhani sai 
sairauskohtauksen ja kuoli v.2013 Kesälahdella, kaksoispojat siskonsa kanssa 
päättivät toimittaa nuo vanhat paperit minulle. Taas kului vuosia ja onnis-
tuin lopulta jakamaan isäni työuran aikaiset muistot kolmeen osaan, sen 
mukaan, mitä Outokumpu Oy:n Tehdasmuseon puuhamiehenä toiminut 
insinööri ehdotti: Okun aikaiset paperit ja valokuvat heille, Enson ja Tainion-
kosken aikaiset Imatran museolle ja loput Suomen Urheilumuseolle. Näin 
olen tehnyt, vaikka viimeinen vaihe on vielä kesken. Isä oli näet oman aikan-
sa julkkis, näin sanoisin. Jo Viipurissa hän oli urheilu-uransa vuoksi hyvin 
tunnettu olympiaurheilija. Tainionkoskella ja Ensossa hän pyöritti liikun-
nanohjaajana lähes koko paikkakuntaa urheiluharrastuksissa. Enso- Gutzeit 
oli keskeinen työnantaja ja eri lajeja oli harrastamassa nuoria ja aikuisia sata-
määrin. Sama tapahtui Outokummussa kaivoksen ympärillä. Murrosikäisenä 
minua harmitti, kun liikuimmepa missä tahansa, aina meidät pysäytettiin ja 
isälle huudahdettiin: Terve, Jaska!
Isä teki veljiensä kesken kerran automatkan entistä kotiaan katsomaan. Siitä 
on säilynyt matkakertomus ja valokuvia. Neuvotoaikana hän kävi Viipurissa. 
Äiti ei missään tapauksessa olisi halunnut lähteä katsomaan tuhottua koti-
kaupunkiaan, eikä lähtenytkään. 
Nyky – Viipuriin olemme tutustuneet vasta v. 1993 lähtien, kun mieheni 
Pertti siirtyi Suomen Lähetysseuran palveluksessa Pietariin, Inkerin kirkon 
lähetyskasvatussihteerin ( lähetysjohtajan) tehtävään. Hänen vahvin vieras 
kielensä on venäjänkieli, kun luki sitä pitkänä kielenä Lappeenrannan 
lyseossa vaativan opettajan johdolla. Hän oli  käynyt useamman kerran 
Viipurissa seurakuntaretkellä Lappeenrannan seurakunnan kappalaisena 

ollessaan ja pitänyt siellä suomenkielisiä jumalanpalveluksia Inkerin kirkon 
Viipurin seurakunnan tiloissa. Saksalais - suomalaisena kirkkona tunnettu 
kirkkorakennus luovutettiin seurakunnalle vasta v. 1990. Siitä lähtien 
olemme perheenäkin tutustuneet tuohon vanhaan, muistojen täyteiseen 
kaupunkiin. Matkoillaan Pietariin Pertti kulki aina autolla kaupungin läpi 
tai ohi lähes 10 vuoden ajan. Itse asuin työterveyshoitajan työni vuoksi 
Lappeenrannassa, mutta olin usein matkoilla mukana. Venäjällä palkat ovat 
alhaiset ja hinnat meille turisteille edullisia. Siksi matkailu on vetänyt ostok-
sille paljon eteläkarjalaisia varsinkin Viipuriin. Nyt raja on kiinni, ja kiinni saisi 
pysyäkin koronan vuoksi, ajatellaan täällä.
Pietari oli tärkeä kaupunki aikanaan myös isäni ja äitini suvulle. Sinne ei 
ole pitkä matka ja kaupankäynti puolin ja toisin oli vilkasta. Äitini sisarista 
tietääkseni ainakin kolme lähetettiin sinne palvelemaan perheissä ja oppi-
maan samalla kieltä. He kävivät myös Viipurin Tyttökoulua ja puhuivat 
ruotsia, saksaa ja venäjää.Viipuri oli itsessään monikielinen ja -kansallinen. 
Kieliasioista isäni papereissa oli lehtileike,jossa nimimerkki Rumpali kertoi 
seuraavaa: Olympiavoimistelija Jaakko Kunnas, jonka kielitaito rajoittui 
viipurinmurteeseen, oli mukana voimistelujoukkueen mukana Tukholmassa. 
Isännät esittelivät kilpapaikkaa mm. näin: ”Räcken är här, barren är här, 
hästen är här…” Kertojan mukaan Kunnas ei ymmärtänyt sanaakaan, viittasi 
kädellään luotaantyöntävästi ja sanoi: ”Hääri sie siell, mie hääri tääll.” Kom-
mentoija ei tainnut ymmärtää huumoria, sillä kyllähän kilpavoimistelija 
näkee missä telineet ovat ja mitä niillä tehdään. Totta kyllä toinen puoli, sillä 
isäni kävi keskikoulun Viipurin Suomalaisessa Lyseossa ja kevättodistuksessa 
v. 1917 lukee kehotus suorittaa hyväksytty tutkinto saksankielessä ja paran-
taa ruotsinkielen taitoaan. Syksyllä päästötodistuksessa molemmat arvo-
sanat olivat parantuneet. Arvostelu- ja muistutuskirjassa samana vuonna 
lukee kolme muistusta, joiden takia oppilas istui tunnin. Yksi niistä tuli isä 
Juhon allekirjoitettavaksi siitä, että poika ”tunkeutui ikkunasta voimistelu-
saliin”. Tästä tapahtumasta on myös tallella isäni oma kertomus. Mutta 
saksallaan isäni pärjäsi monilla ulkomaanmatkoillaan, kun ei ollut turhan-
tarkka kieliasiassa.
Mies varttui, viisastui ja suoritti kauppakoulun oppilaitoksessa nimeltä 
Linnalan Kauppakoulu Wiipurissa v. 1930 kiitettävin arvosanoin kaikissa 
aineissa. Työura alkoi ensin kauppa-apulaisena rautakaupassa, kunnes 
aktiiviurheilu kilpavoimistelijana loppui ja hän siirtyi naimisiin mentyään 
liikunnanohjaajaksi Ensoon.

Heljä Huttunen
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