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Puheenjohtajan palsta
Karjalan
Liiton
65-vuosijulkaisusta
sen
johdantoa
lainatakseni.
”Karjalaisina me emme halua unohtaa juuriamme, emme isiltämme ja
äideiltämme perittyä kulttuuria, emmekä isiemme kotiseutua. Karjalaisen
hengen mukaisesti me tahdomme rakentaa omista lähtökohdistamme
suomalaista yhteiskuntaa ja isänmaatamme. Juuriemme ja kaipuumme
tulkki olkoon Kantelettaren runon, Miniän syntymäkoti sen ensimmäinen
alkusäkeen:
KASVOIN MIE ISON KOISSA
VEIKON KAUNON KARTANOSSA,
ISO EI KIELTÄNYT ORITTA
VEIKKO KIRJOKORJOANSA…
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Kahdeksi seuraavaksi vuodeksi valittuna sukuseuran puheenjohtajana
kiitän luottamuksesta ja toivottavasti jaksan tämän kauden viedä Pusan
sukuseuraa eteenpäin. Toivon nuoria mukaan sukuseuran toimintaan. Isät
ja äidit kertokaa lapsillenne ja lastenlapsille Pusan sukuseurasta sekä
Äitiemme ja isiemme perinteiden ja karjalaisuuden vaalimisesta.
Me Kannaksen karjalaiset olemme sijoittuneet ympäri Suomea. Silloisissa
olosuhteissa tuntui mukavalta saada oma koti. Turvallisuus ja olosuhteet
normalisoituivat hyvin nopeasti. Lapsemme kävivät koulua ja kasvoivat ja
hakeutuivat kukin taholleen koulutusta vastaaviin paikkoihin ympäri
Suomea eli hajaantuminen jatkui edelleen. EU:n myötä yhä useampi
joutuu töihin Keski-Eurooppaan. Joskin sanotaan, että olemme yhtä ja
samaa valtiota kaikki EU-maat. Itse olen kylläkin hyvin kriittinen
uskomaan, että tämä kehitys jatkuisi. Kerkiänkö näkemään eläessäni
miten tässä käy?
Nuoret ja kaikki muutkin tulkaa mukaan, joka toinen vuosi kokoonnutaan,
tulkaa ja tutustukaa Kaukolan Pusan sukuseuraan ja muihinkin
sukulaisiin, olemmehan me kaikki MATTI PUSAN (s. 1854) jälkeläisiä. Jos
olet kiinnostunut, ota yhteyttä sukuseuran hallituksen jäseniin, he
kertovat ja opastavat. Tutki tykönäsi Äitisi ja Isäsi kuin myös tätien ja
setien taustoja ja elämänvaiheita niin kuin heidän lastensa ja
lastenlastensa jne.
Pusan sukuseuran seuraava jäsenkokous on vuonna 2008 KIHNIÖLLÄ;
paikka ja ajankohta ovat vielä avoinna.

TOIVON TEILLE HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA
VUOTTA!
Erkki Tiimo

Pusan sukukokous Säkylässä 2006
Pusan sukukokous pidettiin tänä vuonna Säkylässä kauniin Pyhäjärven
maisemissa.
Sääkin
suosi
kokouspäivää
Säkylän
Lomakylässä.
Sukukokouksesta kirjoitin selostukset viiteen lehteen, nyt vasta tuli
Sukulehden vuoro. Kaikissa muissa lehdissä sukukokousjuttu julkaistiin,
mutta Säkylän seudun kahdesta lehdestä ei ole tullut mitään tietoa, onko
lähettämäni jutut niissä julkaistu. Nämä lehdet eivät ole lähettäneet
takaisin mitään niille lähettämääni materiaalia, eikä pyytämiäni lehtiä
joita sukukokousjutussani pyysin.
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Tavanomaisesti Pusan suku kokoontuu joka toinen vuosi, nyt
kokouspaikkana oli Säkylä. Seuraava kokous pidetään vuonna 2008
Kihniössä. Sen vastuuhenkilöksi valittiin Virroilla töissä käyvä, mutta
ainakin toistaiseksi Kihniössä asuva Leena Ojala. Olen tottunut
luottamaan Leenaan ja uskon, että hän myös hyvin toimeksiannon hoitaa.
Sukuseuran hallitus säilyi lähes entisenä. Seppo Ruuskan maallisen
elämän päättyminen aiheutti muutoksen hallituksessa.
Puheenjohtaja Erkki Tiimon kehotuksesta pidettiin kokouksessa hiljainen
hetki Sepon ja muidenkin Pusan sukuseuraan kuuluvien ja pois
nukkuneiden muiston kunnioittamiseksi. Sukukokouksen avasi Erkki
Tiimo. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Mäkinen ja sihteeriksi
Jouni Aalto. Alustavassa puheenvuorossaan Erkki Tiimo toi jälleen esille
miten tärkeää on jatkaa Pusan suvun perinteitä. Sen vuoksi tarvitaan
aktiivisia jäseniä. Heidän tehtävänään on kerätä mahdollisimman paljon
sukuun kuuluvien tietoa niin menneistä ajoista kuin myös nykyisiä tietoja.
Tämän vuoden sukulehdessä Anne-Maarit Pusa kertoi kirjallisista
aarteista joita hän oli löytänyt vanhasta matkalaukusta. Näin tulisi
muidenkin etsiä laukuista ja laatikoista uusia vanhoja tietoja sukuun
kuuluneista henkilöistä. Varmasti Kyllikki Valkealahden ja Raimo Pusan
matka Venäjän arkistoihin tutustumalla oli mielenkiintoista ja toi esille
esivanhempien toiminnasta. Kyllikki kertoi ystävällisestä palvelusta jota
hän ja Raimo saivat sukutietoja etsiessään. Tämä on merkittävänä
yksityiskohtana syytä nytkin tuoda esille, eletäänhän rauhan aikaa jota on
kestänyt yli 60 vuotta.
Toki vanhempien henkilöiden mielissä edelleen muistetaan sotiemme ajan
vaikeat vuodet ja kokemukset, siirtyminen evakkomatkoille ja
kotiutuminen uusille asuinpaikoille. Nämäkin ovat jo historiaa ja joka vain
vielä jaksaa kirjoittaa näitäkin muistoja talteen, ovat ne yhä tärkeimpiä
tietoja. Totesin sukukokouksessa, että sieltä puuttui merkittävä määrä
vanhempia henkilöitä, jotka ovat aikaisemmin uskollisesti käyneet
sukukokouksissa.
Varmasti matkat kotiseudulle Kaukolaan monia ikääntyneitäkin Pusan
suvun jäseniä kiinnostaisi, mutta kaikki eivät enää jaksa niin kauaksi
matkustaa joko iän tai sairauden vuoksi. Ne tuovat omat rajoituksensa.
Vielä kerran haluaisin käydä edesmenneen vaimoni Tertun kotipaikalla,
nyt olen käynyt hänen hautakumpunsa ääressä Kihniössä. Kuuman kesän
vuoksi hautakummun kukat ovat vaatineet tavallista useampaa käyntiä.
Siellä Kihniön hautausmaalla jo lepää melko paljon Pusan sukuun
kuuluvia. Samoin monilla muilla hautausmailla.
Mutta palaan takaisin sukukokousasioihin. Kokouksen alussa kyseltiin
missä päin Pusan sukuun kuuluvia ja sukukokouksessa mukana olleita nyt
asuu ja mihin sukuhaaraan kukin kuuluu. Kaikkein nuorimmat eivät
luonnollisesti voineet kysymykseen itse vastata, mutta äidit ja isät
auttoivat. Nuorten mukana olo osoitti, että Pusan suvun perinteet tulevat
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jatkumaan. Se on hyvä asia. Mutta jolla ei ole menneisyyttä, ei ole myös
tulevaisuutta. Sen vuoksi on suvun menneisyyttäkin vaalittava.
Sukuseuran puheenjohtajana ainakin kaksi seuraavaa vuotta toimii Erkki
Tiimo Epoosta. Toisena puheenjohtajana myös jatkaa Anne-Maarit Pusa
Kangasalta. Muut hallituksen jäsenet ovat Jouni Aalto Säkylästä, Jouko
Mäkinen Ylänteeltä, Teuvo Pusa Ruovedeltä, Leena Ojala Kihniöstä, Jouni
Pusa Hämeenlinnasta, Sauli Ruuska Ruovedeltä sekä Kyllikki Valkealahti
Lempäälästä. Sukulehteen toivotaan kirjoituksia erikoisesti niiltä
sukuhaaroilta, joiden juttuja lehdessä on ollut vähiten, tai ei laisinkaan.
Lisää sukutietoja vanhemmista sukuhaaroista ottaa vastaan Kyllikki
Valkealahti ja uusimista sukuhaaroista Raimo Pusa. Sukuseuran lehdessä
on toisella sivulla heidän molempien osoitteet. Sukulehdet on syytä
säilyttää, sillä niissä olevia juttuja voi lukea aina uudelleen ja siten oppia
asioita jotka ehkä ovat väillä unohtuneet.
Tulevan kahden vuoden toimintasuunnitelmaan kuuluu edelleen Pusan
suvun tietojen kerääminen, uusien sukuhaarojen löytäminen ja niiden
historia. Sukulehti ilmestyy kahdesti vuodessa. Sukukirjan julkaiseminen
on edelleen tärkeä tavoite. Puheenaihetta antoi kuuluminen Karjala
Liittoon ja sitä varten jaettiin osanottajille kyselykaavakkeet omien
mielipiteiden esille tuomiseen.
Rahastonhoitaja Kyllikki Valkealahti esitti katsauksen kuluneen
kahdenvuoden ajalta. Hän toivoi jäsenistöltä ilmoituksia jos jäsenen osoite
on muuttunut, koska muuten jäsentiedotteet palautuvat takaisin
rahastonhoitajalle.
Sukuseuran
jäsenmaksut
pysyvät
ennallaan.
Jäsenperheiden jäsenmaksu kahdelta vuodelta on edelleen 40 euroa ja
yksinäisiltä jäseniltä vastavalta ajalta 20 euroa.
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Matti Paavilainen pitää esitelmää.

Sukuseuran kokouksessa emännät hoitivat hyvin ruoka- ja kahvitarjoilun,
josta kuuluu kiitos heille. Parkanossa asuva Matti Paavilainen
esitelmässään toi esille paljon asioita Kaukolan menneisyydestä ja tämän
ajan Kaukolasta. Hän on laatinut kartan johon on merkitty Kaukolassa
asuneiden asuinpaikat. Esitystään hän tehosti Kaukolan matkoillaan
ottamia videokuvia. Varsinkin vanhemman sukupolvien edustajat
tarkkailivatkin merkittyjä paikkoja, todeten omien asuinpaikkojensa
lisäksi myös sukulaistensa ja naapuriensa asuinpaikat kartalta. Matti
Paavilaisella oli ainakin sukukokouksen aikana vielä myynnissä muutama
vuosi sitten ilmestynyttä Ylä-Kaukolan kirjaa. Samaa kirjaa oli
aikaisemmin myös saatavissa Parkanossa asuneelta Erkki Pelkoselta.
Kuluneen kesän aikana sain lehdestä lukea, että myös Erkin elämä on
päättynyt. Olimme ystäviä. Karjalan alueella on ollut useita Pusa-nimisiä
henkilöitä, joten se on ollut suosittu sukunimi.
Parkanon ja Kihniön seurakuntien asiakirjoista olen todennut Parkanossa,
Kihniössä ja Kurussa asuneen Pusu-nimisiä henkilöitä. Lienee joskus
papille tullut pieni erehdys, kun jossakin asiakirjassa mainitaan Pusu
Pusana. Ruoveden Visuvedellä on myös asunut Pusu-nimisiä henkilöitä ja
Visuvedellä on myös Pusun silta. Visuvesi, eli aikaisemmalta nimeltänsä
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Lemmenniemi on viime vuosina tullut tunnetuksi pusujuhlista, joihin on
liittynyt myös kilpailu pusuista.
Hyvää jatkoa Pusan sukuseuran jäsenistölle toivottaa Kauno Vuorenpää.

Sukumme vanhin – Ida Räty o.s. Pusa

Ida Maria Räty o.s. Pusa syntynyt 4.2.1908 Kaukola Kortteensalmi.
Vanhemmat Pietari Juhonpoika Pusa ja Anna Juhontytär Korte. Sisarukset:
Juho s.1892, Ville s.1897 k1902, Pietari s.1900, Hilja Immonen s.1902
k.1933, Alina Ahokas s.1904 k1956, Hilda Miikkulainen s.1906 k.1991,
Anna Katri (Idan kaksoissisko) s.1908 k.1908, Ida Räty 1908-, Anna Ilmi
Iivonen s.1909 k.1998

Elämänvaiheita Kaukolasta Savonlinnaan
Ida Maria on suorittanut kansakoulun, jonka jälkeen hän oli mm.
keittokurssilla 19-vuotiaana Heikkosen talossa Kortteensalmella vuonna
1927. Haaveena hänellä oli päästä opettajien koulutuslaitokseen
Sortavalaan, ”Itketti, ei päästetty ennen miehen ottoa” Ida kesällä 2006
muisteli.
Junassa hän nuorena meni Jaakkiman Nivaan, jossa toimi sisäkkönä ja
palvelijana. Sieltäkö tuli ajatus mennä kutomaoppiin Hiitolaan Raamin
Vapulle, aluksi 2 kuukautta ilman palkkaa ja ruuatkin piti viedä kotoa.
Toisella kertaa vuoden jaksossa siellä oli jo paremmat palkat. Hän oli
konekutojan opissa Antreassa, jonka jälkeen meni töihin kahdeksi
vuodeksi
R.
Korhosen
kutomaliikkeeseen
Käkisalmessa.
Siellä
tutustuminen Savolaisessa Rykmentissä palvelleeseen Jääkäri Martti
Juhani Rätyyn (synt. 5.3.1911 Kerimäki), jonka kanssa vihittiin avioliittoon
4.6..1933. Muutto tuli miehen kotikuntaan Kerimäelle. Aviosta syntyi
poika 16.4.1934 Esko Johannes.

Työhistoria Kerimäellä Puruveden rannalla
Pihlajaniemessä
Asuinpaikka oli aluksi Martin kasvattivanhempien, sedän ja tädin tila,
myöhemmin oma pienviljelmä ja kalastajan puolison työt. Konekutojana
ansaitsi riittävän toimeentulon miehen ollessa siellä jossakin 10.10.19393.5.1940 ja 18.6.1941-17.11.1944. Isä Martin kanssa kalastusta muisteli
poika Esko: ”Perinteisellä savolaisveneellä, 6-8 tuntia meni kun
saalistamassa oli 1500 koukkua ja siimaakin 10 kilometriä.”
Muutettu Kiteelle 2.6.1958 maatilan vaihdon myötä ja uudelleen
22.8.1960 muutto Sääminkiin nyk. Savonlinnaan. Martti ja Ida elivät
yhdessä 43-vuotta ”syöden yhteistä leipää,” lopuksi miehen sairastettua 5
9

vuotta kotihoidossa, Ida jäi leskeksi 18.2.1976. Ida Räty asui yksin
omakotitalossa vielä 15 vuotta sitten kunnes voimat vähenivät ja oli pakko
hakeutua vähempitöiseen asuntoon.
Haastattelu koottu Esko Rädyn kokoamista tiedoista Äitinsä taipaleelta ja
toukokuussa 2006 Raimo Pusan. käynnillä Savonlinnassa Pihlajakodissa.
Ida Räty asuu omassa huoneessaan ja sanoi keväällä osallistuvansa
säännöllisesti kuntosalilla liikuntaan mukavien ohjaajien avustuksella.
Hän sanoi pienen haastattelutuokion lopussa, ”Jumalaan luottaen,
mikään päivä ei ole ollut turha”.
Marraskuussa 2006 Esko kertoo äitinsä voinnin olevan hyvä, jopa parempi
kuin kesällä kaikkein kuumimpana aikana.

Viisi sukupolvea 97vuotiaan kanssa Savonlinnassa 2005. Oikealta lähtien: Esko, tytär Kirsi, Ida Räty,
Katja (Kirsin tytär) ja Niina (Katjan tytär).

Juho Pusa s. 5.12.1889 Kaukolassa
Oheinen kirjoitus on julkaistu Saimaan Sanomissa vuonna 1989, jolloin
Juho Pusa täytti 90 vuotta Lauritsalassa. Kirjoitus on suora lainaus
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lehdessä olleesta jutusta. Lehtiartikkelin ja valokuvat toimitukselle on
lähettänyt
hänen
poikansa
Pentti
Veijo
Pusa
(s.
2.5.1930)
Lappeenrannasta.

Veteraani Juho Pusa, 90:
Virkeä osuustoiminta- ja ay-liikkeen veteraani seuraa yhä
maailman menoa
- Elämäni mittavasta ja monivaiheisesta vuosien saatosta olen
aikuisuuteni
omistanut
nimenomaan
edistysmieliselle
osuustoiminta-liikkeelle.
Se
on
ollut
ja
on
edelleenkin
työväenaatteen
ja
ammattiyhdistystoiminnan
ohella
lähellä
sydäntäni.
Näin sanoo tänään lauantaina 15.12. Lauritsalassa 90 vuotta täyttävä
veteraani Juho Pusa. Hänelle ovat Keski-Karjalan Osuusliike, Itä-Savon
Osuusliike ja Osuusliike Onni tulleet vuosikymmenien aikana läheisiksi
ja rakkaiksi kuin ikään omat lapset. Juho Pusan siirtyessä
synnyinpitäjästään Karjalan Kannaksen Kaukolasta vuonna 1914
Hiitolaan sahalle töihin ”paiskasi hän kättä” Keski-Karjalan
Osuusliikkeen kanssa, ja otti sen omakseen. Kun vuonna 1930 tuli
ajankohtaiseksi muutto Käkisalmen massatehtaalle töihin vuokrasi Juho
Pusan perhe kaksikerroksisen talonsa alakerrasta myymälähuoneiston
Keski-Karjalan Osuusliikkeelle, jonka kanssa elettiin mitä sopuisinta
yhteiseloa.
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Juho Pusa 90-vuotiaana.

Sodan seurauksena piti jättää kultaisena kaupunkina muistoissa elävä
Käkisalmi. Pusat päätyivät Sulkavalle, jossa Juho Pusa tavattiin tuota
pikaa Itä-Savon Osuusliikkeen hallintoelimissä. Vuonna 1951 RaumaRepolan sahan lopetettua toimintansa Sulkavalla oli Pusan taipaleella
seuraava ja myös viimeinen etappi Lauritsala, jossa kuvaan tuli
luonnollisesti mukaan Osuusliike Onni. Osuusliike Onniin kohdistuvaa
lujaa uskollisuutta kuvastaa ehkä parhaiten se, että Juho Pusan
”huushollin” kaikki ostokset on tehty ja tehdään etäämpänä olevasta
Onnista, vaikka aivan lähellä kotikulmilla on muitakin kauppoja.
Juho Pusa näki päivänvalon Karjalan Kannaksen Kaukolassa Juho ja Anna
Pusan mökissä. Isä uurasti kirvesmiehenä, rakenteli pääasiassa hirsisiä
rakennuksia. Hirsihän oli niinä aikoina perusaine rakentamisessa. Puun
piirissä on myös Juho Pusa ”nuorempi” leipänsä hankkinut, pääasiassa
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Rauma-Repolan palveluksessa. Muutettuaan Sulkavalta Lauritsalaan meni
Juho Pikisaaren tukkipuolen mittamieheksi, josta työstä jäi eläkkeelle 67vuotiaana. Ammattiyhdistystoimintaan on hän osallistunut Puutyöväen
Liiton kautta.
Juho Pusan tapaa tänään harvinaisen nuorekkaana ja maailman
tapahtumia seuraavana veteraanina Karjalantien laidassa sijaitsevasta
kerrostaloasunnostaan, jossa hän viettää kunnioitettavan iän seesteisiä
suvantovuosia Pentti-poikansa esimerkillisessä huolenpidossa.
- JM

Kuvassa Juho (5.12.1889), Anna, Oiva, Bertta ja Pentti Pusa, ja pienin Reijo Oinonen. Takana Ville
Pusan talo vuonna 1936 Porkanniemessä Käkisalmen kylässä.

Sukuyhteisöjen liitolle uusi hallitus
Karjalaisten sukuyhteisöjen liitto piti vuosikokouksen 14.10. - 15.10.2006.
Vuosikokous valitsi liiton uudeksi puheenjohtajaksi filosofian maisteri Eija
Haatakka-Peltosen Toijalasta. Hän seuraa tehtävässä pitkään toiminutta
opetusneuvos Tapio Ikävalkoa. Hallituksen jäseninä jatkavat Risto Hutri,
Kalevi Lallukka, Janne Mykrä ja uutena Anne-Maarit Pusa Kangasalta.
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Lähde: Karjala-lehti N:o 42/2006 Torstai 19.10.2006.

Matka Viipuriin Leningradin
Oblastinarkistoon 29.-30.6.2006
Taustatietoa arkistosta
Vuonna 1934 Viipurin Tervaniemeen perustetun Viipurin maakuntaarkiston asiakirjoista jäi
viime sotien aikana suurin osa evakuoimatta. Sodan jälkeen venäläiset sijoittivat suomalaiset
arkistot samaan rakennukseen, josta nyt käytetään nimeä Leningradin oblastin arkisto 
Lenoblogosarchiv. Suomalaisia arkistoja on kartutettu myöhemmin myös muualta "löytyneillä"
suomalaisilla viranomaisten, järjestöjen ja yksityisten arkistoilla. Suomalaiset arkistot
muodostavat nykyään Lenoblogosarchivissa säilytettävistä asiakirjoista noin 10 %. Kaikkiaan
siellä säilytetään noin 1,2 miljoonaa asiakirjakansiota, joista suomalaisten asiakirjojen osuus on
vajaat 120 000 asiakirjakansiota (450 arkistonmuodostajalta).
Venäläinen arkistojärjestelmä poikkeaa suomalaisesta järjestelmästä
huomattavasti. Venäjällä arkiston laajuutta ei mitata hyllymetreittäin,
vaan
asiakirjakansioittain
(-vihoittain).
Kukin
arkistonmuodostaja
muodostaa oman fondin. Fondi puolestaan voi sisältää vaihtelevan määrän
asiakirjakansioita eli deloja. Yhden asiakirjakansion laajuus vaihtelee
yhdestä sivusta jopa useaan sataan sivuun. Yksi asiakirjakansio ei
kuitenkaan muodosta niin suurta yksiötä kuin tavallisesti Suomessa
käytössä olevat kansiot tai mapit.

14

Asiakirjakansio(delo) Kaukolasta v. 1856-1912, sisältö 25 sivua.
Nykyisin Lenoblogosarchivin asiakirjojen käyttö on vapaa kaikille
tutkijoille. Haluamansa asiakirjat saa tutkijasaliin yleensä yhtä nopeasti
kuin suomalaisissakin arkistoissa, joskin on syytä varautua täyttämään tai
ainakin kuittaamaan useita lomakkeita. Arkiston käytössä on kopiokone ja
kopioiden hinta on ainakin vielä ollut varsin kohtuullinen. Käytäntönä on
ollut, että tulevasta käynnistään ja haluamistaan asiakirjoista tulee
ilmoittaa arkistolle kirjallisesti etukäteen. Arkiston palveluksessa ei ole
ketään suomenkielen taitoista, joten ilmoituksen tulisi olla joko venäjäntai englanninkielinen.
Lähde: www.joensuu.fi/historia/oblast/
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Raimo Pusa, tulkki Maria Alanen ja arkistonjohtaja Viktor Bantelejev
tutkijansalissa.
Suomalaisten
arkistotiedot
ovat
hyvässä
järjestyksessä
ja
arkistonjohtajalta saimme erittäin hyvää ja nopeaa palvelua. Lisäksi hän
kertoi meille arkistorakennuksen historiasta; se on rakennettu ennen sotia
ja arkkitehti Uve Viktor Ullberg on suunnitellut rakennuksen.
Arkistosta löytyi monenlaista Pusan sukuun liittyvää tietoa, mutta siitä
lähemmin jatkossa. Yhtenä näytteenä on seuraavalla sivulla Matti Pusan
(s. 1854) omakätinen allekirjoitus todistajanlausunnossa.
Jos aiot lähteä vierailulle arkistoon ja etsimään tietoja omaan lähisuukuusi liittyvistä henkilöistä
tai asioista, niin arkiston osoite on Leningrad regional state archive in Vyborg. Shturma St. 1.
188900 Vyborg. Russia. Paikka on hieman piilossa, mutta se näkyy esimerkiksi
matkustajasatamasta ja torilta sinne kävelee noin 15 minuutissa.
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Matti Pusan (s.1854) omakätinen nimikirjoitus.

Matkalla mukana olleet Raimo Pusa ja Kyllikki Valkealahti

Hallituksen kokous Erkki Tiimolla
Ruovedellä
Hallituksen kokous pidettiin 9.9.2006 Ruovedellä Väärinmajassa Erkki
Tiimolla. Paikalla olivat isännän lisäksi Jouni Pusa lapsineen, Teuvo Pusa,
Anne-Maarit Pusa, Sauli Ruuska ja Kyllikki Valkealahti. Kokouksessa
keskusteltiin sukuseuran toiminnasta ja sovittiin kuinka edetään kirjan
kanssa. Seuraava kokoontuminen on tilinpäätöskokous alkutalvesta.
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Tiedotuksia
Seuraavaan Jäsentiedotteeseen 1/2007 odotetaan edelleen elämänkertakuvauksia ainakin
Matti ja Varpu Pusasta, eikä haittaa vaikka tulisi useampi juttu samalla kertaa, tai samassa
jutussa käsiteltäisiin useampaa henkilöä. ”Uudesta sukuhaarasta” odotetaan myös
elämänkertakuvauksia vanhimmista polvista, joista on olemassa tietoa, samoin kuvia.
Samoin otetaan kiitoksella vastaan muistelmia muista sukumme henkilöistä sekä ”vanhasta”
että
”uudesta
haarasta”,
elämästä
Kaukolassa,
karjalaisesta
ruokakulttuurista,
käsityöperinteestä, lapsuusajan loruista, runoista… Nuoremmat sukuumme kuuluvat,
kirjoittakaa vanhemmilta kuulemianne kertomuksia ja tapauksia metsäkaartilaisista, desanteista ja
sodasta, joka oli lähisukulaisianne aivan konkreettisesti lähellä. Kirjoittakaa talteen, millaista oli elämä
pimennysverhojen ja pommitusten varjossa. Haastatelkaa ja kirjoittakaa tai nauhoittakaa talteen
näitä arvokkaita tietoja ja kokemuksia!! Vanhaan kaartiin kuuluvat sukuseuralaisemme, jos
olette toimineet sodan aikana maanpuolustustehtävissä tai lottana, kirjoittakaa tai kirjoituttakaa
jollakin henkilöllä oman kertomuksenne pohjalta rintamalla olosta, lottaajoista, ja vielä
hienompaa, jos teillä on tallessa joitain dokumentteja esim. sotilaspassi, työmääräys, valokuvia
tai muita muistoja näiltä ajoilta. Joitain on toki jo julkaistukin lehden aikaisemmissa
numeroissa. Yhtä arvokkaita ovat kertomukset naisten ja vanhusten toiminnasta kotirintamalla
sodan aikana. Kertoa voi myös siitä, millaista oli elää sodan jälkeen kuponkiajalla, kun kaikesta
oli puutetta. SIIS NUOREMPIENKIN KIRJOITUKSET OVAT TODELLA TOIVOTTUJA!!
Kirjoittakaa myös, jos olette käyneet kotiseutumatkalla vaikkapa kesällä 2006, millaista
Karjalassa oli, liitäkää mukaan valokuvia…
Lähettäkää juttunne valokuvineen ja muine dokumentteineen Kyllikki Valkealahdelle 15.4.2007
mennessä. Valokuvat ja mahdollinen muu materiaali palautetaan välittömästi lehden
painamisen jälkeen uuden lehden mukana. Teksti voi olla käsinkirjoitettuna tai levykkeellä tai
sen voi lähettää sähköpostitse liitetiedostona. Osoitetiedot löytyvät lehdestä.

**********
Sukuseuramme viirejä voi tilata hintaan 20 euroa/viiri. Viirit ovat Lipputaito Oy:n
valmistamia ja niillä on marmorinen jalusta. Viirejä on jäljellä muutama kappale. Jos haluat
vuoden 1990 sukupuuta, sen voit tilata AnneMaarit Pusalta.
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 lehden 2/2004
takakannessa. Niitä oli myynnissä kesän 2006 sukukokouksessa Ruovedellä, mutta vielä löytyy
muutamia kappaleita kaikkia (kokoa M on vähiten) kokoja: 78vuotias, S, M, L, XL, XXL ja
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XXXL. Tässä on hyvä lahja tai tuliaisidea. Viirien ja paitojen tilaukset vastaanottaa ja
toimittaa Kyllikki Valkealahti (0505730335). Toimitus tapahtuu välittömästi!! Paidoista
kertyneet eurot kerryttävät kirjakassaamme!

MUISTA
MAKSAA
TILISIIRTO!

JÄSENMAKSUSI.

Hallitus
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MUKANA

Valokuvia kesällä 2006 Viipurista Oblastinarkistosta.

