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Muistoja valkealasta
Katselen tässä kuvia kesän sukukokouksesta. Ensimmäisessä kuvassa Pen-
tikäisten iskuryhmä on lähdössä lauantaiaamuna 30.7.2022 Verlan tehdasmu-
seon esittelykierrokselle mukana myös Antti Vainio. Saimme tutustua Verlan 
puuhioketehtaan toimintaan todella asiaansa vihkiytyneen historian opiskeli-
jan opastuksella. Tehtaassa tarvittiin paljon ihmistyövoimaa ja vaaranpaikkoja 
oli runsaasti. Automaatio otti silloin ensi askeleitaan. Työsuojelu on mennyt 
niistä ajoista aimo harppauksia eteenpäin.

Tehtaan toisessa kerroksessa oli kulunut puulattia. Erityisesti herätti huomiota 
kuopalle kulunut kohta lajittelupöydän ääressä. Siinä lajiteltiin kartonkilevyt 
painon mukaan. Lajittelijan ”näppituntuma” oli kehittynyt niin tarkaksi, että 
hän pystyi lajittelemaan levyt ilman vaakaa. Lopulta hän sokeutui, eikä olisi 
nähnytkään vaa’an lukemia. Kun eläkeikä koitti, nainen halusi jatkaa työssään. 
Hän halusi elää tehtaan sykkeessä loppuun asti.

Muutamat saivat myös vierailla työläisasunnossa, jonka Heljä ja Pertti Hut-
tunen olivat hankkineet kesämökikseen ja Suomen kodikseen. Nyt mökki oli 
siirtynyt tyttären Johanna Sorsan perheen omistukseen. Minkähän laista olisi 
viettää kesää museossa!

Iltapäivällä vaelsimme Repoveden kansallispuistossa, oppaana Veijo Penti-
käinen. Romahtanut riippusilta oli rakennettu uusiksi. Toisen kerran vesistö 
ylitettiin köysilossilla. Kivipöytä järven rannalla oli yksi pysähdyspaikka. Ehkä 
tässä muinaiset eränkävijät ovat käsitelleet saalistaan. Riistäessään hengen 
eläimeltä he ovat kokeneet olevansa pyhän edessä. Tässä he ovat uhranneet 
verta elämän antajalle jo kauan sitten.

Illalla uitiin, saunottiin ja istuskeltiin nuotiotulilla. Raija Pentikäinen-Vainio 
tarjosi mahtavan salaatti-iltapalan makkaran kera.
Sunnuntain messussa piispamme Mari Leppänen saarnasi. Risto Pentikäinen 
oli liturgina. Mukana oli selänpääläisiä ja Leppävaaran rippikoulu opettajansa 
johdolla. Risto Leppänen avusti ehtoollisella.

Raijan kanssa ajattelimme valita messuun tutut virret, jotta voisimme näyttää 
rippikoululaisille, miten virsiä veisataan. Messussa lauloi myös kvartetti, jonka 
oli määrä tukea rippikoululaisten oletettavasti heiveröistä veisuuta. Toisin 
kuitenkin kävi. Virsiksi valittiin rippikoululaisten konfirmaatiota varten opet-
telemia virsiä, jotka olivat järjestään 900-alkuisia. Rippikoululaisten veisuu 
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oli kuin paljojen vetten pauhu. Kvartetin laulu ei kuulunut edes alttarille asti, 
puhumattakaan, että se olisi kuulunut taivaaseen.

Laatimani tiivistelmä Heljä Huttusen juhlaesitelmästä on tässä lehdessä. 
Kokonaisuutena se löytyy sukuseuramme kotisivuilta.
Varapuheenjohtaja Jenni Pentikäinen kertoo varsinaisesta sukukokouksesta. 
Lämpimät muistot sukukokouksesta siivittävät meitä jouluun.

Risto Pentikäinen
Sukuseuran esimies

PentikäiSten SukutaPahtuma ja -kokouS 
lauantai 30. - Sunnuntai 31.7.2022
Suku kokoontui jälleen perinteiseen kokoukseen heinäkuun viimeisenä viikon-
loppuna Valkealan opistolle. Ennen kokousta oli tarkoitus pitää sukuperinteen 
kuvaus- ja digitointikurssi, mutta vähäisen osallistujamäärän vuoksi kurssi 
jouduttiin perumaan. 

Joten sukutapahtuma pääsi kunnolla alkamaan lauantai aamuna, jolloin läh-
dimme kimppakyydein kohti UNESCO:n maailmaperintökohde Verlaa. Siellä 
osallistuimme noin tunnin kestäneeseen opastettuun kierrokseen. Kierroksen 
ja pienen pyörimisen jälkeen suuntasimme opistolle lounaalle. Veijo Pen-
tikäisen kirjoittama juttu löytyy sivulta 10. Tämän jälkeen ohjelmassa oli Pen-
tikäisen Veijon vetämä retki Repovedellä.Eini Pentikäisen ja Kristiina Laakson 
kirjoittama juttu löytyy sivulta 12-13. Osa porukasta lähti patikoinnin sijaan 
tutustumaan Vuohijärven 
Luonto- ja kulttuuritaloon. 
Kaija Pitkäsen kirjoittama 
juttu löytyy sivulta 11. 
Siinäpä se lauantai päivä 
meni mukavasti ja illalla 
päästiin vielä pulahtamaan 
Saanjärven virkistävään 
veteen ja päästiin puusau-
nan pehmeisiin löylyihin. 

Virallinen kokouspäivä 
alkoi aamiaisella ja lipun 
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nostolla. Jonka jälkeen pidimme kaikille 
avoimen jumalanpalveluksen opistolla. Piispa 
Mari Leppänen saarnasi ja jumalanpalveluk-
sen jälkeen nautimme lounaan ja kakkukahvit. 
Juha Y Pentikäinen piti tässä välissä Juuret 
-kirjan julkaisutilaisuuden. Seuraavaksi vuoros-
sa oli sukujuhlan ohjelmaosuus. Jota tuli 
seuraamaan 37 Pentikäisen sukuun kuuluvaa. 
Siellä Opiston tervehdyksen esitti rehtori 
Pauliina Ahola. Heljä Huttunen kertoi isästään 
olympiavoimistelija Jaakko Kunnaksesta. Risto 
Pentikäinen kirjoitti esitelmästä lyhennelmän, 
joka löytyy sivulta 8-9. Markus Pentikäinen 
kertoi hieman sukuperinteen kuvaus- ja digi-
tointikurssista ja sen jatkosta. Mari ja Tapio 

Lehtinen esittivät laulut Eino Leinon Nocturne ja Otto Palmgrenin Heijastus. 
Kun juhlan oli virallisilta osilta ohi pidimme pienen tauon, jonka jälkeen 
aloitimme kokouksen.

Sukuseuran esimies Risto Pentikäinen avasi virallisen osuuden. Jonka jälkeen 
laskimme kokouksen osallistujamäärän, joka oli 18. Varsinaisen kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kellokumpu ja sihteeriksi Jenni Pentikäin-
en. Kokouksessa käsiteltiin kolmen edellisen vuoden tilit ja toiminta sekä 
tilinpäätökset vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Arja 
Pentikäinen esitteli toimintasuunnitelman kokoukselle ja se hyväksyttiin. 
Lisäksi siihen Juha TT Pentikäinen ehdotti, että jäsenhankintaa pitää kehittää/
aktivoida. Päätettiin, että sukuneuvosto laatii meno- ja tuoloarvion seuraaval-
le kolmelle vuodelle seuraavassa sukuneuvoston kokouksessa. Ja siitä tehdään 
referointi lehteen ja nettisivuille.**

Jäsenmaksua korotetaan 20 euroon ja uudet jäsenet saavat ensimmäisen 
vuoden ilmaiseksi. Tätä testataan seuraavaan sukukokoukseen asti. Päätettiin 
hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matka- ja päivärahakorvaukset, jotka 
pysyvät samana eli matkakorvaus 20 senttia/kilometri. Päivärahoja ja kokous-
palkkioita ei makseta.

Risto Pentikäinen jatkaa sukuseuran esimiehenä. Jenni Pentikäinen valittiin 
sukuseuran varaesimieheksi. Heidät valittiin seuraavalle 3-vuotiskaudelle, 
joka koronan takia on voimassa tästä kokouspäivästä 31.7.2022 vuoden 2024 
loppuun. Hallitukseen valittiin viisi uutta jäsentä: Jukka Pentikäinen, Marja 
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Pentikäinen,  Ismo Pentikäinen, Kaija Pitkänen ja Markus Pentikäinen. Sakari 
Pentikäinen jatkaa vanhasta neuvostosta. Varajäseninä jatkavat Raija Penti-
käinen-Vainio ja Henrik Pentikäinen sekä uutena valittiin Veijo Pentikäinen. 
Toiminnantarkastajana jatkaa Juha TT Pentikäinen, joka lupasi olla käytettä-
vissä vielä tämän toimintakauden. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Jukka 
Hätinen.

Kokouksessa esitetiin sukuneuvostolle sukuseuran seuraavia kolmea kautta 
koskevia toimintaehdotuksia. Ehdotuksia tuli monilta nuoremman sukupol-
ven aktivointiin, mm. vaellusten, retkeilyjen sekä melonnan muodossa. Veijo 
Pentikäinen lupautui vetämään retkiä, jos ne toteutuvat. Ehdotettiin myös, 
että sukuseurojen keskusliitolle voisi ehdottaa jäsentenhankinnasta muiden 
sukuseurojen kanssa.  Vantaan sukututkijoiden seura järjestää kuulutko su-
kuuni -tapahtuman. Sinne olisi hyvä saada osallistujia sukuseurasta. Ehdotuk-
sena olis myös, että Markus Pentikäisen digileiri mikä jäi nyt pitämättä, olisi 
hyvä saada esittelyyn sinne.  Juha TT Pentikäinen ehdotti, että esimiehellä ja 
sihteerillä olisi yhteinen nimenkirjoitusoikeus.  Sekä sukuneuvostolla ei vielä 
ole katseluoikeutta sukuseuran tiliin.  Joten neuvosto selvittää ensi kokouk-
sessa miten asiaa saadaan eteenpäin. Neuvoston pitää saada nähdä mitä 
tilillä tapahtuu. Katseluoikeus annetaan sihteerille ja puheenjohtajalle. 
Sukuneuvosto selvittää asiaa ja infoa sukulehdessä asiasta.  Kokous nuijitiin 
päättyneeksi 16.30.

** tulo- ja menoarvio seuraavalle kolmelle vuodelle:
Sukuseuran varallisuus on tällä hetkellä n. 5000 €, mutta on jäsenmäärän 
vähenemisen myötä hupenemaan päin. Siksi jäsenmaksu nostettiin 20 euroon.

Sukuseuran tulot koostuvat jäsenmaksuista, kirjan myyntituotoista sekä 
mahdollisista kannatusmaksuista. Suurimmat menot mitä sukuseuralle tulee 
ovat sukulehden tulostus- ja postituskulut sekä mahdolliset tulevat retket.

teksti: jenni Pentikäinen
kuvat: jarmo laakso ja Veijo Pentikäinen
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toSi joulukeRtomuS: laPSi on meille 
aNNettu
Herättyäni nukutuksesta Hadassan Yliopistollisessa sairaalassa Jerusalemissa,
huomioni kiintyi heti kumaraiseen olentoon, jonka piirteitä en kunnolla erot-
tanut pääliinan eli sairaalan froteepyyhkeen alta. Kasvoissa oli tatuointia tai 
hennaa, eikä hän vaikuttanut vanhalta vaimolta kumaruudestaan huolimat-
ta. Mutta mitä hän teki synnytyssairaalassa? Pian näin, että hän vaelsi usein 
ja huolekkaasti vastasyntyneiden huoneeseen. Hän ei todellakaan jättänyt 
pitkäksi aikaa poikaansa sairaalan muovikehtoon, eikä olisi voinutkaan, sillä 
pikisilmäisen poikalapsen parku vaati hänet usein paikalle imettämään. Fätme 
oli kotoisin beduiinikylästä Jerikon tien varrelta. Pojan nimi oli Ahmed, sen 
todisti nimilappu henkilötietoineen kehdon laidalla, hepreaksi kirjoitettuna.
Beduiinileiri sijaitsi Juudean vuorten sylissä yli kahdenkymmenen kymmenen
kilometrin päässä Jerusalemista. Kun lapsen syntymän aika tuli, Fätme valmis-
tautui synnytykseen pienessä, tähän tarkoitukseen varatussa tilassa teltan 
yhteydessä yksin, kuten oli tapana. Hän ponnisteli lähes nääntymiseen asti 
kokonaista kaksi päivää, kunnes hänelle selvisi, ettei hänen kuudes lapsensa 
syntyisi normaalisti: lapsi ei ollut kääntynyt toivottuun asentoon. Ainoa toivo 
oli päästä sairaalaan. Ehkä lapsi vielä pelastuisi.
Mutta tuolloin meidän joulumme aikaan oli talvi ja ankara lumimyrsky, kuten
muutaman vuoden välein tapahtui. Ensin olisi päästävä päätielle, mutta siellä 
tuskin tavoittaisi ainoatakaan autoa. Sellaisella ilmalla yksityisautoilu aina kiel-
letään, eikä kukaan olisi uskaltanutkaan lähteäkään kesärenkailla vuoriteille. 
Suvun miehet kantoivat kuitenkin Fätmen tienvarteen ja ihme tapahtui: 
Israelin armeijan jeeppi sattui kulkemaan ohi ja poimi hänet kyytiinsä. Pitkän 
matkan päässä beetlehemiläisessä sairaalassa lääkäri totesi, että olisi tehtävä 
keisarinleikkaus Hadassan sairaalassa, vielä puolen tunnin matkan takana.
Siellä sairaalassa vuorten sylissä, Johannes Kastajan kylän lähellä leikkaus su-
jui hyvin ja poika syntyi. Piina oli ohi, mutta häpeältäkään Fätme ei säästynyt, 
kun oli kestettävä tutkimukset vieraiden ihmisten keskellä. Poika oli ponteva 
ja nautti alkuun äidinmaitoa. Mutta maitoa ei riittänyt. Näin ei Fätmelle ollut 
käynyt vielä koskaan. Muutaman arabiaa osaavan huonetoverini kanssa 
aloimme miettiä, miten autiomaassa pärjäisi pulloruokinnalla. Vuohenmaitoa 
saisi perheen vuohista, mutta oli tarpeen kertoa maidon laimentamisesta ja 
hygieniaseikoista niissä oloissa.
Äiti ja lapsi vahvistuivat ja alkoivat olla valmiita kotiutukseen. Lääkäri tuli ja 
sanoi painokkaasti, että lapsi saisi sitten olla lapsisarjan viimeinen. ”Jos vielä 
saat lapsen, raskaus voi koitua kohtaloksesi.” Lääkäri oli viisas, mutta Allah 
suuri. Nöyrän muslimin tapaan Fätme kohotti katseensa korkeuteen, teki 
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kuvaavan kädenliikkeen ja sanoi: ” Inshallaa! 
Neljänkymmenen päivän päästä saatan tulla 
taas raskaaksi…”
Joulun aikaan satanut lumi oli kyllä sula-
massa, mutta sade pieksi maata. Kun isää, 
puhuttelu nimeltään Abu Ibrahimia, ei 
kuulunut paikalle, osaston henkilökunta alkoi 
osoittaa hermostumisen merkkejä. Pitkä 
sairaalahoito oli käymässä perheelle kalliiksi, 
elleivät he kuuluneet sairaskassaan. Mutta 
eihän lapsia viety siellä ulos talvella parem-

teksti: heljä huttunen

johanna Sorsa ja  heljä huttunen 
Verlan mökillä

mallakaan säällä. Kun sairaala tarvitsi potilaspaikan uudelle synnyttäjälle, oli 
tapana lähettää edellinen äiti lapsineen ambulanssilla kotiin – ellei hakijaa 
ilmaantunut. Tämä ei olisi tässä tapauksessa toiminut eli minkä vuoren kai-
naloon ambulanssi olisi ajanut…
Vihdoin Abu Ibrahim, pitkä ja harteikas beduiinimies viitassaan ja perintei-
sessä fäfiepäähineessään saapui. Ei ollut isän pussissa vauvanvaatteita, eikä 
niitä ollut äidilläkään. Sellaista varustautumista ennen synnytystä ei pidetty 
hyvänä, vaan se olisi ollut paremminkin pahan enne. Sairaalasta haalittiin 
nuttua ja vaippaa lapsen kääreeksi.
Katson perheen lähtöä sairaalan ikkunasta ja pidättelen itkuani. Ylväsryhtinen 
mies astelee edellä pitkin sateista asfalttipihaa kantaen muutamaa nyyttiä 
vaimonsa vaatteita. Kumarainen Fätme kulkee perässä puristaen poikaansa 
sylinsä suojassa.
Sade huuhtoo tietä, tuuli puree luihin ja ytimiin. Nousivatko linja-autoon, vai
astelivatko jalan koko kymmenen kilometrin matkan Vanhaan kaupunkiin asti, 
emme tiedä. Siellä muurin kupeessa kuului aasi odottavan matkalaisia loppu-
matkaa varten. Olen monesti ajatellut Ahmedia, nyt aikuista miestä, kulkies-
samme Jerusalemista Jerikkoon vievää vuoritietä. Hänen poikansa ajavat var-
maan autoilla ja viestittelevät kännyköillään, mikäli ovat ollenkaan jatkaneet 
paimentolaiselämää siellä. Mutta heistä emme mitään enää tiedä.
Tämä tapahtui ja tyttäremme syntyi viisikymmentä vuotta sitten, kun asuim-
me  Jerusalemissa Suomen Lähetysseuran palveluksessa. Mieheni Pertti toimi 
työkeskuksen esimiehenä sekä hepreankielisen seurakunnan ja suomalaisy-
hteisön pappina. Omiin tehtäviini kuului tiedotussihteerin, nimikkoyhdyshen-
kilön ja työterveyshoitajan tehtävät. Myöhemmin olin vielä työssä mukana 
vapaaehtoisena vuoden, kun Pertti toimi suomalaispataljoonan (UNDOFF) 
pappina Golanilla ja Johanna kävi englanninkielistä koulua suorittaen siellä 
ylioppilastutkinnon.
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muiStikuVia  ViiPuRin RautatieläiS-
PentikäiSiStä ja  iSäStäni, olYmPia-
voiMistelija jaakko kuNNaksesta
tiivistelmä heljä huttusen sukujuhlassa 31.7.2022 Valkealan opistolla 
pitämästä esitelmästä. tiivistelmän on laatinut Risto Pentikäinen

Olen Heljä Huttunen, terveydenhoitaja Lappeenrannasta. Isäni oli Jaak-
ko Kunnas, olympiavoimistelija, jonka muistojen laatikko on jäänyt minun 
selvitettäväkseni.  Laatikko sisälsi runsaasti valokuvia, lehtileikkeitä ja isäni 
muistiinpanoja.
Isäni Jaakko syntyi 1903 Vilhelmiina Pentikäisen, 1879–1966 ja Juho Kunnak-

sen (Karjelin), 1866–1936 perheen viidentenä lapsena 
ja on näin Viipurin rautatieläis- Pentikäisiä. Kaiken kaik-
kiaan perheeseen syntyi kymmenen lasta, joista Matilda 
kuoli pienenä. Seuraava, Lauri kuoli 25-vuotiaana keuh-
kotautiin valmistuttuaan juuri metsänhoitajaksi. Lauri 
harrasti mm. voimistelua ja uintia ja oli Jaakon esikuva.

Vuosien varrella Kunnakset asuivat eri paikoissa Vii-
purissa. Vuonna 1905 he muuttivat omakotitaloon 
Loikkaseen, Viipurin esikaupunkialueelle. Siellä pojat 
saivat melkoisen urakan kärrätä kottikärryillä lisää 
hiekkaa pihamaalle lähes kilometrin päästä. Vuonna 

jÄseNMaksu ja vaPaaeHtoiNeN kaNNatusMaksu

Sukuseuran kokous päätti uudeksi jäsenmaksuksi 20 € vuosi/jäsen. Uudet 
jäsenet saavat ensimmäisen vuoden maksuttomana. Ainaisjäsenmaksu on 
edelleen 150 € ja perhemaksu 30 €/vuosi.

Pentikäisten sukuseuran menot ovat viime vuosina olleet tuloja suuremmat.  
Sukuseuran jäsenillä on mahdollisuus tukea sukuseuramme työtä vapaa-
ehtoisella kannatusmaksulla. Haluamme jatkossa panostaa toimintaan mm. 
järjestämällä retkiä ja matkoja kaikenikäisille mielenkiintoisiin kohteisiin.
Jos koet Pentikäisten sukuseuran työn rakkaaksi, voit tukea työtämme 
taloudellisesti tilille: Pentikäisten sukuseura ry  FI15 5068 0640 1620 93

teksti: jukka Pentikäinen
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1927 oli muutto Papulaan, 
rautatieaseman taakse.

Kesällä tehtiin retkiä 
veneellä Huusniemen saa-
reen. Pojat saivat kävellä 
lähirantaan, josta heidät 
soudettiin saareen. Saares-
sa seurusteltiin toisten va-
paapäivän viettäjien, usein 
rautatieläisten kanssa. Jos 
alkoi sataa, käännettiin vene sateen suojaksi.

Viipuri oli monipuolinen koulukaupunki, jossa oli vilkas kulttuurielämä. Niinpä 
Kunnaksen lapsia kannustettiin  taipumustensa mukaan. Kalervo ja Tauno 
olivat kuoromiehiä, Tauno ja Teemu hyviä piirtäjiä. Teemun yritys Mainos-
Kunnas aloitti sodan jälkeen Helsingissä Makkaratalossa.

Jaakon papereissa oli myös jälki-istuntovihko. Yhden rangaistuksen syynä oli 
kiipeäminen ikkunasta voimistelusaliin. Jaakolla oli kova veto voimisteluun. 
Hän treenasi sitä aina, kun se oli mahdollista ja pian järjestettiin voimistelu-
näytöksiä toisten poikien kanssa.

Ahkera harjoittelu vei Pariisin olympialaisiin vuonna 1924. Tämä matka ilman 
suurempaa menestystä otettiin opintomatkana. Amsterdamissa 1928 tuli jo 
4. sija ja kilpakumppani Pekka Savolaiselle pronssia. 1920 ja 30-luvut olivat 
aktiivisinta kilpailukautta, jolloin tuli 12 Suomen mestaruutta. 

Jaakosta kehittyi urheilun monitoimimies, joka vei eteenpäin työpaikka- ja 
vapaaehtoisliikuntaa ensin Enso-Gutzeit Oy:ssä Tainionkoskella ja sitten 
Outokumpu Oy:ssä Outokummussa. Hän hankki myös erotuomaripätevyydet 
useisiin lajeihin, järjesti urheilutapahtumia ja kirjoitti urheilusta lehtiin.
Perheen lisäksi Wiipurin Toimenpojat partio ja Suojeluskuntatyö olivat Jaakon 
elämän ytimessä. Kun Jaakkoa ei lähetetty sotaan heikkonäköisyyden takia, 
tarjoutui hänelle tilaisuus isänmaan palvelemiseen Suojeluskunnan paikallis-
päällikkönä Tainionkoskella Vuoksenlaakson sotatoimialueella. Viimeiset 
vuotensa Jaakko ja Kaisa asuivat Espoon Tapiolassa.

Koko esiteltelmä tulee alku vuodesta luettavaksi sukuseuran nettisivuille 
www.pentikaistensukuseura.net    
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tutustuMiNeN 
verlaaN
Lauantaina 30.07. joukko Pentikäisiä 
pääsi tutustumaan Unescon maailman 
perintökohde Verlan 50- vuotiaaseen 
tehdasmuseoon.

Oppaamme johdolla pääsimmekin 
kuulemaan ja näkemään millaisia 
työolosuhteet siihen maailmanaikaan 
olivat. Työ oli raskasta ja kuumaa, 
varsinkin kuivaamon puolella, jossa oli 
+70 astetta lämmintä, aivan kuin ”sau-
nassa”. Työn hoitivat naiset. Pahvia kul-
jetettiin parhaimmillaan 30:n maahan.

Mieleenpainuvin tarina oli Maria 
Matsonista, joka työskenteli samalla 
punnitusvaa`alla koko työuransa ajan 
1884-1936, yhteensä 52 vuotta. Hän 
jäi eläkkeelle 77- vuotiaana.

Tehdasmiljöön arkkitehtuuri oli myös 
erittäin mielenkiintoinen. Se koostuu 
pääasiassa Englantilais- Saksalaisesta 
teollisuusarkkitehtuurista. Tarinaa olisi 
yhden kirjan verran, joten käykääpä 
tutustumassa verla.fi nettisivuihin.

Hieman historiaa: 14.05.1972 Kymi yhtiö 
päätti perustaa Suomen ensimmäisen

 tehdasmuseon. 

Sitä ennen vuonna 1872 Hugo Neuman teki 
jauhomyllystä puuhiomon, joka paloi pari 
vuotta myöhemmin. 1882 Gottlieb Kreidel 
perusti uuden puuhiomon ja pahvitehtaan, 

jonka toiminta loppui 18.07.1964. Päästiin tutustumaan pahvilaatuihin, joita 
tehtaalla valmistettiin. 

Pahvitehtaan tärkein osasto oli konesali, jossa 
tapahtui varsinainen pahviarkkien ja myynti-
hiokkeen valmistus. opas esitteli pahvikoneen 
mekaniikkaa sekä tarkemmin kokoojakoneen 
pyörivää telaa. 

kuivaamo, tehtaan lämpöisin työpiste

teksti: Veijo Pentikäinen
kuvat: jarmo laakso
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VuohijäRVen luonto- ja kulttuuRitalo
Osa sukukokouksen jäsenistä lähti lounaan jälkeen patikoinnin sijaan katso-
maan taidetta Vuohijärven luonto- ja kulttuuritaloon. Vuohijärven luonto- ja 
kulttuuritalo on valmistunut vuonna 1966. Se on alunperin  suunniteltu 
kirkoksi. Nykyisin siinä toimii Luonto- ja kulttuurikeskus. Kirkon ulkoasua muis-
tuttavia tekijöitä on paljon jäljellä. Rakennusta on merkittävästi peruskorjattu. 
Siinä toimii näyttelytila, kahvila ja puisto.

Taidenäyttelyssä oli esillä 
paljon surrealistisia teoksia. 
Taiteilija oli  Marc Chagall. Olisi 
kannattanut tutustua taiteilijan 
taustoihin etukäteen, niin olisi 
ymmärtänyt enempi teoksista. 
Hän oli selvästi opiskellut 
monia eri taidesuuntauksia 
Ranskassa. Näyttely esitteli 
hänen tuotantoa laajasti. 

Rakkauspuiston erikoisuuksiin 
kuuluu rakkautta ja ystävyyttä symboloiva Koivu ja tähti -veistos. Jokainen voi 
osallistua teokseen kiinnittämällä siihen rakkauslukon ystävänsä tai rakkaim-
pansa kanssa. Itse en lukkoa laittanut.  

Kukkien ja pensaiden keskellä oli useita penkkejä, joissa voi istua ja ihastella 
kukkaloistoa. Kukkia ja pensaita oli runsaasti.  Siellä täällä oli kauniita veistok-
sia, joihin ja niiden tekijöihin olisi kannattanut tutustua tarkemmin. Rooma-
laista kivetystä pitkin oli helppo 
kuljeskella puistossa. 

Kun näyttely oli läpikäyty,  suunta-
simme Raijan ja Antin kesämökille 
päiväkahville. Tarjolla oli montaa 
sorttia kahvileipiä ja puheen sori-
naa oli paljon. Kun kahvit oli juotu 
ja kuulumiset vaihdettu, suunta-
simme takaisin opistolle. 

teksti ja kuvat: kaija Pitkänen
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Pentikäiset tekivät retken Repoveden 
kansallispuistoon 13 hengen poru-
kalla.  Veijo Pentikäisen asiantunte-
valla opastuksella kiersimme 3,5 km 
mittaisen Ketunlenkin.

Retkikunta lähti matkaan Lapinsalmen 
sillan kautta.  Uusi riippusilta oli raken-
nettu virolaisten rakentajien toimesta 
v. 2019 ja se on kaunis ja hyvä kävellä. 

Matkalla pysähdyimme kuulemaan 
kivien historiaa.  Juha Y. Pentikäinen 
kertoi uhrikivistä, joiden päällä 
muinaiset esi-isämme ovat uhranneet 
riistaa ja kalansaalista saadakseen 
hyvää onnea ja menestystä.  
Myös paikannimien historiaan 
perehdyimme.   

retki rePovedeN kaNsallisPuistooN



13

Matkalla ihailimme jylhiä maisemia 
ja asettelimme jalkojamme kapeille 
poluille.  

Kahvit ja maukkaat leivät nautimme 
Määkijän tulentekopaikalla.  

Ketunlenkin loppupuolella ylitimme 
vesistön Ketunlossilla.  Ketunlossi 
liikkui mukavasti lihasvoimalla.
Hienosta luontoretkestä virkistyneinä 
palasimme Valkealan opistolle jatka-
maan suvun kesken päivällistä, sau-
nomista ja iltanuotiolla istuskelua.

Retkikertomukset laatijat:
eini Pentikäinen, kristiina laakso 
kuvat: jarmo laakso
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Tarkoituksena olisi järjestää unohtuman retki Kainuun/Pohjois-Savon Tiilikka-
järven kansallispuistoon. Toivon mukaan tästä voitaisiin luoda perinne ja 
retkeilystä innostuneet voisivat kokoontua vuosittain.

Tiilikkajärven hiekkarannoilla, tuoksuvilla tupasvillaisilla soilla, harjuilla ja 
metsien siimeksessä voit tuntea luonnon vahvan läsnäolon. Kansallispuiston 
ytimessä aukeavat rauhan rannat. Yksi puiston upeimmista hiekkarannoista 
on Venäjänhiekka, joka on saanut nimensä vuoden 1595 Täyssinän rauhan 
rajavedosta. Rauhasta jäi Tiilikkajärveen muistoksi kivi, johon on hakattu 
kruunu ja risti symboloimaan Ruotsia ja Venäjää. Alueella on paljon 
tutustumisen arvoista historiaa, kansallispuisto itse on melko nuori. 
Tänä vuonna tuli täyteen 40 vuotta.

Ihan kansallispuiston syntymäpäiville ei keretty, mutta katsotaan josko sitä 
viiskymppisille päästäisiin. Joten merkatkaapa kalenteriin ylös päivämäärä 
9.-11.6.2023

Retki on pääasiassa tarkoitettu nuorille perheille ja nuorille aikuisille ja jos 
paikkoja jää käyttämättä niitä täydennetään jo hiukan kokeneemmilla hen-
kilöillä. Ajatuksena olisi että kokoontuisimme perjantain aikan Uiton kämpän 

tervetuloa MukaaN suvuN 
eNsiMMÄiselle vaellusreissulle 

9.-11.06.2023
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vuokratuvalle 
www.luontoon.fi/
uitonkamppavuokra-
tupa ja lauantai-
aamuna aamiaisen 
jälkeen heittäisimme 
rinkat selkään ja 
suuntaamme aution 
kierron kautta kohden 
Pohjoisniemeä ja 
Kosevaa. Jossa olisi 
tarkoitus yöpyä omis-
sa majoitteissa, onko 
majoite sitten teltta, 
riippukeinu tai muu 
semmoinen, sen voi 
jokainen itse päättää. 
Matkaa päivälle tulee 
noin 10 km, jotein ei 
mikään mahdoton 
pienellekkään kulki-
jalle. Sunnuntaina 
aamiaisen jälkeen 

teksti: jenni ja Veijo Pentikäinen
kuvat: www.luontoon.fi/tiilikkajarvi - marko haapalehto ja Petri jauhiainen

olisi tarkoitus lähteä kohti Sammakkotammea, jossa autot odottavat. Matkalla 
on yksi vesistön ylitys, joka voidaan ylittää ylitysveneellä tai jopa uiden. 

Retken hinta päätetään huhtikuun sukuneuvoston kokouksessa. Lisäinfoa 
retkestä ja ilmottautumisohjeet tulevat seuraavaan sukulehteen ja suvun net-
tisivuille, mutta jos kiinnostus heräsi jo niin lisäinfoa saa retkenvetäjältä, Veijo 
Pentikäinen  045-852 6966 tai sähköpostilla veijo.pentikainen@gmail.com

PS. Käykääpähän tutustumassa Tiilikkajärven kansallispuiston nettisivuihin, 
siellä on kattavasti tietoa puistosta. https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
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Kirja-arvio
juuRet - PentikäiSenjäRVi 
ja liakaNjoki
Helsingin yliopiston uskontotieteen professorina sekä 
myöhemmin Lapin yliopiston ja Pohjoisen kulttu-
uri-instituutin pohjoisen etnografian professorina 
elämäntyönsä tehnyt Juha Pentikäinen kertoo tarkoin 
kirjan alkusivuilla Pentikäisten sukuseuran perusta-
misesta ja sen toiminnasta. Mihin kuulut ja mistä olet 
kotoisin, ovat tutkijalle tärkeitä asioita, kun lähdetään 
selvittämään omia juuria.

Kirja on Pentikäisen Muistamia-trilogian 1. osa. Hän on perehtynyt erittäin 
huolella molempien vanhempiensa sukuihin, taustoihin ja historiaan. Trilo-
giasta on jo ilmestynyt 2. osa Synnyin Talvisotaan (2020) ja 3. osa Pappilan 
viikari julkaistaan 2023.

Isä Veikko Pentikäisen (s. 1909) lähijuuret olivat Inkerinmaalla, Viipurissa ja 
Savossa. Vuoden 1918 sisällissodan raskaat haavat perhetaustassa varjostivat 
upseeriksi halunneen nuoren merikadetin uraa. Itsensä löytäminen sai hänet 
vaihtamaan urasuunnitelmia ja niin merikadetista tulikin pappi.

Äiti Kaino o.s. Liakka (s. 1910) oli puolestaan kasvanut Väylänvarren eli 
Tornion laakson jääkärihenkisissä talonpoikaissuvuissa. Hänen isänsä oli suo-
jeluskunnan ja Aitosuomalaisten paikallisaktiivi. Syvää surua perheeseen toi 
pandemian lailla riehunut tuberkuloosi. Niin äiti kuin nuorin velikin meneh-
tyivät sairauteen Kainon ollessa vielä kovin pieni.

Suomen itsenäistymisen jälkeen maa 
oli erityisen kahtia jakautunut. Van-
hemmat kohtasivat toisensa maail-
mansotien välissä ja edustivat kahta 
täysin erilaista maailmankatsomusta, 
yhteiskuntaa, arvopohjaa ja elämää. 
Ei ollut helppoa rakentaa yhteistä 
tulevaisuutta tässä tilanteessa. Aika-
kauden poliittisella ja uskonnollisella 
ilmapiirillä oli suuri vaikutus tuon ajan 
nuoriin ja tuleviin sukupolviin. Veikko vieraillulla Vilho-veljen perheen luona.
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Veikko ja Kaino avioituvat 1930-luvun puolivälissä, jolloin he rakensivat ensim-
mäisen kotinsa Velkuan saaristoseurakuntaan. Kirja etenee perheen ja isovan-
hempien tarinoiden kuvauksina ja avaa samalla suomalaista yhteiskunnallista 
ja historiallista ajankuvaa tähän hetkeen.

Juha Pentikäinen kirjoittaa mielenkiintoisella tavalla ja avoimesti sukujensa 
juurista ja salaisuuksista samalla kunnioittaen edellisten sukupolvien muistia 
ja muistiinpanoja. Kirjassa on rikas ja arvokas kuvitus useiden sukupolvien 
albumeista.

Pentikäisen teos Juuret on jokaiselle meille lukemisen arvoinen. Se valottaa 
paitsi Pentikäisen suvun niin myös kansakunnan ja kansanliikkeiden historiaa. 
Kirja auttaa meitä ymmärtämään monia vaiettuja asioita. Mielenkiintoinen 
lukuelämys!

teksti: marja Pentikäinen, Vtt kuvat: juuret -kirjasta

Kirjoja voi tilata julkaisijalta: www.vaylakirjat.fi
Hinta 25€, jos ostaa useamman kirjan, hinta 20€/kpl.

kuvassa eeva Pentikäinen laskee kukat haudalle nilsiän kankaisen hautausmaalla. taustalla 
Petroskoin Pentikäisiä.
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Sukuseuran esimies
Risto Pentikäinen 
Rantatie 8, 74700 Kiuruvesi  
ristotapani.pentikainen@gmail.com 
040 583 5000

Sihteeri
Jukka Pentikäinen
jukkas.pentikainen @gmail.com
040 025 3232

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

Arkistonhoitaja / sukututkija
Kaija Pitkäinen
kaija_pitkanen@hotmail.com
040 729 0113

PentikäiSten SukuSeuRa RY:n YhteYStietoja

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

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

Risto Pentikäinen 
Rantatie 8, 74700 Kiuruvesi  
ristotapani.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
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

Pentikäisten sukukirja 2 + CD:n pakettitarjous: Jos ostat 
5 kirjaa, saat ne yhteishintaan 80 €. Yksittäinen kirja 

20 €/ kpl. Postilähetyksistä peritään postikulut. Kirjaa voi 
ostaa alla olevilta henkilöiltä tai nettisivujen kautta. Lisäksi 

uudet jäsent saavat liittyessään lajaksi yhden kirjan.

www.pentikaistensukuseura.net |  Facebook : Pentikäiset
Tilitiedot: Pentikäisten sukuseura ry  Tilinro: FI15 5068 0640 1620 93
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Palauta lomake alla olevaan osoitteeseen. muista myös ilmoittaa osoitteenmuutokset jennille.
osoitelähde:
Pentikäisten sukuseura ry:n jäsenrekisteri
jenni Pentikäinen, lännentie 13, 49400 hamina. Sähköposti: fairytaleink.jenni@gmail.com

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

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 
sähköpostilla fairytaleink.jenni@gmail.com tai tiedot voi päivittää myös sukuseuran 

kotisivuilta löytyvällä kaavakkeella  www.pentikaistensukuseura.net
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Tämä on Pentikäisten Sukuseura ry:n jäsenlehti. Sukuseura on 
perustettu 1988 Nilsiässä. Jäsenmaksu aikuisilta yksittäiseltä jäseneltä 
20 € / vuosi ja perhejäsenyys 30 € / vuosi. Ainaisjäsenmaksu on 150 €, jonka 
maksamalla kyseinen henkilö on loppuikänsä vapautettu sukuseuran jäsen-
maksuista.

Pentikäisten Sukuseura ry:n säännöt sanovat jäseneksi liittymisestä mm.
seuraavaa: ”Seuran jäseniksi voivat liittyä isänsä tai äitinsä puolelta Pentikäi-
sistä 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: 250 kpl
lähettäjä:
Pentikäisten sukuseura ry
juha tt Pentikäinen 
Sammalpolku 9 
16300 orimattila

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 


