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PUHEENJOHTAJANPALSTA
Jäsenkokouksessa Kihniöllä valittuna puheenjohtajana jatkan tehtävässä seuraavaan
jäsenkokoukseen eli vuoteen 2010 asti. Kokous järjestetään silloin Ruovedellä
todennäköisesti heinäkuussa. Pusan sukuseura tulee silloin toimineeksi 20 vuotta.
Tosiaan 20 vuotta on kulunut siitä, kun Martta Pusa kutsui luokseen hänelle läheisiä
Pusalaisia ja he perustivat Pusan sukuseuran.
20 vuoden aikana olemme kokoontuneet kahden vuoden välein jäsenkokoukseen
lähinnä Kihniöllä, Varsinais-Suomessa ja Ruovedellä. Olemme olleet kerran
laivaristeilylläkin ja osanotto oli silloin erittäin runsaslukuinen. Ei käy moittiminen
muitakaan kokouspaikkoja. On aivan luonnollista, että ei kaikissa kokouksissa
päästä käymään, mutta nyt 2010 olisi sellainen mahdollisuus, että Pusan suku
kokoontuisi runsaslukuisesti Ruovedelle. Toivottavasti pystymme järjestämään
hyvät 20-vuotisjuhlat. Tervetuloa! Seuran toiminnan aikana olemme tehneet
sukuseuran viirin, sukuseura t-paidan ja nyt viimeksi on valmistunut kirja ”Kaukolan
Pusat”. Kirjoja on tilattavissa ja jonkun verran on myös jäljellä viirejä ja t-paitoja.
Hallituksen päätöksellä tämä tiedotuslehti lähetetään vastaisuudessa vain
jäsenmaksunsa maksaneille. Hallitus harkitsi pitkään ja vakavasti, olemmeko valmiit
pitämään mukana tasavertaisin eduin myös sellaisia ns. ”nukkujia”. Keskusteltiin,
että kenellä on rahat oikeasti niin vähissä, että vuosittainen jäsenmaksu jää oikeasti
sen takia maksamatta. Toki sellaisiakin voi olla. Ja toisaalta tilintarkastajat voivat
huomauttaa hallitusta seuran varojen leväperäisestä käyttämisestä, koska asettavat
maksaneet ja maksamattomat samaan asemaan. Ja asiasta tietoiset maksunsa
maksaneetkin voivat myös päättää, että mitä suotta maksaa, kun muutkaan eivät
maksa. Rohkenen jälleen kerran vedota, hyvät sukulaiset. Maksamalla jäsenmaksun
saat sukuseuran lehden, sinulla on äänivalta yleiskokouksessa ja olet siten mukana
sukuseuran toiminnassa.
Karjalan liittoon kuuluminen on myös mielestäni tärkeä asia. Se on karjalaisten
yhteinen etujärjestö karjalaisasioiden hoidossa myös ulospäin. Katson tarpeelliseksi
asioiden hoidon kannalta tällaisen etujärjestön olemisen ja sen toiminnassa mukana
olemisen. Anne-Maarit tietää nämä asiat parhaiten, kuin myös sen millaisia
hankkeita liiton taholta kulloinkin on meneillään, sillä hänethän on valittu
Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton hallitukseen ja edustaa siellä Pusan sukuseuraa. Jos
maksat Karjalan Liiton jäsenmaksun jo jonkin pitäjäseuran kautta, kahta kertaa ei
tarvitse maksaa. Mutta sukuseuran kannalta olisi hyvin tärkeää, että liiton
jäsenmaksu menisi sukuseuran kautta, se varmistaisi edustuksemme jatkossakin.
Me hallituksessa tähän asti toimineet emme ole saaneet rahallista tukea
toiminnallemme ja menetetylle vapaa-ajalle. Kaikki on tehty täysin vapaaehtoisella
pohjalla, kuten yhdistyksissä yleensäkin menetellään. Näin uskon, että tästä
eteenpäinkin tulee tapahtumaan. Itse olen uhrannut muutamia euroja matkojen ja
asioiden hoitoon, olen tai olemme käyneet Karjalan Liiton ja Sukuyhteisöjen liiton
kokouksissa. Sukuseuran hallituksen kokoukset on pidetty jäsenten kotona ja
kokouksiin ovat osallistuneet myös aviopuolisot ja lapset. Olen henkilökohtaisesti

3

pitänyt tätä hyvänä asiana. Sillä siellä tavataan toisia perheitä ja tutustutaan.
Varmasti syntyy hyviä konkreettisia perhesiteitä puolin ja toisin. Tämä on varmasti
hyvä asia tulevaisuutta ajatellen.
Te nuoret sukulaiset ja nuoret perheet, uskoisin teidän olevan kiinnostuneita omista
vanhemmistanne ja esi-isistänne ja heidän elämänvaiheistaan. Siksi pyydänkin, että
kirjoittakaa muistiin paperille heidän kertomiaan tarinoita ja tapahtumia menneistä
ajoista. Kukapa niistä omista suvun asioista tietäisi sen paremmin kuin oma isäsi tai
äitisi tai vaikka sukuseurasi. Pitäkää oman perheenne asiat ajan tasalla ja
järjestyksessä; jäsenkirjurille ja sukutukijalle tiedot ajan tasalla, samoin syntymiset,
osoitteet ym.
Usein sukuseurojen painattamat sukukirjat ovat ikään kuin hakuteoksia. Niistä voi
katsoa sukulaisten syntymäajat ja lasten lukumäärät. Tapahtui äskettäin: Oli puhetta
Ruoveden Väärinmajassa asuneen henkilön lasten lukumäärästä, ja se esimerkiksi
tarkastettiin Sotaveteraani – kirjasta, ja faktaahan sieltä löytyi. Tähän samaan
soveltuvat myös sukuseurojen kirjat.
Hyvää talven jatkoa

Erkki Tiimo

Takakannessa on ilmoitus Pusan suvun
omasta Kaukolan matkasta 4.-7.6.2009.
TOIMI NOPEASTI. Ilm. viim. 15.3.2009.

********************************************************************************************
PUSALAISET KIHNIÖSSSÄ 2008
Kirjoittanut Kauno Vuorenpää (Taulu 223)

Kihniön Erämajalla Kaukolan Pusa-seuran sukukokous pidettiin elokuussa tänä
vuonna, eli 2008. Tilaisuudesta vastuu kuului kihniöläiselle Leena Ojalalle. On
todettava, että hän oli hyvin hoitanut sukuseuran kokoontumisen. Valitettavasti eräs
yhteensattuma vaikutti osanottajamäärään. Kuitenkin osanottajia oli eripuolilta
maatamme. Leena Ojala paikkakuntalaisena avasi sukukokouksen ja hänet valittiin
myös kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Eila Kortesmaa.
Leena aluksi esitteli kokouspaikan, Erämajan. Erämajan rakentaminen on osittain
tehty talkootyönä. Erämajalla on järjestetty erilaisia perhejuhlia, sen tilat on
rakennettu 150 hengelle. Erämajalle on rakennettu myös yöpymistiloja, joita
myös sukuseuran jäsenet käyttivät. Samoin on käytettävissä savusauna, joka
myös palvelee perhejuhlien osanottajia.
Sukukokouksessa tarjottiin hyvää ruokaa ja loppuvaiheessa kahvia. Osanottajia
vastaanottamassa oli Kaarina Autiosalo. Raimo Pusa Ruovedeltä esitteli
sukuseuran toimintakertomuksen kahdelta vuodelta. Sukukokous kun
kokoontuu kahden vuoden väliajoin. Hän mainitsi, että sukuseuran toiminta on
keskittynyt Pusan suvun tietojen keräykseen ja näiden tietojen tallentamiseen.
Vihdoinkin on valmistunut Kaukolan Pusan sukukirja, jota on suunniteltu lähes
sukuseuran perustamisesta lähtien. Eniten sukukirjan valmistumiseen on
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vaikuttanut seuran rahastonhoitaja Kyllikki Valkealahti, hän asuu nykyään
Lempäälässä.

Kokousväkeä Eräveikkojen majan edustalla 9.8.2008.
Sukuseuran perustaminen lähinnä tapahtui seuran kunniajäsenen Martta Pusan
toimesta. Martta asuu myös Ruovedellä. Tutkiessa sukukirjaa, voidaan todeta,
että Raimo Pusa on yksi eniten sukukirjaan kirjoittaneista. Tietoja vanhasta
Kaukolasta on koonnut myös parkanolainen Matti Paavilainen. Sukukirjassa on
myös useita valokuvia, joita Paavilainen on ottanut nykyisen Kaukolan alueelta.
Oulussa pidettyyn karjalaisten kesäjuhlaan ovat osallistuneet Anne-Marit Pusa ja
Kyllikki Valkealahti. Karjalan liiton liittokokoukseen viime keväänä ovat
osallistuneet Anne-Maarit Pusa ja seuran puheenjohtaja Erkki Tiimo.
Puheenjohtaja Tiimo pyysi sukukokouksessa jokaisen esittelemään itsensä ja
sukujuurensa. Mukana oli melko paljon lapsia, joten heidän vanhempansa
esittelivät myös lasten nimet. Erkki Tiimo ehdotti myös laulettavaksi Karjalaisten
laulun ja näin myös tapahtui.
Vuosille 2008-2010 sukuseura pyrkii toteuttamaan edelleen tarkoitusperinnettään, jatkamalla jäsenkokouksia, retkiä sekä aktivoimalla jäsenistöä
kirjoittamaan muistiin suvun elämänvaiheita ja kirjoittamaan aiheita
jäsenlehteen. Perinnetyöryhmän tehtävänä on kerätä edelleen sukua koskevaa
tietoutta, kerätä vanhoja Kaukolan aikaisia ja myöhemmältäkin ajalta vanhoja
esineitä, valokuvien luettelointia ja valokuvien keräämistä. Tarkoituksena on
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miettiä yhteistyötä Kaukolan naapurikuntien sukuseurojen kanssa. Toivotaan
vanhempien sukuseuran siirtämään tietojaan nuoremmille sukupolville.
Tehtäviä sukuseuran jäsenille riittää. Sukuseuran kirjan painatuskulut ovat olleet
noin 5000 euroa ja niinpä tilinpäätöksen mukaan alijäämää on tullut 900 euroa.
Tulojen ja menojen tasoittamiseksi jäsenmaksuja hieman lisättiin.
Todennäköisesti toiminta Karjala-liiton kanssa jatkuu. Uusi sukukirjan hinta on
ollut ennakkotilaajille 40 euroa, muuten kirjaa on saatavissa 50 euron hintaan.
Sukuseuran hallitukseen valittiin edelleen puheenjohtajaksi Erkki Tiimo. Hän on
muuttanut entisestä asuinpaikastaan Espoosta eläkkeelle päästyään vakituiseksi
asukkaaksi Ruovedelle. Toiseksi puheenjohtajaksi valittiin Anne-Maarit Pusa
Kangasalta. Muut hallituksen jäsenet ovat Kauko Pusa Hämeenkyröstä, Aira
Musakka Ulvilasta, Santeri Pusa Heinolasta, Jouni Aalto Säkylästä, Leena Ojala
Kihniöstä, Jouni Pusa Hämeenlinnasta, Teuvo Pusa Ruovedeltä ja varajäseniksi
Jouko Mäkinen Ylänteeltä, sekä Sauli Ruuska Ruovedeltä. Sukuseuran
tilintarkastajiksi valittiin Kullervo Mäkinen ja Harri Koskinen, varalle Kyllikki
Kuusela ja Hillevi Laine.
Sukuseuran uutta kirjaa lukiessa on havaittu muutamia virheitä. Mikäli joku
haluaa virheiden korjaamista, on syytä ottaa yhteys Raimo Pusaan Ruovedelle.
Vanha sananlasku pätee edelleen, eli tekevälle sattuu. Toivottavasti Pusan
sukuseuran jäsenistö lisääntyy ja aika näyttää onko tarvetta tehdä uusi sukukirja.
Pusan suku on jo nyt huomattavasti lisääntynyt, kuten Raimo Pusa on tutkinut,
niin mahdollisesti löytyy vielä lisää sukuhaaroja. Jos joku Pusan sukunimellä
oleva tuntee olevansa Kaukolan Pusan sukuun kuuluvaksi, niin Raimo Pusa
mielellään ottaa tietoja vastaan.
Onko mahdollisesti Kaukolan Pusan suku liittynyt Viipurin linnan päällikköön,
Knut Posseen, sitä edelleen tukitaan. Tämä mitä nyt kirjoitan, ei liity sukukirjaan,
mutta tutkiessani sukutietoja, asuu Kihniössä Pusu-nimisiä henkilöitä. Vanhoista
Parkanon seurakunnan asiakirjoista löytyy ainakin kerran Pusun suvun kohdalla
Pusa nimi. Samoin löytyy Ruovedellä Pusu-nimisiä paikkoja, mm.Visuvedellä on
Pusun vuolle ja Pusun silta.
Pusan sukuseuran edellinen kokous oli Säkylässä, kahden vuoden kuluttua
kokous on Ruovedellä. Monet Pusan sukuun kuuluvat vierailivat myös Kihniön
hautausmaalla kokouksen päätyttyä ja myös seuraavana päivänä. Pusalaisten
hautakumpuja löytyy tältä hautausmaalta jo melko paljon, tosin Ruoveden
hautausmaalla on vielä enemmän, kun ei oteta mukaan Kaukolan hautausmaata.

Takakannessa on ilmoitus Pusan suvun omasta Kaukolan matkasta 4.-7.6.2009.
TOIMI NOPEASTI. Ilmoittautumiset Lomalinjoille on tehtävä viimeistään
15.3.2009. Ilmoittautuminen numeroon p. 010 289 8100, 010 289 8101 (ryhmät).
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Osa sukuseuran uudesta hallituksesta. Vasemmalta Teuvo Pusa, Aira Musakka,
Leena Ojala, Jouni Pusa, Kauko Pusa ja Erkki Tiimo.
Mainittakoon vielä, että Virtain
seurakunnan palveluksessa on ollut
Pusan sukuun liittyvä kappalainen,
rovasti Kaarina Salminen. Hän on jo
eläkkeellä ja muutti Virroilta KeskiSuomeen. Pusan sukuun hän liittyy
Olkinuoran suvun kautta. Hän lainasi
minulle joskus Olkinuora-Nuora
sukukirjaa. Mikäli oikein muistan,
niin Olkinuora-Nuora sukukirjassa
on sama valokuva kuin Kaukolan
Pusa sukukirjan sivulla 90. Kaarina
Salmisen isä oli Koivistolla syntynyt
merikapteeni. Tulkoon todetuksi, että
Virroilla asui aikoinaan Nuora
sukunimisiä henkilöitä Sipiläntien
varrella. Puhelinluettelon mukaan
Ikaalisissa ja Parkanossa asuu myös
Nuora-sukunimisiä henkilöitä.

Rauno Pusa soitti ja lauloi laulun Tsasouna.
Kaikkia Kaukolan Pusan sukuun kuuluvia tervehtien Kauno Vuorenpää, Virrat
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****************************************************************************************
SUKUSEURAN UUDEN HALLITUKSEN NAISET ESITTÄYTYVÄT
Olen Aira Musakka (Taulu 167) Harjavallasta. Mummoni Hilda Musakan äiti oli
Katri Poskiparta (o.s. Pusa, Taulu 52). Olen uusi jäsen Pusan sukuseuran
hallituksessa. Lapsia minulla ei ole, mutta miesystävä samoin kuin myös äiti ja
kolme siskoa perheineen sekä muuta sukua on Nakkilassa.
Aloitin tänä syksynä myynnin ammattitutkinto -koulutuksen MTC:ssä Porissa,
joten ensi kesänä toivon mukaan valmistun uuteen ammattiin. Lukuharrastus
laajeni näin käsittämään myös koulukirjoja liki kolmen vuosikymmenen tauon
jälkeen.
**************
Olen Leena Mirjam Ojala s Pusa (Taulu 372), syntynyt 12.06.54 Kihniössä.
Isä Pertti Johannes Einon poika Pusa Kihniöstä. Äiti Sisko Sofia Pusa s Hiekka.
Olen naimisissa. Aviomies Jorma Matias Ojala Kihniöstä.
Kolme lasta:
Teemu Sami Matias synt. 74, LVI-asentaja, naimaton. Asuu Kihniössä. Tommi
Eino synt. 75, LVI-asentaja, kihloissa Elina Friimäki Parkanosta. Asuvat
Kihniössä. Eveliina Maria synt. 85, naimaton, lentokenttävirkailija-turvatarkastaja
Pirkkalan lentoasemalla. Asuu Tampereella.
Olen työssä Virtain seurakunnan talouspäällikkönä. Asun Kihniössä
omakotitalossa. Harrastan kesällä mökkeilyä Pääjärven rannalla Kihniössä. Pidän
lenkkeilystä ja murtomaahiihdosta, yleensä liikumme aviomieheni Jorman
kanssa paljon metsässä. Sienestämme, marjastamme, hoidamme metsää.
******************
Olen Anne-Maarit Pusa-Heittola (Taulu 438) ja syntynyt Ruovedellä 26.03.1970.
Vanhempani ovat Ilmari Toivo Pusa (1928) ja Maire Pusa o.s. Simonen (1931).
Olen avioitunut elokuussa 2008 Ari Kalevi Heittolan kanssa. Asumme puolisoni
kanssa Kangasalla. Olen toiminut sukuseuran sihteerinä vuodesta 1997, olen
myös 2. puheenjohtaja. Sukuseuran toiminnassa olen ollut perustamisesta
(vuodesta 1990) lähtien mukana. Toimin sukuseuramme edustajana Karjalan
Liiton karjalaisten sukuyhteisöjen liiton hallituksessa, jonne minut valittiin
uudeksi 2 -vuotiskaudeksi 11.10.2008 pidetyssä kokouksessa.
Ammatilliselta koulutukseltani olen siivousteknikko.
työnjohtotehtävissä palveluesimiehenä SOL Palvelut
talousalueella. Vuodesta 2003 toimin palvelupäällikkönä
Tampere-Hämeenlinna ja vuoden 2009 alusta lähtien
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Aikaisemmin toimin
Oy: ssä Tampereen
ja vastuualueenani oli
olen toiminut saman

yrityksen palvelujohtajana ja vastuualueenani on nyt Tampere-HämeenlinnaPori-Harjavalta. Harrastuksiini kuuluvat huonekalujen entisöinti, yhdistys- ja
sukuseura-toiminta ja hyötypuuhastelu kotitilallamme.
Haluan haastaa kaikki alle 40 -vuotiaat sukumme jäsenet aktiiviseen toimintaan
mukaan. Seura on juuri sellainen millaisia olemme ja millaiseksi sen teemme. Tärkein
tehtävämme on tietysti karjalaisen sukuperimän, perinteen vaaliminen tässä
tehoyhteiskunnassa, jonka oravanpyörässä meistä moni on mukana.
Kannattaa miettiä mitä tekee, mistä tulee ja minne on menossa.
Nähdään siis ensi kesänä Kaukolassa, sukumme synnyinsijoilla!

****************************************************************************************
ANNA VAPPU SIHVONEN (O.S. PUSA) 90 VUOTTA
31.7.2008 KURUSSA
Kirjoittanut Jouko Sihvonen

90-vuotias Vappu Sihvonen (Taulu 154) Kurusta.
Anna Vappu on syntynyt 31.7.1918 Hiitolassa Paksujalassa, Yhtiön mökissä, jossa
perhe asui aina vuoteen 1931 asti. Perhe muutti sitten Käkisalmen Porkanniemeen,
josta Vappu lähti ensimmäiseen työpaikkaansa 15-vuotiaana. Se työpaikka oli
Viipurissa, kummitäti, Vapun Juho-isän siskon, Hilda Nurmion (o.s. Pusa, Taulu 89)
luona. Laatokan rannalta löytyi puoliso Aarne Toimi Jaakonpoika Sihvonen. Yhteen
menivät vuonna 1937, jonka jälkeen asuivat Kaukolan puolella Laatokan rannalla
Kuikanhiekassa lähellä Käkisalmea.
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Sota-aikana Aarne oli talvisodassa Laatokan meripuolustuksessa ja jatkosodassa mm.
Syvärillä. Vappu toimi sota-aikana erilaisissa kotirintama tehtävissä mm.
muonituksessa ym., josta sai kotirintamanaisten mitalin. Raskas evakkotaival kulki
reittiä Varkaus-Äetsä-Huittinen-Kokemäki-Kylmäkoski ja Siilinjärvi. Rauhan tultua
Parkanoon, josta Kuruun. Kurun Luoteen Riuttaskorvesta Aarnen isä lunasti niin
sanotun kylmän tilan, josta toinen puoli jäi Aarnen veljelle ja toista puolta alkoivat
rakentaa Vappu ja Aarne.
Kaikki alkoi tyhjästä. Asuintalo, karjasuojat, pellot ym. Ei siinä auttanut kelloa
vahdata. Päivät olivat pitkiä ja raskaita, jopa kuutamon valoakin käyttivät hyväksi
peltotöissä. Lehmistä saatiin maito ja voi ja riittihän sitä meijeriinkin. Lihapuolikin
saatiin kotoapäin. Sienet ja marjat kerättiin metsästä. Ei voi kun ihmetellä, kuinka äiti
kaiken jaksoi. Tulihan meitä lapsiakin seitsemän. Kaikki saimme hyvän ja rikkaan
lapsuuden. Opimme työn arvon jo lapsina. Oli se helpotus äidille karjatalouden ja
viimein viljelynkin loputtua. Muuttivat vihdoin kirkonkylään isän sairauden myötä
kerrostaloon ja siitä rivitalo-osakkeeseen. Muistan kun äiti sanoi, että voiko tämä
elämä olla näin helppoa, kun on kaikki mukavuudet.
90-VUOTISSYNTYMÄPÄIVÄT
Syntymäpäivät vietimme ihan lähipiirissä. Torstaina äidin velipuoli, Pentti-eno tuli
Lappeenrannasta Pirjo (Bagnasco) –serkkuni kanssa ja Meeri-sisko tuli kolmeksi
viikoksi Markku-miehensä kanssa Kanadasta. Oli äidin ystäviä lähipiiriä tupa
täynnä.
Elokuun 2.päivänä lauantaina tupa täytti lapsista perheineen. Vaikka juhlat
jakautuivat kahdelle päivälle, kaikki onnistui hyvin ja varmaan jäi hyvä ja lämmin
muisto niin päivänsankarille kuin juhlijoillekin.

Vasemmalta Kirsti, Seppo, Eila, Vappu-äiti, Raili ja Meeri. Kuvasta puuttuvat Tapio ja
Jouko.
Kaikkien lasten puolesta Jouko
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****************************************************************************************
KAUKOLAN PUSAT –KIRJA MARTTA PUSALLE
Kirjoittanut Erkki Tiimo (Taulu 282)
29.8.2008 Ruoveden Kotiranta
Menimme yhdessä Raimo Pusan (Taulu 287) ja vaimoni Railin (Taulu 282)
kanssa luovuttamaan sukuseuran kirjaa sukumme kunniajäsenelle Martta
Pusalle (Taulu 75; Martasta on kirjassa juttu ”Martta Pusa – sukuseuramme
perustaja”). Soitettuani Kotirantaan voimmeko tulla, saimme luvan ja ohjeet
osoitteineen Mäntykotiin tulemiseksi perjantaina noin klo 14.00.
Menimme sovittuna aikana Kotirantaan, tapasimme hyvin pirteän ja
puheliaan Martta Pusan ruokailupisteessä. Hoitajat olivat juuri siistimässä
pöytää. Ympärillä oli myös muita asukkaita yhdessä Martan kanssa
iltapäiväkahvien merkeissä lopettelemassa kahvitteluaan, kun tulimme
sisälle. Luovutettuani kirjan Martalle ja samalla kertoen sen sisällöstä, Martta
tippa silmäkulmassa kiitteli meitä, että olimme sen tehneet. Iloisena hän
kiitteli monta kertaa, emmekä meinanneet saada puheen vuoroa, kun hän niin
vuolaasti kertoi omia asioitaan ja muisti miten hän oli alkanut ja naurahteli
asioille. Kun me kerroimme, että hänen toimestaan oli aloitettu suvun
tutkiminen ja sukuseuran toiminta ja siitä tämä kirja on saanut nimen
”Kaukolan Pusat”. Kerroimme hänelle myös sen, että Kyllikki on ollut tämän
kirjan laatijana ja kokoojana.
Selaillessaan kirjaa Martta löysi tuttuja valokuvia sanoen, että Ilmari Pusa on
siinä, osoittaessaan kuvaa. Veljensä Eskon kohdalla hän pysähtyi ja totesi:
”Siitä on kauan.” Kirja kiinni ja taas alkoi puhe rönsyillä sinne - tänne.
Vastapäätä istuva Helmi Heino (o.s. Olkinuora, Taulu 137; Helmistä on juttu
kirjassamme: ”Helmi Olkinuora lottana sotien ajan Suomessa”) liittyi
puheisiin mukaan. Raimo näytti kirjasta valokuvaa Kaukolasta, ja siihen
Helmi totesi: ”Simolan pihassa, silloin ennen kun meidät ajettiin sieltä pois”.
Martta jatkoi: ”Niin meidätkin ajettiin kotoa pois, sinne jäi kaikki.” Johon
Helmi sanoi: ”Täytyi jättää myös kaikki maat ja talot.” Tähän Martta
puolestaan jatkoi: ”Meiltä jäi paljon enemmän maata kuin teiltä…”
Tapaaminen oli hyvin vaikuttava ja herkkä hetki. Martta oli iloinen, kun me
siellä käytiin ja toivoi: ”Tulkaa käymään joskus paremmalla ajalla ja olisitte
sitten paljon pitempään”. Johon Helmi vastasi: ”Saa meillekin tulla.”
Vierailumme päättyi halauksiin…
Tämäntapaiset vierailut ovat tervetulleet, totesimme yhteen ääneen ja
ajatukseen, että siellä voidaan hyvin, siellä on hyvä olla ja että serkukset
(Martta ja Helmi) viihtyvät Kotirannassa.
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Erkki Tiimo ja Raimo Pusa
luovuttivat sukukirjan 1.
kappaleen Martta Pusalle
Ruovedellä Kotirannassa.

****************************************************************************************
VALOKUVIA MUISTA KIRJANLUOVUTUSTILAISUUKSISTA

Anne-Maarit
Pusa-Heittola
luovutti 11.10.08 Vantaalla
Pusan sukuseuran kirjan ja
viirin
Karjalan
Liiton
toiminnanjohtajalle
Satu
Hallenbergille.

Pusan sukuseuran puheenjohtaja
Erkki Tiimo luovutti kirjankokoajalle sukukirjan 2. kappaleen
hallituksen kokouksessa 6.9.2008.
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Erkki Tiimo ja Kyllikki
Valkealahti kiittivät Matti
Paavilaista ja luovuttivat
hänelle Kaukolan Pusat –
kirjan Ruovedellä 23.11.2008.

****************************************************************************************
KOHTAAMISIA EVAKKOAJOILTA
Kirjoittanut Sirkka-Liisa Korhonen (o.s.Pusa Taulu 164)
Olipa kerran vilkas ja eloisa karjalaistyttö, joka evakkomatkallaan osallistui
hämäläisen kyläkoulun opetukseen. Kavereiden kesken hän aina aloitti puheensa: ”
A mieku” ja samalla kädet vipattivat sanomaa säestäen. Tämähän oli oiva
kiusauksen kohde ja tyttö sai lempinimekseenkin: A mieku. Kun hän alkoi puhua,
ennätti joku aina ensin hokemaan: ”A mieku, a mieku, samalla räpyttäen käsiään
kuin kana lentoon lähtiessään. Sanattomaksihan siitä karjalaistyttö tuli pitkäksi
aikaa. Sanottakoon kuitenkin, että juttu luistaa taas.
*************
Samainen tyttö meni myöhemmin kauppaan sanoen: ”Anna miul pätkä vanungklankaa.”
”Niin, että mitähän se mahtaakaan olla?” ihmetteli myyjä.
”No, rautalankaahan se.”
************
Nuoreksi naiseksi varttuneena löysi karjalaistyttö hämäläisestä kaupungista itselleen
sulhasen. Meni ensimmäistä kertaa tapaamaan appi-ukkoa, joka toivotti miniän
tervetulleeksi taloon ja samalla opasti: ”Ei sitten puhu karjalan murretta, se voi
tarttua.”
Miniän leipoessa karjalanpiirakoita appi-ukko taasen valistamaan: ”Meillä syödään
leipä leipänä ja perunat perunana.” Sinnikäs miniä jatkoi piiraiden paistoa aina
lauantaisin, ja jos joskus ei viitsinytkään leipomaan ryhtyä, tuli appi-ukko varovasti
sanomaan, että jos ”Vaikka niitä piirakoita paistaisi.”
***********
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Asuivat evakot jonkin aikaa myös ruotsinkielisessä kaupungissa. Meni
karjalasimummo torille, katseli pöytien antimia ja aprikoi, mitä ostaisi. Myyjä
esittelee tuotteitaan sanoen: ”Sidu nu.” Mummo suuttui, tokihan hän tietää, että
huussissa käydään ´sittumassa´, mutta että torimyyjäkin täällä haistattaa. Mummo
lähtee tuohtuneena pois, huutaen peräänsä: ”Situ ite.”
Mummo menee seuraavaksi tapaamaan vuokraisäntää. On vuokranmaksun aika.
Isäntä ei puhu suomea ja kehoittaa mummoa: ”Sitta på benken.” Mummo tulistuu,
antaa rahat siltä sen seisomalta isännän käteen ja poistuu kiireesti. Kotona hän
tuohtuneena selittää, ettei enää ikinä mene vuokraa maksamaan, menköön joku
muu. Sittumaan käskivät ensimmäisenä.

*****************************************************************************************

KAUKOLA TULI LIKI
Kirjoittanut Ruovesi - lehden toimittaja Anu Kuivasmäki

Matti Paavilainen on pukeutunut Kaukolan miehen kansallispukuun. Kuva AK.
Karjalan Kannaksella Laatokan länsirannalla sijaitseva Kaukolan kunta oli
Ruovedelle muuttaneiden 134 evakkoperheen kotipitäjä. Sinne palattiin 23.
marraskuuta, kun Kaukolan pitäjäseuran puheenjohtaja Matti Paavilainen
esitelmöi aiheesta ”Kaukola ennen ja nyt” Palvelutalo Honkalassa.
Lukuisilla matkoillaan Kaukolaan Matti Paavilainen on tallentanut maisemia
kunnan joka kolkasta.
– Pääpointti on ollut tallentaa kulttuurimaisemia. Minä olen vähän. niin kuin
nuohooja-kätilön asemessa, sillä osaan sijoittaa vanhat asiat oikeisiin paikkoihin,
Paavilainen kertoo.
Taustatietoa hän on saanut 1900-luvun lopulla kerätyistä evakkojen
pihapiirroksista, joihin oli kuvattu kotien rakennuksia, jopa kalusteita taloissa.
Hänen käytössään on myös ollut vanhoja valokuvia Kaukolasta, kodeista ja
rakennuksista.
Matti Paavilaisen tavoitteena oli Ruovedellä nivoa yhteen mennyt ja nykyinen
Kaukola ja sen hän teki ilmiömäisellä tavalla. Satojen diojen kavalkadissa
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Paavilainen yhdisti entiset rakennukset ja asuinpaikat nykyisiin miljöisiin ja
peltomaisemiin. Lauseissa vilahtelivat ruovesiläisillekin tutut Rasilaiset, Ruuskat,
Pessit, Pusat ja niin edelleen. Historiassa mentiin lopulta hyvinkin kauas.
– Ei tainnut olla Rasilaisen Teuvolla aavistustakaan, että kivikauden mies oli
asustellut pelloilla joissa hän poikasena juoksi kalaan, letkautti Paavilainen
kolmikymenhenkisen yleisön joukossa istuneelle Teuvo Rasilaiselle.
Paavilainen onnistui reissuillaan kuvaamaan lähes kaikki Kaukolan
muinaishistoriallisesti merkittävät kohteet. Kaukola on kokenut kaksi kulttuurin
kukoistuskautta, joista ensimmäisen kivikaudella ja toisen rautakaudella.
Kansallismuseon kokoelmien runsaimmat muinaislöydöt on tehty juuri
Kaukolasta.
Kolmituntisen esitelmän aikana Kaukolaa matkattiin ristiin rastiin Riutjärveltä,
Ylä-Kaokolaan, kirkonkylälle, Koverilaan, Kaarlahteen …
Monelle läsnä olleelle Kaukola tuli hyvin liki ja tunteet nousivat pintaan.
– Kyllähän kotiseudun tuominen tällä tavalla esille herkistää, myönsi 14vuotiaana Kaukolan jättämään joutunut Tapio Kähkönen ja kiitteli esitelmöitsijän
laajaa asiantuntemusta.
Ruoveden Karjalaisten, Ruoveden Opiston ja Pusan sukuseuran järjestämässä
tilaisuudessa pääsi myös tutustumaan Evakkokuormaa – näyttelyyn. Siihen
paikkakunnan karjalaiset olivat koonneet evakkotaipaleelta vielä jäljellä olevaa
esineistöä: kahvipannuja, radion, seinäkellon, kirjoja, ompelukoneen, sirpin ja
häälahjojakin. AK

Evakkokuormaa - näyttelyn esineisiin tutustuttiin väliajoilla ahkerasti. Kuva AK
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****************************************************************************************
PENTTI PUSA HEINOLASTA MUISTELEE VANHOJA SANONTOJA
Sanonnat olivat juuri Kaukolan seudulta ja vanhemmat niitä käyttivät puheissaan.
Palaa, ku Tounaan kokko.
Mie oon näht’ hienompaakin,
Mie oon käyt’ Viipuris
Tulkoo ukko vaik’Kivennavalt’,
Niin kaik’ kelpaa
Voi meitä Sortavalan poikii,
Ku jouvuttiin Käkisalmen junnaan.
Kyl’ mie tiien,
Mie oon Terijoelta
Mie oon Viipurin paras lotjaniekka.
Toinen: Mikäs mie oon ?
Sie oot ja.

TEHTÄVÄNANTO JA JATKUVA KILPAILU

Kun hallituksen keskuudessa ideoitiin uusia aiheita jäsenlehteen, nousi
puheenjohtajan mieleen seuraavanlainen vanhoihin esineisiin liittyvä aihe:
Lähetä valokuva ja lyhyt kuvaus sinulla olevasta ja Pusan suvun historiaan kuuluvasta
vanhasta esineestä. Mikä se on? Kenellä se on? Kuka sen on tehnyt? Mitä esineelle
kuuluu nyt? Jne..

”Kilpailuun” lähetettyjen esineiden kuvia julkaistaan lehdissä, ja kulloinkin
vanhimman esineen kuvan lähettäjä saa yllätyksen.
Sukukirjaa tehdessä ilmeni, että suvulla on vielä paljon vanhoja valokuvia, jotka
eivät syystä tai toisesta päätyneet tässä vaiheessa kirjaan asti tai sitten on
valokuvia, joiden henkilöitä ei tunnistettu.
Lähetä ainakin yksi vanha valokuva, joka ei ole vielä sukukirjassa ja kerro keitä kuvassa
on. Milloin kuva on otettu? Missä kuva on otettu? Kuka on toiminut valokuvaajana?
Tai jos et tiedä keitä kuvassa on, lähetä se lehdessä julkaistavaksi niin tiedustellaan asiaa
suvulta.
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HALLITUKSEN KUULUMISIA JA TIEDOTUKSIA

Hallituksen kokous pidettiin Ruovedellä Väärinmajassa 6.9.2008 Erkki ja Raili
Tiimolla. Emännän ja isännän lisäksi hallituksesta paikalla olivat Jouni Aalto, Aira
Musakka, Leena Ojala, Jouni Pusa, Teuvo Pusa, Anne-Maarit Pusa-Heittola ja Erkki
Tiimo. Tiedotuslehden toimittaja Kyllikki Valkealahti oli myös paikalla. Raimo Pusa
oli estynyt saapumasta tilaisuuteen. Sukuseuran seuraava hallituksen kokous
sovittiin pidettäväksi Jouni Pusalla 8.3.2009.
MYYNNISSÄ OLEVIA TUOTTEITA

Sukuseuramme
viirejä
voi
tilata
puhelimitse
Kyllikki
Valkealahdelta hintaan 20 euroa/viiri + postimaksu. Viirit
toimitetaan postiennakolla. Viirit ovat Lipputaito Oy:n
valmistamia ja niillä on marmorinen jalusta. Viirejä on jäljellä
muutama kappale. Viirien tilaus hoituu kätevästi myös
sähköisesti www.pusansukuseura.fi - sivujen kautta.

Myynnissä on myös Karjalan värisävyinen laadukas (Ei veny eikä vanu ja värit
säilyvät - Fruit of the Loom) sukuseurapaita, jonka hinta on 10 €/kpl. Paidan kuva on
www.pusansukuseura.fi-sivuilla. Paitoja on jäljellä hajakokoja. Tässä on hyvä lahjatai tuliaisidea. Paitojen tilaukset puhelimitse vastaanottaa ja toimittaa Kyllikki
Valkealahti. Toimitus tapahtuu välittömästi. Paidat toimitetaan postiennakolla.
Kaukolan Pusat –sukukirjaa voi tilata puhelimitse Teuvo Pusalta, Kyllikki
Valkealahdelta tai www.pusansukuseura.fi - sivulta. Kirjassa on 496 sivua ja siinä on
myös runsaasti vanhoja valokuvia. Hinta 50 euroa. Kirja toimitetaan postiennakolla.

*****************************************************************************************

Olethan muistanut käydä
tutustumassa
sukuseuran
kotisivuihin osoitteessa:
www.pusansukuseura.fi
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*********************************************************************************************
JOS HALUAT JATKOSSA SUKUSEURAN LEHDEN VAIN SÄHKÖISENÄ,
ILMOITATHAN SIITÄ SUKUSEURALLE. Sähköisessä lehdessä on jatkossa
sisällysluettelo ja puheenjohtajan kirjoitus.
ILMOITUKSET: anne -maarit.pusa1@elisanet.fi

*********************************************************************************************
2-VUOTISKAUDELTA SUKUSEURAN JÄSENMAKSU ON 24 € henkilöltä tai
48 € perheeltä. Maksa jäsenmaksusi eräpäivänä oheista tilisiirtoa käyttäen.
Maksun viestikentässä oleva numero on ehdottomasti mainittava maksua
suoritettaessa. Tällä numerolla voimme kohdistaa maksun oikealle henkilölle,
ja Sinä varmistat, että saat lehtesi.
Vaikka Kihniön kokouksessa päätettiin, että sukuseuran maksuun ei sisälly Karjalan
Liiton jäsenmaksua, voit maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun samalla tilisiirrolla.
Karjalan Liiton jäsenmaksu on vuodelta 2009 6 € ja vuodelta 2010 7 €. Vain
jäsenmaksun maksaneet saavat Karjalan Liiton tarjoamat edut, Karjala Kortin ja
Karjalan Kunnaat lehden.
******************************************************************************************************
SUKUKIRJASSA JULKAISEMATON VANHA VALOKUVA

Kirjaa tehdessä yhden tiedon mukaan kuvassa olisi Ilmi Pusa (oik.), mutta toinen tieto
kumosi sen. Jos tunnistat keitä kuvan henkilöt ovat, ilmoita siitä Kyllikki Valkealahdelle,
niin laitetaan henkilöiden nimet seuraan lehteen muillekin tiedoksi.

Tilaa nyt sukukirja talven lukuhetkiin!
HINTA 50 € + postiennakkomaksu

KIRJAN VOIT TILATA
Teuvo Pusa: (050) 0611971, Kyllikki Valkealahti: (050) 5720335 tai
www.pusansukuseura.fi -sivulta
Postitamme kirjanne välittömästi.
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