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{g,psuuteni lumilinna
.[4psuuteni lumilinnaa uielä mttistelen
muistoj eni kultamailla sitä rakentaen
on oikein hyuii mieli kun se onnistuu
ohi lumilinnan kulkee taiuaan kuu.

{aas kerran aikaa auringon muistelen
sen ihania säteitä katselen

lumilinnain taiuaalla kauniit tähdet
elämäni kirjassa keltaiset lehdet...

]OULU

!,qtsuuteni lumilinna oli luja
sydämein syuyydessä siitä on kuua
sitä kuuaa kodin lämpö reunustaa
lumilinnan mukana paljon katoaa.-

Qi, nru, lumilinnaani sytytin lqtnttilän
sitä sitten katselin rinnalla ystäuän

-ystäuä on poissa jäänyt muisto uaan.
tuhannet taiuaan tähdet katsoo kaipaauaan.

&imani lumilinna haihtui sulaen

kaiken kadonneen se kokoan uudelleen
ualossa tähtien etsin toisen tien
sitä tietii eteenpäin kynttiläni vien...

Aili Uotila
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Yhdessä parempaan huomiseen
T ions Club Vammala on
I ,oru maailman suurinla

palvelujärjestöä. Sen toi-
minta perustuu vapaaehtoi-
seen työhön nuorison, van-
husten, sotien veteraanien

la muiden apua tarvitsevien
hyväksi. Kaikki auttaminen
tapahtuu tunnuslauseemme
"Me Palvelemme" periaat-
teen mukaisesti. Yksin me
lionit emme tätä palvelu-
tehtäväämme toteuta, vaan
useimmat aktiviteeteistam-
me ovat yhteisiä ladyjemme
kanssa.

Sastamalakoti ja sen asuk-
kaat ovat olleet tärkein avus-
tus- ja palvelukohteemme
koko Sastamala-kodin ole-
massaolon ajan. Olemme
j ärj estäneet kodin asukkaille
erilaisia tilaisuuksia: joulun
odotuksen virittävä joulu-
juhla sekä lettukestit kevääl-
lä pihan siivoustalkoiden
yhteydessä ovat odotettuja
jokavuotisia tapahtumia.
Myös bingo on saa\,'uttanut
suuren suosion asukkaiden
keskuudessa.

Uusimpia aktiviteettejam-
me on syksyinen käynti so-

taveteraaniemme kotiovilla.
Viemisenä heille on säkilli-
nen hiekoitushiekkaa sekä

kuulumisien kyseleminen.
Kotimaisena teemana tä-

nä l.uonna on "Turvallinen

tulevaisuus". Klubim-
me jatkaa edelleen
Lions Quest-kas-
vatusohjelman
toteuttamista
kustantamalla
vammalalaisille
opettajille Quest-
koulutusta. Kas-
vatusohjelman koko-
naisvaltaisena tavoitteena
on antaa lapsille ja nuorille
eväitä oman itsensä sekä
omien kykyjensä ja mahdol-
lisuuksiensa arvostamiseen
ja kunnioittamiseen. Tätä

Eila ja Heikki Vieras

kautta pyritään antamaan
nuorille valmiuksia, miten
huumeista voi kieltäytyä ja
miten mielekäs elämä on
ilman päihdeaineita. Ohjel-
man tavoitteena on lisäksi
edistää nuorissa halua ol-

la rehellisiä ja opettaa
toimimaan siten,

että voi saa\,uttaa
muiden luotta-

å muksen ja ar-
h*' vostuksen. Näil-

Iä ar,uilla nuoret
oppivat selviyty-

mään erilaisista so-
siaalisista tilanteista.

Suomen Lions-järjestön
kampanjoima valtakunnal-
linen Punainen Sulka - kerä-
ys on pyörähtänyt käyntiin
viime syksynä kuudennen
kerran. Kampanja päättly

tänä syksynä j ärj estettävään
yleisökeräykseen. Tällä ker-

taa keräyksen tuotto suun-
nataan Suomen lasten ja
nuorten paremman elämän
rakentamiseen. Klubim-
me keräämästä summasta
voimme käy1tää 40 prosent-
tia oman paikkakuntamme
lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin edistämiseksi.

Jäsenyys maailman suu-
rimmassa palveluj ärjestös-
sä laajentaa vastuutamme
myös maailmanlaajuisesti.
Iärjestön suuri palveluteh-
tävä on sokeiden ja näkö-
vammaisten auttaminen.
Vuosina 2OO5 - 2008 Lions-
järjestöt toteuttavat maa-
ilmanlaajuisesti näönsuo-
jelukampanjaa Campaign
Sight First II, jonka tavoit-

teena on poistaa estettävis-
sä oleva sokeus maailmasta.
Tässä kampanjassa Lions
Club Vammala toimii yhte-
nä malliklubeista, jonka teh-
tävänä on näyttää esimerk-
kiä muille klubeille ja antaa
oma panoksensa, l5 200

dollaria, maailman kaikkein
huonoimmassa asemassa
olevien näkökpyn turvaa-
miseksi. Varoja tähän akti-
viteettiin kerätään mm. äi-
tienpäivänä järjestettävällä
kirkkokonsertilla ja erilaisil-
la myyntitempauksilla.

Sastamalan Joulu-lehti on
vakiintunut klubimme suu-
rimmaksi varojenkeräysakti-
viteetiksi. Lehti ilmestyy nyt
l9:nen kerran. Sen tuotto
käytetään paikkakuntamme
vanhusten ja nuorten hy-
väksi. Vanhuksille järjeste-
tään virkistystoimintaa sekä

hankitaan heidän käy1töön-
sä esim. liikunta- ja toimin-
takykyä ylläpitäviä laitteita.
Nuorisoon kohdistuva ams-
tusmuoto on joka keväinen
stipendien jako koululaisille
sekä kahden nuoren lähettä-
minen joka kesä ulkomaille
neljä - viisi viikkoa kestäväl-
le nuorisoleirille.

Lämpimät kiitokset teil-
le, arvoisat lehden ostajat,
että olette tukeneet toimin-
taamme; toivotan teille an-
toisia lukuhetkiä. Kiitokset
myös lehden toimitukseen
ja m),yntityöhön osallistu-
neille sekä lehteen kirjoit-
taneille ja ilmoituksillaan
tukeneille. Te kaikki yhdessä

teette mahdolliseksi palve-

lutyömme.
Toivotan Sastamalan ]ou-

lu-lehden lukijoille Rauhal-
lista loulun aikaa ja Onnel-
lista UuttaVuotta.

HeikkiVieras
Lions Club Vammala
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Antoi ainoan Poikansa
\ /apaapäiviä kiireen keskellä. Saa

V hetken levähtää, ottaa kirjan ja
oikaista lukemaan. Voi nukkua aa-
mulla pidempään ja olla perheen
kanssa. On joulu sitåikin.

Meitä liki riivaa kiire. Pitää jaksaa,

saada aikaan ja olla tehokas. Vaadi-
taan ja vaadimme itse itseltämme
paljon. Elämässä saa ja täyt1y olla
myös hetkiä, joina voi levähtää. In-
nostan järjestämään näitä hetkiä. It-
sestämmehän se usein on kiinni.

Innostan olemaan jouluna vapaa
täytymisestä, menemisestä ja suo-
rittamisesta. Ios jotakin jää sen takia
tekemättä, se tuskin haittaa. Ia muul-
loinkin kuin jouluna näitä hetkiä tar-
vitaan. Lepääminen ei ole tehokkuu-
den vastakohta. Ioka osaa levätä, voi
olla myös tehokas.

funnelmaa jota ei koe muulloin.
I On joulu sitäkin.
Meitä saatetaan pettää etsimään

joulun tunnelmaa sellaisesta, mistä
sitä ei löydykään - erikoisesta ja kal-

liista. Joulun tunnelmaa luovat paljon
yksinkertaisemmat asiat: kynttilät,
hiljalleen pakkasessa leijuvat lumihiu-
taleet, kuusen tuoksu, lasten kirkkaat
silmät, joissa loistaa ilo, joululaulut,
jouluevankeliumi ja jumalanpalvelus
kirkossa.

T_fWää tahtoa, niiden muistamista,
I lloittu ei ole, ja omasta jakamista.
Toivottavasti joulumme on sitäkin.

On sanottu, että me tämän ajan ihmi-
set olemme itsekkäitä, yritämme koota
itsellemme mahdollisimman paljon
emmekä jaa omastamme. On myös
sanottu, että olemme onnettomia, elä-
mämme on usein kovin tyhjää.

Nämä taitavat liittyä toisiinsa. Itsel-
leen mahdollisimman palj on keräämi-
nen ei tuokaan onnea. Hyvää mieltä ja
sis:iltöä elämään saakin siitä, että jakaa
omastaan.

Vanhassa rukouksessa sanotaan:
"Antaessaan saa." Antaessaan omas-
taan saa itsekin. Ioskus jopa enemmän
kuin se, jota auttaa.

T ehdessä haastateltiin vanhempaa
I ,miestä. Hän kertoi, mitä joulu on

hänelle: "Antoi ainoan Poikansa."
Hän viittasi Raamatun kohtaan, jos-
sa sanotaan: "Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon, että antoi ai-
noan Poikansa, jottei yksikään, joka
uskoo häneen, joutuisi kadotukseen,
vaan saisi iankaikkisen elämän." Iu-
mala rakasti ja rakastaa meitä. Hän
Iähetti meille Pelastajan. Pelastaja
on kanssamme ja häneen saa tur-
vautua, tulee elämässä vastaan mitä
tulee. Hän on kanssamme ja pelastaa
taivaaseen, kun on lähdettävä tästä
elämästä.

Niin hän lupaa jokaiselle, joka us-
koo häneen.

eille on syrrhynytVapahtaja. Juu-
ri sitä joulu on. Tämä sanoma

myös vaikuttaa: se tuo sywintä lepoa,
luo aidoimman joulun tunnelman ja
saa meidät jakamaan omastamme.

Jari Rankinen



Ioulun sanoma
kestää ajan patinan
Qeuraavan 

viidenkvmmenen vuoden
tJaikana moni asia muuttuu. Otetaan
esimerkiksi hammastahnaputkilot.
Moniko tosissaan uskoo, että viiden-
kymmenen l.uoden kuluttua jostain saa

ostaa samanlaista Pepsodentia kuin tä-
nään? Minä en ainakaan. Ios sitä jostain
sattuukin saamaan, niin korkeintaan
hyvin varustelluista osto- ja myynti-
liikkeistä kautta maan, ja vielä kovaan
hintaan.

Viidessäkymmenessä vuodessa ehtii
tapal.rtua Koivun ja Tähden alla kyllä
monenmoista. Ehkä joudumme luo-
pumaan monista 1900-luvun parhaista
tuotteista, kuten halpalentoyhtiöistä,
tuorehiivasta, julkisesta terveyden-
huollosta ja tölkirravaajasta, kun rriiden
todetaan aiheuttavan pahaa mieltä,
yleistä turtumista, jalkasilsaa tai jotain
muuta vastenmielistä.

Kouh.rkirj atkin muuttuvat radikaalisti.
Kaikki Amazonin sadernetsiä koskevat
kappaleet täytyry siirtää maantiedon-
kirjoista historiankirjoihin. Filosofian
oppikirjoissa postmoderneja fi losofeja
tarjotaan alkukursseilla helpoiksi r.r.raa-

leiksi aloittelijoille. Pakkoruotsi vaihtuu
pakkomuinaiskreikkaan, ja kirjapaino-
koneet käyvät ylikierroksilla.

Mutta jos muutos on nopeaa muual-
la rnaailmassa, Vammalassa se on vielä
vinhempaa. Uirnahallista tehdään pää-

tös 50 vuoden kuluessa. Koulujen aa-

munavauksista keskustellaan. Karkus-

sa avataan uudelleen Hornion koulu ja
pidennetään jääkiekkokaukaloa. Että
pitäkää istuinvyöt tiukalla.

Ioulu, juhlista jaloin, ei sekään säästy

muutoksilta. Kauppojen joulunalus-
mprnti käänty1r hitaaseen laskuun
kymmenessä r..uodessa - ihmiset kyllä
jaksaisivat, mutta tavaratalojen ylin
johto ja henkilökunta väsähtää ja leik-
kaa joulukuun aukioloaikoja viettääk-
seen rauhallista aikaa kotona lasten,
lemmikkieläinten ja hienojen pienois-
rautateiden kanssa. Kertakäyttöinen
lahjapaperikin kielletään lailla.

Voi sitä muutoksen määrää, mikä
tässä on edessä ihmiskunnalla ja Vam-
malalla!

finneksi jokin ei kuitenkaan muu-
\,f tu. Onneksi jokin pysyry samana.
Onneksi on jotain, mihin luottaa. Ih-
minen, vanha veikko, pys)ry samana
kuin tähänkin asti. Vanha kunnon ih-
minen on pysynyt muuttumattomana
aikojen alkuhämärästä asti. Hiusmuoti,
naisihanteet ja suuhygienian taso ovat
muuttuneet, mutta olennaisilta osil-
taan ihminen on ollut sama, ja samana
se pysyy hamaan loppuun asti. Niinpä
r,uonna 2056 ihminen, vammalalainen-
kin ihminen, on edelleen itsekäs, ahne,
kadehtiva, kovasydäminen ja väsynyt
veijari, syntinen ja sontainen.

Vuonna 2056 ihminen siis edelleen
tarvitsee joulua. Eikä joulu ole loppujen

lopuksi mihinkään muuttunut - kuusi
on vaihtunut palmuun, valkea joulu
on meteorologien fokavuotinen vitsi
ja lahjoja on niukemmin, mutta jou-
lupalmunkin latvassa loistaa Betlehe-
min tähti, joka ohjaa juhlijat leesuksen
seimen ääreen. Jeesuksen, joka julistaa
joulun jokavuotisen ja valovoirnaisen
uutisen: "Sellaisena kuin olet, vanha
kunnon ihminen, saal ornis(air annon
minun lahjanani."

Kirkonkellot kutsLlvat vuonna 2056

vammalalaisia viettämään todellista jou -

lua, niin kuin r.re ovat kutsuneet jo nro-

nen monituista vuotta. Joultrn sanorna

tarjoillaan monenlaisissa pakkauksissa
(varmaan monissa uudenlaisissakin)
ja se on silloin yhtä tuore kuin tiiniikin
jouluna. Onhan joulun sanonra ihmisen
ikiaikaisia tarpeita varter.r räätälöity pa-

ketti, jokaisen uuden ihmisen kohclalla
uusi ainutlaatuinen mahdollisutrs.

Jotrlun sanon)a kestää aiarr pirtirriur.

J Siksi nryös vuorura 205rG kirkoissir
ympäri Vamrnalaa veisataan :

"Kiitäui aika,
u i erälttättät rt uodet,
rniespoluet uaip uuat u r t I tolaa t t.

Kirkastn aitm
sielu.jetr lattltLtr
taiuainett soittttL säilyy uaau."

Iohannes Koskenniemi

,å* .m ..*,A--!*i
*qq''.tqFl6qr-

,\' ,u,.

Kirjoittaja on kark-
kulainen klassillisen

filologian opiskelija
Turun yliopistossa.
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Veteraaniaikakausi p äättyy -
p erinne aikakausi alkaa

rF ärnän vuoden kesäkrrus-

I sa oli Suomen Sotavele-
raaniliitto ry:n varsinainen
liittokokous Lahdessa. Yh-
tenä tärkeimmistä asioista
käsiteltiin kokouksessa hal-
lituksen laatirna ehdotus
liiton tulevaisuussuunnitel-
maksi. Tässä suunnitelmas-
sa käsitellään niitä suun-
taviivoja, ioita noudattaen
liiton, piirien ja paikallis-
yhdistysten toimintaa vete-
raaniaikakauden viimeis(en
vuosien aikana hoidetaan
siten, että siirtyminen pe-
rinneaikakauden arvoasi-
oihin tapahtuisi varmasti ja
asiallisesti.

Qodista on kulunut niin
Ukauan, että elämme ajal-
lisesti jo veteraaniaikakau-
den viimeisiä vuosia. Ilman
muula tärnä veteraanikarrsi
jatkuu niin kauan kuin vete-
raaneja on keskuudessam-
me. Mutta ei heitä kauan
enää ole. Tämän vuoden
alussa oli sotaveteraaniyh-
distyksissä veteraanijäseniä

yhteensä noin 52.000. Vuo-
den 2010 loppuun mennes-
sä heidän määränsä on pu-
donnut puoleen, ja l.uoden
2015 lopussa kunniakansa-
laisia olisi enää vajaat 9000.

Vastaavat luvut Vammalan
Seudun Sotaveteraaniyhdis-
tyksessä ovat nyt 300, viiden
vuoden päästä 150, ja kym-
menen vuoden päästä kes-
ki-iältään noin 95 vuoden
ikäisiä veteraaneja olisi vain
vajaat 50 henkilöä, miestä
tai naista.

Jo tänä \,'Llonna lunnuksen

_,,,f 
omaavien miesten ja nais-

ten keski-ikä ylittää 84 \,.uor-

ta. Arvokasta on, että monet
heistä ovat vielä niin hynrä-

kuntoisia, että jaksavat ja
ennen kaikkea haluavat olla
mukana yhdistystoiminnas-
sa ja siten toimia tulokselli-
sesti sotaveteraanihengen
lujittamiseksi sekä veteraa-
nien, heidän puolisoidensa
ja leskien auttamiseksi ja
sosiaalisen turvallisuuden
luomiseksi. Vammalan seu-

dulla tämä näkyry

hyvin esimerkik-
si veteraanien
ru n sasl uku i s e s s a

osallistumisessa
yhdistyksemme
eri veteraaniti-
laisuuksiin.

T uonnonla-
l,tiin on kir-

joitettu, ettävete-
raaniaikakausi on pian päät-
tymässä. Perinneaikakausi
on alkamassa. Vammalan
seudulla on tähän sullntaan
kuljet lu kaukokatseisesti jo
kymmenkunta vuotta. Toi-
mimme vuosikokousten
hyväksymän elämänkaari-
ohjelman mukaisesti. Ar-
vopohlan tälle toiminnalle
on antanut se, että elämän-
kaariohjelmat on hyväksyt-
ty niissä vuosikokouksissa,
joissa on ollut pääasiallinen
edustus juuri tammenlehvä-
miehillä. Veteraanityötä on
tehty ta tehdään hienossa
sopusoinnussa veteraanien
ja noin 450 äänivaltaisen

kan nattajajiise-
nen kesken yh-
teisvoirnin. On
tunne, ettii vaik-
ka veteraanier.r
voirnat vrrosi
vuodelta heik-
kenevät, rr iin
heidän nrielensä
pysyy keveiinä,
kun on varnta
tieto siitä, että

heidän jälkeensä nuorernpi
polvi, veteraarrien pojat ja
tyttäret, arvostavat heitä ja
ovat valmiita huolehtirnaan
tulevina vuosina perinne-
aikakarrden nrorrirraisistir
tehtävistä ja rriirr, errä isien,
ase kädessä säilyttänrän it-
senäisyryden prrolrrstajierr,
ja äitien, perintö hoicletaan
arvokkaasti raiattonrassa
perinnetulevaisuudessa yk-
sinornaan kannattajajäsen-
ten voimin.

Rauno Laitinen
Vammalan Seudun
Sotaveteraanit ry:n

sih teeri
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So ta - ajan j oulunvietto a
Vanhat vuodet uusiin vaihtuvat.

./trjast' aikaan sydan vaellat
kauas lapsuutesi ioulun mailLe.

Siellä kukkii kuusi ennallaan,
ktlnttilci luo helläa lrchd"ettaan
p ikku kasBo ilLe si hartaan onnekkaille.
I kkuno ista v ab p ilki s tcia,

ehb o täht i t uikkii, hy nry ria.

Sakkanen on ulkosalla,
mutta sisciLlä on larnntin suven ntaa
Kuusen oksa hiljcta keinuttaa
j ou"lu.enkelici hiukan haaltunutta
.,ruilto ittaen kaiken olleen muun:
.^,[atn on autuasta kotona taas olla,
jossa kaikki n'rcnnljt lasna on,
jok' on ntuLt ltun'taton,
ctj ato n, kuihtunmton keidas
r r t ui stct rt aav i kolla.

Katri Stnrarila

F
u/tt

"...o.o..nJ

E
21/10'

Löytyisikö vielä
vanha joulu?

Hiljaisina hetkinä ajatus pa-
laa r,uosilgrmmenien taakse
pieneen kotipirttiin. Kaiken
syksyä oli ilmassa jotakin
erikoista. Aikuisten ihmisten
levottomuus valtasi lapsen-
kin mielen. Syksyllä oli niin
paljon oravia, että ne tulivat
asuntoihin sisällekin. Se tie-
tää sotaa, sanoivat vanhat.

Kaukana maailmalla oli jo
alkanut sota. Kohta se tuli
tännekin. Koulu loppui. Kar-
jalan siirtolaiset tulivat. Mie-
het, isätjaveljet olijo kutsut-
tu sinne jonnekin. Maailma
oli muuttunut toiseksi. 'Tu-
leeko joulu', kysyivät kaikki.
OIi pimeää. "Molotohvin ver-
hot" kaikissa ikkunoissa. Va-

lonpilkahdustakaan ei saa-

nut näkyä ulos. Pelkoa, itkua
ja ikävää. Monta surusano-
maa oli tullut kentällä kaa-
tuneista.

f
zthz

Pulakausi alkoi. Elintarvik-
keet pantiin säännöstelyyn.
Vähitellen kaupat tyhjentyi-
vät. Kaikki oli kortilla, mää-

rättyjä korttiannoksiakaan
aina ollut saatavilla. Kaup-
pojen edustoille muodostui
pitkät jonot.

Jouluksi yritettiin saada
jotakin parempaa pöytään.
Mustapörssi alkoi toimia.
Joulukinkunkin voi sieltä
ostaa - mutta kallis se oli.
Kahvi muuttui korvikkeek-
si ja sitten vastikkeeksi.
Rukiin jlviä ja voikukan
juuria paahdettiin kahvin
tilalle. Ioulukuusi kuitenkin
tuotiin tupaan. Ensimmäi-
senä sotajouluna oli vielä
kynttilöitä kuusen oksille.
Seuraavina jouluina ei nii-
tä enää ollut. Ioulukuusen
karamelleja saatiin ostaa.
Ne olivat entisen näköisiä
kirkkaine ripsureunoineen,
mutta sisällä oli vain pieni
puupalikka.

Rintamalla oleville soti-
laille yritettiin hankkia pa-

ketteihin ruokatarvikkeita
ja jotakin herkkupaloja.
Paketteihin pantiin myös

syksyiltoina kudottu-
ja sukkia, tumppuja ja
kypäränsuojuksia.

Yleensä jouluna
perheet yrittivät olla
kaikki yhdessä koto-
na. Mutta nyt mie-
het olivat rintamil-
la ja monet naiset
lottina palvele-
massa. Ioissakin
taloissa kutsut-
tiin köyhempää
väkeä syömään

' jouluateriaa. Ta-

, piolan kylässä

" Taipaleen Au-
kusti nouti he-

vosella kylän
suurperheen
ja muitakin
kyläläisiä
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jouluaterialle ja siinä ohes-
sa laulamaan joululauluja.
Kerran perheen pieni tyttö
sanoi: "Minä en lähde sen

papan humman rekeen, kun
se humma kakkasi ja pieri."
Yhdessä kuitenkin lähdettiin.
Kallialassa Käen Martti-isän-
tä kokosi kylän lapset suu-
reen rekeensä ja vei heidät
jouluna il takirkkoon. Reessä

isru ttiin lämpöisten vällyjen
alla ihana kirkkomatka aisa-
kellon helkätessä. Se kirk-
komatka jäi varmaan lähte-
mättömästi monen lapsen
mieleen.

Kuulet jiilleen
didin askelet

Siellä kotona näky1z kirk-
kaana pirtin katonrajassa
kulkeva vanha paperinen
nauha, joka aina jouluksi
sinne ripustettiin. Nytkin
kun ulkona maailmalla sota
pauhaa, luemme nauhasta:
Kunnia Jumalalle korkeuk-
sissa ja maassa rauha ihmis-
ten kesken.

Joulu alkoi kuusen hausta.
Tähti latvassa ja oksilla nau-
hana Suomen liput. Kyntti-
lät sidottiin narulla kuusen
oksiin. Ia etsittiin vanhat tal-
lessa olleet muut koristeet.

Kuusen katveessa luettiin
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jouluevankeliumi ja laulet-
tiin "Enkeli taivaan" ja mo-
net muut joululaulut. Joulu-
lahjaksi saatiin uudet lämpi-
mät tallukkaat ja joitakin itse
puusta veistettyjä leluja.

Joulupöytä katettiin pirt-
tiin, kun muulloin syötiin
keittiössä. Valkean liinan
peittämältä pöydä1rä syötiin
monet herkut. Maapaikassa
ei ollut ruuan puute. Joulun
edellä teurastettiin sika. Sii-
tä saatiin lihaa ja makkaraa.
Omassa maassa kasvaneista
räätikkäistä tehtiin laatikkoa
ja perunoita oli. Kaikista pi-
ti luovuttaa Kansanhuol-
lon määräämä osa yleiseen
käy'ttöön, mutta aina siitä jäi
oman perheen tarpeisiinkin
ruokaa.

Jouluaamuna varhain
lähdettiin kirkkoon. Kirkolla
hevonen pantiin kiinni kir-
kon kiviaidassa oleviin ren-
kaisiin ja annettiin heiniä
eteen. Jokaisella talolla oli
oma hevospaikkansa. Kirk-
ko oli aivan täynnä väkeä
ja laulu ja soitto mahtavaa.
Kirkosta lähdettäessä oli
kova kilpailu, kuka pääsi he-
vosensa kanssa edelle. Paras

hevonen ja hurjin ajaja jätti
toiset taakseen. Jalankulkij at

pyrkivät kannoille.
Kylään joulupäivänä ei

saanut mennä. Oltiin ko-
tona, luettiin ja laulettiin ja
muuten lepäiltiin. Hiljen-
nyttiin myös muistamaan
sotatantereella kotimaata
puolustamassa olevia, ja ru-
koilemaan, että Joulun Her-
ra armossaan muistaisi tätä
maata ja kansaa.

Kauan olin,
mutta viihiillä pääsin

Ikääntynyt sotaveteraani
muistelee:

- Kaikki sotajoulut vietin
armeijassa. Olin eläinlää-
kintäkomppaniassa, enkä

i outunut varsinaisiin etulin-
jataisteluihin. Koko aikana
ei ollut mitään joulujuhlia.
Ruokapuolikin oli heikko,

mutta joulupuuro sentään
saatiin. Jossakin rannalla
päästiin joulusaunaankin.
Toisissa joukoissa kiersi so-

tilaspastori. Meitä oli oma
ryhmämme ja joulu oli niin
kuin muutkin päivät, mitä
nyt keskenämme puhuttiin.

Hän muistelee joulua
I941. Kannaksella ei ollut
lunta.

- Meidän käskettiin hakea
joulukuuset joka korsuun.
Ne täytyi hakea Venäjän
puolelta. Lauloimme sitten
"foulupuu on rakennettu,
joulu on jo ovella. Käsikra-
naatteja ompi joulukuusen
oksilla". Iouluvaloksi tehtiin
pieni öljyuikku peltirasias-
ta. Tuntemattoman sotilaan
joulupaketteja jaettiin ia mi-
näkin sain villasukat.

- Kauan siellä meni, mutta

Sastamalan Joulu 20O6



pääsin vähällä. Monilla siellä
oli kova kohtalo, kun joutui
henkensä menettämään.

foulu siellä jossakin
Karialan korvessa

Osa rintamalta tulleesta jou-
lukirjeestä:

- Täällä on joskus hetkiä,
jolloin ihminen tuntee ole-
vansa onnellinen. Ioskin
elämä täällä on useimmiten
karua ja kolkkoa. Jouluaat-
toiltana 1942 rintamalla oli
yksi sellainen hetki. Vaikka
olin kaukana kodistani, tun-
sin olevani yksi niistä, loita
ei ollut unohdettu.

- Vietimme jo kolmat-
ta joulua näissä armeijan
kamppeissa. Viime jouluna
toivoimme, että se olisi ollut
täällä viimeinen ja ensi jou-

lu olisi rauhan joulu. Mutta
toiveeksi se jäi, ja täällä ol-
laan yhäti.

- Olin yör,uorossa vartios-
sa. Aamulla aloitimme suur-
siivouksen tässä korsussa.
Laitoimme kämpän niin siis-
tiksi, kuin sen näissä oloissa
voi saada. Iltapäivällä ilmes-
tyi korsuumme pieni joulu-
kuusikin. Ei sitä koristeet
paljon kaunista, mutta se tuo
sellaisen juhlatunnun.

- Aloimme odottaa joulua.
Saimme ylimääräisen muo-
na-annoksenkin ja pienen
annoksen alkoholia. Lau-
lukuoro kiersi melkein joka
korsussa, ja pastori puhui
vakavan sanan. Postin tul-
tua meillä alkoi oikein juhla,
saimme paketit. Nautimme
pakettien sisällöstä ja vähän
muistelimme menneitä ai-

koja. Seuraavana päivänä
oli metsikössä kenttäju-
malanpalvelus. Iltapäivällä
kanttiinissa soitti meidän
rykmentin soittokunta.
Ryssäkään ei ollut huonolla
päällä, joten täällä on ollut
melko rauhallista. Olemme
toivorikkaita, että tämä olisi
viimeinen sotajoulu.

- Toivon sinulle oikein tosi
Joulurauhaa. Ole varma sii-
tä, että tämä on tuntemat-
toman sotilaan koruton,
mutta silti sydämestä lähte-
vä kiitos. Millään muulla en
voi hp1ryttäsi palkita, kuin
olemalla täällä ja seisomalla
sillä vartiopaikalla, joka mi-
nulle on uskottu. Muistaen,
että tämä on sitä yhteistä
työtä, joka kerran historian
lehdillä mainitaan. Toivo-
rikkaana, että tulee aika,

jolloin ei tämän niin paljon
kärsineen Suomen kansan
tarvitse nähdä tällaisia ai-
koja, mitä nyt elämme.

Salli Ristevirta

Kirj oittaj a on eläkepäi-
uiään uiettäuä freelan-
ce r- kirj o it taj a Vamtna -

lan Roismalasta.

TILAUSAI oT LAUHAMON TURIS TIBUS SEILLA
LII,{IA-AUTOLIIIG I IE RIISMALA
ANTTI LAUHAMO Oy P s13 0412

REITTr- I A TTLAUSLIIGNNE rT A I O VUODESTA 19 65
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Patria
www.patria.fi

LVI'TAMMINEN OY
Hopunkatu 6, 38200 Vammala
Puh. (03) 512 9999 Fax. (03) 512 9955

Ibriiii Jouluaia
Turqtallista

(JuttaVuotta!
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MAMIN
GRrrrl
Puistokatu 3,

Vammala
puh. 51 1 3976

tlEffiEmmmm@
o Perustettu v. 19OO
o Asemakatu 34, Vammala
o 03-514 3662

INSINOORITOIMISTO

Åimo hefutimwki ;,."sRn.r ri 1

Puistokotu 3-5, PL 40, 38201 Vommolo
puh. 03-5 l2 0000, fox. 03-5'l 2 OO23

_ RAKENNESUUNNITTELUA
_ RAKEN N UTTAJAPALVELUA
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Pietarissa alkusyksyllä 2006
Työhaalariekumeniaa

Matkanjohtaja kertoi viimeisessä kokoontumisessa linja-auton lähtevän
seurakuntatalon pihasta 30. elokuuta kello 3.00. Pakkasin rinkkaani
viikon vaatekerran, matkaeväät, työ- ja kävelykengät ja pesutarpeet.Yö
oli hiilenmusta ja maa raikkaan kasteinen, kun pyöräilin kohti pappilan,
seurakuntatalon ja \rvään seudun museon muodostamaa henkisen
sekä aineellisen kulttuurin yhdistelmää. Perillä erotin tummahkoja
hahmoja laukkuineen ja kasseineen, liniurin tavaratilassa näin
himmeästi rakennussirkkelin...

\ irenälä ja sen rajcljen sisä- tisesti, haltioitua sanoista rnonisyistä, symbolista ja

V puolella asuvat kansat ja filosofisista käsitteistä, ajattoman tuntuista. Kirjoi-
ovatarvoituslänsieurooppa- ujostelernatta rohkeitakaan tetussa sanassakin saattaa

laiselle ihmiselle. Eurooppa- yleistyksiä ja synteesejä tai kriittinen lukija havaita tno-

laiset historialliset ajanjaksot peräti utopioita. Lännen nimuotoisutttta: vzrrsinainen

kutert renesanssi, barokki ja viileää kyynisyyttä, asia- tekstitaso, "se r.nitä sivulla or.l

valistus sivuuttivat Venäjän, keskeisyyttä, s1'ysuhteita ja luettavissa", toinen taso, "se

vain koskettaen joitakin lär.r- ajallisuuder"r jakoa vastaa mitä jätetään sanomatta" ja

tisen osan kaupunkeja; suuri idän vilkas ja luova idealis- kolmas taso, "se mitä sano-

Venäjänmaa eli ajattornuu- tli. Idässä puhuttavat kielet taan alaviitteissä".

dessa, Eurooppa syysuhtei- ja niillä kirjoitettava teksti
den jarnuutosjaksojenaikaa. ovat rakenteeltaan rullsas- u v e
Valistunut, älyllinen perinne muotoisia ja jopa monintut-
jäi ohueksi ja tilalla on itäi- kaisia verrattuna Länsi-Eu-
nen ajattelu, meille hämärä roopan yksinkertaistuneiksi f,fymmenmiehisen jakak-

sekavuuden m)'tologia. kuluneisiin kieliperheisiin. I\sinaisisen tyrvääläisen

Toisaalta venäläisille on Ehkä itäinen bysanttinen talkootyöryhmämme pää-

ominaista ajatella idealis- ajattelu on kielenkin myötä määrä oli Venäjän ortodok-

sikirkon ort-ristatna asuinra-
kennus Pietarin kesktrstatt

tuntunrassa jir tehtävärrä

osallistua sen kunnosta-
rniseen Tanrpereerr settra-
kr.rntierr lrrkerrtirrt Mat tirttts
-säätiön kaLrtta saadulla
rakennusnrateriaal iavtrlla
koclittclmien lasten vastaan-

ottrl- , te|allia- ja astrrtristi-
loiksi.

Säätiöllä orr jo ollut rrseita

lylrrrriä työssä jir ettsiltlttiii -

nen vastaavål rakent'tttspro-
jekti on jo valnristtrnut. Toi-

rnintaansa säiitiö otr saatttlt
mm. rakennusalan yrityksil-
tä lahjoitrrksirra rnerkil tiivää

rahallista ja aineellista ttrkea

sekä arnrnat tintiesaptnt.
Kohteerrrne on kaksiker'-

roksinen tiilirtrnkoinert pat-

riisitalo, jorrka arkkitelrtrruli
näyttää perusluviut keskietr-

rooppalaiseen t'eodaaliaikai-
seerr ylälrrokan käytärrtöört.

Ulkoportaat, sisäpihaltptro-
leinen pilarikaiteirrerr ja sei-

Kalulastcn vastailuottokoti sijaitsee noin kolnren kilonrctrin piiiissii yclinkesktlstasta
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nänmittainen parveke sekä

korkeat pietarilaismalliset
1'-jakoiset ikkunaruudut ja
suuret ulkornitat kertoivat
rakennuttajan aineellisesta
vauraudesta. Harjateräk-
sestä kiinteästi ikkunoiden
eteen hitsatut kalterit osoit-
tavat karusti varallisuuden
suojaamistarpeen. Rappa-
uksen lohkeilu, välikaton
painuminen ja sekalaiset
pintaremontit näyttivät pe-

ruskorjauksen tarpeellisuu-
den.

Täällä on työmaamme
seuraavat l0 päivää. Sihni-
tymme tilanteeseen, talvi-
kevarastoon ja työkaluhyl-
lyihin. Laastisäkkejä, lautaa,
rakennuslevyä, lattialaatto-
ja, liimaa, tasoitettta; näillä
aineksilla ja työkaluja käyt-
täen aloitarnme - työnjaon
jälkeen - possakkamme.
Mittausta, sahausta, laastin
sekoilusta, ler,ryn katkaisua,
seinän oikaisua...

Eräänä päivänä arkkipiis-
pa Paarma ja kirkkohallituk-
sen jäseniä vahvistettuna
ortodoksikirkon edustajilla
piipahtaa työmaalla; kes-
kustelemme ja vieraamme

'\,'.

vaikuttavat hankkeesta ja

työstämme kiinnostuneilta.

***

T Terrcellisen elämän
-F1-rn"rt lrys venäläisen
kansallisen identiteetin tu-
kipilarina on vahvistunut
ratkaisevasti kommunis-
rnitavoitteen kukistuttua.
Evankeliumin pysyvä arvo
korostuu aatteiden, tuntei-
den ja poliittisten järjestel-
mien vaihtuessa.

Sosialisrnin jälkeen orto-
doksikirkko on palannut ve-
näläisen enemmistön "arvo-
tyhjiön" ja moraalisten on-
gelmien ratkaisijaksi, joskin
uskon vesillä on uusiakin ka-
lastajia monenlaisine syöt-
teineen ja värikkääksi pale-

tiksi levinnyt aatteellisuus
pyrkii osaltaan täyttämään
henkistä ja toiminnallista
tyhjiötä ja kehittämään yh-
teisöllistä ongelmanratkai-
sukykyä. Sosialismin aikana
kirkon julkinen seurakun-
taelämä torpedoitiin upok-
siin samalla kun hengellistä
sivislyneistöä aktiivisesti ja

,-r-F'
;r''

k
Y\

Sisäpihaa korjaustyön aikana.
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www.pohjola.fi

Täyden palvelun kirjakauppa

Kirjakellari

Paperikauppa

Äanilevykauppa

\
\ 10

Tlrvään
Kirjakauppa Oy
Marttilankatu 1B 38200 Vammala

puh. 03-51 2 71 33
www.kirjakellari.com

Yrittäjiin urvostama
yhteistyökumppani

Kirjanpidot. Tilinpäätökset.

Veroasi at. Yritysneuvonta.

Yri tysten pcrustamincn.

ATK-palvelut ja palkanlaskenra.

Tampereen
Kirjanpitotoimisto Oy

TAMPERE:
Pellavatehtaankatu l9 A.
PL 552, 33101 Tampere

Puh. (03) 254 2200, fax (03) 254 2255

Auhr riv iru kirj anpitt ttttim istt t.

K irjanp itotct imistoj e n Lii no n : n j cis e n.
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Rci.jo Virta työsti asiantuntevasti

valikoiden tuhottiin.
Neuvostoliitossa keskus-

valta koetti edistää rnaal-
listumista barbaarisestikin
esimerkiksi teloituttamalla
sadoittain pappeja ja imaa-
meja; Länsi-Euroopassa kir-
koille sekularisaatiohaaste
tuli lähinnä tiedemaailman
edistysaskel ien hillittynä ar-
gumentointina ja kansalais-
ten yksilökeskeis(en arvojen
korostumisen myötä yhteis-
kuntarakenteen monipuo-
listuessa.

Lärrnessä kehitetyn so-
sialismin itäiset idealistit -

esi merkiksi Junralattomain
liitto - ajattelivat hävittää
eri keinoilla hengellisen
elän-rän Pyhästä Venäjän-
maasta ja siten maallistaa
jäljelle jääneet kansalais-
toverit uskonnottomiksi.
Keskushallinnon harjoitta-
ma hengellisen perinteen
väkivaltainen katkaisuyritys
sosialismin nintessä tuhosi
institutionalisoitunutta ja
kirkollista hengellisyyttä,
mutta henkilökohtainen
usko Kristuksen sovitustyö-
hön, ylösnousemukseen ja

iankaikkiseen elämään oli
ja on kranaattien ja luotien
tavoittamatto missa.

Tuhatvuotinen ortodok-
sikirkko on historiansa ajan

Sastamalan Jouht 2006

Hannu Heikkilältä sujui myös muuraus nlat-
kan johtajan työn lisäksi.

Paavo Huoponen levittiinrässä tasoitctta.

suhtautunut pakanalliseen
kansanuskoon sallivammin
kuin läntinen roomalaiska-
tolinen tai protestanttinen
uskontulkinta. Suomella lä-
heisessä Karjalassa ja Inke-
rissä tämä ilmeni mm. esi-
kristillisen kansanrunouden
pitkäaikaisena säilymisenä
rinnan kristinuskon kanssa.

Ortodoksisuutta on vai-
kea nähdä yhtenäisenä
maailmankuvana, mutta se

tarjoaa suurelle osalle venä-
läisistä vakaan ja pysyvän
maailmankuvan perustuk-
sen rakentamisaineksen;
olkoonkin, että siinä maail-
massa voi uskoa eriasteisesti

Iumalaan, noitiin, magiaan,
tsaariin - ja omana aikanaan
vaikkapa Isä Staliniin.

Evankeliumin hyvän sa-
noman levittymisen kannal-
ta ongelmallista on jo juma-
lanpalvelusten perinteinen
pitäminen kirkkoslaaviksi,
josta tavallinen seurakun-
talainen tai kirkon jäsen
ymmärtää vain katkelmia.
Meille läheinen hengellinen
perustyö kuten kotihartaus,
pyhäkoulu, rippikoulu, kou-
lun uskonnonopetus, diako-
nia, kerhotoiminta ja pyhän
pitäminen ovat 'toisella to-
lalla' suuressa osassa nyky-
hetken Venäjää.

Hengellisen perustiedon
sekava ohuus on kylläkin
ymmärrettävä vuosien l9l8
- 1991 taustaavasten, mutta
jo tsaarinajan ortodoksikir-
kon heikohko opetustyö oli
pohjana tiedollisen kristin-
uskon nopealle rapautumi-
selle. Pappisserni naarien vä-

hälukuisuus ja maaseudun
valtaisat etäisyydet selittä-
nevät osittain perusopetuk-
sen ongelmia.

Kaupunkien kirkkoraker.r-
nuksiin kirkolla - ja ehkä
vielä enemmän aatelistolla
- sen sijaan riitti panostusta;
Venäjän läntinen näyteik-
kuna, vanha pääkaupunki
Pietari, on tästä vaikuttava
esimerkki.

***

'pietarin katulapsikori-
I hanke (wr,mru.katukoko-

ti.fi) on Suomen luterilaisen
kirkon ja Venäjän ortodok-
sikirkon yhteinen yritys,
joka perustuu Pietarin-Laa-
tokan metropoliitta Vladi-
mirin pyyntöön osallistua
kaupungin arviolta 40.000
kodin ulkopuolella elävän
lapsen auttamiseen. Tehtä-
vä on siis kahden eri kirk-
kokunnan ekumeeninen

yhteishanke, rntrtta samalla
myös diakoniatyön ajatuk-
sen vientiyritys.

Ortodoksikirkolle viestirn-
me on: diakonia on osa ar-
kista seurakuntatyötä ja tar-
koittaa ihnristä ja heikorrrpi-
osaista lähimmäistä lähelle
tulevaa, häntä koskettavaa,
hänestä välittävää ja hä-
nelle merkittävää palvelua.

Jos tässä työssä tyrvääläiset
haalaripukuiset talkoolaiset
- n-ruiden ryhmien ohessa -

muurauskauhoineen ja va-

tupasseineen saavat diako-
niapyörän pyörähtänlään,
niin olemme tehneet teh-
tävämme tällä saralla tällä
kertaa.

Heikki Laakso
Kuvat: Seppo Aakkula

Kirj oinaj a Heikki Laak-
so on Vammalassa Vin-
kinmäessä asuu& filoso-
fran maisteri.
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Kuvateksti oheiseen
jutun pääkuvaan!

Sauli Laaksolle
yrittäminen on
elämäntapa. Työajan
javapaan rajaa ei ole.
Konttorilla voi lorvia,
mutta tehokkainta
aivotyötä tehdään
hikilenkillä. Laiturit
antavat leivän, mutta
kahdeksanhenkinen
perhe on kuitenkin
tärkeintä.

dli

niikka ja tarkat piirustukset
eivät enää pure. Onneksi
veljelläni Paulilla on kaupal-
linen tausta. Pauli rakentaa
meillä tietoista yrityskuvaa.
Itse asiassa on hyvä, ettei
hän ole tekniikasta kiinnos-
tunut. Otetaan esimerkkinä
messut, joissa on tuhansia
kävijöitä. Osastomme ohi
kulkevat ihmiset katsastavat
meidät muutamassa sekun-
nissa. Tällöin mielikuva lai-
tureistamme osana rannan
kauneutta on ratkaisevin te-
kijä. Imagot ja brandit ovat
tämän päivän markkinoin-
nin ja myynnin tunnussa-
noja. Siinä matemaattiset
todistelut jäävät toiseksi.

Mikä yrittäjän piiiviin
pelastaa, rahako?

Kovan kisan voittaminen
tai hyvä asiakaspalaute ovat

päivän helmiä. Toki raha on
tärkeätä, mutta raha ei mer-
kitse kaikkea tässä ja nyt,
vaan jotta sitä olisi tulevai-
suudessa. Kun kasvavassa
yrityksessä tulot ja menot
ovat kohtuullisessa I asapai-
nossa, se riittää. Ehkä sitren-
kin suurin motivaatio tulee
halusta tehdä päätöksiä ja
kantaa niistä vastuu ja seu-
raukset.

Mikäon
yrittäj?in työaika?

En erottele yrittämistä ja va-
paa-aikaa. Yrittäminen on
minulle elämäntapa, kuten
maanviljelijälle maatalous
oli ennen vanhaan. Työn
kanssa ollaan ja ei olla riip-
pumatta ajasta tai paikasta.
Nautin tästä tilanteesta. Toki
joskus tästä on h1vä päästä
irti. Silloin on totaalisesti

lähdettävä johonkin kauas,

soittamaan bändissä tai ka-
lalle.

Viisaat sanoval, eltä h),ryä

hikilenkki juosten tai hiihtä-
en rentouttaa parhaiten ir-
rottaen ajatukset työstä. Lie-
nen poikkeus, koska usein
juuri silloin aivot tuntuvat
toimivan terävimmillään ja
tuottavat parhaat ideat työ-
höni. Kirjoituspöytäni ei siis
välttämättä ole firmamme
innoituksen lähde, sen ää-

ressä on helppo lorvia pitkät
tovit.

Puhutaan yrityksen
yhteiskuntavastuusta.
Miten sinä sen koet?

Yrityksessä toimitusjohtajan
päätehtävä on pitää huolta,
että yritys menestyy ja tekee
lulosta. Vain meneslyvä yri-
tys pyst),y maksamaan sille

,.(' ,

Sauli La SO

- yrittäjänä jo z}-vllotiaana
Miksi olet yrittäiä?

Olen kasvanut yrittäjäksi.
Vanhempani ovat yrittäjiä.
Opiskelin teknillisen opis-
ton toisella luokalla kun pe-
rustin nykyisen yrityksen.
Ensimmäinen työmme oli
maalata suojateitä Vam-
malan kaupungille. Ensiksi
piti ostaa maalia 1000 lit-
raa, väripistooli ja lainata
aggregaatti. Siitä 1ähtivät
opiskelijan kesäloma ja yri-
tys pyörimään.

Miten tåimiin piiiviin
markkinoinnin opit
sopivat perusinsinöörille?

Teknillinen opisto oli täyn-
nä tiukkaa tekniikkaa, jossa

myynnin psykologiaan ei ai-
kaa "tärvelty". Kyllä tässä on
joutunut kantapään kautta
uutta oppimaan. Kova tek-
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määrätyt verot ja henkilös-
töllcerr palkat. Lrrorrnollises-
ti yrityksen tulee noudattaa
yhteiskrrrrrran sille irsel tantilr
sääntöjä.

Verkostuminen
on moderni
toimintamallinne?

Ylitykserrrrrre lyirllistiiri vii-
littönrästi vain kohle henki-
löä, rrrrrlla välillisesti rrseita

kyrrrrttertiä.'foinrintfl-aia-
tLlksemme on suur-rnitel-
la, kehittää, n'rarkkinoida,
nryrydä ja lakerrlira lailru'ei-
ta. Projektinhallinta toteut-
laa tärrrän luotantoketiun
verkoston avulla. Verkoston
työpisteet ovat pääasiassa
Vanrmalan alueella, n.rr.rtta

rnyös nrrrrralla Suorrressa ja
jopa Ruotsissa.

Uskaltaako yrittäiä täåillä
näy.l tää menesty'rnistään,
vai estääkö satakunta-
lainen kateutemme sen?

'IoivotLavasti saart vie-
lii reslata rnenestynriseni.
Varnmala on yritysystäväl-
linen kaupunki. Ilrnapiiri
on suhteellisen hyvä. Tuo

NUORET]AVAMMALA

katcus taitaa olla yleisnraa-
ilnrallinen piirre., tosin Poh-
jirrurraalla se lierrec varsirr
tuottoisaa, kurr täytyy pan-
rrir rlrirprrliir parcrrrrnaksi ja

konri:rmnraksi.
Ko t ikau ptr r.r kirr rle o n

kaunis. Olenkin ihrnetellyt,
nriksi rantojenrnre rikkautta
ei hyödl rrrrctä parenrnin.
Ne ovat prrsikoitunect rriin
tiheåiiin, ettei or.rkinries se-

kaan r.nahdu. Mutta miten

saadaan kitkettyä mielis-
tärnlrle katerrs, jotta saatiri-
siirr toimeliaal rrrrrrrtta.iat
rakentarnaan niihin uudet
kotinsa. Kyllä rneille silti
vapaita rantoja riittiiä joka-
rriehen oikeudella kulkca.
Me tarvitsernrne lisää ve-
ror"rn-raksaj ia kustantamaan
kasvavat terveydenhuollon
ja sosiaalipalveluiden rne-
not. [Jutta liiketoimintaa,
siis rrulta työtä, tänrre ci

jtrtrri saada ellei uusia vrit-
täjiä saada tänne ensiksi
ast ilraa lt.

Onko kahdeksanhenkinen
perhe ja Hateles-orkesteri
miehen mielen mukaan?

Tarja-vainro on kantanut
piiävastuun isosta perhees-

tä. Iso lapsilrrku oli hiirrerr
icleansa, sen ihnrcelliscrn-
pää vakarrrnrrsta asinarr ci
liity. Kotityön ohella hiin rln
osallistunut tyiihörr yrit-vk-

sessii tiiyspainoisesti, alktr-
vr-rosina piirlasiassa kotoa
käsin lasten ollessa pieniä,
nrLltta nyt lähcs täysiaikai-
sesti ylityksen toinritilois-
sa. Vanhin lapsista on lT ja
nuorin neljä vuotta. Kasva-

tusongelr-nia on onneksi ol-
Iut varsin vähär.r. Ilmciscsti
isosta perheestä iohtucn
lapset huolehtivat toincn
toisistaan kiitcttävästi

Perhe orr tiirkeintii elii-
nrässä, r.nutta toki rniehcllä
pitää olla orrra yksirvislcvii-
rinsä ja mintrlla sc on I Ia-

teles-olkestcri. .jossa soitarr
kitaraa. Tällä erää on nre-
nossa juice l-eskisen ja Itrn-
nu Vainiorr upeat kappaleet.
Kurrlijat näyträviit pitiivärr
niistä, iotta rnikäpäs on soi-
tellessa...

Tapio Riutta
Kalle Lomma
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Petri Lempiöstä
on moneksi
l\ rfalli, ialkapalloilija
lVli" tuleva resronorni.
Vam malalaissyntyisestä
Petri Lempiöstä on monek-

si. Milanossa mallinuraansa
aloitteleva Lempiö kertoo
elävänsä tällä hetkellä unel-
maansa.

"Olen kokenut tärrä vuorr-
na niin paljon uutta, ettei
oikein pysty edes kåisittele-
rträärr kaikkea. Elänrärri on
muuttunut niin vointak-
kaasti", 23-vuotias Petri
Lempiö pohtii.

Lernpiön kesä ja loppu-
syksy ovat menneet Itali-
assa Milanor.r rr.rallin.rarkki-
noilla. Mallin työ on pitänyt
sisällään lähinnä tulevierr
vaatemallistojen esittelyä
sisäänostajille.

Ilau tatieasenrat
ovat tullcct tutr-rksi
yrlpiiri Sr.ronrca
rcissaavalle Pctri
Lenrpiöllc.

"Milanossa on tosi kova
kilpailu, ja töitä on vaikea
saada. Kesåillåi oli oikeastaan
tärkeintä saader testikuvauk-
sista lisää l.ryviä kuvia nralli-
katrsioorr. Niiden avulla urr

l'relponr;li saacla jatkclssa

töitii."
Elo- ja syyskuun [-enrpiö

vietti Suonressa. Foncli Mo-
dels -rnallitoinriston kautta
Lerlpiöllä orr ollut I 2 ku-
vausta tai nåiytöstii viikos-
sa. Viikkotyötään hiin teki
Helsingissä pihojen raken-
tanriseen erikoisturreessa
yrityksessä, jorrrre lrän pää.
tyi tirrnlssir tyriskerr televärr

kaverinsa houkuttelenrarra.
"Työpaikkir oli lryvii er i-

tyisesti siirrii mielessä, että
työajat olivat joustavat. Ku-

vauksiin oli helpontpi liih-
teii."

Toiseksi jääminen
hyvä asia

Palalaarr ajassa tairksepiiirr
Irelkeerr, jolloin Lentpiörr
rlallinura sai ktrr.rr.rolla tul-
ta alleen. Reiltr vuosi sitten
Lenrpiö vietti iltaansa tur-
krrlaisessa yökerltossa, jos-

sa sattui olet-lraan salnaan
aikaan Mr. Finland -osakil-
pirilrr. Kisakiertrretta jiirjes-
tärttiissä ollrrt kaveri pyysi
här-rtä osallistr.rrnaan seuraa-

viin osakilpailuil.rin, ja Len'r-

piö päätti testirtir kykyjään.
Osakilpailtrt johtivirt serrri-

finaaliin ja lopulta finaaliin.
Helrlikuussa Lerlpiö valit-
tiin Mr. Finland -lopptrkil-
pailussa ensimrnäiseksi pe-

rintöprinssiksi.
"Kisoissa toiseksi jäämi-

nen oli oikeastaan paras
vaihtoehto. Voittajan velvol-
lisuutena on nruun nttrassa

NUORET IAVAMMALA



juontaa tämän vuoden kisat.
Toiseksi tullutta eivät sido
velvollisuudet, mutta välilli-
nen hyöty on sama. Sain ki-
sojen ar,ulla yhteydenottoja
ja työtarjouksia sekä halua-
maani kokemusta."

Lempiö ei myöskään kai-
paa voittajan saamaa julki-
suutta.

"Mallin hommissa on pa-
rempi olla hieman tunte-
mattomampi. Liika julkisuus
syö töitä."

Viittä vaille
valmis restonomi

Petri Lempiö keskittyy ja pa-
nostaa tällä hetkellä mallir.r
uraan. Hän haluaisi kuiten-
kin saada opintonsa Turun
ammattikorkeakoulussa
päätökseen mahdollisim-

NUORET]AVAMMALA

man nopeasti. Toimitila-
palvelujen tuottamiseen ja
johtamiseen erikoistuneesta
restonomin tutkinnosta on
jäljellä enää opinnäytetyö
sekä kohne kuukautta kes-
tävä esimiesharjoittelu.

"Opinnot olisi mukava
saada pois alta, ettei tar-
vitsisi enää miettiä niiden
suori{tamisla. Alun perin
tarkoitukseni oli valmistua
jouluksi, mutta aikataulu
venyy väkisin hieman."

Toimitilapalvelujen suun-
tautumisvaihtoehtoon Lem-
piö päätyi muun muassa
siksi, että alan koulutusta
järjestetään Suomessa vä-
hän ja alalla on h1vät mah-
dollisuudet edetä.

"Olen hyvin kunnianhi-
moinen. Tykkään haasteis-
ta. Joskus otan ehkä liikaakin

Petri Lempiön mukaan
ei ole poissuljettua,
että hän palaisi joskus
Vammalaan. Tässä
vaiheessa tulevaisuus
on kuitenkin avoin.

töitä ja projekteja vastaan."
Mallina työskentelystä on

hyötyä tulevaa kaupallista
alaa ajatellen.

"Siitä saa itsevarmuutta
ja esiintymistaitoa. Mallin
töissä oppii m1rymään tuo-
tetta."

Kotikaupunkiin
rauhoittumaan

Välillä Lempiö ehtii käväistä
myös kotikaupungissaan.
Kiireiselle miehelle Vamma-
la näyttäytyy paikkana, jossa

voi levähtää ja rentoutua.
"Kotiin luonnon keskelle

tulen aina mielelläni rau-
hoittumaan. Vammalasta
löytyvät perhe ja vanhat ys-

tävät."
Ja löytyy Vammalasta

myös rakas harrastus, jal-
kapallo. Viitisen vuotta FC

Vapsin edustusloukkueessa
pelanneelta Lempiöltä jäi
tänä'v'uonna kesäkausi mel-
kein kokonaan väliin.

"Se on kyllä harmittanut.
Olen ehtinyt vain käydä kat-
somassa pari peliä, ja silloin
olisi tehnyt mieli olla itsekin
pelaamassa."

Lempiöllä on kuitenkin
tarkoitus pelata talvella fut-
salia Vapsin riveissä, vaikka
hän Milanon matkan takia
alkukaudesta myöhästpr-
kin.

Ensi kesäkauden tilantees -

ta Lempiö ei uskalla sanoa
vielä mitään. Elämänrytmi
on tällä hetkellä ja lähitule-
vaisuudessa hektinen.

"Elän n1t päivä kerrallaan.
Asiat muuttuvat niin nope-
asti, etten tiedä tulevasta
kuin pari kuukautta eteen-
päin."

Reetta Hlmynen

Tyrvään
Sanomat
www.tyrvaa nsa nomat.f i
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Kaksi kärpästä yhdellä iskulla.Vanha sanonta
sopii täydellisesti 17-vuotiaan Kimmo
Penttilän koulutusvalintaan. Ammattilukiossa
opiskeleva Kimmo suorittaa neljässä vuodessa
sekä ylioppilastutkinnon että sähköalan
ammatillisen perustutkinnon.

*-#
*F

tekemättä."
Ammattitutkintoon ver-

rattuna ylimääräistä on nel-
jäs opintovuosi, jolloin opis-
kellaan pelkästään lukiossa.
Osan ylioppilastutkinnon
aineista voi kirjoittaa vaikka
jo kolmantena vuonna, jos
vain on ehtin),'t suorittaa ko-
keeseen vaadittavat kurssit.
Suurimmalla osalla ylioppi-
laskirjoitukset jäävät kuiten-
kin neljännelle vuodelle.

"Viimeinen vuosi saattaa
olla todella kiireinen joh-
tuen suoritettujen kurssi-
en vähyydestä. Syventäviä
kursseja kun ei sitä ennen
ehtine käymään juuri ollen-
kaan."

Pitkää matematiikkaa
yrnpiiri vuoden

Jaksojen takia lukion ja am-
mattikoulun opinnot on
yleensä helppo yhdistää.
Poikkeuksena on kuitenkin
pitkä matematiikka, jota
Kimmokin opiskelee.

"Pitkää matikkaa opiske-
len ympäri moden viisi tun-
tia viikossa. Sen takia käyn
lukiolla melkein päivittäin.
Tunnit ovat vielä yleensä
keskellä päivää, joten jou-
dun kulkemaan koulujen
väliä edestakaisin", Kimmo
harmittelee.

Kimmo Pcnttilä kaipasi ylziasteen jiilkeen kiiytiinniin-
läheisempää opiskelua. Sähköala osoittautui hl,viiksi

valinnaksi lukio-opinto jcn ohcen.

Kimmo ei ole siten täysin
tyyty.väinen lukion tuntisi-
joitteluihin, mutta ammat-
tikoulu saa häneltä kiitosta.

"Ammattikouluila ollaan
tosi ymmärtäväisiä, kun
kertoo, että nyt täytyy lähteä
lukiolle matikan tunnille.
Ainoastaan opiskelukave-
rit eivät aina oikein tykkää,
kun hommat jäävät lähdön
takia kesken, mikä sinänsä
on ihan ymmärrettävää."

Vammalan ammattikou-
lun ja lukio sijaitsevat parin
kilometrin päästä toisistaan.
Viime aikoina Kimmo on
kulkenut väliä moottoripyö-
rällään. Kohta kaksipyöräi-
sen tilalle tulee nelipyöräi-
nen ajopeli: Kimmo täl,ftää

"**tg@r

l.uoden lopussa 1B vr-rotta ja

saa siten ajokortin.

Ammattilukio
ainoa vaihtoehto

Ammattilukio on Kirnrnolle
ihar.rteellinen opiskelumuo-
to.

"En kokenut olevani ylåi-

asleen jälkeerr riittäviirr
kypsä pänltäärnäärr kirjoja
läpi r,'uoden. Halusin tchdä
välillä jotain käytännönlä-
heisempää. Toisaalta koirr
lukion tulevaisuuteni kzrrr-

nalta tärkeäksi. Air.roaksi
järkeväksi vaihtoehdoksi jäi

molempien koulujen käy-
minen samalla huitaisulla."

Ammattikoulussa Kimrro

NUORET]AVAMMALA

Kimmo
valitsi sekä ammatin
että valkolakin
"Ammattilukiota pidetään
jostain sprstä rankkana kou-
lutusmuotona. Toki se peru-
sammattikoulua rankempaa
on, mutta toisaalta koulun
vaihtuminen pitkin vuotta
pitää motivaatiora yllä, eikä
opiskelu ala maistua puur-
tamiselta", Kimmo Penttilä
kertoo.

Lukuvuosi on sekä arn-
mattikoulussa että lukiossa
jaettu viiteen jaksoon. Am-
mattilukiolaiset opiskelevat
lrrosittain pari jaksoa lukios-
sa ja loput ammattikoulussa.
Opiskelu kahdessa koulussa
ei ensimmäisen kolmen r,rro-

den aikana lisää pulpetissa
istumisen määrää: ammat-
tilukiolaiset vain suorittavat
ammattikoulun yleisainei-
den tilalta lukion kursseja.

"Kahden tutkinnon opis-
keleminen ei tarkoita mis-
sään nimessä vapaa-ajan
rippeidenkin uhraamista.
Opiskeluun voi panostaa
tarpeelliseksi katsomal-
laan tavalla. Viimeistään
toisen opiskeluasteen
aikanahan jokainen ym-
märtää tai ainakin pitäisi
ymmärtää, että opiskelu
on itseä ja tulevaisuuttaan
varten. Kouluun ei mennä,
koska äiti käskee, eikä läksy-
jä tehdä siksi, että opettaja
on vihainen niiden jäädessä

Sastamalan Joulu 2006



Ammattilukio Vammalan seudulla
- Kuntayhtymiin oppilaitoksissa yhteensä yli 50 am-
mattilukiolaista, suurin osa heistä ammattikoulussa

- Suosituimmat ammattilukion alat parturi-kampaa-
mo, ravintotalous sekä sähkö-, auto- ja metallialat

- Tänä lukuvuonna poikkeuksellisen suuri aloitus-

ryhmä, suosio kasvaa vuosi vuodelta
- Keskeyttämisiä tulee eniten ensimmiiisellä lukiojak-
solla, koska ei pysytä lukio-opiskelujen vauhdissa

- Useimmat ammattilukion opiskelijat jatkavat opin-
tojaan ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä yli-
opistossa

-Yrityselämän palaute ollut erittäin myönteistä: am-
mattilukio aloitettiinkin Vammalassa yrityselämän
aloitteesta

- Lisiirahoitusta valtiolta ei ole tähän koulutusmuo-
toon vielä saatavissa, toiminta rahoitetaan nykyään
yhteisesti lukion ja ammattikoulun perusrahoituk-
sen turvin

opiskelee sähköalaa, joka on
hänen mielestään osoittau-
tunut hyväksi valinnaksi.

"Sähköala on sellainen
ala, jossa saa ja tä1tyy miet-
tiä asiat kunnolla läpi. Alalla
täytyy myös tulla ihmisten
kanssa toimeen."

Kimmo uskoo, että kak-
soistutkinto antaa enem-
män latko-opiskelumah-
dollisuuksia. Se myös antaa

miettimisaikaa: ammatti-
tul.kinnon Lurvin voi valmis-
tumisen jälkeen tehdä pari
vuotta oman alan töitä ja
pohtia rauhassa mahdollisia
jatko-opintoja.

"En ehkä tee sähköhom-
mia koko loppuelämääni.
Jos haluan vaihtaa alaa, niin
on sitten pohjalla valmiina
muutakin."

Reetta Hynynen

Lukion ja ammattikoulun väli taittuu nopeasti moottoripyörällä.
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Sastamalan Ioulun toimituksen
pyynnöstä olen visioinut sitä, miltä

elämä näyttää Vammalassa 20 I 5.

Osittain voimme tulevaisuuteen
vaikuttaa itse ja osittain se on meistä

riippumattomien tapahtumien
tulosta. Tehtävän haasteellisuuden
vuoksi olen visioinut kaksi erilaista

skenaariota siitä.

Kumpikaan nåiistä skenaarioista ei tule
sinåillään toteutumaan, vaan varmaan jotakin
niiden v?ililtä. Toimimalla itse aktiivisesti,
yhteistyökykyisesti, omaa etuamme valtion
ia maakunnan tasolla puolustaen sekä omaa
kotikaupunkiamme positiivisesti markkinoiden,
me voimme kuitenkin viedä kehitystä vahvasti
kasvavan Vammalan suuntaan. Tehdään sen
puolesta töitä.

Vahvan kas\runVammala
f Tammalan väkiluku
V taantyi kasvuun vuon-

na 2006. Kasvua kiihdytettiin
r,uonna 2008 asuntomessuil-
la, jonka seurauksena Ano-
lankallio rakentui nopeasti.
Samalla Vammala löi itsensä
läpi pirkanmaalaisten lapsi-
perheiden asuinpaikkavaih-
toehtona ja uusia omako-
titaloalueita on rakentunut
Kukkuriin, Kärppälään, Kark-
kuun ja Häijään tien varteen.
Myös haja-asutusalueraken-
taminen on vilkastunut.

Vammalan kaupungin
pohjoispuoli on myös löy-
tänyt uuden kukoistuksensa

asuinalueena. Pappilanran-
ta on loppuunrakennettu,
samoin Ystär,yydenpuiston
ympäristö. Uusia kerrosta-
loja on noussut lähelle rau-
tatieasemaa. Niihin muuttaa
Tampereella työssäkäyviä,
joita uusi kiskobussi kuljet-
taa perinteisten junien li-
säksi.

Nopean väestökasvun
myötä kauppaliikeillä me-
nee entistä paremmin, pel-
ko Nokian uusien liikkeiden
näivettävästä vaikutuksesta
on takana. Parhaat teolli-
suusyrityksemme ovat edel-
leen perheomisteisia. Niiden

liikevaihto kasvaa, tekninen
osaaminen kehittyy ja ali-
hankintaverkko laajenee.
Oma ammattikoulu koulut-
taa yrityksiin hyviä työnteki-
jöitä ja työvoimapulaan on
saatu apua myös ulkomail-
ta.

Hyrkin sairaalan ympä-
ristöön on rakentunut lii-
ketiloja. Hyrkin tehtävät
ovat siirtyneet aluesairaalan
yhteyteen rakennettuun
uudisrakennukseen. Sai-
raalassa synnytykset jatku-
vat osaavan lääkärikunnan
johdolla. Päivystysalue on
laajentunut Huittisiin asti ja

entistä isompi Saspe tekee

hy'vää yhteistyötä aluesai-
raalan kanssa. Poliisin oma
toimipiste Vammalassa on
säilynyt itsenäisenä ja seutu
pysynyt turvallisena.

Ellivuoren ympäristöön on

noussut kymmeniä mökkejä
vuosittain ja se on palannut
entiseen kukoistukseensa.
Kaupunkiin on myös saatu

uimahalli ja uusi jäteveden-

puhdistamo. Molemmat oi-
keastaan kerralla, sillä Tam-
pereen seudun kuntien kiista
jätevedenpuhdistamon sijoi-
tuspaikasta meni niin kovak-
si, että lopulta koko Pirkan-

PysähtynytVammala
\ Iammalan väestö kääntyi
V kururrn vuonna 2006,

mutta kasvu jäi tilapäisek-
si. Huonon taloustilanteen
vuoksi ja heikon riskinotto-
kyvyn takia asuntomessuis-
rakaan ei tullut mitään ja
omakotirakentaminen muu-
tenkin hidastui Pirkanmaan
korkeasuhdanteen vaihtues-
sa lamaan. Anolankallio tuli
lopulta tä)'teen, mutta Kuk-
kuri on edelleen valitusten
takia jumissa.

Kärppälään ei ollut roh-
keutta investoida, Karkusta
ei saatu hankittua sopivaa
maata. Häijään tien tuntu-
maan on rakentunut jonkin
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verran omakotitaloja, mutta
Vammala ja Mouhijärvi eivät
ole löytäneet yhteistä säveltä
alueen kehittämiseksi.

Vammalan pohjoispuoli
elää "ruususen unta". Uu-
det kaavoitetut alueet eivät
ole rakentuneet ja palve-
lutarjonta ei myöskään ole
kehittynyt. Junavuoroja
Tampereelle on vähennetty
ja junaliikenteen merkitys
pienentynyt. Kiskobussista
ei ole tietoakaan.

Väkimäärän pysyessä enti-
sellään kauppa ei ole kehit-
tynyt ja yhä useampi ostos
tehdään Tampereen seudul-
ta. Lama on koetellut myös

teollisia yrityksiä ja osa niis-
tä on myyty kansainvälisille
konserneille, jotka eivät ole
panostaneet tuotekehityk-
seen Vammalassa. Ammat-
tikoulu on osa Pirkanmaan
konsernia ja siellä on linjoja
ja opiskelupaikkoja vähen-
netty, minkä vuoksi menes-
ty'villä teollisuusyrityksillä
on työvoimapula.

Hyrkin toiminta siirrettiin
Pitkänniemen yhteyteen
vuonna 201i. Hyrkkiä on
yritetty markkinoida siitä
asti, mutta lama on hiljentä-
nyt liikerakentamista. Alue-
sairaalasta on synnytykset
siirretty Tampereelle lääkä-

ripulan vuoksi ja päi4ustystä
pidetään pystyssä vain oman
seutukunnan voimin. Oma
kihlakunta menetettiin 2008

la poliisin pääpaikaksi tuli
Tampere. Poliisin toiminta
keskittyy muualta johdet-
tuun partiointiin, mikä vie-
läkin arveluttaa ihmisiä. Uu-
det poliisit eivät enää muuta
Vammalaan.

Ellir,rroren alueen rakentu-
minen hiipui laman myötä.
Hotelli on lievässä kasvussa,

mutta kulta-aikaa vieläkin
odotetaan. Vammalan ja

Suodenniemen kuntaliitos
ei ole saanut jatkoa, eikä
siten ole saatu myöskään
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Arto Satonen
kansanedustaja

maan laitos raker.rnettiin
Vammalaan. Tämä (uli niin
paljon halvernmaksi kuin
oma laitos, että siitä säästy-

rreillä rahoilla sekä kunta-
liitosporkkanoilla ja valtion
tuella tehtiin uimahalli.

Mouhijärvi ja Lavia liit-
tyivät Vamrnalaan vuonna
2010 ja porkkanarahoilla on
edesautettu erityisesti Häi-
jään nopeaa kasvua asuin-
paikkana ja kauppakeskuk-
sena. Parasta aikaa keskustel-
laan liitoksesta Äetsän kanssa
ja nyt se näyttää toteutuvan.

VaLePa sai takaisin rrraa-

ilmalle lähteneet maajouk-

kuepelaajansa ja voitti Suo-
men mestaruuden vuonna
2012. Mestaruutta juhlittiin
Sylväällä - mutta ei vanhassa
hallissa, vaan laajentuneessa
ja uudenaikaisessa hallissa,
jossa vietettiin myös vuoden
2012 ensirnn.räiset uudistu-
neet Vanhan kirjallisuuden
päivät.

Nyt vuonna 20i5 meitä
vammalalaisia on 24500 ja
kasl.u on nopeaa.

kehittämiseen tarpeellisia
porkkanarahoja. Vammalan
oma uusi jätevedenpuhdis-
tamo vei investointirahat ja

uimahalli on edelleen raken-
tamatta. Nyt se on surrnni-
telmar,r-r odella 2OI7 .

Uusia kuntaliitosneuvot-
teluja liitoksista on taas tar-
koitus käydä vuoden 2016
kur.rnallisvaalien jälkeen,
mutta usko on jo hiipunut
kaikilla. Erimielisten kuntien
näkemykset haittaava( myös
Saspen toimintaa, vaikka se

perustehtäväänsä hyvin hoi-
taakin.

VaLePa on joutunut otta-
maan vauhtia ykkössarjasta

KOTISEUTU W]ONNA 2O2O

ja parhaat pelaajat lähteneet
n.ruihin seuroihin. Vamma-
lan seudun taloudellisen
taantumisen myötä hiipuivat
myös mahdollisuudet pelata
liigaa huipputasolla. Sylvää

on yhä paikallaan muuttu-
mattomana ja kirjapäiviä
pidetään entiseen tapaan,
edelleer.r keskustellaan siitä
pitäisikö niiden uudistua.

Nyt vuonna 2015 meitä
vammalalaisia on l6 800 ja
väestömäärä pys1,y ennal-
laan.
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\T Iaikka vr-rosi 2020 tuntuu

V uurrin kaukaiselta, on
suhteellisen helppoa ennus-
taa, miltä maailma näyttää
noin l5 vuoden kuluttua.

Internetin kehitys viimei-
sen 10 '"rroden aikana on suu-

rin mullistus sitten teollisen
murroksen jälkeen. Olemme
tiellä joka johtaa yhteiskun-
taan, jossa tietointensiiviset
tuotteet ja palvelut tuotetaan
ja jaetaan digitaalisesti tieto-
verkkojen kautta.

Mitä tämä tarkoittaa sitten
Tyrväällä? Jokaisella kadun-
kulkijalla on jonkin r)ryppi-
nen päätelaite taskussaan,
jolla voi kytkeytyä maail-
manlaajuiseen digitaaliseen
verkkoon. Laitteessa ei vält-
tämättä ole akkua vaan pieni
polttokenno, joka toimii esi-

merkiksi vedyllä. Olohuo-
neissa on viihdekeskukset
ja autoissa on päätelaitteet,
joilla olemme linkittyneet
globaaliin verkkoon. Tämä
kaikki on jo ennustettu ja
allakoitu tulevaisuuden tek-
nologiakarttoihin eikä tule
mullistamaan elämäämme
kertaheitolla vaan muutok-
set hiipivät pikkuhiljaa arki-
päiväämme.

Murros
palveluissa

Seutumme osalta olisi
oleellisempaa pohtia, miten
meneillään oleva murros
vaikuttaa työpaikkoihin ja
yrittämiseen. Kun kaikki yk-
kösiksi ja nolliksi koodatta-
vissa olevat palvelut ja tuot-
teet siirtyvät verkkoon, niin

Sastamalan Joulu 2006

palvelimista ja päätelait-
teista sekä niitä yhdistävistä
tietoverkoista tulee yhteis-
kunnalle merkittävä tuotan-
tokoneisto la jakelutie.

Murroksen huonoja uutisia
on, että se hävittää runsaasti
työpaikkoj a juuri palvelusek-

torilta, jossa niitä yhteiskun-
nassamme on kaikkein eni-
ten. Hyvä uutinen on, että
suuret tuottavuushypyt asi-

akkaiden saadessa tuotteen-
sa ja palvelunsa edullisem-
min, nopeammin ja tehok-
kaammin luovat runsaasti
uutta vaurautta ja tilaa uu-
dentasoisille työpaikoille.

Ennakointi
on våilttåimätöntä

Kirjoittamani lausahdus,
että on helppoa ennustaa
l'rroteen 2020, perustuu sii-
hen olettamukseen, että niin
lyhyessä ajassa ei tapahdu
mitään mullistavaa, josta ei

olisi jo heikkoja signaaleja
ja oletusarvoja tutkimus-
sektorilta. Mark TWain on
sanonut jotakin siihen suun-
taan, että ei ole niin tärkeää,
kuinka paljon emme tiedä
vaan tärkeämpää on, kuinka
väärässä olemme siinä, mitä
luulemme tietävämme.

Kun Tekes ja Suomen
Akatemia kutsuivat joukon
maan ykkösaivoja pohti-
maan tieteen, teknologian
ja yhteiskunnan näkymiä,
syntyi raportti Finnsight
2015. Vastaavantlryppisiä
visiointeja on tehty mm. Ja-

panissa, Britanniassa, USA:

ssa, Saksassa, ja Ranskassa.

Niihin tutustumalla pääsee

kyllä kiinni siihen, mikä to-
dennäköisesti teknisen ke-
hityksen osalta on vuonna
2020 mahdollista. Suomalai-
sille olisi tärkeää osata tehdä
juuri nyt oikeita valintoja,
mihin tutkimus- ja tuoteke-
hityspanoksia sijoitetaan,

jotta oltaisiin aloissa kiinni
kasvavassa busineksessa.

Toimintaympäristömme
muuttuu. Tavarat, pääomat,

ihmiset, arvot, ideat ja kult-
tuurit liikkuvat yli rajojen.
Myös riippuvuutemme,
vuorovaikutuksemme ja yh-

teistyömme yli rajojen kiih-

Ry. Kansainvälistyminen on

uudella tasolla vuonna 2020.

Globaali työnjaon muutos
vanhojen teollisuusvalti-
oiden ja uusien nousevien

talouksien kesken tuo meil-
le suuren erikoistumisen,
osaamisen ja kustannuste-
hokkuuden haasteen..

2050

15 vuotta on lyhyt aika pit-
käjän teisessä keh i rysryössä.

Läpimurtoja, jotka tuovat
uusia innovaatioita kansa-
laisten ja kuluttajien ulot-
tuville, tapahtuu koko ajan.

Innovaatiot näkyvät kansa-

laisille kuitenkin enemmän
tuoteparannuksina kuin
uusina tuotteina. Kehitys-
kulkua on helpompi tar-
kastella taaksepäin, jolloin
huomataan, että jokaisen

eteenpäin tapahtuvan harp-
pauksen takana on pidempi
kehitysprosessi. Olisi huo-
mattavasti haastavampaa
ennustaa vuoteen 2050.

Lääketieteen kehitys kos-
kettaa meitä kaikkia. Japa-
nilaiset ovat ennustaneet,
että vuonna 2029 on keksitty
lääke Alzheimerin tautiin ja
\uonna 2026 veritestauksel-
la voidaan tunnistaa kaikki
syöpäsairaudet ajoissa.
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Luonnonkatastrofit ovat
pistäneet vauhtia tutkimuk-
seen.Vuonna 2030 pystytään
ennustamaan ajoissa maan-
järistysten sijainti, kesto ja
voimakkuus yli 7 richterin
järistyksille.

Edellä on esimerkkejä siitä,
mitä kehityksen kiihtyvä
sykli tuo tullessaan. Tut-
kimusta ja tuotekehitystä
tehdään laajalla rintamalla,
ja tieto välittyT salamanno-
peasti verkkojen kautta. Ei
ihme, että nykyään emme
pysy enää ajan tasalla siinä,
mitä nylcy.tekniikka mahdol -

listaa. On mahdotonta olla
joka alan asiantuntija.niin
kuin Leonardo daVinci aika-
naan. Leonardo luonnosteli
jo 1500-luvun taitteessa he-
likoptereita, sukellusvenei-
tä ja panssarivaunuja, jotka
ovat tuoneet työpaikkoja
meille Vammalaan lähes 500

vuotta myöhemmin.
Iukka Kaartoluoma

Kirjoittaja on Vamma-
lan seudun Yrityspalue-
lu Oy:n toimitusjohtaja.
Yrityspaluelu on neljän
lähikunnan perustanxa
ja sen tehtäuänä on seu-
tukuntamme elinkeino-
to imin nan kehittömine n.

Kirj o ituks essaan Kaarto -

luo ma p o htii me neillään
o leuan murr oks e n uaiku -

tulcsia tyruäiikiisittäin j a
globaalisti.
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Uusi levy- ja hitsaushalli valmistuiVammalan ammattikoulun alueelle tänä syksynä.

Camilla-
koulutusverko sto sta Metallialan
koulutus - jap alvelukeskukseen
fuhlapuheista on edetty käytännön yhteistyöhön Vammalan seudulla.
Kaksi\rmmentä metallialan yritystä, ammattikoulu, Yrityspalvelu Oy
ja työvoimatoimisto toteuttavat merkittävän metallialan palvelu- ja
koulutuskeskuksen.

MiJirä:ri:ffffi:;
yritykset yhteistyössä kou-
lutuskuntayhtymän kanssa
ryhtyivät suunnittelemaan
uuden teknologian osaajien
koulutuksen tehostamista
ja toimenpiteitä osaavan
työvoiman takaamiseksi
seudulla. Syntyi ajatus yh-
teistyöhankkeesta, jossa yh-
distettäisiin TE -keskuksen
tukirahoituksella pirkan-
maalaisten oppilaitosten ja
yritysten voimia tehokkaan
ja viimeisintä teknologiaa
hyödyntävän koulutustoi-
minnan aikaansaamiseksi.

Tästä yhteistyökuviosta
tuloksena oli hankkeen tam-
perelaistuminen ja toimin-
nan painopisteen karkaami -

nen Tampereelle. Kyseistä
tilannetta osattiin odottaa
ja siksi Vammalassa päätet-
tiin lähteä hakemaan aivan

omaa hanketta, joka myös
saatiin ja nimettiin Camilla
- koulutusverko stoksi.

Camillaon
jatkoa ammatilliselle
peruskoulutukselle

Hanke käynnistyi täyteen
toimintaansa alkusyksyl-
lä 2003. Kuluneena aikana
verkoston toimintaperiaa-
te on muokkaantunut ja
laajentunut alkuperäisestä
ajatuksestaan melko paljon.
Toiminnan ytimenä on kui-
tenkin alusta asti ollut eri-
laisten metallialan osaami-
seen liittyvien koulutusten
j ärj estäminen j äsenyritysten
tarpeiden mukaan.

Verkoston tarkoituksena
ei ole kilpailla paikallisen
ammatillisen oppilaitoksen
kanssa koulutuksen järjes-
tämisestä, vaan päinvastoin

toimia yhteistyökumppani-
na hyödyntäen ao. oppilai-
toksen koulutustarjontaa,
tiloja ja laitteita. Voidaan
sanoa, että Camilla jatkaa

siitä, mihin ammatillinen
peruskoulutus päät$y. Toi-
sin sanoen koulutettavat
henkilöt ovat yrityksissä toi-
mivia ammattilaisia tai am-
mattilaisiksi kehittymässä
olevia alan osaajia.

Tavoitteena on koulutuk-
sen sekä muun verkostotoi-
minnan keinoin vahvistaa

1'ritysten kilpailukykyä ja ke-
hittymistä mm. teknologian
suomien mahdollisuuksien
hyöd1mtämisessä.

Camillan kautta on seu-
dulle muodostunut ehkä
lähes ainutlaatuinen yhteis-
työ Vammalan Seudun Yri-
tyspalvelu Oy:n, Vammalan
seudun työvoimatoimiston,
Vammalan seudun amma-
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Kirjoittaja Pasi Rännäli ja cnc-sorvi.

tillisen koulutuksen kun-
tayhtymän sekä verkostoon
kuuluvien 20 metalliyrityk-
sen välille.

Tälle toimivalle yhteistyöl-
le pohjautuvat myös kaksi
merkittävää investointihan-

ketta, joiden kautta em. ta-
voitteita pyritään saavutta-
maan entistä paremmin.

Uusi levy-ja hitsaushalli,
robotti ja cnc-sorvi

Yhteistyössä päärettiin läh-
teä rakentamaan ns. Metal-
lialan koulutus- ja palvelu-

keskusta, jonka fyysinen toi-
mintaympäristö sijoittuisi
Vammalan ammattikoulur.r
tiloihin. Laitehankintoihin
haettiin ja saatiin TE -kes-
kukselta toimintayn.rpäris-
tötukea, jonka edellytykse-
nä oli myös yksityiser.r ra-
hoitusosuuden löylyrn i nerr
verkoston yrityksiltä. Lisäksi

seudLln kuntien rnyrintei-
sellä päätökse llii rvlrtlr ttiirr
rakentanraan koulutuskrrn-
tirylrtyrrriille rrrrtta levv- jir

hitsaLrshallia sekä saneeraa-

maan nretalliosaston van-
hoja tiloja.

Näiden toimien tuloksena
em. levy- ja l.ritsaushalli val-

rrristrri lärrä syksyrrä, sarrriri-

serr hallirr lattialle hankittiirr
hitsausrobotti käsittelylait-
teineen ja koneisttrsl.ralliin
l.rankittiin ns. tankonraka-
siinilla vanlstettu uroniak-
selinen CNC -sorvi.

Hankitut laitteet ovat yh-
teiskäyliissii jn rriille orr ni-
rnet ty vastuu- /pääkäyttäjåit.

Kun hankeral'roitukset
jossakin vaiheessa päätty-
vät, or-r tavoitteena se, että
tavalla tai toisella kclulu-
tus- ja palvelukeskus jatkaa

Camillan toirnintaa ja rle-
talliirlarr yritysten toinrirr-
tfledellytysterr kelr i t tärnistii
seutukurlnalla.

Carr.rillasta puhuttaessa
ernme muuten enäii puhu
koulutusverkostosta, vaan
yritysverkostosta.

Terveisin
Pasi Rännäli

proiekripäällikkö

KOTISEUTU W]ONNA 2O2O

Tietokonetekniikan merkitys kasvaa vauhdilla metallien työstössä. Tällöin työntekijiin työn luonne
muuttuu vuosien saatossa tämän päivän teknisen toirnihenkilön työksi. Kuvassa asennusvaiheessa
oleva hitsausrobotti.
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Vammalan suurimmat
ritvkset ju tul evaisuus
Teimme lq.rynmenelle Vammalan suurimmalle yritykselle joukon visaisia
kysymyksiä koskien yritysten tulevaisuutta ja toiminnan edellytyksiäVammalassa.
Koska näiden yritysten toiminnoista valittömästi tai välillisesti tuhannet
seutukuntamme ihmiset saavat toimeentulonsa ja vaikutukset ulottuvat koko
Vammalaan, ovat vastaukset meille kaikille tärkeitä.

Teknikum-Yhtiöt Oy

Toimitusj ohtaj a, teollisuus -

neuvos Kalevi Vuorisalo.
Yrityksen liikevaihto on

n. 4l mili. euroa, jostaVam-
malan osuus 26 milj. euroa.
Tuotteet ovat tekniset kumi-
ja muovituotteet. Henkilös-
töä on 350, iostaVammalas-
sa 200.Viennin osuusVam-
malasta n.40 %, päåimarkki-
na-alueena EU ia Venäiä.

Kysymys I

Tulevaisuuden ennusta-
minen jo lähivuosillekin
on tämän hetkisessä maa-
ilmantilanteessa vaikeaa,
saati sitten vuoteen 2020.
Kuitenkin, uskon, että tu-
levaisuudessakin edelleen
valmistetaan teknisiä kumi-
tuotteita Vammalassa, mut-

Kalevi Vuorisalo.

ta varmasti teknisesti entistä
vaativampia. Suunnittelun
ja erityisosaamisen vaati-
mus kasvaa kaiken aikaa.

Kysymys 2

Tuotantotilojen laajennus-
suunnitelmia Vammalaan ei

ole tällä hetkellä olemassa.
Olemme juuri saaneet Äet-
sän kunnan kanssa valmiiksi
Kumijalosteen laaiennuk-
sen, johon siirtyi syksyn
aikana tuotantoa (Pucast)

Vammalasta. Tällä hetkel-
lä meillä on vapaata tilaa
Vammalan tehtaalla, joskin
sen soveltuvuus raskaaseen
tuotantoon on kehnoa. Tar-
kastelemme parhaillaan,
mitä globaalit asiakkaam-
me edellyttävät meiltä tuo-
tannon suhteen ja pyrimme
sopeutumaan niihin vaati-
muksiin. Osaamisen lisää-
minen ja vahvistaminen on
lähiajan suuria haasteita.

Kysgnys 3

Koska olemme suurelta osin
sopimusvalmistaja- / alihan-
kintayritys, tulee meidän

elää asiakkaidemme tarpei-
den mukaisesti, myös tuot-
teiden hinnoittelun suh-
teen. Tämä asettaa meille
korkean kustannustasorr
maan yrityksenä erityisiä
vaatimuksia tuottavuuden
suhteen, jotta voisimme
olla riittävän kilpailukykyi-
siä. Tämä saattaa edellyttää
meiltä reagointia myös val-
mistuspaikkojen suhteen

- myös siksi, että asiakkai-
den omat toimet vaikuttavat
meihin.

Raaka-aineiden ja energi-
an hintojen kehitys on lähi-
aikojen suuri huolenaihe.

Kysymys 4

Vammalalla on näennäises-
ti Iogistisesti hyvä sijainti,
mutta käytännössä Tam-
pere on elinkeinoelämän



Nåiitä kysyttiin:
Minkåilaisena näette yrityksen tilanteen vuonna 2020?

Onko teillä laajennussuunnitelmiaVammalaan ja
voitteko kertoa niistä tarkemmin?
Yrityksen tulevaisuuden pahimmat uhkakuvat?
Vammalan vahvuudet ja heikkoudet yrityksen
menesbrrnisen kannalta?

5. Mikä merkitys Vammalan ammattilukiolla on jatkossa

henkilöstöhankinnan kannalta?
6. Uika olisi yrityksen toimintaa ajatellen tärkein

kunnallinen päätös Vammalassa?

keskuksena ).rynpäristöineen
huomattavan vetovoimai-
nen ja tukee siten huonosti
Vammalan yrityselämän
monipuolista kehittymis-
tä, uudistumista ja kaslrra

- myöskin koulutetun hen-
kilöstön muuttohalukkuut-
ta paikkakunnalle. Suhteel-
lisen kapea yrityspohja, ja
sen laajentamisen jarrutta-
minen valituksin jne. pitää
työns aantimahdollisuuksia
suppeana.

Meidän kuitenkin alhaiset
tonttien ja omakotiasunto-
jen hinnat auttanevat vä-
estöpohjan kasmssa, mikä
pitkässä pelissä muodostuu
myös yritysl.en eduksi esi-
merkiksi työvoiman saata-
vuuden suhteen.

Meidän tulisi poisoppia
"silminnähtävästä sisään-
Iämpiämisestä" ja helpottaa
siten muuttajien sopeutu-
mista paikkakunnalle.

Kysymys 5

Usein ihminen pyrkii takai-
sin synnyinsijoilleen, kotiin.
Kun luomme hyvät edelly-
tykset kasvavan osaamista-
son edellyttämille erilaisille
ja monipuolisille koulutus-
muodoille, luomme hyvän
pohjan jatko-opinnoille ja
valmiuksille palata ammat-
titaitoisena kotipaikkakun-
tansa yrityselämän käyt-
töön.

Käytännön osaamista voi
opiskelun edetessä kehittää
yrityksissä ja Iuoda pohjan
tulevaisuuden työpaikalle.
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Kysymys 6

Kunnallisin päätöksin yksin
ei yrityksiä houkutella tai
saada pidettyä paikkakun-
nalla, mutta toki tonttipoli-
tiikalla, Vammalan Seudun
Yrityspalvelun tlyppisillä
palveluilla ja vastaavilla toi-
milla luodaan hyvää pohjaa.
Keskusta-alueen vireänä py-

syminen ja h1vä palvelutaso
auttaa paikkakunnalla viih-
tymistä ja työvoiman saa-

tavuutta paikkakunnalta.
Työvoiman saatavuus tulee
olemaan Vammalassakin
avainkysymyksiä jo lähitu-
levaisuudessa.

1.
2.

Vammalan
Vaneritehdas Oy

Toimitusjohtaja Pasi Lah-
tinen.

Yrityksen liikevaihto
Vammalassa on 20 mili. eu-
roa. Päätuotteena on koivu-
vaneri. Henkilöstöä on 160.

Viennin osuus on n.85 % lä-
hinnä Eurooppaan.

Kysymys I

Liian kaukainen ajankohta
ennustettavaksi. Toiminta
jatkunee saman kaltaisena,
mutta tehokkaampana ja
laajempana.

Kysymys 2

Laajennukset mahdollisia
jos kilpailukyky riittää.

Kysymys3

Kysymys 4

Vahvuuksina hywä sijainti,
kohtalaiset liikenneyhteydet
ja kaupungin myönteinen
asenne liiketoimintaan.

Pasi Lahtinen.

Kysymys 5

Vaikutusta kaupungin elin-
voimaisuuteen? Ei suoria
vaikutuksia henkilöstöhan-
kintaan.

Kysymys 6

Päätöstarpeita tulee ja me-
nee. Tärkeätä on kyky pe-

rusteltuihin ja nopeisiin
päätöksiin.

3.
4.
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PatriaWeapon
Systems Oy

suurimmat yritykset...
1.
2.

Liiketoimintajohtaja f armo
Puputti.

Yrityksen liikevaihto on
n. 5O milj. euroa. Päätuot-
teet ovat AMOS ja Nemo-
kranaatinheitinj åirjestel-
mät, asejärjestelmäinteg-
rointi, raskaiden aseiden
huoltopalvelut, kranaatin-
heitin- ja tykistöampuma-
tarvikkeet. Henkilöstöä on
177 Vammalassa ia kolme
Vihtavuoressa. Nykyiset
hankkeet ovat pääasiassa
kotimaahan. Uusien hank-
keiden painopiste on vien-
timarkkinoilla.

Kysymys I

Patria Weapon Systems on

kasvanut maailman johta-
vaksi kranaatinheitinj ärjes-
telmien toimittajaksi. Yri-
tyksellämme on osaava ja
innostunut henkilöstö, joka
on ylpeä omasta työstään.

Toiminnan kulmakivinä
ovat asiakastarpeen ym-
märtäminen, kyky toimittaa
kokonaisjärjestelmiä, syväl-
linen korkean teknologian
osaaminen omilla erikois-
alueilla ja verkottunut toi-
mintatapa.

Kysymys 2

Laajentumisen vauhti mää-
räytyy Loiminnan kaswn ja
kehitt).ryni s e n kautta.

Tavoitteenamme on toi-
mia joustavasti ja kasvaa
vientimarkkinoiden kaslun
kautta.

Nåiitä kysyttiin:
Minkdlaisena näette yrityksen tilanteen lu onna 2020?

Onko teillä laajennussuunnitelmiaVammalaan ja
voitteko kertoa niistä tarkemmin?

3. Yrityksen tulevaisuuden pahimmat uhkakuvat?
4. Vammalan vahvuudet ja heikkoudet yrityksen

menesbrmisen kannalta?
5. tUika merkitysVammalan ammattilukiolla on jatkossa

henkilöstöhankinnan kannalta?
6. Mikä olisi yrityksen toimintaa ajatellen tärkein

kunnallinen päätös Vammalassa?

Kysymys 3

Uhkien sijasta puhuisin
mieluummin haasteista.

Painopisteen siirtyminen
vientimarkkinoille ja koko-
naisj ärjestelmätoimittajaksi
vaatii paljon uutta osaamis-
ta, uusia toimintatapoja ja
entistä huomattavasti no-
peampaa reagointia ja jous-
tavuutta.

Haasteena on uuden op-
piminen sekä yksilön että
koko yrityksen tasolla. Toi-
mintaympäristön muutos
asettaa omat haasteensa
kannattar,.uuden ylläpidolle
ja edelleen kehittämiselle.

Kysymys4

Vammala tarjoaa hyvän ym-
päristön yritykselle kasvaa
ja kehittyä.

Tampereen seudun lähei-
slys ja myönteinen yritysil-
mapiiri mahdollistaa yrityk-
sen kehittämisen liiketoi-
minnan tarpeista lähtien.

Laajemman talousalueen
tuki luo mahdollisuudet
osaavan henkilöstön rekry-
tointiin.

Toimiva yhteistyö Vam-
malan kaupungin kanssa
mahdollistaa pitkäjänteisen
suunnittelun.

Vammala elinympäristö-
nä tarjoaa myös hyvät puit-
teet asua ja elää.

Kysymys 5

Monipuolinen koulutus tar-
joaa hyvät eväät työelämäs-

Jarmo Puputti.

s ä menestyrniseen. Ko ulussa

luodaan pohja elinikäiselle
oppimiselle.

Koulutuksen tärkein teh-
tävä on luoda valmiuksia
ympäristön jäsentämiseen
ja uusien tietojen ja taitojen
omaksumiseen sekä antaa
edellytykset tietojen sovel-
tamiseen käytäntöön.

Yrityksen tärkein voima-
vara on osaava ja innostu-
nut henkilöstö.

Uskon ammattilukion
omalta osaltaan kannusta-
van nuoria uusien taitojen
hankkimiseen.

Tätä kautta myös yritys-
ten toimintaympäristö seu-

tukunnalla kehittyy pitkällä
jänteellä.

Kysymys 6

Kaikki seutukunnan hou-
kuttelevuutta lisäävät toi-
menpiteet ovat positiivisia
kaikille alueella toimiville
yrityksille.
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Komas Oy
Vammalan tehtaat

Liiketoimintaiohtaja Esko
Kranni.

Koko yrityksen liikevaih-
to on 95 milj. euroa. Yritys
toimii metalliteollisuu-
den sopimusvalmistajana.
Henkilöstöä Vammalassa
on 160, muualla Suomessa
työskentelee 300 henkilöä

ia Puolassa 450. Vienti ta-
pahtuu päämiesten mark-
kinoiden kautta ia vaihtelee
suuresti. Päiimarkkinat ovat
Suomi ja Keski-Eurooppa.

Kysymys I

Komas toimii kansainvälisil-
lä markkinoilla ja toimipis-
teitä on useassa maassa.

Pääasiakkaina ovat kan-
sainväliset yhtiöt, joilla it-
sellä on vahva markkinoin-
tiosaaminen.

Komas huolehtii asiakkai-
den toimeksiannosta myös
tuotteiden suunnittelusta ja
kustannustehokkaasta val-
mistusprosessista vastaten
jopa tuotteiden elinkaaren
vaatimista toimista.

Komas Oy:llä tulee ole-
maan merkittävä asema
valitsemillaan toimialueilla
luonna 2020.

Yhtiö tulee laajentamaan
toimintaansa merkittävästi,
Vammalan toimipisteen ke-
hityksen uskon seuraavan
tätä linjaa.

Kysymys 2

Komas Oy toiminnan laaje-
neminen Vammalassa ei ole
yksin Komas Oy:n suunnitel-
tavissa oleva asia, vaan siinä
pitää huomioida monien
sidosryhmien toimenpiteet.
Nyt asiasta ei ole muuta
kommentoitavaa. Paikalli-
sesti voidaan edesauttaa laa-
jenemisen mahdollisuuksia
huomioimalla myös teolli-
suuden tarpeet kunnallises-
sa päätöksenteossa.

Kysymys 3

Pahimpana uhkakuvana
voidaan nähdä työvoima-
pula, joka koettelee jo tällä
hetkellä Vammalan tehtaita

Kilpailukyqm menettämi-
nen, kustannusten nousu ja
riittämättömän tuotta\uuden
parantuminen saattaa jopa

aiheuttaa tuotteiden valmis-
tuksen siirtämisen ns. halvan
kustannusten maihin. Komas

Oy voi kuitenkin toimia myös
näissä maissa, kuten jo toi-
minta Puolassa osoittaa.

Kysymys 4

Vahwutena tällä hetkellä voi-
daan pitää ammattitaitoista

henkilöstöä ja nykyaikaisia
tuotantomenetelmiä valituil -

la toimialoilla. Heikkoutena
voidaan mainita Vammalan
tehtaiden osalta toimitilojerr
asettamat rajoitukset.

Kysyrnys 5

Ammattilukion kautta toivo-
taan Vammalan talousalu-
een nuorison saavan mah-
dollisuuden kouluttautua
metallialan ammatteihin ia
jatkavan mahdollisesti opin-
tojaan ylemmille kouluas-
teille. Tietenkin toivomme
mahdollisimman monen
heistä lopulla työllistyvdn
Vammalalaisissa yrityksissä.

Kysymys 6

Vammalan tulee huolehtia
kilpailukyvystään houktr-
tellakseen yrityksiä kehittii-
mään toimintaansaVamma-
lassa ja saadakseen yrityksen
työntekiiöitä asettumaan
Vammalaan asumaan.

Suunnittelutoimisto
Insar 0y

puh. 512 7200

$ggmäen Sbnditolrio
Torin laidassa

figg^äen 9,eipolml.
Nuutilankatu 2, Vammala, p. 03-51 2 3100
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suurimmat yritykset...

Vexve Oy

Toimitusjohtaj a f armo Nie-
minen.

Yrityksen liikevaihto on
23 milj.euroa. Päätuotteet
ovat Vexve pallo- ja läp-
päventtiilit sekä Vesiverto
huoneistokohtaiset veden-
mittauslaitteet. Henkilös-
töä on 100, josta 96 Vam-
malassa. Viennin osuus on
70 7o, vientimaita on n. 30,
joista suurimpina Venäjä,
Kiina, Ruotsi, Puola, Liet-
tua ia Tsekki.

Kysymys I

Tarkastelujakso on varsin
pitkä, mutta uskon että
Vexve on jatkanut kasvun ja
kehittymisen tiellä la on en-
tistä vahvempi tekijä venttii-
limarkkinoilla.

Kysymys 2

Viimeisten kolmen vuoden
aikana olemme investoineet
liikevaihtoomme nähden
varsin mittavasti Vamma-
laan ja tällä hetkellä uusia
isoja investointeja ei ole
suunnitelmissa, mutta kun
kasvun tiellä jatketaan tullee

Nåiitä kysyttiin:
l. Minkiilaisena näette yrityksen tilanteen vuonna2020?
2. Onko teillä laajennussuunnitelmia Vammalaan ja

voitteko kertoa niistä tarkemmin?
3. Yrityksen tulevaisuuden pahimmat uhkakuvat?
4. Vammalan vahvuudet ja heikkoudet 1'rityksen

menes{rmisen kannalta?
5. Mikä merkitys Vammalan ammattilukiolla on jatkossa

henkilöstöhankinnan kannalta?
6. Mikä olisi yrityksen toimintaa ajatellen tärkein

kunnallinen päätös Vammalassa?

myös tarve investointeihin
3-5 l'r.roden sisällä.

Kysymys 3

Ehdottomasti motivoitu-
neen ja ammattitaitoisen
työvoiman saanti.

Kysymys 4

Ajattelen asian niin, että
pääsääntöisesti yrityksen
pitää itse huolehtia menes-
tymisestään. Kaupungin
tehtävänä tulisi olla esimer-
kiksi riittävän tonttitilan
tarjoaminen mahdollisia
laajentumisia varten ja tämä
on meidän osaltamme tällä
hetkellä kunnossa.

Vammalan sijainti taval-
laan lähellä ja tavallaan kau-
kana Tampereesta on sekä

vahvuus että heikkous, toi-
vottavasti sitä pohdittaisiin
riittävästi ja osattaisiin hyö-
dyntää sen hyvät puolet.

Kysymys 5

Ammattilukiolla on erittäin
suuri merkitys osaavan hen-

kilöstön saamisessa pitkåillä

tiihtäimellä. Se on kuitenkin
vain yksi esimerkki mah-
dollisuuksista. Yritysten,
oppilaitosten, kaupungin
ja työvoimaviranomaisten
pitää jatkaa entistä ponnek-
kaammin yhteistyötä nuor-
ten mahdollisuuksille Vam-
malassa.

Ttillä hetkellä tärkein asia

on Vammalan ammattikou-
lun pysyminen itsenäisenä
seutukunnallamme.

Kysymys 6

En osaa sanoa yksittäistä
päätöstä, mutta ehdotto-
masti tärkein asia olisi löytää
Vammalaan sellaisia houku-
tustekijöitä, joilla nuoret per-
heet saadaan muuttamaan ja
pysymäänVammalassa.
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Lojer Oy

(ent.Vammalan Konepaja Oy)

Toimitusjohtaia Ville Lai-
ne.

Yrityksen liikevaihto on
f 6 mili. euroa. Päätuotteet
ovat sairaala- ja hoitosän-
gyt, leikkauspöydät, medi-
cal fitness-laitteet, hoito- ja
hierontapöydät sekä fysio-
terapiatarvikkeet. Henki-
löstöä on 150, joista puolet
Vammalassa.Viennin osuus
on 60 %.Tiirkeimmät vien-
timaat ovat Ruotsi, Venäiä,
Viro, Saksa, USA ia lapani.

Kysymys I

Lojer on kehittynyt merkit-
täväksi eurooppalaiseksi
terveydenhuollon ja hyvin-
vointituotteiden brändiksi,
ja yhtiö on kansainvälisty-
nyt voimakkaasti. Väestön
ikääntyessä yksityistalouk-
sista on tullut merkittävä
asiakasryhmä, sillä yhtiön
valmistamilla apuvälineillä,
kuten hoitosäng1t, voidaan
pidentää esimerkiksi van-
husten kotonaoloa useilla
vuosilla.

Kysymys 2

Laajenemissuunnitelmia ei

tällä hetkellä ole, sillä teh-
taallamme on hyvin kapa-
siteettia vollymien kasvat-
tamiseen.

Kysymys 3

Toimialallamme on ra-
kennemuutos meneillään,
sillä isot kansainväliset si-
joitusyhtiöt näkevär niin
terveydenhuollon palvelut
kuin laitevalmistuksenkin
kiinnostavana kohteena.
Alan konsolidoituminen ja
lyhyen tähtäimen voittojen
tavoittelu voi johtaa alalla
halpatuotannon lisäänty-
miseen ja tuotelaadun sekä

turvallisuuden heikentymi-
seen tuotteissa, joiden pitäi-
si kestää 15-20 \,uotta. Iulki-
sen sektorin hankintapää-
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töksissä kiinnitetään liian
vähän huomiota tuotteiden
elinkaarikustannuksiin, ja
valitettavan usein tehdään
päätöksiä pelkkään hankin-
tahetken hintaan perustuen.
Lojer haluaa panostaa jat-
kossakin Suomalaiseen
osaamiseen ja korkealaatui-
siin tuotteisiin.

Kysymys 4

Vahvuuksia ovat hyvä maan-
tieteellinen sijainti, ja vahva
teollinen yrityskulttuuri.
Kaupungin päättäjien ja

yrityselämän suhteet ovat
h1vät ja kommunikaatio toi-
mii. Pidän vahwutena myös
Vammalan Seudun Yritys-
palvelun sekä Työvoimatoi-
miston aktiivista otetta yri-
tysten toimintaedellytysten
kehittämisessä.

Henkilöstön saatavuus
etenkin metalliteollisuuteen
on haasteellista, olipa kyse
sitten minkä alan osaajista

t

Ville Laine,

tahansa. Kumppanuuksia
etenkin yrityspalveluissa
on usein haettava Tampere-
Helsinki -akselilta, sillä pal-
veluiden paikallinen saata-
\,'uus on heikko tai kilpailun
rajallisuuden takia niiden
kustannukset ovat liian kor-
keita.

Kysymys 5

Tämä on erinomainen asia
niin nuorten kuin yritysten-
kin kannalta. Isoa päätöstä
tulevaisuudesta ei tarvitse
tehdä vielä teini-ikäisenä,
ja päät1ypä nuori sitten am-
matilliseen tai korkeakou-
lutukseen, antaa ammatti-
lukio erinomaisen pohjan.
Esimerkiksi insinöörikou-
lutukseen tähtääville arn-
mattilukio on mielestäni
parempi vaihtoehto kuin
tavallinen lukio.

Kysymys 6

Päättäminen sellaisista
Vammalan tunnettuutta ja
asumisen houkuttelevuut-
ta lisäävistä toimenpiteistä,
joilla kaupunkiin saadaan
Pirkanmaalta, ja kauem-
paakin osaavaa henkilöstöä
yritysten tarpeisiin.
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Nätä kysyttiin:
l. Minkilaisena näette yrityksen tilanteen vuo nna2020?
2. Onko teillä laajennussuunnitelmiaVammalaan ja

voitteko kertoa niistä tarkemmin?
3. Yrityksen tulevaisuuden pahimmat uhkakuvat?
4. Vammalan vahvuudet ja heikkoudet yrityksen

menest]'rnisen kannalta?
5. Mikä merkitysVammalan ammattilukiolla on jatkossa

henkilöstöhankinnan kannalta?
6. Mikä olisi yrityksen toimintaa ajatellen tärkein

kunnallinen päätös Vammalassa?

ThermiSol Ov
J

Toimitusjohtaja Urpo SaI-
minen.

Yrityksen liikevaihto on
36 milj. euroa. Päätuot-
teet ovat EPS-lattia-, rou-
ta-, katto- ja seinäeristeet,
ovieristeet ja ponttoonit,
Sandwich-elementit sei-
niin, kattoihin ja sanee-
raukseen. Henkilöstöä on
lO0, josta Vammalassa 70.
Viennin osuus on lO Vo lä-
hinnä Skandinaviaan, Bal-
tiaan jaVenäjiille.

Kysgnys 1

On edelleen alansa selvä
markkinajohtaja Suomessa.
Toiminta laajentunut uusil-
le, rakentamiseen läheisesti
liitryille alueille.

Kysymys 2

Suunnitelmia ja ajatuksia
Iaajentumisen suhteen on
paljon. Valitettavasti sekä
tontti että tuotantotilat ovat
käymässä ahtaaksi Vamma-
lassa. Onkin todennäköistä,
että seuraavat merkittäväm-
mät investoinnit joudutaan
tekemään ThermiSolin

muille sij aintipaikkakunnil-
le, Nurmijärvelle, Pietarsaa-
reen ja Rovaniemelle.

Kysyrnys 3

Ympäristölupaehtojen ki-
ristäminen, joka johtaisi
automaattisesti toiminnan
pääosan siirtymiseen muille
paikkakunnille.

Kysymys 4

Vahvat perinteet paikkakun-
nalla, Vammalan kaupungin
positiivinen suhtautuminen
yritystoimintaan. Heikkou-
tena hieman syrjäinen si-
jainti koko Suomea ajatellen
ja vaikeus saada koulutettua
henkilökuntaa. Ilman Tam-
pereen läheistä sijaintia ti-
lanne olisi täysin toivoton.

Kysymys 5

Varmasti positiivinen.

Kysymys 6

Kannaltamme tärkeämpää
kuin yksittäiset päätökset on
kannustava, ennakkoluulo-
ton suhtautuminen yritys-
toimintaa kohtaan, jonka
aikaansaamisessa myös
kaupungilla ja kunnallisilla
päätöksentekijöillä on tär-
keä rooli.

Epsira Oy

Tuotantopäåillikkö Tuomo
Tihveränen.

Yrityksen liikevaihto on
6 milj. euroa. Päätuotteet
ovat EPS-pakkaustuotteet
ia tuotteet rakennusteol-
lisuudelle. Henkilöstöä on
n. 40. Päämarkkinat ovat
Suomessa, viennin osuus
on 5 7o.

Kysynys I

EPS on hyvä materiaali ja
sen tulevaisuus käyttökel-
poisena materiaalina näyt-
tää hyvältä. Epsira kukoistaa
edelleen luonna 2020.

Kysymys 2

EPS on tilaa vievää, joten
varastotilojen laajennusta
on tiedossa

Kysynys 3

Asiakkaiden muutto hal-
vempien kustannusten pe-
rässä ulkomaille

Kysymys 4

Vammalassa on hyvä tarjon-
ta työvoimasta. Vammalan
sijainti on hyvä.

KOTISEUTUWONNA2O2O
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Kysyrnys 5

Mielestäni tiirkeii. C)rIa
alarnnre tulee tulevaisuu-
clessa tirr-vitsenraan arnnrat-
titaitoista työvoirlaa.

Kysymys 6

Ktrnrrallisct palvelut korkea-
tasoisina ja riittävinai tule
vaistrtrclessa.

Kalle Lomrna

Kaiken mttä tarvitset sähköstä
sa at ELEKTR I A-sä h kö a mn attr I a t se lta

Bakennatko uutta vai korjaatko vahaa? Tule ensin meil e.

Saat asiantuntevan suunnitte un, a an korkea aatuisimmat tuotteet

ia ammattitait0isen asennustyön. Ja vo t ol a varma. Huo to pe aa.

o Teollisuuden ja toimistolen sähkötyöt

o Uudisrakennustensähköasennukset

. Kiinteistöiensähkösaneeraukset

o Huolto- ia korjaustyöt

ilatti Rontoln oy
Hopunkalu 3, 38200 VAMMAU

Puh 03-514 1311. lax 03-514 1306
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Roismalan Ponnistus

nuorisotyötä
parhaimmillaan

/\uiskeliioiden aloit-
LJ,o-ur,u sählvstä ,rr
muodostunrrt srrhreelliserr
lyhyessä ajassa yksi maam-
me suosituimmista urheilu-
ja harrastuslajeista. Osallis-
trrjamäärät kasvavat vrrosi
vuodelta, sarjatoirninta laa-
jenee ja suuri yleisökin on
ott anut lajin omakseen.

Suomen mies- ja naisjouk-
ktreet ovat rnaailman huip-
puja ja samalla loistavina
esimerkkeinä laajalle nuori-
sojoukolle.

Vammalassa lajin valti-
as on Roismalan Ponnistus,
mikä nimi vielä varmasti
on suhteellisen tuntematon
yleisesti ottaen. Sen sijaan
salibandypiireissä se tunne-
taan lo varsin hyvin ja osa-
taan sijoittaa maantieteelli-
sesti oikealle paikalle Suo-
men kartalle.

Sastamalan Joulu 2006

Miksi sitten juuri Ponnis-
tuksesta on kehittynyt laalola
massoja liikuttava salibandy-
seura? Tätä asiaa on hyvä ky-
syä seuran puheenjohtajalta

Iouni Kotilahdelta.

Salibandyn
tuloVammalaan

"Salibandytoiminta Vam-
malassa alkoi vuonna -92

Roismalan kylästä jossa
"pojat" alkoivat pelailla säh-
lyä Tyrväänkylän koululla ja
silloisen nimen omanneella
Vammalan Tenr-rishallilla,
joka viimeksi tunnettiin
Vammalan Donitsiaree-
nan nirnellä. Nyt nimestä
kaupungin väki käy itsensä
kanssa kovia neuvotteluja."

"Vuonna -95 porukka
pelasi Tampere-sarjaa sillä
seuratrksella, että rekiste-

röivät seuran sekä päättivät
seuraavana vuonna osallis-
tua liiton lV-sarjaan ja siitä
lähtien on salidandy ollut
Vanrmalassa vahvassa rnyö-
tätuulessa."

"Seuran johtokunta ja
muut toimijat ovat koostu-
neet alusta asti joukkueen
jäsenistä eli pelaajista. En-
simmäisessä johtokunnassa
toimivat louni Hynnä (pj),

Ari ja Markku Kuusela, Sami
Nikkilä ja varsin alkuvaihees-
sa myös Mikko Rajala, joka

toimikin sihteerinä monet
vuodet", kertoo louni Koti-
lahti.

Kasvun vuodet

Lajin harrastuksen nopeaa
kehitystä kuvaa se, että koko

luniorityö on polkaistu liik-
keelle kunnolla vasta viirne

vuosikyrnmenen vaihtees-
sa.

"Kun rnies- ja naisjouk-
kueet olivat pelailleet jorr-

kun aikaa syr-rtyi innostusta
rnyös juniorijoukkueikäisille
ja 90-luwur lopulla oli näiden
ns. aikuisjoukkueiden lisäk-

si 3-4 juniorijoukkuetta liiton
sarjoissa."

"Koska salidandyn harras-
tajamäärän rä jähdysrnäirrerr

kasvu on paikkakunnalla
vain kiihtyny, niin kuluval-
le kaudelle 2006-2007 olem-
me pystyneet järjestämäärr

kaikkiaan 20 joukkueelle sali-

bandyharrastuksen. Ikäluok-
kajoukkueita on nyt v. l99I-
2000 syntyr.reille pojille omat
joukkueet ja joissain ikäryh-
missä or.r kaksikin joukkueel-

lista tulevia Sarni Nyrnarrejn

taituroimassa maaleja vas-

tustaj ien verkkoihin."

KOTISEUTUTÄNÄÄN



"Näiden lisäksi ovat ts-(v.-

90-91) ja A-(v.-86-BB) jurri-

orijoukkueet mukana tais-
telemassa SM-mitaleista.
Kasvusta kertoo sekirr, että
pelaajat myös ikäänly",riit ja

näin ollen ikämiesjoukkueet
M-35 ja M-40 ovat saaneet
tälle kaudelle seniorijouk-
kueen M-45 sarjaan."

"Laji orr siirrä ntielessä
"ikäystävällinen", että sen

voi aloittaa varsin nuorena
ja toisaalta edellä rnainittu
45 \rlol.ta ei suinkaan ole Itti-
kään yläraja. Hallastusrnie-
lessä yläikärajaa ei ole ole-
nrassakaan, vaulrti vain pi-
tää sovittaa sen rnukaiseksi.
Toisaalta iän karttuessa järki
ja kokemus korvaavat kovan
vaulrdinpidon", toteaa Iorrni
Kotilahti.

Salibandylinja
lukiossa

"Lukion salibandylirrjart
saaminen Vammalan lu-
kioon on ollut lähiseudun
salibandyjunioreille hie-
rro nralrdollisuus yhdistää
opiskelu ja salibandy. Tä-
rnän nrahdollisurrden ntyö-
tä salibandylinjalla oleviett
pelaajien harjoitusrnäär'ä orr

kasvanut hallitusti riittäväk-
si, mahdollistaen heidän ke-
hittymisensä yksilöinä aina
valtakunnan huipulle asti."

"Tästä suuri kiitos kuuluu
lukiolle ja kaupungille joi-
den kanssa on olh-rt hienoa
tehdä tällaisra yhteisrysrä.
Olerr varrna, eltä tällainen
yhteistyö urheiluseurojerr
ja eri oppilaitosten välillä
ympäri Suomea, tulee nos-
tamaan opiskelijoiden sekä

ko. lajien taitotasoa", toteaa
Kotilahti.

Coach-team
auttaa seuratyössä

Kun on kyseessä joukkue-
urheilu, vaatii se joka jouk-
kueelle taustavoimat. .loka
seura valittaa samaa asiaa,

ei tahdota enää saada riit-
tävästi vapaaehtoisia seu-
ratoimintaan. Eri seuroilla

KOTISET]TI] TÄNÄÄN

on erilaiset tavat hoitaa tätä
ongelmaa.

Roisrnalar-r Ponnistus ot-t

ottanut käyttöörr ns. coach-
team menetelmän, rristä
Iouni Kotilahti kertoo näir"r:

"Seurassa oli viimekauden
loprrssa 291 liserrssipelaajaa
ja jäseniä muutama kymrre-
nen enernmärr. Liiton kilpai-
lutoiminnassa on kaudella
2006-2007 r.nukana 21 jouk-
kuetta. Nais- ja rniesjoukku-
eet pelaavat II-divisioonaa.

l.ajin räjähdysnräinen in -

nostus paikka-
kunnalla
on [uo-

lnyos
ruuden-

laiset pair.reet

seuralle, kun kaikille uu-
sille syntyville joukkueille
on löydyttävä valnrentaja,
joukkueenjohtaja, huoltaja
yrn. henkilöt. Asiaan on pa-

nostettu järjestelmällä joka

saatiin toimimaan Coach-
teamin al'ulla, missä kaikki-
en joukkueiden valrnennus-
ja jr-rhtohenkilöt ovat leanrirr
jäseniä ja tulevat 1lääosin
joukkueiden pelaajien van-
hemr.nista.

Coach-tearnin telttävänä
on hankkia ja kouhlttaa näitä
jorrkkueiden valmenntts- ja
johtolrenkilöitä säännöl I ises-

ti vähintään kuukausittairr
tapahtuvissa seuran omis-
sa tai SSBI.:n järjeslämissä
koulutustilaisuuksissa. Tea-

min mottona onkin rnahdol-
listaa kaikkien halukkaiden
junioreiden salidandyn pe-

laarrinen Var.r.rmalassa nyt ia
tulevaisuudessa, sillä lrlonta
junioria salilla lisää tietää yh-
tä monta nuorta pois kyliltä
paikkoja tuhrirnasta."

Puulaakisarja
kasvattaa suosiotaan

Miesterr 2-joukkue järies-

tää suuren suosion saaneen
puulaakisarjan, johor.r on tä-
hän mennessä iln.roittar-rtu-
nut 10 joukkuetta. Pelaajat
näihir.r joukkueisiin tulevat

katrptrngissa toirrr i-

I vierr eri ylitys-
I ten herki-
I 

- 

löistä ja
--a=a:--.... saat-

taa

joku joukkue tulla kaupun-
gin ulkoptroleltakin.

Ropon tulevaisuus
näyttää hyv?iltä

Kilpailu erityisesti nuoristn
on jatkuvasti kiiynnissä sctr-
rojen kesken ja tiissä "lcikis-

sä näyttäisi l)onnistuksella
olevan varsir-r suuret rlah-
dollisuudet menestyii.

Laji vetää puoleensa, kos-
ka sitä llelatiurn lätttpitrissri
sisätiloissa, vanlsteet ovat
strl-rteellisen htrokeita, oike-
astaan tarvititart vaitt sollivrtl
tossut, naila ja jonkitr vet'ran

strojuksia. F,ro on valtava,
jos sitai verrataan esirnerkisi
hiihtr-ron jääkiekosta pultrr -

rlrattakaan.
"2-3 innokasta tyttöiouk-

kuetta pelailee kerran viikos-
sa Donitsiareenalla ja niiistä
vanhempien tyttöjen jouk-
ktre osallisttttt ny( ettsittt-
rnäistä kertaa SSLll.:n kilpai-
lusarjaan."

"-I ulevaisuuden visiona on

suunniteltu ala-asteikäisille
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" Toivon, että Vammalan
p äättäj ät ymmäf tävät nuorten

liikunnan merkityksen ."

Sastamalan louht 2006



Roismalan Ponnistus. . .

ns. korttelisarjaa koko talven
ajaksi;'a se tuokir.r seuralle ai-
van uuden haasteen voitetta-
vaksi. Tämä jää katsottavaksi
miten se saadaan meidän re-

sursseilla toimintaan."
Paikkakunnan koko ja kes-

kiasteen koulutustarjonta
huomioon ottaen on seuran
tavoitteena saada mahdolli-
simman moni juniori jatka-
maan salidandya jatkokou-
lutus pa ikka ku n n illaa n ja
yleensäkin nykynuoria tule-
vaisuudessa viettämään elä-
määnsä säännöllisen liikun-

nan ja urheilun merkeissä.
"Yhtenä haasteena on al-

kaa liikuttaa junioreiden
mukana salibandyn pariin
tulleita vanhempia heitä
rniellyttävällä tavalla. Tätä
vanhempien joukkoahan on
lähes kaksinkertainen nräärä
junnuihin verrattuna", sanoo
Kotilahti.

Riittävätkö pelikentät?

Kun harrastajoukot lisäänty-
vät, saattaa tulla eteen on-
gehnat käytettävien kent-

puneenlontalan mlelesta{ I
"Tilanne on vielä kohta- I

lainen, mutta täällä puuttuu "t
lii lon sääntöjen määrääm ä*,/6:

mitä lajia tahansa ja urilloin
tahansa. Näin harrastusktrs-
tannukset putoisivat verrat-
tuna nykyiseen lisenssitilan-
teeseen, jossa lapsi joutuu
maksamaan erikseen joka
lajista.

"Kaupungin rooli olisi täs-

sä mahdollistaa näiden seu-
rojen kanssa talouspuolta
ja ehkä olla keräärnässä tai
myöntämässä ko. passeja",

toteaa louni Kotilahti.

Mitä Kotilahti tekisi
miljoonalla eurolla?

Leikitään lopuksi ajatuslei-
killä, mihin heikolla hetkellä
puheenjohtajaksi lupautu-
nut founi sijoittaisi miljoona
euroa, jos sellainen r.nahdol-
lisuus tarjoutuisi. EI.rtona oli
vain se, että raha pitäisi käy1

tää paikkakunnan liikunnan
ja urheilrrn hy.väksi. Ei liene
yllätys, että vastaus alkaa
monitoin.rihallilla, nlutta
mitä muuta se selviää nyt.

,&,

$i"

tien suhteen. Kaupungin
omistaman palloiluhallin
tulevaisuus huolestuttaa
Kotilahtea. Hyvin tunnettu
Donitsihalli karosi jo syksyn
aikana nimellisesti, mutta
toiminnan pitää jatkua.

Tätä kirjoitettaessa syys-
kuun lopulla, hallia pyörite-
tään RoPo:n toimesta mää-
rätyllä tavalla, mutta jatkos-
sa on löydyttävä muunlai-
nen ratkaisu. Mikä se olisi
puheenjohtajan mielestä?

täysimittainen kenttä ja sik-
si esimerkiksi miesjoukkue
pelaa Sylväällä tilapäisellä
luvalla sarjaottelunsa."

"Toivon, että Vammalan
päättäjät ymmärtävät nuor-
ten liikunnan merkityksen
ja saavat aikaiseksi saliban-
dynkin vaatimukset täyttä-
vän monitoimihallin raken-
tamispäätöksen."

"Uskon, että senkin ar,ulla
voitaisiin Vammalaan saada
uusia lapsiperheitä nautti-
maan turvallisesta ja liikun-
lamyönteisestä karrpungis-
ta", toteaa Kotilahti.

lftteistyö muiden
seurojen kanssa

Vammalassa urheiluseurat
ovat perinteisesti puurta-
neet omissa kaukaloissaan
ja yhteiset ponnistelut esi-
merkiksi liikuntapaikkojen
rakentamisten suhteen ovat
olleet vähäiset. Iouni Koti-
lahdella on kuitenkin oma
idea asian parantamiseksi ja
se onkin varsin mielenkiin-
toinen ajatus.

Yhteisryölä voisi lisätä esi-
merkiksi lasten (1 - 4 luok-
kalaiset) ns. liikuntapassin
avulla, johon kaupungin pi-
täisi tulla myös mukaan. Pas-

si tarkoittaisi sitä, että lapsi
voisi passin lunastamalla
harrastaa samalla hinnalla
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"Ensiksi monitoimihalli,
vaikkakaan tuo raha ei sii-
hen riittäisi, mutta kai paik-
kakunnan oma senaattorim-
me saisi niitä tukiaisia sieltä
Arkadianmäeltä!"

"On sitä kuitenkin muita-
kin tarpeellisia kohteita ku-
ten esimerkiksi:

- Keskikaupungin ran-
noilla olevat keryenliiken-
teen reitit pitäisi päällystää,
jolloin niitä voisivat käyttää
esim. rullaluistelijat ja
pyöräilijät paljon nykyistä
paremmin.

- Hlvin suosittu näyttää
olevan myös "Kataran" suo-
ra, ioten sinne pitäisi saada
kelyenliikenteen väylä (on

kummallista, kun molem-
missa päissä ne ovat, mutta
yhdistävä, lähes mutkaton
pätkä puuttuu).

- Kaupungin uimarannoil-
le pitäisi saada asianmukai-
set wc-tilat ia toimiva jäte-

huolto, jolloin rannat olisivat
varmasti siistimmät ja asuk-

KOTISEUTUTÄNÄÄN

kaat viihtyisivät paremmin.
- Hopun liikuntapuis-

ton koripallokentälle pitäisi
saada kunnollinen pinnoite,
koska silloin itsekin uskaltai-
si tätä mukavaa peliä pelail-
la ilman suurta loukkaantu-
misvaraa."

"Taisi milli jos toinenkin
mennä aika nopeasti, mut-
ta toivottavasti jotain pa-
rannuksia saadaan kaupun-
gin asukkaiden viihtyisyyden
parantamiseksi."

Niinpä niin, hyvä lista,
mutta kun kuunteli syksyllä
kaupunginjohtajamme ma-
donlukuja tulevaisuudesta,
voi kai helposti ennustaa,
että tuskin liikunta rahava-
rojen jaossa liikkuu siellä
kärkipäässä.

Roismalan Ponnistus pors-

kuttaa hienossa myötätuu-
lessa tehden arvokasta työtä
paikkakuntamme nuorten
hyväksi. Siitä kannattaa an-
taa seuralle kunnon aplodit.

Iussi Lehtinen

Tukkumyynti:

@ eeftroskandia

@e
leLrxrnrnj

ilotfi Rontolo oy
Hopunkaru 3, 38200 VAMMALA

Puh. 03-514 1311. lax 03-514 1306
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Kiinalainen juttu
Keväisenä päivänä vuonna 2003 mieheni Tero tuli töistä kummallinen
ilme kasvoillaan. Syy selvisi kysymyksestä "Mitäs jos muuttaisimme
pois Hämeenlinnasta?". ArvailinTamperetta ja Hallia, meille jo
tuttuja asuinpaikkoja, mutta kohde olikin hieman kauempana ja ihan
Aasiassa asti;Shanghain noin lB miljoonan ihmisen metropolissa.

\ jrastasin suurin piirtein,
V etta koskas lähdetään

ja jokos pakkaan, sillä elä-
mäntilanteemme oli mitä
sopivin muutokselle. Lap-
set olivat vielä pieniä; Vili
kuusi vuotta, Venla neljä ja
nuorimmainen Maiju vasta
yhdeksän kuukautta, ja mi-
nä olin töistä vapaa äitiyslo-
malainen.

Tero sai mielenkiintoisen
haasteen uralleen Kone-
cranesin vastaperustetun
tehtaan tuotantotoiminto-
jen käynnistämiseksi - siis
aloimme valmistella muut-
toa isovanhempien pienestä
kauhistelusta huolimatta.

Hei, missä minä olen?

Vihdoin monien selvitte-
lyjen, Kiinan kulltrruriin
perehtymisen, lääkärin-
tarkastusten ja rokotusten
(ja sukulaisten jäähyväis-
itkujen), jälkeen lensimme
lokakuussa Shanghaihin.
Siskoni Minttu innostui läh-
temään alkuun au pairiksi,
se helpotti asettumistamme
suunnattomasti.

Muutimme Shanghain
fiang Jiao kaupunginosaan
expat-alueelle Calilornia
Gardeniin, valmiiksi kalus-
tettuun villaan. Harmik-
semme uima-allas oli jtruri
suljettu, vaikka kesä suoma-
laisi(tain oli vielä parhaim-
millaan: kiinalaisille +22 as-

tetta oli jo viileähköä säätä.

Pian Vili ja Venla aloittivat
kansainvälisen koulun. Eng-
lanninkieli tarttui jo kolmen

XiangYang -tori, nyt jo
purettu markkinapaikka,

jossa viimeistiiän oppi
tinkimisen jalon taidon.

Sastamalan Joulu 2006

kuukauden kuluttua, sen

mukana kaveripiiri kasvoi
eikä synttärikutsuista tullut
loppua. Maiju viihtyi kotona,
oppi puhumaan kiinaa iha-
nan kotiapulaisemme, ayin,
ansiosta. Minä kävin kiinan-
kielenkurssin ja päätin pärjä-
tä kaupoilla ja kujilla.

Kielitaito oli suureksi aluk-
si päivittäisessä elämässä ja

sitä apua annoin usein mie-
hellenikin, joka eräänkin ker-
ran eksyi tuntematta katuja
ja reittejä, silloin piti soittaa
vaimolle: "Missähän minä
olen, ja viitsitkö kertoa täl-
le taksikuskille missä minä
asun!" No, eiTero mitenkään
suuntavaistoton ole, tottunut
vain expat-t),yliin istumaan
autonkuljettajan vietävänä ja

tekemään töitä myös nuo pit-
kät automatkat, itse asiassa

ahkera mies siis.

Minä kuljin aina takseilla
ja löysin ne kaikki jännit-
tävimmät paikat ja sivuku-
jat. Tosin tuo kulkeminen
oli erittäin aikaavievää, ja
suorastaan kammoksuin
Shanghain ruuhkia, varsin-
kin sadesäällä kannatti jäädä
kotiin taksien ruuhkautues-
sa. Myönnän, että joskus tuli
S-Markettia ikävä, kun maito
loppui kaapista, ja kaupassa
piipahtamiseen saattoi ku-
lua vähintään pari tuntia.

Kaupankä1mti teatteria,
ulkoilu näytteillä oloa

Saimme usein vieraita Suo-

mesta, silloin kiersimnre
nähtävryyksiä, rnuseoita jir

temppeleitä. Minä olin op-
paana ja tulkkina tuliaisos-
toksilla, Kiinassa kaupante-
ko onkin yhtä teatteria ja tin-
kimiseen täytyi oppia; hinnat
sai pudotettua jopa kyrnme-
nesosaan. Tosin oppirahat
tässäkin ttrli maksettua...

Shanghain "pienet" lähi-
kaupungit tulivat tutuiksi:
Hangzhou ihanine järvineen,

Suzhou puistoineen ja silkki-
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kauppoineen. Zhu Jia Jiaor.r

vesikaupungissa ihastclirl-
me Ming Dynastian aikaista
kanava-arkkitehttruria.

Koska olenrrne kiinalai-
sittain suurperhe, oli lraras-
ta tottua hyväntahtoiseen
tuijotukseen ja sornrilla
osoitteluun. [Jsein lupau-
duimrne kiinalaisten kanssa

valokuvattavaksikin koska
se kuulenrnra ttrottaa heille
onnea.

Kerran kulkiessarnnre

Pekingin Kielletyssä kau-
prrrrgissir eksyilttrnc toisis-
tarnnre, nrutta cipä ollut'l'e-
lolla virikerrtta rncitä löytää;
olirnme aina siellä, missä
kiirralaiset rrrrrodostivat rirr-
gin ympärillemme, siellä
keskellä hynryilir.r"rrne. Ios-
kus saatoin aloittaa jutus-
tcltrn kiinaksi ja sekös vasta
oli ihrneellistä... Kiinalaiset
ovat ihanan välittörliä ja ys-

tävällisiä, innostuvat kehu-
rnaan ja kiittänriiän.

Vatn malas sct sy n ty t'Lyt

ja koulttnsa käynyt
TeroWallas on perhei-
neen asurTLrt ja työsken-
nellyt Shangltaissa ko Lme

u tr.otta. Tässä pakirmssa

Teron uaimo Kirsi-Marja
kertoo perheen lcoke-

muks ia " Kii na - i hn iö s t ä".

Nrikynrii Shanghtrin
korkeirnrnasta pilven
pi irt:ijaistti, J inMaosta.
liclcssii Shanghain nraa-
nrerkki, I)carl lorvcr.

Kiinassa
osataan vain olla

Kiin a la iscc Ir elii t'tt iin r r r e -

noon tottulninen oli aluksi
vaikeaakin, oli o;littava kiir-
siviilliseksi, odottarnaan,
kielteistä palautetta ei ollut
sopivaaantaa ain:rkaar-t

suoraall. Hrrnrrrertrta voi
tarkoittaa kiirrirlrriselle crrsi

viikolla, lrrllarrs pitletiiiirt iri-
kanaan.

Katrlloissa ostoskärrytr

kanssa ohittclu oli rnahclo-
tonta. Yleensä ci nrahtunut,
llrskirr siinä kynttrt'ttt'ett ilt
opin hitaanrnraksi. KaclLrlla

tytöt kiiveleviit käsikvnkkiiii
hiltitellen kcskcniiän, tai k<r

ko picni kiinalainen kulrnen
Ircrrgerr pellre krrlkt't' rriirr

onnellisen niiki)iscnä vhclcs-
sä - oli ihanaa huornatir, cttii
täiillä osataan vain olla.

Taksissa ili(uessilili iliiir'l
perheitii aanrupesrrlla jalka-
kiiytiiviillii, katukcittiriihi rr

jorrotettiirt irirrttttllrtlallt', jo-

ku pyykkäsi tienposkessa,
ihan rauhallista toulrua.
Ja siinii vicrcssii Irriljoona
kiinalaista polkupyr)riiilee
triihin, kouluutt, liikerrrre oli
irivirrt sckaisitt opitstitjistit
htrolinrat ta, llrutlir kilikki su-
jrri krriterrkirr lirtrlrirllist'sti.

Ioulun valmistelua
kiinalaisittain

Victirnrne viinre .jotrltur ko-
tona Kiinassa. Onrtcksi aatt<r

sattui lauantaillc rriin'l'erol-
lakin oli vapaata, kiinalaiset-
han eiviit joulua vietii.

Ktritenkin kaikcrrlaincrr
jouluhr)ssötys katrpoissa on
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lukuisten länsimaalaisten
vuoksi jo Shanghaissakin
valloillaan. los halusit jou-
lukuusen, löysit hyvin pie-
nen, harvaneulaisen ruuk-
kukuusen kalliilla hinnalla,
vain tuoksu puuttui! Niinpä
päädyimme muoviseen,
lasten iloksi ja vanhempien
pieneksi kauhuksi, väänte-
limme ensin oksat ja sitten
koristelimme ja suomalaiset
joululaulut soivat.

Mummi ja pappaVamma-
lasta olivat tulleet joulunviet-

Sastamalan Joulu 2OO6

toon mukanaan toiveemme
suomalaisista herkuista, joi-
ta en Shanghaista ollut löy-
täny.t. Kinkku oli kyllä tilattu
paikallisesta hotellista, pe-
rinteiset laatikot lanttua (ei

löytynyt) lukuun ottamat-
ta valmistettu. foulupuuro
synryi kärevällä kiinalaisel-
la haudutuskeittimellä kuin
itsestään, vain luumuja pi-
ti metsästää mutta niitäkin
löysin aikanaan. Ruotsalai-
set saivat taas pisteitä, sillä
Shanghaista löytyy lkea ja

loulukirkon
iälkeen,
aattona 2005-

Suomalaisten
ystäviemme

kanssa teehetkeä
viettämässä

Shanghain
vanhassa

kaupungissa,
Yu Yanissa.

sen myötä sillit ia piparit.
.loulupaperiakin vielä sai jos
ehti ostoksille ennen joulu-
kuuta. Ystävien kanssa tie-
donvaihto oli vilkasta, jos jo-
tain uutta löysit, kerroit heti
mistä. Tieto kanelikaupasta-
kin ilahdutti erästä.

Kuokkavieraat saivat

ioulun syd?imeen

Aattoaamuna valmistau-
duimme kirkkoonlähtöön,
olin selvittänyt etukäteen

ajan ja paikan, ja vielä ayin
välityksellä kaikki oli var-
mistettu toiseen kertaan:
jumalanpalvelus kiinaksi ja
tulkattuna englanniksi kiin-
nosti meitä kovin.

Saavuttuamme perille
hämmästelimme hiljaisuut-
ta, ei ihmisiä ja epäilys he-
räsi. Kirkko oli oikea, mutta
koskaan ei selvinnyt, miksi
ja mihin aikaan jumalanpal-
velus oli siirretty. Tai minä
olin ymmärtänyt kaiken vää-

rin? Ei hätää, otimme esiin
Shanghain Keltaiset sir,ut ja

etsimme seuraavan kohteen.
Muutaman korttelin päästä
löysimme pienen kirkon, jos-

sa <-rli meneillään kiinalaiserr
koulun juhla. Kurkimme va-

rovasti sisälle ja meidät kut-
suttiin oitis mukaan.

Vastaanotto oli hämmen-
tävän ystävällinen: meille
tehtiin tilaa täpötäysille
penkeille, lapset tuiiottivat
hymyillen ja toisilleen kuis-
kien, valokuvia räpsittiin.
Olimme kuin ylimääräinen
ohjelmanumero, mutta mu-
kavaa oli meilläkin. Lapset
lauloivat ja soittivat, puhei-
takin kuulimme, ja lopuksi
juhlaan saaprri kiinalairren
joulupukki jakaen lapsille
pehmoleluja.

Oli iloinen saltuma tai
sekaannus, että eksyimme
tuohon kirkkoon. Sainrrrre

hynrin jouluisen mielen ja ai-

van varmasti sen annoimrne
myös kiinalaislapsille...

Naisten juttuia
ia sosiaalisia suhteita

Shanghaissa on suomalaisia
jo useita satoja. Läheisim-
mät ystär,lyssuhteet syntyi -

vätkin toisiin suomalaisiin.
Lapset tapasivat viikoittain
Suomi-koulussa ja samalla
ylläpitivät äidinkieltään, io-
ka varsinkin Vilillä alkoi jo
hukkua englanninsanoihin.

Kansainvälinen ilmapii-
ri, koulu, expattien yhteiset
juhlat ja retket toivat arkeer.r

hieman luksusta. Ia ne iha-
nat brunssit ja monenmaa-
laiset ravintolat, naisten

NUORETIAVAMMALA
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omat iutut kuten jalkahoito
ja lounaat. Forrnulakisatkin
kävimme kokernassa ja Ki-
mille hurraarnassa kaukana
Kiinassa. Myös kynnys läh-
leä lapalrturrriin ilrnarr lapsia
oli matala, koska kotona oli
ayi lapsia hoitamassa - ny.t

Suomessa vaivaanrrne taas
mummia ja pappaa, Varn-
rnalaan ort vain rrratkaa.

Kiinalaiset viettävät onria
kansallisia juhliaan helmi-
, touko- ja lokakuussa, l.re

matkustavat kotikuhnilleen
tai lomailevat muuten, sil-
loin liikenne ruuhkautuu en-
tisestään. Tätä tungosta rne-

The Ilund, Huar-rg Pu-joen varrella
Shanghain ydinkeskustassa.

Koulurr konscrtissn, mukana kiinalaiset ystiivämme.

Lapsemme ystävänsä kanssa'l aivaalliscn
rauhan aukiolla, Pekingissii 200!r.

kin pakeninrnre lonrillarnnre
mm.'l'hairnaahan, Hawaijil-
le, Guanrille, Singapoleen -
nraailnra avartrri vielä lisää.

Paluu Suomeen
pieni kultuurishokki

Kyllä, pieni arkincn ktrltttrtr-
rishokki on iskenyt. Paluusta
arkeelr on nyt pari kuuk:Nrt-
ta, r-rluuttokontti on purettu
ja var.rl.ra koti kiinalaisittain
kalustetttr. Minä kaipaan
ayin laittanraa rnaukasta
kiinalaista nrokaa, 'lero val-
rrriiksi pestyjä jr sililetlyjii
paitojaarr, lapset kavelei-
laarr, valsirrkirr kolrrrevrroti-
irs Maijtr kyselee kiirrlliristir
Mariaa leikkirrräärr ihan jo-

kainen päivä..
Kolrne vuotta Slrarrglraissa

arrtoi rrreidärr perlreellc rriirr

paljon upeita kokcnrtrksia
ja uusia ystäviä, cttä ilrlan
ikävää ei sieltä voinut läh-
teä. Viirneiset viikot olivat
traikeita, kaikkea tuli tehty:i
kr-rin viinreistä kertaa. Larr-

krrt pakatttrarnnre kiivinrrne
vielii hwiistelemiissii nronet
naapurit ja ystiiviit. Venla
kysyi lrierrrarr lrärrilläiin "Äi-

ti, aiotko sä taas itkcäl?". Ja

r.riinl'rän siinä kävi.
Mrrlla toiveissa orr lliiästii

vielä Kiinan "kotona" käy-
rnään, l'rei - pitäisiköhiin
kirjoittaa jouluptrkille!

Kirsi-Marja Vallas
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Vammalan seurakunnalla on kaksiViipurin läänin Pyhäjärven kirkon
krusifiksia.Vanhempi on Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa, nuorempi
Vammalan seurakuntatalon juhlasalissa. Esko Pietilä kertoo näiden
krusifiksien kunnostuksesta ja tiestäVammalaan.
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la. Näytti, että vauriot olivat
el.rkä syntyneet samalla ker-
taa ja niitä oli korjailtu kar-

kealla tavalla.
Nuorempi kru-

sifiksi on tehty

kirkkoon Hänen ylhäisyy-
tensä Herra Kenraali ker.rttä

Marsalkka Ritari ja Kreivi Pe-

tel Sol ticow, silloinerr lalrjoi-
tusmaaherra,'lhLrbilan halti-
ja. Härr oli saanut 20.5.1734
hallitsevan senaatin ja Vii-
purin maakuntakanslian
käskystä kreivi Matvejevin
entiset lahjoitusnraat Pyhä-
järveltä.

Krusiflksi sijoitettiin alt-
{arir) yläpuolelle rteljärr, jo
rnyös edellisestä kirkosta
peräisin olevan Kristuksen
kärsinryshistoriaa esit tävärr
ja Raudur.r seurakunnarlle
rr.ryydyr.r tatrh-rn tilalle.

Nuorernman krusiliksin
on lalrjoittantrt rnyölrenrrrrin
uuteen kirkkoon ruotuväki.
Se sijoitettiin vanhemrnan
krusifi ksir.r tilalle alttarin ylä-
puolelle. Kun sitter"r kirkkoon
saatiir.r vtror.rr.ra I BB9 Aleksan-
da Såltinin alttaritaulu Tul-
kaa lapsel rnirrtrrt tykötti, si-
joitettiirr tärnä krrrsifiksi sa-

kariston oven yläpuolelle.
Molenrrrrat krrrsifi ksit jou-

tr-rivat kirkon korjaukser.r yl.r -

teydessä vuonna 1902 kello-
tapulin alaosan varastoon
muiden poistoesineiden
joukkoon. Piispantarkastuk-
sen rlääräyksestä vuortrtn
I920 molemnrat knrsifiksit
palautettiin uudestaan kirk-
koon.

Talvisodar.r aikar.ra nraalis-
kuussa seurakunnan hen-
kilöt pakkasivat ne evakko-
rnatkalle, jonka vaiheista
ei ole tietoa. Siiltokurrlierr
lopettamisen jälkeen vuon-

hyvin ohut-
kuorisena kip-
sivaluna ja öljy-
kullattu. Kädet
on naulattu ris-
tiin suurilla rau-
tanauloilla. Ehkä
juuri naulasta
johtuen oikean
käden sormet
olivat lohjen-
neet pois käm-
mentä myöten.
Oikeasta kädes-
tä oli peukalo
hävinnyt pois.
Molemmat kä-
det olivat irron-
neet vartalosta

ja liirnattu paikoilleer.r huo-
lirnattorrasti.

Ristin yläpäässä oleva INRI
-kilpi oli rrurtunut paloihin

ia osittair.r hävinnyt. Ristin
vaser.r kärki oli lohjerrnut
illrreiscsti sitä kiileessä irro-
tettaessa seinältä.

Historia

Vanhernrran krusifi ksin on
lalrjoittarrtrt todennäköises-
ti jo edelliseen Pyhäjärven

na 1949 ne joutuivat kirkko
hallit rrkserr orrririsrrrrrleksi jir

siirrettiin soclassa tuhoutu-
neeseen Pellon seurakttn-
nan'l'urtolan uuclelleertra-
kerrneff rrrrn kirkkoon.

Sieltii ne siirlettiin näyttc-
lytarkoittrsta varten Aineerr
taiclenruseoon Kenriin. Siel-

tä Lappeenrantililn vr.lonnil
I 997 Etelä-Kurjalan nruseon
näyttelyyn ja eclelleen vuon
na 2002'lyrviiiin seurakun-
nalle sijoitettavaksi.

Entisöinti

Vanhernpaarr klrrsifiksiirr
aikoinaan tcl'rdyt korjatrkset
on avattu poistarnalla rauta-
naulat ja puhclistarnalla lii

Pyhäjärven kirkon

krusifiksien
konservointi
TZrusifi kseista vanlrerrrpi
I\.o,l lepästä veistelly, ptr-
nellavarrhalrrrairlla ja seepi-
alla väritetty. Veistos on vau-
rioitunut sitä sodan jaloista
evakuoitaessa.

Jossakirr vaiheessa silä on
korlattu hy-
vin vahin-
goittavasti
isoilla rau-
tanauloilla
ja luultavasti käyttä-
rrrällä Lukko-liimaa, jo-
ka oli käytössä 1940- ja
50-luvuilla. Korjatr kses-

sa oli osa veistokserr va-

semmasta olasta jätetty
pois ja käsivalsi naulat-
tu sr.roraalr vartaloon.
Liitoskohta oli sovitettu
veistärlällä käsivartta.

Myös oikea käsi olikor-
jattu narrloilla, jotka oli-
vat rikkoneet olkaa. Va-

semman käden pikktr- ja
keskisorn'ri oli lotrjennut
pois, sarnoirr vasenlnlas
ta jalasla varvas ja lan-
nevaatteen kulrna. Osa

vasernrnalle olalle laske-
vista hiuksista oli lol.rjennut
pois. Alaosarr pääkallon alla
olevat, todennäköisesti aika-
naan hävinneet luut oli kor-
vattu erittäin karkeasti ha-
vupuusta veistetyillä, maa-
laamattomilla ja aivan liian
pienikokoisilla luilla.

Ristin yläpäässä olevan
INRI-kilven molernmista
päistä osa oli rntrrtunut pois.

Vasernmarr käderr ja jalkojen
r.raulat oli korvattu paksuh-
koilla pyöreillä koivutapeil-
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mat. Naulauksen aiheutta-
mat sälöttymät on liirnattu
kokoon ja lohkeamat täytet-
ty komponenttikitillä.

Vasernmasta kädestä, sen
ja vartalon välistä puuttuva
osa on täydennetty lepästä
veistetyllä osalla, sarnoirr
käsivarresta veistellyt koh-
dat. Käsivarret on liitetty
vartaloon puutapeilla. Va-

semman käden lohjenneet
sormet on veistetty paikoil-
leen, samoin lohjennut var-
vas ja lannevaatteen kulma.
Irronnut pää on kiinnitetty
uudelleen ja sen mukana
hävinnyt hiusten osa on
veistetty uudelleen. Pääkal-
lon alapuolella olevat luut
on veistetty alkuperäiseen
kokoon. Yläosan INRI-kilven
lohkeamat on korjattu.

Nauloina käytettyjä puu-
tappeja ei voitu poistaa,
mutta ne on muotoiltu alku-
peräisten näköisiksi ja väri-
tetty. Viimeistely on tehty
puristet tuun pellavaöljyyn
tehdyllä värillä, johon on li-
sätty serotiiniä.

Nuoremman krusifiksin
käsien rautanaulat on pois-
tettu katkaisemalla ne ristin
pintaa myöten. Vasemman
käden kämmen ja sorrnet
on täydennetty kipsivalu-
na, samoin oikean käden
peukalo. Naulat on tehty al-
kuperäiseen muotoon veis-
tämällä. Naulat ovat olleet
alunperin vain symboliset
merkitykseltään ja turhat
rautanaulat ovatkin aiheut-
taneet kipsin lohkeamisen.
Käsien kiinnitys vartaloon
on tehty liimalla ja täyden-
netty kittaamalla. INRI-kilpi
on koottu ja täydennetty.

Lopuksi tehtiin kultauk-
sen viimeistely. Ristin pa-
hoin lohkeilleet kohdat on
liimattu kokoon ja maalattu
kertaalleen alkuperäiseen
väriinsä pintavaurioineen.

Esko Pietilä
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Viikko
seniorin elämää

ltti't'

kuunnella, ettei vanhene
yksin.

'Iällä kertaa oli keskuste-

Iun aiheena "Vanhuus, elä-

män parasta aikaa?!" Tote-

simme parhaan ajan sijoit-
tuvarr noihin eläköilymisett
ensi vuosiin. Silloin orr mah-
dollista nauttia toisen kerran
elämän tarjoamasta suures-

ta ylellisyydestä - ajasta it-
selle. On voimia matkustaa,
harrastaa, aikaa ystäville,
lastenlapsille. Mutta eihän
tämä aika olekaan nykyään

vielä varsinaista vanhuusai-
kaa. Sille annoimme nimen:
Varhaisvanhuus.

Milloin sil ten varsinainen
vanhuus alkaa? Se on jo yk-

silökohtainen asia. En taida
elää enää sitä parasta aikaa.

Useimmiten tahto on suu-
rempi kuin kyky. Kolottaa
sieltä ja täältä, väsyttää, ei

saa mitään aikaiseksi, kun
pitää tänään etsiä mitä eilen
kadotti. Jokaista meitä as-

karrutti se viimeinen etaPPi.

Riittääkö meille enää hoitoa
ja huolenpitoa, kun sitä tar-
vitsemme?

Mihinkään lopputulok-
seen emme luonnollisesti
tulleet. Elämme tätä päivää

niin täysillä kuin osaamme.

Iltapäivällä oli eläkeläis-
ten kuntojumppa. Yliop-

pilaskirjoitusten vuoksi

lumppasimme Seukulla, ta-
vallisesti lukion salissa. Ihar.r

h1vä paikkahan se on, mut-
ta kylmä. Sirkku pani rnei-
hin puhtia. Kylmyys katosi,
ja kun 45 minuuttia oli ohi,
tuli hyvä tunne, että olimme
onnistuneet tekemään jota-
kin itsemme hywäksi.

Seukku on niin lähellä
Hopun vanhainkotia, että
piipahdin katsomassa siellä

olevaa kälyäni Eevaa. Totesin

taas kerran, että Vammalas-

sa ainakin Hopun vanhain-
kodissa ovat asiat jokseen-

kin hyvin. Henkilökuntaa
auttavine käsineen saisi olla
enemmän, mutta ehkä sekin

korjaantuu, kun siihen kiin-
nitetään huomiota.

Illan vietin kotona tieto-
konepelin ja TV:n seurassa.

Olen kyllä yksin, mutta en

yksinäinen.

Di-lD

28.3.lii',i?i;.,JJi
herätyskello, varmuuden
vuoksi. Oli lähdettävä kir-
jastoon, Lizelius-saliin, saa-

maan opetustatietokoneen
tekstinkäsittelyssä. Tämäkin
oppilasloukko koostui Pää-
asiassa työelämästä Pois
siirtyneistä.

Iounilla riitti kärsivälli-
syyttä ottaa asioita uudel-
leen ja uudelleen. Minusta
tuntuu, että osaisin kYllä

käyttää mallikkaasti tietoko-
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netta, jos Jouni seisoisi aina
takanani satrontassa tttitä
r-rappia tryt painetaall.

Yritin kyllä kiivellä varo-
vasti kotiin, ettei oppi ojairrt

kaatuisi. Kuirrkas sittelt kiivi -

käärr! lllalla halioitcllessitrri
omalla tietokoneella olivat
kaikki opit tipotiessiiätr. Ei-

hän tär.nä kone käyttäytYtrYt

niin kuin iouni ja oppikirja
opettivat. lirlrtecpa itsettsii

taas sopivan Iröyräksi.

L-'l I-'l -1

29.3.5fii;ä[l
terissa h-rki: English Club klo
13. Se onkin hauska settra.

Meitä on noin 20 eläkeikäis-

tä keskustelijaa, joiden eng-

lanninkielen taito olr vähärt

vail.rteleva. Estoitta osallis-
tumrne keskusteltrurt. litija
käyttää opetuskielerräiirt
englar.rtia ja tiukart paikan

tullen suotnea.
Aluksi vaihdamt.ne ktttt-

Iurnisia er.rglanniksi. Usei-

den kuulumiset sisiiltyvät
kahteen sanaan: "Just fine."
Eikä se johdu siitä, ettei
osaa enempää, vaan siitä
ettei niin merkillistä ole ta-
pahtunut viikon aikana. Jos

laajernmin rupeatisirnrtre
käsittelernäätt kutt ltrtrtisia,
luulen, eträ siitä tulisi pitkä

sairaskertontus, ja sehärl ei

ole tarkoitus.
t.äksy kuulustellaan, koti-

tehtävät tarkastetaan ja uut-
takin opitaart. Vat'sitt ttseitt

tunnit päättyvät'lirijan laa-

timiin peleihin ja telrtäviirr.

Puolitoista tr-rntia ktrltttr ktrirr

siivillä. Ornalta kohdaltani
totean, että uiltlit en jtrrrri

,.,i.l',,,,1,,,1,,,.)./;

,,4
'):r

Toskus 60 - 70- luwlla lau-

J tettiin rallia:" Nlaanantai
ei mittäärr, tiistai ei mittään,
keskiviikko ei mittään..."
Silloin ajattelin, että noin
kai se on joskus 30 vuoden
kuluttua. Onko?

Pidin viikon tapahtunris-
ta kirjaa selvittääkseni, pal-
jonko tapahtumia mahtuu
viikkoon.

-'l n L'l

27.3.XT]lil'J,
sin, huom. ei herätetty, kello
8.30. Valmistin aamiaisen:
kaurapuuroa hillosilmällä,
tuoremehu ja vitamiinipille-
rit, pari kuppia vahvaa kah-
via;'a voileipä. Siitä se lähti.

Vilkaisu seinäkalenteliin
kertoi, että tänä maanantai-
na olisi yhdeltätoista naisten
keskustelukerho.

Se vuorotteli maanantai-
sin muistikerhon kanssa.

Keskustelukerhoon kokoon-
tuu kymmenkunta naista
keskustelemaan erilaisista
meitä kiinnostavista aiheis-
ta. Psykologia voisi nimittää
tätä ryhmää vertaisryhmäk-
si. Jotenkin on helpottavaa

Sastamalan Joulu 2006 SENIORIT'



opi, mutta tapaan hausko-

la ihmisiä ja ehkä kielitaito
säil1y paremmin, kun kieltä
harrastaa.

Iltapäivällä teen pienen
lenkin, jonka jälkeen yritän
opettaa tietokonetta, joka
ei opi. Päätin, että varmasti
vika on koneessa, ei minus-
sa. Illalla on yhtiökokous.
Mihinkähän aikaa? Vilkai-
su seinäkalenteriin ja huo-
maan: Se oli eilen! Ei siis
mitään kiirettä.

DDD

30.3.1i,i",Ti-?X-
nan päivä. Aamulla kym-
meneltä menin kuntosalille,

lossa Sirkun valvovan sil-
män alla venytettiin, vanu-
tettiin, juostiin, soudettiin ja
nostettiin painoja. Iokainen
toimii tuntemuksensa mu-
kaan. Sitten kiireesti kotiin
ja suihkuun.

Vuorossa oli lounas am-
mattikoululla, ja samalla
saattoi kartuttaa pakasti-
mensa vierasvaraa. Lounas
koostui salaattipöydän anti-
mista, lämpimästä ruuasta
(kala) ja jiilkiruokana nauti-
tusta kahvista. Kaikki hyvää
ja hinnaltaan edullista.

Vähän aikaa sulateltuani
alkoi veteraanijumppa. Tä-
mä olisi oikea viiteryhmäni.
Kaikki tapahtui rauhalliseen
tahtiin. Sai istua tuolilla tai
seistä ja silti jäsenet liikkui-
vat. Ei edes tullut hiki.

Tämän jåilkeen j aksoi vielä
rääkätä tietokonetta.

DDD

1 
^ 

Lauantai. Täy-
L .+.tly'y tunnustaa,
että aivot vanhenevat. Eilen
illalla tulleessa Tyrvään Sa-

nomissa oli ihan etusivulla
uutinen siltamaksusta, jota
ruvetaan keräämään raken-
nuskustannusten kattami-
seksi. Artikkeli oli ovelasti
laadittu ja meni minuun
täydestä. Seuraavana päivä-
nä luin artikkelin uudestaan
ja vasta silloin syty'tti: Kysy-

SEN/ORIT

mys oli aprillipilasta!
Pitkästä aikaa sain val-

mistaa ruokaa suuremmalle
joukolle. Nuorin poikani tyt-
tärineen ja hänen kaverei-
neen tulivat tervehtimään.
Kun kyseessä olivat 9-luok-
kalaiset, heitä kiinnosti läh-
teä katsomaan, millä tavoin
nuoriso täällä viettää per-
jantai-iltaa. Ei muuta kuin
pipo päähän ia baanalle. En
edes varoittanut kuten en-
nen omia lapsiani: "liläkä,
alaKa...'

Nuoret löysivät discon.
Vasta aamulla sain tietää,
että espoolaisvieraamme
kännykkä ja kukkaro oli va-
rastettu discossa. Osataan
sitä täälläkin! He eivät ha-
lunneet herättää mummia
keskellä yötä. Ei sitä koskaan
tiedä mummin reaktiota.
Aamulla oli omaisuus men-
nlt taivaan tuuliin. Poliisille
ilmoitettiin, ja kaikki mitä
voitiin tehdä, tehtiin. opin
sen, että ei tämä Vammala
mikään viattomuuden kuk-
kanen ole.

Iltapäivällä jäin yksin.
Tuntui tyhjältä. Nuorilla on
aina niin kiire.

DOO

2.4.:i'T"l"Ji"f;
etten tehnyt eilen lainkaan
lenkkiä. Korjasin asian tä-
nään tekemällä aamulla
kahden tunnin Ienkin liuk-
kaudesta huolimatta. Joka
paikka oli jännityksestä ki-
peä kävelyn päätyttyä. Kaa-
duinkin liukuesteistä huo-
limatta. Tunsin, että "noko-
set" oli ansaittu.

Iltapäivä oli varattu "\rt-
tökutsuille" ilman slytä.
Pantiin maailman asiat jär-
jestykseen ja nautitimme
toistemme seurasta.

Tässä viikko-ohjelmani.
Jotain on kenties unohtu-
nut, mutta ei se ole tärkeää.
Tärkeää on vain puutarhan-
hoito eikä sekään niin tärke-
ää, sanoo vanha kiinalainen
sananlasku.

Martta Merikallio

Pesurinkalu 3, puh. 03.51I 2190

Upea kerrostalo
rakenteillaVammalan

ydinheshustq,sso;

Rakennuttaja:

RAKENNUSLIIKE

MINKKINEN &
KETOLA OY

38200 VAMMALA, Aittalahdenkatu 6, (03) 511.2761
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Lakeside Golf & Country Club Oy
Puh. 03-512 9500, Häijääntie 943, 38100 KARKKU
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Cristian työpaikallaan näyttämässä uunia, josta
loihditaan herkullisia ruoka-annoksia. Pukinsar-

ven ruokalista on monipuolinen, löytyy liharuokia
pippuripihvistä alkaen, kalaruokia, pizzoja ja

lapsille aivan omat annokset.

"Vammala on pieni,
viehättävä kaupunki, palj on
järviä ja kauniita maisemia.

Sijainti on mainio, sillä suuret
kaupungit ovat kohtuullisen
matkan päässä ja erityisesti

Tampere. Tämä on turvallinen
paikka asua ja tärkeimmät

palvelut päiviikodit, koulut,
terveydenhoito ja kaupat ovat

käden ulottuvilla.

Maahanmuuttajan
kokemuksia

f\liko tämä perusvam-
(J malalaisen vai muualta
muuttaneen ihmisen mieli-
pide kaupungistamme? Oi-
kea vastaus on jälkimmäi-
sen, sillä edellä mainitut
lauseet tulevat Romaniasta
asti ltihtöisin olevan Cristian
Miceticin suusta 13 vuoden
asumiskokemuksella.

Muistan miehen tulon
Palloseuran ikämiesten jo-
kaviikkoisiin höntsyihin.

Sastamalan loulu 2O06

Cristian oli pelannut jal-
kapalloa jo paikkakunnan
puulaakitasolla ja näki sat-
tumalta konkarien pelaavan
Hopun kentällä. Hänelle oli
suuri ihmetys, kun maa-
lit olivat pienet, sai pelata
myös maalin takana ja pääl-
lä tehdystä maalista saikin
kaksi maalia!

"Ajattelin hiljaa mieles-
säni, mikä ihmeen joukkio
pelasi tällaisilla säännöil-

lä kuningas jalkapalloa.
Ei mennyt kuin muutama
päivä, kun minua viittoiltiin
mukaan tähän touhuun ja
se iski suoraan sisimpääni.
Minut otettiin ystävällises-
ti vastaan ja muutamassa
viikossa pelirytmi sunnun-
taiaamu ja keskiviikkoilta
syöpyi ajatuksiini. Nyt se

on kuin huume, jos ei pää-
se mukaan jostain syystä,
tuntee itsensä melkein sai-

raaksi!", kertoo Cristian ja
nauraa päälle.

Lapsuus ja
nuoruus Romaniassa

Hän on nyt 36-vuotias
mies, joka eli lapsuuten-
sa ja alkavan nuoruutensa
synnyinmaassaan Romani-
assa Constanta -nimisessä
kaupungissa, joka sijaitsee
Mustan meren rannalla
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ollcn nraal) surlrin sirta-
r.nakaulrunki. Asukkaita oli
siihcn aikaan noin .J(X).(X)0

lrcrrkcri. Matkrur rrrirlrrr 1läii-
kaupunkiin Bukarestiirr orr

noin 250 km.
Isä toinri työrrjolrtrrjir-

na, äidin ollcssrr kotortr jrr

lioitaessa pcrhccr-r ainoata
lasta, Clristiania. "l.apsct

ovat varrnaankin kaikkialla
maailnrassa periaatteessa
sarrrarrlaisia ju rriirrpii rrri
lrrrrrkirr lapstruterri rrrcni
leikkicn ja crilaistcn pallo-
pelicn r.ncrkcissä. Kun hic-
man varttrir.r, pallopelcistä
olivat etusijalla käsipallo ja
kolilllrllo ja rrrriilrerrrrrrirr
jopa rr.rgb1,. Jalkapallo krrlki
siinzi ikään kuin nrukana.
Tullessani Varnnralaan har-
kitsin uudellccn rugbyr.r pc-
laarr.rista, mutta kun lähin
paikka oli 'lanrpcrc, ei aika

KO'I'ISEI]T'U TÄNÄ4N

antanut rrvöden ja kilojakin
olisi tarvinnut saacla lisäii!"

Rorraniassa kiiytiin siihen
aikaan koulua siten, että err-

siksi oli kahcleksanr,uotinen
peltrskorrlrr .jlr sittert Pcriiän
kaksivuoLincn ltrkio. Sitten
olivat vaihtoel'rtoina rrielii
kaksi vuotta lukiota tzii anr-
matillinen oppilaitos. Lukicr

wrosien jiilkeen oli mahclolli-
suus jatkaa yli<-rpistotasolla.

"lsåini kuoli, kr.rn oli kah-
dcksarrvuotias ja jäin kaksin
iiitini kanssa. Meillii oli kui
terrkirr rrralrdollisrrus pitriri
vrroklalirisiir .jrr st, lrrlvrrsi
rneille elinmahdollisuuclet.
Krrrr olirr sitten l(r-vrrotiirs,
ktroli eiitini ja jäin orvoksi.
Jorrduirr tekcnräärr ellirniis.
siini ratkaisun ja piiiitin
nrennii anrnattilliseen korr-
Iutukseen ravintolalinjalle.
Serr.jlilkeerr oli vttortr:slt tvött
arki, jolloin aina rnietiskelin
t'liirnrini trrlt'virisrrrr t tlr. liiiir r-

kri Rorlaniaan vai kokci-
lenko siilliiini nraailrnalla,
rrrirrr.rllalrarr ei t-rlltrt rrriLiir.in

esteitai liihteii rtruualle."
" Lopullisen svsiiyksen an-

lrli Itttol tttttelti lllttlts \ sliivii,
joka oli rnuuttanrrt aikai
scr-rrrtrirr Stronrccn ja l.ap-

peenrelntaan. Hiirr rohkaist
llrinr.rir tulcnrilan jir l('in l)äii-
töksen, 1'ota cn olc kclskaan

katunut."
"Eliitin itscäni cnsiksi

rakcnr-rustöissii, kunnes ta-
pahtui se "tavallinen" ta-
pirrrs. Tapasi rt sttottrrlrisert
naiscn, rakastuin ja tulin
hänen pcrässään Vanrrna-
laan vuonna l9!):1", kcrtoo
mics hvrnv kasr,oillaan.

Tärkeintä on työnteko

Tässä vaihccssa lulcc lni('-
lccni jällccn kcrran (lristi-
anin sanat I loptrn kentällä:
"Olcrr tulltrt Suonreen teke-
ruririrr töitri jrr elrittiirrririrr
perheeni, en olcnraan vh-
tciskurrtaurnc ktrstannctta-
verna". 

-[-ärrä lause sävähclvtti
silloin ja nyt rräiclcn runsålarl

kVrt-r r-r.t ctten vLtoclcrt vs tiirryy-
clcn jiilkccn, scn voi hyvillli
nriclin todeksi allekirjoittaa.

NIies sai Suonrc'n kansir
lrtistttttlett vu()rutlr 20{)ll. jos-

ta hiin sanoo olcvansa iharr
aihccsta valsin lrlpg;i. "'1 111-

lessani tiinne ilnroittaucluirr
Iviiroirrrirtoirrristorr kirjoi-
lrin, nlrllil raikt'rtrr oli tiiitri
siiltett uikliLn 5itt(ll. I'liii:irr
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I'iilitalossa asuu onnellincn pcrhc oli televisiosta
Ir)vtvv prrr.ilrrnkoisislirkin taloist:rl [)crhcpotlctissa

tuttu nrainos tirkavrrosilta, nrrrlta kvllii lliitii l)crl)r'itri
vascnrrrialta (iristian, r\lcxantlcr, Natalia ja I:r'gt'nia.

kuitcnkin kirjaston kahvi
laan ja siten tr.rtr.rstr.lnraalr

varrrrrraliLluisiirr ilrrrrisiirr.
Krivirr siiiirrniillisesti li iirrr li
litykscssii ja vaikka silloincn
vainrorri rr(:uvoi, cttci sicllii
joka viikko tarvitsc poiketa,

r rsko rr, e l tii s irrrrikki r lt'rri
vihcloin palki ttiin. Olisir,ittko
nrahclolliscsti kvlliisttrncct
naanratarrlrnrn i?"

" I)iiiisin silloiseen Ikrssoort
kesiitiiihin ja cn rroir-tut arva-
ta, nrihin sc pcsti aikanaan
johti. Scn vrroclcn svksvllii
aloitin nrcrkalrtin tutkinlron
opiskelut I Iuittisten Kaulr
paoppilaitoksessa, nrut1a srl

osoittarrtui sittenrrnirr l1,y-

silliscsti Iiiart kovaksi. Kåi-

vin lliiiviit kotrltra ja illaksi
ravintolaan tiiihin, lepoaika
jiii olenrattonrirksi."

"Oli pakko helliitii ja krrn

sittcn I)irkanrnaan Osur.rs

kaLrppa lopetti Ikrsson, tuli
ertccu rnahdollisurrs rvhtvii
itscniiiscksi vrittiijaiksi nruLr-

tanran t\'(itoverini kanssa.
( )lt'rrrrrrt' l)\'l t()inline('t \('it-
scnriin vuotta ra\rintola I)u

kinsarvcn ornistajina ja olcn
tVVtvrriiincn valintaani", to-
teaa rnies tvvviiisen niikiii
senii.

n
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vat heti, että harhautLls on tiiydellinen, sillä kaikki rnuut pelaajat ovat [lenossa toiseen suuntaan omat rrukaan luettunal

VaPS:n ikämiehet kutsu-
vat rniestii Krisrrksi jir lrvvin
tuntuu rrenneen perille.
Krisrr osti vuonnc 200 1 rivi-
talo-osakkeen paloaserniin
takaa, mutta nyt l-rär'r on on-
rrellinen onrakot italoasrrja.
lalo lö)tyi viime vuonna lä-
heltäVarilan koulua.

Kielitaito
eliimän rikkaus

Miehen ensinrmäirren avio-
liitto päättyi aikanaan lap-
settorrana, mutta nyt talos-
sa on hyörinää ja pyörinää.
Krisu löysi ver.räläisen Iivge-
nian Viipurista ja heidät vi-
hittiin kaksi \,uotta sitten.

Pariskunnalla on yhtei-
nen poikalapsi Alexsander
ja lisäksi perheeseen kLlu-
luu Evgenian tytär, yhdek-
sänvuotia Natalia, joka käy
juuri Varilan koulua.

"Onharr meillä aika vä-
rikästä perhe-elämää, sillä
kielinä ovat suorni, rornania
ja venäjä ja ajan päälle var-
rnasti väl.rän rnyös englantia.
Mitä nuoren.rpia lapset ovat,
sitä helpomnmirr he oppi-
var vie|aita kieliä, jota asiaa
pidän todella tärkeänä", to-
teaa Krisu, joka orr oppinut
suomen erittäin h1vin.

Sastarnalan Joulu 2006

Siirrymme puhumaan
srrornalaisista ja eli heimois-
ta. Krisu on asunut maas-
samrle sekä idässä että län-
nessä ja ei ole suuri yllätys,
missä se suurin ero on.

"ltäsuomalaiset ovat pal-
jon vilkkaampia ja puheli-
aampia krrirr täällä lännessä.
Täällä ensin kyräillään, ei
pclkästään ulkomaalaista,
vaar"r kaikkia oudon näköi-
siä ihrnisiä! Toisaalta, kun
aikaa on kulunut riittävästi,
täällä saa ympärilleen tosi-
ystäviä."

"Balkanin maiden ihmiset
oval kuitenkin avoimempia
kuin suomalaiset, mutta se-

kään ei ole mikään yllättävä
tieto", sanoo Krisu.

Suomessa on viime aikoi-
na ollut paljonkin esillä sana
rasismi. Suomalaisia syyte-
tään ehkä entistä enemmän
rnaalrannruuttajien syrjin-
nästä. Miten Krisu on asian
kokenut?

"En ole kokenut rasis-
mia. Olen aina selvinnyt
aiheeseen liitt!'vistä tapah-
tumista puhumalla. Minut
on otettu vastaan Suomessa
ja Vammalassa asiallisesti.
Olen kuullut suomalaisten
sanonnan: "Maassa maan
tavalla tai maasta ulos". Al-

lekirjoitan sen täysin, maa-
hanmuuttajien on sopeu-
duttava maan lakeihirr ja
lapoihin. Jos suorrralainerr
matkustaa esirnerkiksi ara-
bimaihin, siellä ei anneta
edes mahdollisuuutta tapo-
jen orniin sovellutuksiin."

Miksi Huittinen
kehittyy nopeammin?

Mies on nyt asunut Vam-
malassa l3 r,rrotta ja hänelle
on muodostunut selvä kä-
sitys kaupungistamrne. Ad-
jektiiveja tuli jutun alkuun
melkoinen määrä, mutta
löytyryhän täältä aina pa-
lannettavaakin. Huittinen
tuli tutuksi koulun käynnin
yhteydessä, eikä Krisu voi
välttyä vertailemasta näitä
kahta kaupunkia.

"Minusta Huittinen kehit-
tyi viime r,r-rosikymmenellä
Vammalan ohitse erikoises-
ti kaupallisessa mielessä.
Sillä on hyvä maantieteelli-
nen sijainti, mikä varmasti
on auttanut asiaa. Tuntuu
ehkä siltä, että Vammalassa
jahkataan päätöksien kans-
sa vuosikausia, hy"vänä esi-
merkkinä juuri uimahalli."

"Minulle yrittäjänä on
erittäin tärkeätä kaupungin

keskustan tulevaisuus. Se

tulee pitää elinvoir.n:risena,
sillä lukuisat kcrrostalot 1a-

kaavat sen, että kcskustassa
asukasrniiiirii pysyy vakii n tu -

neenil, virikkirkirr serr viieslii
lucl nnollisesti ikiiäntyy. "

"Yrlmiirrän Varnrnalan
kannalta Roisrr.ralan risteyk-
sen tärkeyden kilpailtacssa
ol'rikulkevista ja sivurnnralta
tulevista asiakkaista. Kes-

kustan elinvoirna on kuiten-
kin tärkeä kaikkien kaupun-
kilaisten kannalta ajatellen",
sanoo Kristr pairrokklirsti.

Kirjoitin kesällä Varnrna-
lan ravintoloiden palveluk-
sista ja tasoista, kun jotkut
Vanhan kirjallisuuden kii-
vijät eivät olleet löytåineet
viihtyisää ruokapaikkaa kau -

pungislan.rrnc. Ticto ci ollut
kulkenut heille asti, sillä väi-
tän että h1ruiä nrokapaikkoja
löytyy jokaiseerr rrrirktrtrn jir

jokaiselle kukkarolle.

Ravintolakulttuuri kohti
eteläeurooppalaisuutta

Miten ravintolakultturLri orr

mahdollisesti r.nuuttunut
Vammalassa runsaan kynr-
menen vuoden aikana?

Krisu vastaa näin: "Suu-

rin muutos ainakin rneidän

KOT'ISEUTU TÄNÄÄN



ravintolassamrrle on nLlor-
ten perheiden näkyminen
asiakaskunnassa erikoiscsti
pyhäpäivisin. Se on rneille
suuri ilo ja pidän sitä jopa
eräättlaisena kunttiattosoi-
tuksena, että olernrne pys-

tyneet lLlomaan olosuhteet,
ilmapiirin, ruoka-annokset
ja palvclrrrr scllaiseksi, että
tärrrre trrllaarr llelheittiiirt
uudcstaan ia uuclestaarl."

"Erikoisesti nrinullc se

tuottaa r.nielil.ryvää, koska
jo picrrestä l)itäen tutuin
siihen Rornaniassa, että il-
taisin mentiin aina silloin
tällöirr lavirr tollrirrr svöntäätt

la silloin siil.ren käytettiin
tuntikausia. Seurustelu hy-
vän rrroarr r nrpärillii oli pie-
nestä pitiien luonnollincn
osa eliinrziärltnc. -lbki orr

nruistettava, että Suomessa
sää ja nroan hinta asettavat
ornat ra joitukscnsa. Käy-
täntö on kuitenkin nrennvt
kohti eurooppalaista ilnrettåi
ja lapsille ravintolarliljööstä
muodostuu aivan luonnolli-
nen olotila, missä ot't tnuka-
vaa ja lrauskaa."

Niirrpä, rriirr. ( )lerrrrne vrri-

nron kanssa pitiineet tapa-
na aina silloin tiillöin syödä
ns. ulkor.ra eli paikallisessa
lavilrtolassa. Se orr airra
mielenkiintoinen elämys.
Ensir.rnäkäär'r nreidän ikiii-
siä ihrrrisiä ei esirrrelkiksi tir-

valliserra srrrrrrrrrrtaipäivärtii
siellä juurikaan tapaa, mut-
ta Krisrrrr kertornal lapsi-
perhect ovat tulleet vahvasti
ktrvaarr. Äärrtä joskrrs rii(tiiä,
mutta cnnen kur-rntelen iloi-
sia lapscrr äärriri, ktrrr lrilvit-
tävän kovalla soivaa r.nusiik-
kia, jt-rtu ei saa picttctttään
pyynnöistä huolinratta.

Kur-r suomalaisturistit
menevät lorlalle rnaailnral-
le, siellä rrrerrrräärr svörttäärt
illalla rnvölräiirr jl pidetäärt
sitä aivan luonnollisena.
Kun sittcn palataan koti-
nraahan, isärrlä sirnoo, ettii
sunnuntaina syödåiiin klo
12 ja piste! Siihen ei rnonel-
lakaan pelheenäidillä taida
olla pal.jorr sanornista, vai
olisiko sittenkin?

KOTISEU'IU']'ÄNÄÄN

Yrittälyydestä
pitää osata nauttia

"Yrittäjyys or.r Suomessa niin
kuin muuallakin maailmas-
sa kovaa työtä, lota hallitsc-
vat lukuisat lait ja rnääräyk-
set. C)len kuitenkin valinnut
itse tämän elämänmuodon
,cikä nrinulla ole valittarnis-
ta. En ole kokenut joutu-
neer"ri myöskään kateuder.r

kolrteeksi ja tuskilr minun ja

perlrceni elrirnä siiherr antai-
si mielestäni edes aihetta."

"Pvrin saamaan suoran
korr takr irr asiakkaisiinr rnc ja

lakerrtirrrraarr hvviä ihnris-
suhteita heidän kanssaan.
Olcn t1rytyväinen vamma-
lalainerr vlittäjä ja tr-.rivort

elär'nän jatkuvan r.räin edel-
leenkin", sanoo Krisu.

Romania on
sydämessäni

Tvö ja perlre vievät suurirtt-
lniin osan Krisur-r ajasta,
rrrtrtta.jalkapallo on siis voi-
rrrakkaasti nrukana ja lryvien
kavereiden kzrnssa on joskr-rs

mukana vail.rtaa ajatuksia
csim. saunanlauteilla. \'hte-
ydet Ron'raniaåur parancvat
Irtrorrrattavast i crrsi keväänä,

kun Finr.rair aloittaa suorat
lennot Bukarestiin.

"Romania on synnyinmaa-
ni, siellä sydärneni on. Mi-
nulla on mahdollisuus seu-
rata satelliittin avulla Roma-
nian televisiota, jorrka avul-
la pystyn seuraamaan maan
tapahtumia. Mir"rulla on kui-
tenkin l.ryvä asua täällä Suo'
nressil. Toivorr tietysti terve
yttä itscllerri ja perheelleni ja

toivon hartaasti, että maail-
rrrir olisi paljon lrrrvallisempi
kuir-r rnitä se nyt on", sanoo
Krisrr kcskrrslelumrre pääl

tccksi swällä rintaäänellä.
Olen aina kehunut tutta-

villerri, että Clistian Micetic
orr yksi esirrrerkki positii-
visinrrnista maahanmuut-
tajista, joita Var-nrnalaan
on tullut ja edellä nrainittu
haastattelu vain vahvistaa
sen tunteen.

Iussi Lehtinerr

FinnPelti Oy
03-s14 4000.
0500-731 173
www.f innpelti.f i

OOOOOO r tvvw.rautia.fi
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ma-Pe 9-18 Tervetuloa!la 9-14

Itsenäisyydentie 64, 38200 VAMMALA
puh 01 O 23O24OO Jax 03-51 41 O71

KIIKAN
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Jokisivuntie 68, 38300 KIIKKA

p. 03-5] 3 5359, 0400 /89 051
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Auki sopimuksen mukoon.

m11117pkk.fr
Vammalan OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV
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www.opkk.fi/vammala

Tuulikki Laitila 0 I 0 25752 70, 0500 939 89 I

Marko Matoniemi 01025752 71,0500 631 038

55 Strsl rt trra la tt I o tr I tt 2006



Mielessäni on hämärä muistikuva jostakin 1950-luvun
lopulta, kun kävin äitini kanssa asioimassaTyrvään
villatehtaalla, j oka sij aitsi Vammalan rautatieaseman
läheisyydessä. Lapseen tekivät vaikutuksen erityisesti
tehdasrakennuksen jykevät portaat, joita pitkin
noustiin yläkertaan.Kertomus

Tyrvään vill ateh taas ta
M:il'å':",i::::å;:X;
lammasta kasvatettavana
karitsasta täysikasvuisiksi
talven ruokatarpeiksi. Lam-
paat myös kerittiin, ja villat
vietiin villatehtaalle, jossa
niistä tehtiin lankoja.

Myöhemmin sain tietää,
että tehdasrakennus oli isä-
ni, rakennusurakoitsija Ei-
no Nurmen urakkaryhmän
rakentama. Muistan nimit-
täin isäni kertoneen monesti
tehtaan työmaalla pidetystä
mieliin painuneesta harjan-
nostajaispuheesta. Sen oli

pitänyt tehtaan toimitus-
johtaja, kansakoulunopet-
tajan virastaan jo eläkkeelle
jäänyt monitoimimies Vih-
tori Pakula.

Isäni kertoi, että harjan-
nostajaisissa oli ollut paikal-
Ia kaksi työryhmää, varsinai-
set talonrakentaj at j a toinen,
joka kaivoi suurta kaivoa,
koska tehtaan toiminnassa
tarvittiin paljon vettä. Kos-
ka kaivajat tekivät työtään
kylmissä, koleissa olosuh-
teissa, niin heidän "täytyi
hakea välillä sitä pirkäripai-
sen antia". Kun sitten harjan-

nostajaispäivä koitti, kaikki
kutsuttiin kahvitilaisuu-
teen. Toimitusjohtajan har-
jannostajaispuheen mieliin
painunut kohta oli vanhan
ajan kansakoulunopettajan
ylevät sanat, joiden toista-
miseen kuului vielä persoo-
nallisen puhetavan mainio
jälji t tely. "Tä- rä - tä - tää I lä o n

ka - ka - ka - kaks i työ ryh m ö ä.

To-toiset painuuat mactn al-
le, matalaa matalammaksi ja
to is e t y lös päin kohti korke ut -

ta... Kiitos teille molemmille
porukoille ja tämän jälkeen
uelj inä kahuipöytään!"

Se että puhe oli jäänyt
mieliin, johtui ennen kaik-
kea siitä, että nimenomaan
kaivon kaivuumiehet oli-
vat puheesta pahoittaneet
mielensä. Olivat kokeneet
puheessa jonkinlaista ojen-
tamista.

Sittemmin yhdistin oman
lapsuusmuistoni tehtaalta
isäni kertomaan tarinaan.
Eri yhteyksissä myöhem-
minkin tuo lopetettu tehdas
on noussut puheenaiheeksi.
Asiasta tuli kuluneena luon-
na puhetta myös tehdasta ai-
koinaan rakentamassa olleen

Tyrvään Villa Oy:n työntekijöitä tehtaan ensimmäisissä tiloissa ennen uudisrakennuksen rakentamista !.uonna 195 l.

Sastamalan Joulu 2006 E L ETTYA, KO ETT UA, TAPAHT U N UTTA



setäni, kirvesmies Heikki
Nurmen kanssa. Hän muisti
niin harjannostajaispuheen
kuin kaivontekijätkin, jotka
kolmijalan kanssa olivat kai-
vaneet tuota suurta kaivoa,
Yrjö Eerilän ja Reino BIyn.

Setäni tiesi myös kertoa,
mistä kysyä lisää villateh-
taan historiasta. Niin tapasin
erään toisen tyrvääläismie-
hen, Hannu Haapaniemen,
jonka kanssa jutellessa selai-
limme vanhoja pöytäkirjoj a,

jotka mi tä mielenkiin toisim-
malla tavalla valaisivat noita
vanhoja asioita.

Villatehtaan
perustaminen

Sota-ajan 1939-1945 jäl-
keisessä tilanteessa, jossa
oli puutetta paljosta, oli
yhteiskunnallinen tilaus
monenlaiselle uudelle yri-
tystoiminnalle. Tarvetta oli
mm. villojen ja lumppujen
kehräämötoiminnalle. Idea
villatehtaan perustamisesta
Tyrväälle syntyi Satakunnan
Kotiteollisuusyhdistyksen
piirissä. Toisena toimeen-
panijana oli Satakunnan
Maanvil.jelysseura.

Niinpä villatehtaan Tyr-
väälle perustivat siis Ko-
titeollisuusyhdistyksen ja
Maanviljelysseuran aktii-
viset vaikuttajat. Tyrvään
Villa Osakeyhtiön perustava
kokous pidettiin Hotelli Tyr-
väässä 3.10.1949. Kokouk-
sessavalittiin hallitus. Siihen
tulivat agronomi V. Hiekka
sekä maanviljelijät Toivo
Airila, Lauri Nuutila, Eero
Pohjala ja Olavi Salli. Väli-
aikaisena puheenjohtajana
toimi kansakoulunopettaja
Vihtori Pakula, joka valittiin
yhtiön toimitusjohtajaksi.
Sihteerinä toimi konsulentti
Aarne Roininen.

Toimitusjohtajan tehtävä
oli monessa mukana olevalle
puuhamiehelle Vihtori Paku-
lalle vain sil.utoimi, sillä hä-
nen päätyönsä oli Kallialan

TfNt'ÄI:f! /ILLå f,Y
är1t
'ii'tä
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Maanviljelysseuran tont-
ti. Sinne voitaisiin rakentaa
ajanmukainen tehdasraken-
nus, johon siirtää kehruuteh-
taan koneet. Asiat etenivät
ripeästi. Jo slyskuun alus-
sa I950 kauppa lyötiin luk-
koon.

Uuden
tehdasrakennuksen
rakentaminen

Vielä samassa kuussa pää-

tettiin, että puurakenteista
tehdasta ryhdlttäisiin heti
rakentamaan. Suunnitelma
oli, että talo rakennettaisiin
paikalla olleen kasvihuo-
neen kivijalalle. Rakennus-
aineita ryhdyttiin hankki-
maan heti. Rakennusmes-
tari Väinö Solalta päätettiin
tilata piirustukset.

Lokakuussa piirustukset
jo hy/äksyttiin. Vanhaa kas-

vihuonerakennusta ja sen
kivijalkaa käytettiin hyväksi,
mutta pohjaa laajennettiin.
Ensimmäiseen kerrokseen
tuli suunnitelman mukaan
kehruusali, toiseen toimis-
tohuoneet, entisestä kas-
vihuoneen varastotilasta
tuli värjäämö ja kuivaamo
ja loput rakennuksesta jäi
varastotilaksi, ala- ia yläker-
taan tuli WC. Entisen kasvi-
huoneen varastotilan yhte-
ydessä ollut pannuhuone
voitiin hyödyntää uudessa
rakennuksessa ja sen huo-
mattavan suuri savupiippu
saatettiin Iiittää sellaise-
naan uuteen rakennukseen.
Piipun rakentajille oli aika-
naan tullut mittavirhe, kun
ulkomitat olivat siirtyneet
sisämitoiksi. Niinpä piip-
pua saatettiin myöhemmin
huoltaa sisäpuolelta, kun
mies laskettiin köyden va-
rassa piippuun.

Rakennuslupa tuli anoa
lääninhallitukselta, jonka
jälkeen työt alkaisivat he-
ti. Toimitusjohtajan avuksi
rakennustöiden valvojaksi
nimettiinVäinö Sola. Lasku-
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Tyrvään Villa Oy:n tehdasrakennus luonna 1957. Pihassa Hannu
Haapaniemen Skoda. Taustalla uusittu vanha varastorakennus, jo-
hon tuli lumppujen repimäkone.

trll

Kertauskone Tyrvään Villa Oy:n tehdasrakennuksessa 1950-luurlla.
Kuvassa rouva Rantanen.

n#

koulun kansakoulunopet-
tajan virka, josta hän tosin
näihin aikoihin jäi jo eläk-
keelle. Konttorinhoitajaksi
tuli sodan jälkeen Tyrväälle
avioliiton myötä muuttanut
maanviljelijä Hannu Haa-
paniemi, josta tulikin käy-
tännössä alusta lähtien teh-
taan vastuunkantaja. Hän oli
myös suurin osakas noin pa-

rin\rmmenen osakkaan osa-

keyhtiössä.
Tehdas aloitti toimintansa

syksyllä 1949 Putajan tien
varressa tiilitehtaan lähellä
sijainneessa omakotitalos-
sa, joka ostettiin kesken-
eräisenä. Raaka-ainetta oli-
vat lampaanvilla ja lumput,
joista tehtiin lankaa. Aluksi
käytössä oli vain yhdet ko-

neet. Kysyntä osoittautui
heti alussa niin suureksi, että
tehtaalle tulevan tavaran va-
rastona ollut Kalle Rantasen
suuli täyttyi nopeasti.

Niinpä jo ensimmäisen
toimintavuoden huhtikuus-
sa 1950 virisi suunnitelma
varsinaisen tehdasraken-
nuksen rakentamiseksi ja
hlwissä merkeissä alkaneen
toiminnan laajentamiseksi.
Katseet kääntyivät Maanvil-
jelysseuran omistaman alu-
een suuntaan, [rvään rauta-
tieaseman lähellä Nuupalan
kylässä olleeseen Maanvilje-
lysseuran entisen veistokou-
lun tonttiin. Alue oli kuulu-
nut aikanaan Vännin taloon
ja ollut sitten maisteri Frans
Nuupalan sekä myöhemmin
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viemärityö annettiin välittö-
mästi Yrjö Eerilän suoritetta-
vaksi urakalla. Kasvihuoneen
lasit myytiin puutarhuri Eino

Sorvalle.
Marraskuun alussa 1950

oltiin jo niin pitkällä, että teh-
dasraken nuksen varsinainen
rakentaminen päätettiin an-

taa rakennusurakoitsija Eino

Nurmen tehtäväksi. Urakka-
summasta sopiminen jätet-
tiin toimitusjohtajan tehtä-
väksi. Samassa ratkaistiin,
että rakennus vuorattaisiin
sisältä kipsoniitti-leryillä.

Runkotyö käynnistyi päin
talvea. Eino Nurmen urak-
karyhmään kuuluivat näihin
aikoihin ainakin kirvesmie-
het Heikki Nurmi, Reino
Finska ja lussi Mäki-Lauri-
la. Tammikuussa I95l pää-

tettiin teettää Yrjö EeriläIlä
urakalla 6 m syvä ja kivike-
hän pohjahalkaisijalta 4 m:n
kaivo. Lämpö- ja vesijohto-
työt annettiin Vesijohtoliike
Janne Salmolalle. Samalla
tilattiin toiset kehruukoneet
Puolasta.

Helmikuussa saatettiin to-
deta, että kaikki oli mennyt
suunnitelmien mukaan. Ke-

vääksi oli tilattu myös asbes-

ti-sementtikattoleryt, joilla
uusi rakennus katetl.aisiin.

Sastamalan Joulu 2O06

Aluskatteeksi tehtiin päre-
katto. Niin tultiin jo harjan-
nostajaisvaiheeseen. Maa-
liskuun Iopussa hyväksyttiin
vielä maalari Erkki Mäkelän
maalausurakka.

Kesäkuun alussa oltiin jo
siinä vaiheessa, että vanha
tehdastalo saatettiin myydä
pois Tyrvään Savi Oy:lle. Sa-

malla päätettiin kunnostaa
tontilla ollut vanha varasto-

rakennus ja asentaa sinne
lumppujen repimäkone. Työ

annettiin erillisurakkana
Reino Finskalle. Tehtaan ko-
neet siirrettiin uuteen taloon
I 1.6.1951 alkaneen kolmen
viikon kesäloman aikana.

Aivan kaikki ei mennyt
kuitenkaan suunnitelmien
mukaan, sillä kattolerryjen
saapuminen myöhästyi
syyskuulle asti. Vasta nyt
saatiin lopullinen vesikatto
päälle. Lisäksi toiminnan jo
käynnistyttyä varsinaisessa
tehdashallissa Reino Finska
jatkoi pääurakan ulkopuo-
Iella toisen kerroksen sisus-

tustöitä kevätpuolelle 1952

saakka.

Villatehtaan
myöhemmät vaiheet

Niin alkoi Tyrvään Villa Oy:

n toiminta uudessa tehdas-
rakennuksessa kesällä 1951.

Uudessa rakennuksessa oli
sittemmin työssä enimmil-
Iään noin 30 henkeä. Työtä
tehtiin kahdessa vuorossa
klo kuudesta alkaen. Teh-

taassa oli kaksi rukkia, 60- ja
B0-spindeliset, kaksi kars-
tasarjaa eli yhteensä neljä
karstauskonetta ja sekoitta-
jakone sekä 20- ja 30-spinde-
liset kertauskoneet. Lankaa

tehtiin lampaanvillasta ia
kudinlumpusta. Lumpunre-
pijän ar.ulla tehtiin matto-
lankoja. Pesemätöntä villaa
myös pestiin ja kuivattiin.
Villalankaan lisättiin nailo-
nia, kudinlumppuun sillaa
eli raionia sideaineeksi.

Tultaessa vuoteen 1958

Vihtori Pakula jäi pois sivu-
toimisen toimitusjohtaian
paikalta, ja osakeyhtiön hal-
litus valitsi täystoimiseksi
toimitusjohtajaksi tehtaan
Iiikkeenhoitajan Hannu
Haapaniemen.

Vuonna 1963 osakeyhtiö
päätti myydä tehtaan Hannu
Haapaniemelle. Tyrvään Vil-
la Oy lopetettiin 3 1.3. 1963.

Näin osakeyhtiön toimin-
ta päättyi, mutta Tyrvään
Villa jatkoi toimintaansa
yksityisyrityksenä. Hannu

Haapaniemi myi samana
vuonna tehdasrakennuk-
sen Vammalan Puhelin Oy:

Ile ja siirsi tehtaan Kallialan
kylään oman tilansa navet-
tarakennukseen. Siellä se

toimi I960-luvun lopulle,
jolloin Tyrvään Villan toi-
minta päättyi.

Tyrvään Villa Oy:n en-
tinen tehdasrakennus on
palvellut vuodesta 1963 pu-
helinyhtiön tarpeita ja on
edelleen Etelä-Satakunnan
Puhelin Oy:n omistuksessa.

Jokainen, joka tänä päivänä
kulkee Vammalan rauta-
tieaseman ohi Myllymaan
suuntaan, voi nähdä entisen
villatehtaan rakennuksen
tien oikealla puolen. Siinä
se muistuttaa olemassa-
olollaan Tyrvään Villa Oy:n
toiminnasta sekä sodanjäl-
keisen ajan tyrvääläisestä
yritteliäisyrydestä ia pien-
teollisuudesta.

Iari Nurmi

Lähteet:
Haastattelut: Eino Nurmi
(1985), Aila Finska, Reino
Fi nska, Ha n n tt Haa pa n ietni
ja Heikki Nurmi.

Pöytäkirjat Tyruään Villa
Oy:n sekä hallituksen että
osakeyhtiön kokouksista.
Hannu Haapaniemen lnL-
lussa.

KirjoittajaJari Nurmi
on syntynyt Tyruärillä
1 954. Pastori, toiminut
Helsingin tuomio-
kirkkoseurakunnan
pappina jakappalaise-
na, sen.iälkeen Helsin-
gin kristillisen opiston
rehtorina.

;
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Karstakoneita Tyrvään Villa Oy:n uudessa tehdasrakennuksessa 1950-lur,ulla. Ensimmäisen kerroksen
yhtenäisen kehruusalin keskellä kantava pilari- ja palkkilinja. Toisessa kerroksessa oli toimisto ja muita
tiloja.
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Ilmavalvontalottana
Viipurin raunioilla
f\ lin kolmeviikkoisella
\J il -uuuluon taku rssilla
Vaasan uudella suojelus-
kuntatalolla kesällä 1941.

Tämä oli jatkoa talvisodan-
aikaiselle lottakomennuk-
selle, jossa olin päir,ystäjä-
nä Vaasan Teollisuuskou-
lun kellarissa.

Päirystys oli ympäri-
lrrorokautista ja meitä oli
aina kaksi yhdessä. Kella-
rihuone oli suuri ja siel-
lä oli iso pöytä, jolla oli
monta puhelinta ja lu-
ettelot, mihin soitettiin
varoitukset ja hälltykset
Vaasan läänissä. Huo-
neessa oli vielä hete-
ka, jossa saimme öisin
nukkua lrrorotellen.

Loppukesällä elo-
kuussa 1941 sain lot-
takomennuksen il-
mavalvontatehtäviin
Viipuriin. Tullessani
kotiin isäni, joka oli
vapaussoturi, sanoi:"
Ei sota tuommoi-
sia tyttöjä tarvitse,"
mutta äitini sanoi:
"Kyllä tarvitsee, kun siihen
on kerran koulutettukin."

Saimme Lotta Svärd -yh-
distykseltä manttelin, lakin
ja litteran Lappeenrantaan.
Muut kamppeet olivat omia.
Patjapussi ja monot olivat
tärkeitä ja ne mainittiin erik-
seen.

Vaasa-Seinäjoki -välillä oli
junassa vielä hyvää tilaa ja
kohtuullisesti istumapaik-
koja, mutta Seinäjoki-Lap-
peenranta -väli oli tupaten
tä)Trnä sotilaita, kaikki käy-
tävät ja eteiset ja vielä muis-
tan, että joku nukkui seinäl-
lä olevassa matkalaukkute-
lineessä tai hyllyllä, joka oli
verkkomainen.

Istuimme lol.takaverini
kanssa II-luokan käytäväl-
lä, jonne olimme onnistu-
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neet tunkeutumaan. Hyteis-
sä oli silloin liukuovet, ikku-
nat ja pehmustetut istuimet.
Eräästä hytistä lottapukui-
nen naishenkilö kutsui mei-
dät hyttiinsä. Hän oli Ellen
Svinhufvud.

Lappeenrannassa yölyim-
me luokkahuoneen lattialla,
ja aamulla matka jatkui kuor-
ma-auton lavalla, jalat suori-
na istuen tiiviisti kiinni toisis-
samme. Meitä oli kahdeksan
lottaa. Viipuriin saar,rrimme
illansuussa. Viipurin asema
oli yhtä rauniokasaa, ja toril-
la hevoskärryt keräilivät mitä
jäljelle oli jään1t. Pommitus
oli ollut vain muutamaa päi-
vää aikaisemmin.

Majoituspaikkamme oli
Marschan-tehtaiden asun-

.#

Papuran 
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Jurun kjrjoirraia
totta - as ussa
;unan ovella.
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tola, jossa jäljistä päätellen
oli asunut veniiläisiä sotilai-
ta. Ilmavalvonta suoritettiin
noin puolentoista kilometrin
päässä sijaitsevassa Papulan
näkötornissa. Torni oli ihan
metsän keskellä ja sinne kul-
jettiin kinttupolkua pitkin
peräkanaa. Ylös torniin johti
yhden hengen mentävä kier-
reporras.

Yöllä oli pelottavaa, kun
oli aivan pilkkopimeää eikä
mitään valo ja saanut kä!ttää.
Oli täyspimennysmääräyk-
set. Hyvin kuitenkin selvisim-
me tornissa kaikista desant-
tihuhuista huolimatta. Seu-

rasimme Pietarin suunnasta
tulevia koneita ja muitakin ja
ilmoitimme heti eteenpäin
pääivakkiin. Viipurin yllä oli
ilmataistelu, jota seurasim-
me ja teimme havaintomme
eteenpäin. Yksi ttäisiä konei-
ta lenteli joskus, ja niiden
tunnistaminen oli suhteelli-

Viipurin linna 1941.

sen vaikeaa näköetäisyyksi-
en vuoksi. Äänen kyllä kuuli.
Kaukainen tähtikin vilkkui
joskus öisin erehdyttävästi.

Päir,ystys kesti aina asema-
sotavaiheeseen asti, jolloin
valvonta lopetettiin ja lotat
siirrettiin toisiin tehtäviin.
Me vaasalaiset pääsimme
kotipaikkakunnalle ja mo-
net meistä sairaala-apulai-
siksi sotasairaaloihin, joita
oli kouluilla Vaasassa. Minä
sain avustaa potilaita kirjei-
den kirjoittamisessa ja kun
olin kaksikielinen, kirjoitte-
lin myös ruotsalaisille sota-
pojille.

Nyt vuosikymmenien jäl-
keen, kun katson turvallisen
ja rauhallisen kotini ikkunas-
ta jouluyön tähtikirkkaalle
taivaalle, lähetän hiljaisen
kiitoksen ylös korkeuksiin:
"Kiitos, Iumalani, turvallises-
ta ja vapaasta isänmaasta."

Kaija Peräinen

Yrrbu.ia 
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Sastamalako dis s a muisteltiin
Aurinkoisena syysiltapäivänä Sastamalakodin kirjastossa istui
allekirjoittaneiden kanssa neljä kodissa asuvaa tammenlehvämiestä
muistelemassa menneitä. Leppoisan kahvihetken aikana virinnyt
keskustelu toi esiin, että näiden rauhallisten miesten mielensopukoissa
oli yhä kipupisteitä, joita tuskin mikään koskaan saisi heidät
unohtamaan. Kukin heistä vuorollaan palaili muistoihinsa kaukaisiin
sodan vuosiin. Heidänlaisiaan miehiä ja myöskin naisia on tässä maassa
vielä keskuudessamme - yhä nopeammin harveneva joukko.

Keskustelijoista useimmat olivat juuri olleetVammalan Seudun
Sotaveteraaniyhdistyksen järjestämällä Karj alamatkalla, jolla käytiin
monilla sotien kuuluisilla taistelupaikoilla. Siksi näistä oli tällä kertaa
suhteellisen helppo keskustella, kun kaikki pysyivät "kartalla".

Se oli liihellä

Kun Karjala-matkalla olim-
me isolla lhantalan taiste-
lun muistokivellä, niin siel-
lä Ihantalan taistelija Eino
Liukkonen näytti sen ison
kiven, jonka taakse kenraali-
majuri Einar Vihma pahasti
haavoittuneena kuoli. Tä-
män tapahtuman muistaer.r

Rauno luki aluksi Jukka L.

Mäkelän kirjoittamasta kir-
jasta Teräsuyöry murtuu sen
kohdan, jossa kerrotaan
kenraalin haavoittumisesta
ja kuolemasta.

KenraaliVihma oli menny
rinnakkain esikuntapääl-
likkönsä everstiluutnantti
Palkaman kanssa etulinjaa
kohti, kun kranaatti räjähti
heidän välissään. Palkama
kuoli heti ja Vihma haavoit-
tui vaikeasti.

Sotamies Eino Mustalam-
pi oli mennyt uhkarohkeasti
kenraalin apuun. Juuri kun
hän oli ottamassa sidetar-
peita taskustaan - jyrähti.
Mustalampi kuoli heti. Myös
kenraaliirr osui uudelleen ja

siihen hänkin kuoli. Oliko
näin, kysyi Rauno.

"Kyllä se oli juuri niin,
muistan ja tiedän sen var-
masti, koska olin itse vajaan
kahden metrin päässä Mus-
talammesta. Minä säästyin
naarmuitta, mutta kuulo
meni ja kummastakin kor-
vasta tuli verta. Vasta seu-
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Eino Liukkonen.

raavana päivänä rupesin
kuulemaan. Se oli yksi niistä
monista tapahtumista, jotka
kuuluvat kohdallani sarjaan
"Se oli lähellä."

Elåimäni pisin pävä

Tähän tiukkaan tapahtu-
maan yhtyi, SS-miehenäkin
Saksassa palvellut, Heikki
Karimaa ja kertoi, millainen
oli hänen sotakokemuksen-
sa "Se oli lähellä" -päivästä
Vuosalnella kesällä 1944.

"Komppaniamme vääpe-
li ei jostain syystä halunnut
kulkea töpinän ja etulinjan
väliä, vaan minä jouduin
nämä asiat hoitamaan. Kun
eräältä etulinjamatkalta olin
palaamassa, ja kun olin kul-
kenut vasta muutaman met-
rin, näin, että ryssää lappaa
kahtapuolta ketjussa parin-
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kymmenen metrin päässä

minusta. Olin onnekseni
pikku pusikon takana, joten
vanjat eivät huomanneet
minua.

Tarkoitukseni oli ollut
mennä pellon poikki, mut-
ta vaisto sanoi, ettei pellolle
ole menemistä, minut huo-
mattaisiin. Kyllä minulla
konepistooli oli, mutta en-
voinut kuvitellakaan olevani
mikään alikersantti Rokka.
Syöksyin rähmälleni pel-
lon sarkaojaan. Siellä minä
makasin liikkumatta koko
kirkkaan, kesäisen päivän
aina lähelle puolta yötä.
Sitten pääsin "motista", kun
meikäläiset löivät vihulaiset
pois. Töpinässä oli jo kulke-
nut varmana tieto, että minä
olin kaatunut, mutta minul-
la oli onneksi vain "Elärnäni

pisin päivä."

Våihän tikattiin

"Olin rintarnallaoloni alkrr-
aikoir.ra Äiinisen rannoilla",
kertoi puolestaan Veikko
Routakangas. Ja jatkoi:
"Kovaäänisessii'l'ilttr lruu-
teli, että ottakaas Stronrer.r

poijjaat vielä Äänisen vettä
ptrlloihinne, sillåi sitä ei ole
teille kauan enää saatavilla".
No, ei sitä kyllä ollutkaan,
tohinalla lähdettiin ja viilillii
käänrryttiin ja taistelriin.

Suuren'r1li taistelu rrinun
kohclallani tuli Nietjärvellä
Laatokan pclhjoispuolella.
Komppanianpäällikkö tuli
aarnulla aikaisir.r urinua he-
rättänrään ja sanoi, etlä on
ollut menetyksiä lähettiryh-
rrrässä. Mä rnenin ja kirtsoirr
sitä ryhmää, jossa oliviidestä
kuuteen r.niestii. Ryssii oli ne

kaikki tikannr"rt konekiviiiiril -

lä. Närnä poiliaat olivat tot-
ttrneet jo sodarrkiivrrtiirr rriirr.

etteivät olleet laittaneet itsel-
leen rntruta kuin näköstrojarr.

Siihen aikaarr rrrirrä kaivoirr
aina itselleni poteron.

Sanottiin, että kun mene-
tyksiä on ollut, niin r.ninun
pitää mennä lähettihonr-
rniin. Lähdin.rme siitä. Jouk-
kueenjohtaja sarroi, että ol-
kaa poijjaat varovaisia, ryssä

on lähellä tuorr ison kiven ta-
kana. Meille oli opetettu, et-
tä piti laittaa kiväärinpiipun
päähän lakki ja sillä koittaa,
reakoiko kaveri. Kornppani-
arrpäällikkö, yksi kapteerri, ei

tätä temppua käyttänyt vaan

rnenija kurkkas. Heti tuli rei-

kä otsaan. Menirr ja koitin
kapteenin valtimoa, mutta
ei se enää paukutellut.

Lähdin perääntyrnään
takaperin kontaten. Sitten
kuului viuhaus ja kranaatti
räjähti melkeirr vieressäni.
Siitä paukusta on rnuistona
sirpaleita käsissäni ja leuka-
luussa on vieläkin pieni sir-
pale. Tulin sitten vielä vähän
matkaa ja katsoin taakseni.
Näin, että iso nries katteli

ruls.

ffi

Heikki Karimaa.
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sodan aikoj a

Veikko Routakangas.

sieltä kiven takkaa minua

- mää en kauaa katellut vaan

tikkasin heti. Päästinkin aika

suihkun, ja vanja oli vainaa.
Menin sitten esp:lle ja sa-

noin lääkintäkersantille, että
vedäs vähän tukkoa tuohon
kurkkuuni, kun sieltä tulee
verta. Se sano, että ei tule
miltään, mene suoraan jsp:

lle. No, minä menin ja sain

siteen. Seuraavan kerran si-
teen alle katsottiin vasta Ou-
laisten keuhkotautiparanto-
lassa. Sinne se minun "tik-
kaushommani" sitten päät-
tyikin."

Hiljaiseloa

"Siellä missä minä sekä talvi-
että jatkosodassa isänmaata
puolustin, ei minun koh-
dalleni kertomisen arvoisia
sattunut", sanoi hiljainen

Suune Ylönen.

SEI'IIORIT

ja aina tlyt),ryäisenoloinen
SuuneYlönen. "Olin pionee-
rihommissa välillä edessä ja
välillä vähän taaempana.
Kyllähän sitä sota tuli tutuk-
si, mutta minun kohdallani
oli enimmäkseen sellaista
"hiljaiseloa" vaan."

Joulu rintamalla

Kysyimme veteraaneilta, on-
ko muistissa jokin joulu siel-
tä rintamaolosuhteista, joka
olisi niin jääny mieleen, että
se on vieläkin mietteissä.

Eino Liukkonen sanoi he-

ti: "Kyllä minä muistan koko
ikäni talviso taj o ulun r,rronna

39. Olimme tekemässä kuu-
luisaa "hölmön tölmäystä".
JR B:n piti tehdä läpimurto,
ja meidän piti sitten tulla
ja ryöryttää. Mutta se JR B

olikin myöhässä ja tuli mei-
dän perässä, ja niin ryssä oli
meitä vastassa. Ios se olisi
nähnyt meidät silloin, kun
me, kuormasto mukana,
ylitimme erään järven, niin
meidät kaikki olisi suolattu
jäälle. Pääsimme kuitenkin
rantaan pusikoiden taakse.

Sitten tuli Kylmä-Kalle
ratsastaen pienellä sotasaa-
lishevosella ja sanoi, että asi-
at eivät nyt ole aivan oikein.
Kun hän tuli hetken päästä

uudemman kerran, hän sa-

noi: "Palatkaa tästä takaisin,
jäätte fuoksuhautoihin ja

odotatte muita." Kuutin Erk-
ki, Sammaljoelta, vei koneki-
vääriä ja huuteli, että men-
nään tuonne vasemmalle
päin. Meille sanottiin, ettei
saa poistua juoksuhaudois-
ta, siellä on oltava niin kau-
an, kun vaihto tulee.

Niin siinä sitten kävi, et-
tä vaihtoa ei tullut. Vasta
kolmantena päivänä meitä
tultiin hakemaan pois - ja
jouluateria jäi saamatta. Mi-
näkin olin jo aattoaamuna
syönyt viimeisen vanikan-
palan leipälaukustani. Oltiin
kolme vuorokautta ilman

ruokaa juoksuhaudassa. Oli
kova pakkanen ja lunta vain

syötiin. Minäkin sain silloin
keuhkoputken tulehduk-
sen. Oli vielä määräys, että
jos näkee jonkun nukkuvan,
hänet täyt1y herättää. Kyllä
minäkin monta poikaa niinä
joulupäivinä hereille pot-
kin. Väsyneitä oltiin, näkyjä
nähtiin, kun miehistä näin
otettiin mehut pois. Kyllä se

joulu -39 oli sellainen, että
se palaa aina mieleen, kun
täällä kodissa joulupossua
suuhunsa laittaa."

Suune Ylönen, hiljainen ja
rauhallinen kahden sodan ve-

teraani, yhtyi aiheeseen ja sa-

noi: "Kyllä minäkin muistan
joulun luonna -39." Olimme
Suistamossa ja teimme lin-
noitustöitä. Asemia kaivet-
tiin, konekivääripesäkkeitä ja

piikkilankaesteitä tehtiin ym.
Teimme töitä myös koko pit-
kän jouluaaton aina pimeän
tuloon asti.

Sitren päästiin telttoihin.
Siellä oli joulua - valtion vii-
noja jaettiin - minäkin mais-

toin ensimmäisen kerran elä-

mässäni. Minulla oli lusikka-
haarukka yhdistelmä, sen

lusikallisen maistoin. Ei se

päähän mennyt, meni enem-
mänkin lääkkeiden puolelle.

Joulupäivänä j atkettiin ase-

mien tekoa, ja öisin räjäytte-
limme Laatokan jäätä rikki.
Se oli toivotonta hommaa.
OIi kovat pakkaset, yöllä ri-
kottu oli päivällä uudestaan
jäässä.

Termolassa vuonna -43 oli
taas erilainen joulu. Tämä
juttu ei kyllä sovi joululeh-
teen. Se joulu oli tavallaan
vaikeata minulle. En ollut
silloinkaan ryryppypäällä,
mutta toiset olivat. Ei ol-
lut vissiin muita selviä kuin
minä ja velimies. Oli hyvät
kiljuvarastot ja sen voimin
joulu vietettiin. En minä sii-
tä joulusta enempää muista,
kun minä jollain tavalla siel-
lä kavereilta piilottelin. No

seuraavana päivänä rupes
kaveritkin näkymään."

Veikko Routakangas sarroi,

ettei hänen mieleensä ole
jäänyt mitään erityistä rnis-

tään joulusta. "Kun minulla
ei ollut oikein tarkkaa tietoa-
kaan siitä, kuinka vaarallista
sotahomma oikein on, ajat-
telin haavoittumiseni jäl-
keenkin mennä takaisin rirt-
tamalle sitä kokkeileimaan."

Heikki Karimaa sattoi, että
hän ei ole sotajorrluja viittte
vuosina rnuistellut. "Olerr ai-
ka vähän harrastanut r.riiden

sota-aikojen m uisteletttista
yleensäkin. Af atukseni pyö-

rivät ensisijaisesti läheisteni
parissa. Joulun -39 olin ko-
tona Karkussa. Sen muistan,
kun ratapil.ralla kaksi junaa

ajoi yhteen. Oli asemapäälli-
kölle tullut opastevirhe. Sitä

tössäystä olin isäni kanssa

ensimmäisinä katsomassa."

7\ ikaa vierähli kuin hrro-

I \nraamatta katrartkirr,
tarinoidessa ja n.ruistellessa
menneitä. Kur.r vihdoin hr-ro-

masimme palata lähemrnäk-
si tätä päivää, tuli vielä yksi

kipeä muisto kuin yhteisesti
ilmaistuna.

Ja se oli se, miten pahalta
oli tuntunut, kun sodan ras-

kaiden koettelemusten uu-
vuttamat, rintamilta palaavat

miehet ja naiset saivat ikävää

kohtelua osakseen - väheksy-
vää ymmärtärnä{ tönryryttä ia
suoranaista halventamista.

Meistä tuntui kuiter.rkin
hyvältä saada lopettaa yl-r-

dessäolon tuokiomnre sii-
hen, että totesimme, että
tänään on kaikki kuitenkin
toisin. Sotaveteraanien kun-
nia on palautettu, ja kiitol-
lisina haluaisimme antaa
heille kunnian lisäksi mah-
dollisimman hyvärr lopplt-
elämän - täällä Sastamala-
kodissakin.

Haastattelijat
Irma ja Rauno Laitinen

Sastanuilan Jouht 2OO6



7l ("i"t" me vielä vanhan ja koristeellisen väri-

/ Y Lkuvan, jossa esiteltiin kaikki ihmisen ikäkau-
det nousevalla ja laskevalla portaikolla. Joka rappusella
seisoi ikäkautta vastaava hahmo, vasemmalla vauva
kehdossaan, oikealla hautakivi kukkineen ja kuoleman
luuranko vieressä seisomassa. Silmä seurasi rusettipäi-
sen pikkuty'tön kasvamista nuoreksi neidoksi, sitten ko-
rokkeen huipulla ykkössij alla ehdottoman kultamitalin
voittajana koreilevaa, kukoistavanja kauniin naisen pe-

rikuvaa, ja sitten seurasi masentava alamäki, lapsilau-
man keskellä oleva, puuhakas perheenäiti oli jo laske-

valla portaikolla, sitten ryppyinen ja vanha matroona.
Lisäyksenä voimme mainita, että kyllä myös miehelle
on oma vastaava asteikkonsa iän mukaisine henkilö-
hahmoineen, joten tasa-arvoisuus vallitsee. Onko asia

todella näin, mikä on totuus meidän käsityksistämme
ikäkausien arvosta ja niiden palkintojärjestyksestä? On-

ko missikisojen voittaja tai tuon kuvan kukkasilla sep-

pelöity hehkeä neitokainen todellakin se hahmo joka
ansaitsee ehdottaman ykkössijan? Huomattakoon että
mainittu kuva luultavasti laadittiin jo pitkälti yli sata

vuotta sitten, joten kovin tuoreesta käsityksestä ei ole

kysyrnys.

A ,ftvoisimme tietysti ruveta laatimaan pitkää lu-
/ V 

"tt"tou 
kaikenlaisista vaivoista, joita ikä muka-

naan tuo ja huonontaa sijoitusta tuon ranking-listan
portaikolla. Yksi ja toinen monimutkaisen elinjärjes-
telmämme herkkä osa saa häiriöitä ja pettää I'uosien
saatossa, sille emme voi mitään. Mitä se tekee meidän
arvollemme ihmisenä, meidän sij oituksellemme tuossa

ihmisyyden portaikossa ylös ja alas, nuoruudesta van-
huuteen? Lienette jo huomanneet, kuinka olen tehnyt
paljon kysymyksiä enkä vastannut vielä yhteenkään.
Oikeastaan nuo kysymykset ovatkin enemmän retori-
sia, turhaa kyselemistä, koska vastauksen pitäisi olla
itsestään selvä. Ei meidän arvomme saa kremppojen
määrästä tai ulkomuodosta riippua, mutta onko todel-
lakin tosielämässä niin? Taas yksi kysymys lisää.

Tosielämän kuva on murheellinen. Uutiset työmark-
kinoilla kertovat karua kieltään, kuinka yli viisikymp-
pinen on jo pelkkä kehäraakki ja kuinka kokenut nais-
puolinen uutisankkuri on saamassa kenkää mukamas
liiallisen vanhuutensa takia. Ei hyvältä näytä. Nuori ja
kaunis - tai komea - sen olla pitää, sitten vasta tulee
päteqrys ja iän tuoma \psyys javiisaus.Voidaan esittää

nenäkäs vastakysymys,
merkitseekö ikä aina
viisautta ja kypsyyttä?

Vastaan oikopää-
tä, kyllä se merkitsee

- useimmiten. Muis-
tan isoäitini ahkerat
kädet aina kutomassa
villasukkaa, ja hänen
opetuksensa tuloksena
opin lukemaan frak-
tuuratekstiä jo alakou-
lussa. Hänellä oli sitä
kypsyyttä ja elämisen
taitoa, joka elää mieles-
säni vieläkin. Muita naishahmoja kumpuaa esiin muis-
tojen lokeroista, osa kuuluisia julkisuuden henkilöitä,
osa oman elontaipaleen varrelta. Ja kas kummaa, he

eivät olekaan jääneet mieleen hehkeän kauneutensa
vuoksi, vaan heidän panoksensa takia elämän saatossa.

Oli oma äiti, se ainutkertainen henkilö muistettavak-
si, oli viisaita tätejä, hlwiä opettajia, ja kaikki loistavat
muistoissa juuri kypsässä keski-iässään tai vanhuuden

\mnyksellä, jolloin heidän ohjeensa ja opastuksensa
joskus tuntuivat yliampuvilta tai tylsiltä, mutta jotka
vuosi\rmmenien aikana nousivat arvoon arvaamatto-
maan javaikuttivat hiljaa ja huomaamatta, kunnes vas-

ta nyt alkaa aavistaa niiden painoarvoa. Ei misseillä ja

muilla kaunottarilla tässä kisassa ole mitään mahdolli-
suuksia, mitä nytArmi Kuusela, josta tuli kansakunnan
ikoni, tai Katri-Helena, joka vanhetessaan sen kun saa

aina vain lisää karismaa ja viehätysvoimaa.

A fleidanon nyt syytä tarkastella mitä tämä ikään-

/ V f ty-lr,"r, iir" isiarru sisällään pitää. Kerran

kun filmitähti William Shatner joutui jossain suuressa

konventissa tungeksivan ihailijajoukkonsa ahdista-
maksi, hän tokaisi heille siivekkääksi jääneet sanansa:

"Get a life!" Jotain sinnepäin, että hankkikaa itsellenne
oikea elämä älkääkä hortoilko täällä elokuvien mieli-
kuvitusmaailman perään. Ihan h1vä kehotus, sitä juuri
ikäänB'rninen on, ihan oikean elämän hankkimista, se-

kä itselle että muille, ja siinä suhteessa naisen elämän-
taival on kovin tä1mnä tapahtumista, tekemistä ja täyttä
sisältöä monessakin suhteessa. On ensin löydettävä se

unelmien prinssi, joka sitten karauttaa esiin jostain - no
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Tavalliata parempi Ruokakauppa

JR:ssö on mistö vqlito!
Lopsille io nuorille

sisö- io ulkovootteet
sekö orkeen ettö iuhloon!

koot 50-170 cm
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niin, se upea ratsu \,uosien mittaan kyllä haihtuu jonne-
kin - sitten tulee lapsia, joiden hoitaminen kyllä ikään-
nyttää kenet tahansa, ja muutakin puurtamista tulee
ikäruosia täyttämään enemmän kuin tarpeeksi. Elä-

män nimellä kutsuttu ilmiö on kuin kalliota kovertava
veden pisarointi, huomaamatonta, vähittäistä, samoin
kuin sen jälkien kasaantuminen, eikä niitä huomaa
edes vuosikymmenien elämänkumppani, niin hitaita
ne muutokset ovat. Mutta juuri ne ajan jättämät mer-
kit ovat todiste itse elämästä, sen sisällöstä ja oikeasta

läpikäymisestä, kuin aatelismerkki ja korotus ylimpään
sääty1n elämän asteikolla.

-/r/"rrun esitettiin tutkijoille kysymys, oliko todel-
ÄquUn nuorena olo niin mukavaa ja hienoa aikaa
kuin har-keissa muistoissa aina haikaillaan. Tyly vastaus

kuului, että niin se todellakin oli. Silloin oli terveempi,
kunto parempi, olo pirteämpi, tunsit todellakin olosi
paremmaksi. Mutta viis siitä, silloin oli myös elämän-
kokemus vähäisempi, ajattelu yksiviivaisempi, tunteet
epäklpsempiä, kaikki alkutekijöissään ja elämä sattu-
man armottomien todennäköisprksien lukkojen taka-
na. Ikä tuo ajan hedelmät meille, ilman ajan kuluttavaa
kulkua olisimme ikuisesti raakileita, nuoria ja vihreitä,
ilman iän iättämiä jälkiä, mutta tuskin onnellisempia.
Nyt olemme päässeet yksimielislyteen siitä että se

ikääntyminen onkin oikeastaan juuri se elämässä ta-
voiteltava asia, todellinen sisältö ja se varasto, johon
elämän todelliset aarteet kerätään, kauniit muistot, kol-
hut ja hienot asiat, sanalla sanoen se kaikki mitä todel-
liseen elämään oikeasti katsotaan kuuluvan. Ia suota-

koon anteeksi, en tehnyt kirjoitusta terveysvalistuksen
tapaan. Sallittakoon tällainen pieni pätkä omatekoista
filosofi aa kaiken tarkoituksesta.

h Åt",mitä pitikään sanomani. Te naiset, sellaisena

/ V tui" nyt olette, ikääntyneinä, olette juuri niitä,
jotka meidän mieleemme jäävät, ainutlaatuisina, vai-
kuttavina, ikuisesti kauniina ja viehättävinä. Kaikki ne

historian kätköistä löytyneet koreat kuvat ja portaiden
asteikot, ne joutavat takaisin sinne missä olivatkin, ro-
mukoppaan. Te, ikääntyneet naiset, olette kultamita-
listeja, ja ainutkertaisella ykkössijalla, korkeimmalla
korokkeella. Pysyvästi.

Eelis Repo

Muista Kalliokoskelta löytyy
kaikki mitä tarvitaan

SEN/ORl? Sastamalan Joulu 2006
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Maakirjakartat

Kustaa Vaasan ajoista alkaen
vur-lsina 1539/ 1540 oli tul-
lur tavaksi rlerkitä talojerr
verotusperusteet erilliseelt
r.naakirjaan. Kylien ja talojen
peltojen ja niittyjen kartoi-
tustyöt aloitettiin kuitenkin
vasta seulaavalla vuosisa-
clalla.

Vrronna I 628 pertrstettiin
Ruotsin rnaanmittauslaitos
ja aloitettiirr rrraanrnil tarei-
den koulutus valtakunnar-r
päämatemaatikon ja rnaan-
rnittauksen johtajan Andreas
Bureuksen jolrdolla. Ensinr-
mäinen koulutettu maanmit-
tari saapui Suclmeen vuonna

Sastarnalatt Jouht 2O06
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1633, jota vllotta voidaan pi-
tää myös Suomen maanmit-
tauslaitoksen alkamisvuote-
na. Pian tämän jälkeen Suo-

meen szrapui lisää eri maa-
krrr r t iirr nirrr itettyjä maanmit -

tareilir. Hänreen ja Turun ja

Porin läänien maanmittarin
valtakirjan sai vr-ronna 1644

Jonas Streng, joka kuului
'Iukl-rolmassa koulutuksen-
sa sAaneen kuuderr errsim-
mäisen maanmittarin jouk-
koon. Ionas Streng kartoitti
pääasiassa Tyrvään, Karkun
ja Huittisten pitäjiä, joista
löytyry kymmeniä l.ränen laa-
timiaan karttoja.

Nän-rä ensimmäisen ntaan-
mittarisukupolven kartat

irr

)../,:+

-r J .',
.:ri(,\ i,:t (rt11,

)' fr1.-*;,, ''o'

vuoden 164

I t.; .

'iii'r;
L t'!"

:',

ovat pääasiassa ns. maa-
kirjakarttola, toisin sanoen
rnaakirjojen tiedot siirrettiin
karttapohjalle. Kartat oli tar-
koitettu ennen muuta vero-
tuksen käyttöörr, rnrrtla nii-
den perusteella voitiin rnyös
suunnitella uudisasutusta
sopiville paikoille. Maakir-
jakartoissa on poikkeuksetta
kaksi osaa: varsinainen kart-
taosa ja selitysosa, Notarum
Explicatio. Kartat laadittiin
samanlaisille paperiarkeil-
le, joiden koko oli 46x58 cm.
Arkit sidottiin yhteinäisiksi
maakur.rnallisiksi karttakir-
joiksi, joita nykyisin säily-
tetään Kansallisarkistossa.
Karttoihin voi tutuslua myös
internetin välityksellä osoit-
teessa http: / /wr,r'rv.virtuaa-
liyliopisto.fi /vanhatkartat/
maakirjakartat.

Vuonna 1644 laadittu Kal-
lialan kylän kartta edustaa
erinomaisella tavalla tyypil-
listä länsisuomalaista ryh-
mäkylää. Kallialan kylässä
oli Jonas Strengin kartan
laatimisaikaan l6 taloa. Ta-

lot ja niiden ornistajat olivat

suo rn e rr ki el i sessii nru oci ossa

seuraavat:

1. Sigfred Tuomaanpoika
2. Sipiliromaanpoika
3. Topias laakonpoika
4. Jaakko Matinpoika
5. 0lavi Pekar.rpoika

6. Heikki Mikonpoika
7. Tuonras Bnrsitrksenpoika
B. Heikki Matinpoika
9. Yrjö Jtrl'ranpoika
I0. Nisitrs Yrjönpoika
I l. Martti Vilpturpoika
12. Yrjö Erkinpoika
13. Tuomas Sirlonpoika
14. Matti Klenretinpoika
15. laakko Mikonpoika
16. Herra Josel

Mitä kartat
kertovat Kallialasta

Kylän pellot olivat vtrorovilje-
Iyssåi: peltoja alueclla A viljel-
tiin toisena vuotena, alucclla
B olevia peltofa seuraavana
vuonna. Aitaus erotti vuoro-
viljelvalueet toisistaan. Vä-
livuosittain pellot olivat ke-

santona huilaanrassa, kun
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kartassa
lannoitusta ei juurikaan käy-
tetty. Peltokuvioiden päällä
olevat viivoitukset esittävät
sarkajakoa, mikä oli ylei-
nen viljelyjärjestelmä lähes
kaikissa länsisuomalaisissa
suuremmissa kylissä. Käy-
tännössä se merkitsi sitä,
että kullakin talolla oli kai-
kissa eri peltokuvioissa yksi
tai useampi sarka veroluvun
mukaan, ja näin yhdellä ta-
lolla saattoi olla kymmeniä
eri vilj elysarkoja hoidettava-
na. Kallialan talot maksoivat
yhteensä 53 Vz äyriä veroa.
Peltopinta-ala oli yhteensä
110 tynnyrinalaa (n. 55 ha),
mistä tulee keskimäärin va-
jaa 3.5 hehtaaria taloa koh-
ti. Itse asiassa peltoalat olivat
varsin suuria, mikä osoittaa
että elettiin rintamailla. Osit-
tain kovalla maalla, suolla ja
rannalla sijaitsevat kylän nii-
tyt tuottivat 103 aamia hei-
nää; lisäksi oli olemassa ky-
län yhteisiä niiftyjä, joiden
tuotto oli 26 aamia. Aami oli
neljäsosa kuormaa, nykymi-
toin noin l 5 kuutiota.

Kylän varakkain talo oli
veroluvun mukaan Martti
Vilpunpojan omistama talo
numero 11. Talon veroluku
oli 6 äyriä, kun yleinen vero-

luku oli kolmen äyrin paik-
keilla. Pappila oli tietenkin
varallisuudeltaan omassa
luokassaan. Maaomaisuu-
den lisäksi papille kuuluivat
myös verokymmenykset
pitäjän taloilta, ei siis aino-
astaan Kallialan kylästä. Io
yksinomaan pappilan maa-
omaisuus teki kulloisestakin
papista myös vaikutusval-
taisen mahtimiehen.

Erillään kylän pelloista si-
jaitsivat pappilan pellot ja
niityt Rautaveden rannalla
Vammaskosken yläpuolella.
Pappilan peltoala oli yhteen-
sä kunnioitettavat 27 tynny-
rinalaa, siis neljäsosa koko
kylän peltoalasta (n. 13.5

ha). Pappilan omilta niityil-
tä korjattiin 24 aamia heinää
ja lisäksi sillä oli osuus kylän
yhteisiin niittymaihin 7 aa-
mia edestä.

Vaikka elettiin rintamailla
turvauduttiin kylässä vielä
kaskenpolttoon. Tällaiset
nautinnat sijaitsivat kylän
ulkopuolella, mahdollisesti
kaukanaki n eränautintoina.
Rakennuspuuta, lehdeksiä
ja tarvepuuta saatiin kylän
omasta metsästä, joka sijait-
si asutuksen lähipiirissä.

Lähellä pappilaa oli Vam-
maskoski, josta pyydettiin
Siikasuoniityn nimestä pää-
tellen mm. siikaa. Samassa

koskessa sijaitsi mylly joen
yli rakennetun sillan alapuo-
lella. Selostuksen mukaan
kylämylly sijaitsi kylästä I /4
peninkulman päässä, joten
paikka sopinee. Samaa myl-
lyä käytti myös pappila.

Maanmittari on gradee-
rannut eli arvioinut myös
peltojen laadun. Pappilan
molemmat peltolohkot olivat
savimaita (leer joordh). Kylän
peltolohko A oli osittain savi-
pohjaista mutta myös multa-
maata (mull joordh), B-lohko
kokonaan multamaata. Sekä
pappilan että kylän savimaat
olivat ojitettu, samoin multa-
maat olivat harvakseen oji-
tettu. Kylän pellot ja osittain
myös peltosarkojen ulko-
puolella olevat niityt oli ai-
dattu; karja laidunsi aitauksi-
en ulkopuolella metsissä tai
aidatulla niittyalueilla. Sekä

kylän että pappilan peltoloh-
kojen välissä (A ja B-lohkot)
näkyy, miten karjakuja johti
kyläyhteisöstä ja pappilasta
metsään. Karjakujassa kulki
myös tieura kylään ja pap-
pilaan.

Kokonaisuutena Kalliala
edustaa tnpillistä hämäläis-
täl satakuntalaista ryhmä- tai
raittikylää, jossa talot sijait-
sivat vieri vieressä tien mo-
lemmin puolin. Kylä sijaitsi
lähellä kuulua Pyhän Olavin
kirkkoa, ja käytännössä, ellei
tultu vesiteitse, oli kirkossa-
kävijän kuljettava kylän läpi.
Kirkko sijaitsi saaressa. Saa-

ren yhdisti kylään kirkkosilta,
joka leveydeltään salli myös
hevospelit. Kirkkoa ympäröi
kiviaita.

Vastaavankokoisia ja tii-
viitä kyliä lö),tyy aikakauden
kartoista koko Suomi mu-
kaan lukien vain muutama.
Tiiviit ryhmäky]ät, joissa talot
siiaitsivat tiukasti kyläraitin

tuntumassa, olivat tunnus-
omaisia länsisuomalaiselle
asumiselle, kun taas Itä-Suo-
messa talot olivat enimmäk-
seen hajallaan kaukana toi-
sistaan tai muuten selkeästi
erillään omien peltojensa ja
niittyj ensä keskellä. Kallialan
kyläkartta kuuluu maakirja-
karttolen parhaimmistoon.
Siinä runsas tietoaines on
oivallisesti siirretty kartta-
pohjalle. Kallialan kartta on
myös taideteos.

Heikki Rantatupa

Filosofian tohtori, do-
sentti Heikki Rantatupct

6. 1944) toimii Jyuäslcy-

län yliopiston Historian
ja etnologian laitoksella
erikoistutkijana. Hänen
tutkimusalaansa ouat
tällä hetkelLä suomalai -

set uanhat kartat, joita
oheinen Kallialan lcylän

kartta edustaa. Karttoja
on koottu digitaaliseen
muotoon lukuisista Suo-

me n j a Ruo$i n arkis tois ta

his torian tut kij o iden, s tt -

kututkijoiden, ympäris-
tö tie te ilij ö ide n.i a m uiden
kar to grafi asta kiin no s tu-
neiden kiiytenäuäksi.

silld(eri I
silkkipaino
. tarrat, kilvet ja tekstiilit
digitaalitulostin
. 4-väri suurkuvatulosteet tarralle
laserleikkuri
' muotoonleikkaukset ja kaiverrukset

eri materiaaleille

itttililIf t;
RUT(lII(IUTUUN!

o Uusi kurssi alkaa
joka kuukauden
1. maanantai. Puistokatu 15

Vammala
*ffi 0100761 845
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Tyrvään kirkko hautau s m aan

vAnho ista hautamerkeistä
Kirkkotarhan
alkuvaiheet

Vanhan perinteen mukaan
hautausmaan tuli olla kir-
kon vhteydessä. sitä nirrri-
tettiinkin kirkkotarhaksi.'I'ä-
tä peliaatctta noudatettiitr
nryös lyrvään uutta kirkkoa
rakertrtettaessa. Sanianai-
kaisesti tel.rtiir.r uusi hauta-
usmaa ja sen yr.npärille ki-
viaita. HaLrtausnraA vilrittiirr
kirkon vil.rkir.nisen jälkeen
ensirnmäisenä adventtina
1855. On hyvin todenr.räköis-
tä, että uutta hautausmaata
alettiirr välittönliisri käyllää,
olilran lrarrtarrksessa tarvit-
tavat kellotkin siirretty tru-
teen kirkkoor.r.

[.ludesta kirkkotarhasta
tuskin tehtiin n.ritään kart-
taa, jota olisi hautoja ltrovtr-
Iel laessa rroudatettu.'l ärrrän

takiir ornaisten olitavalla tai

toisella rtre|kittävä lälteiserr
lrarrta. Krrollect harrdattiirr
järjestäärr sarnnarr riviin,
jotta jonkinlainen järjestys
kirkkotarhassa voitiin pitää.
Näir-r rr-ruodostlrneet hauta-
rivit ja niillä olevat haLlta-
rnerkit rnuodostivat hauta-
us[laan kartan.

Aluksi kaikki utrden hau-
tallsmaan l-rautan-rerkit teh-
tiin puusta. Niitä ei ole yh-
täärr säilynyt. Tietoa rriistä
kuitenkin jonkin verran on.
joissakin seurakunnissa sun-
tiot saattoivat kerätä kaatu-
neinir nrelkkejä ja heittää ne

hyödyttörninä esim. kirkon
lattian alle, missä ne ovat
säilyneet. Kiikan seurakun-
nan historiassa on valokuva
Kiikan kirkon eteläpuolelta
lBB0-luvulta, l.rautaukset
olivat tällöin siirtyneet kir-

kon länsi- ja pohjoispuolel
le. Kuvassa on muutanran
Itarrtakivert .jlr lirrrtrrristin
ol'rella r.nyös puisia laho-
amispisteessä ja kallellaan
olevia hautamerkkejä.

Epäilerlättä Tyrvään kirk-
kohautausrraalla tilarure oli
sarlanlainen. Puisen hauta-
rnerkir-r perusnr.roto oli yk-

sinkertaincn lauta, parikynr-
rnentä cn'r leveä ja vajaa kak-
si rrretliä kolkca, tavallisesti
valkoiseksi rrraalattrr. \'liiosa
saatloi olla l)VörislctlV tili
lrluLlten muotoiltu, toisinaarr
se pätittyi pieneen ristiin.

Myös prrisia lratrtaristejli
käytettiin, lrutta huonrat
tavasti vähenrrnän. Lautaarr
ja listiin rrrclkittiirr rairrir
jarr lrerrkilötiedot, toisi-
nirirrr jorrdtrt t iin tyytyrrräärr
pur-rnrerkkiin. Kr.rn puinen
hatrtarnerkki I0- l5 vuoden
krrlrressa lahosi ja kaatui, sc

korjattiin pois. Uutta ei tchty
tilalle, sillä paikka tarvittiin
pian uutta hautausta varten.
Lisäksi on huornattava, että
hatrdoilla kiiyrrriserr pelin-
nettä ei silloir.r vielä ollut.

Rautaiset
hautamerkit

Ki rkkoharrtaLrsnlaan ensinr-
mäisen vuosikynrmenen
aikarra haudoille asetettiirr
vain puisia hautarrerkkejä,
tai sitten haudat olivat koko-
naan nrerkitsemät1öm iä. Vä-

hitellen alettiir"r toivoa pysy
viä hautamerkkejä. Vuonna
I842 perusteitiir-r'I'urkuun
errsinrrnäinen kotrepirja,
jossa oli valirno. Ohjelrlaar.r
kuuluivat rnyös valetut l.rau-

tamerkit. Niiden tuotanto
oli krritenkin vähäistä. Vasta

sitten krrn l'urkuun saatiirr
urrsi valinro'lirrun ralrtateol-
listrusyhtiö rairtaristien tuot
tirrrrirrerr jir kiivttrirrrirrt'rr srri

r.rutta vauhtia.'l'iirnii ilrni<i
rrrr nrilrlrivissri rrrr ijs I vrvririrr

ki rkkohautausnraal l a.

Hlrutlrrrsrularr r iilniirrcrr
rautaristicrr rniiririi vain vh-
tleksiirr krrllprrlt'tlir ltiirrtrrriis
tvttiiii. Viistaus våil)aiisvYtccr)

löytyy urkuparven piiåillii
olevasta varastohuonecsta,
jonne orr rriety l4 ratrdasta
tehtyii harrtarnerkkiii, osa

vanhoilta srrkuhaudoilta.
o\ir uu\i('n strktrlrittrto.jcn
tieltii poistettuja.'lavallisin
virlrrlrrutlrrisli orr rrnrpirrri-
nen rriihiin leunoilta koholla
olerra listi.

Kehittyneenrnriissii rrral-
lissa sakaroiden piiiit on
kot islclttr irpilir trilrt't'llir tlri
follakin rnuulla csinr. goot
tilaista ikktrnaa lnuistr.ltta-
valla aiheella. Ristin kcskclle
sakanliclen vriliin saatcttiin
valaa siiteitai kuvaarniian atr-

rinkoa. Kooltaan ristit ovat
parista nrctristai vajauseen
rrretliin korkcit;r. Kt'lrittr
nein nralli orr reikiiktrrtiol-
linen risti, joka voitiin viclii
koristella esirn. enkclin krr-

virllrr. llrrrpiristiirr Liljirirrrt't
kiinnitettiin jiilkikiitcen ktrn
tilarrs oli tclrtr', reikrilisrissri
ninti tii_vtyi ki|joittaa crik,
seen kiinnitettiiviil lc lcvl'll1'.

Eclellisistii poikkcava oli
pvöristetlv jrrgentllist i, jos-

sa lrerrkiliitietloI kiljrritt't t iirr
jalustaan. Kaikkia niiitii nral-
leja on kirkkoharrtirLrsntaalla
tai varastohuollccssil.

[Jotilan ratrtaristin ala-
osilssår on eclellii rrrainittrn
valinron leinra A.J.M.B. (Åbo

Jern Manufaktur Bolag).

I Iåirrrrniistt,ttiirriiii on, ktrn
joiclcnkirr ristirrr irlirosassa oli
poltjirlirist'tt \i'ljt'kst't I liis irr

leinra, rnrrtta asia trrlce Yrrr-

rrriirrr'ttiiviik:i, krrrr tit,tlctii;irr,
t'ttii Vlrrrrrrrlllrssl oli tlirrriirr
lirrnan cclrrstrrs. N1t'ris Lrtrrlet

rtti[rklrrrPpilrilt t()iil]r\ilt Ii:-
tit'rr riilittrijirr;i. Krrikissrr li'
It'issii t'i rrrlttti.trri;rrt rtirtrt'ri
tai leirnaa ole, jotcn niiclcn
irlkrrllt'rii ()n llililri\l('tlir\ i\\ir
rririrr rislin t)l'listii.

llistien hankinta-aika orr

l)iiiitcltiivissii niilrin nrcrki-
tr istri krrolirtlrjoistir. I lr virr

prrlrrrltclt,rrr orr Ilr.ilki jlr

I lislrlrt'tlr lio:illttt rrtttpilist i.

jossa rnichen ktrolinaiku on
l.l.t). lir vilirrrorr 2(i ti ltt(i7
I)rtolisot rlcnclttr,,ivtit I l|(j0-
Ittr tttt loPtttt klrlot ttosilllr.
Ilrttcist'sti rriiinii ktrolon-
vtt<lsittit Ircnisi lrllrr siiilt't
tiiii liilrcist'n nruisto, koskir
r iitlt'ssli nrttLtsslrkin t istirsii
krrolirtlriklrrrir ()\ilt ruirrrli
kolrtirlokkiurt r trotlt't. I rirtlirr
jrilLt't'rr t i'lit'tt ltirttkkitttittr,tt
rnclkcin t1'rclrtf i vilitiiksecn
rrtrclcllccn lt]{10-ltrvrrn lo
ptrllir, jrrlloirt r lttlcllt'toistrr
lrarrtlallc llYstVtcttiin valu-
rarrtitristi.

Kirkort varirstohrrorrecssir
ort kolnrc k1'liiscplin tckt'-
rttiili rtiLristotirrrlrra. llitLrta-
tilnli{)lr pririlriirr orr kiirrrri
tetlr' valkoiseksi nraalattrr
pcltilcvl', jonka vliiosa on
taivutettu lipaksi strojclc-
rttlrirrt rrirnili. I Iirlr irrlristrr
Ityv111,,,' siiilt'rryt Yliltiitilan
rranlrrrstclr rrirrrt:t. Nlies kLroli

6.12. ja vairrro.J 1.12. ltlli0, jo

lett Puoli.ol \ili\ ill \ ltlt'ist'rt
Itarrtanrerkin. l:rkkillin isrirr
jir Pojirrr nirilr'l o\ill ilr\ai\
Ityvin siiilvncct. I'oika ktroli
5.U. I UU(i kolrncn krrrrkaLrclcn
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ikäisenii, isii pari kuukatrtta
myöhemr-n in. Kol rrarr rtesta
larrlrrstlr rrirrret ovat hävirr-
neet. loillakin hautausnrail-
lir tavattavia prrtkilistejii lir
taottLrja ristejä kirkkohauta-
tusrnaalla ei ole käytetly.

Kirkon plrrrvarastossa or-l

valurautainen pystyyn ase-

tettua hautakiveä nruistut-
lava levy lähcs pLrolirretliri
leveä ja yli kaksi metriä kor-
kea. Siirrä orr teksti: "Tässä

lepää Pohjolan Rtrsthollin
poika'l'uon.ro August Jul'ron-
poika synt. 1828l12 46, kuoli
1821 l5 7ti. Clalldnien perhe-

hnutaa reultustaa valuratr-
tainen aita, ainoa laatuaan
tällii hautausrnaalla. Kiveen
kiinn itetty r.lruotokuvareliefi
ja hatrdattujen luettelo on
myöl'renrnriiltä atalta ( Jornra
Gallen-Kallelan työ v. 1932),

nrutta ait?i on edelliseltä
vuosisaclalta.

Kiviset
hautamerkit

Rautulistierr linualla aletti i rr

käyttiiai kivisiä hautanrerkke-

lii. Niiclen käyttö oli kuiter"rkin

vähiiistii, sillä Turun ja Porin

läär'rin alueella oli vain yksi
hautakiviä valrnistava kivi-
veistärnö I 800-ltrvtrn loppu-
prrolella, K.C.Forsströrttirt
kiviveistänrö -fu russa.

Erik Katara kuoli
19.10.1863. Leski Iohanna
Katara, Pol.rjalar.r rusthollin
tytär ja Kataratr rtrsthollin
errrärrtä päätti lrarrkkirr rrrie-

hensä hatrclalle viipvmättä
kiviserr rrruistortter-kirt. Kivcn
t-1ryIi ja siinä oleva kiljoitus
viittaavat tähiin aikaan.

'lyrväiin enräseuraku trtrat't

rnolenrrrat papit kirkkoher-
rir Lilirrs ja pitäjärraprrlrrirrerr
Rikberg kuolivat 1867. Harr-

doille pys\rtettiin ennen kuir.t

lesket rluuttivat perheineen
pois paikkirkrrrtrtalta tttrtis-
tokivet. Näin syntyivät (larl

Eflainr Lilir-rksen ja Belndt
Robert Rikbelgin perhehar.r-

dat, edellirren srrtrrikokoisc-
na keskeiselle paikalle hauta-

rusnr.liitil, jiilkinr nräi nen etc-
läisen aiclan viereen. Tässä

yhteyclessii on svytä todeta,
ettei ole tarkkaa tictoa, nrihin
kirkkohcrra Liliuksen errnerr

l.rärrtä kuolleet lapset on harr-

dattu, osa ehkii juuri ;lerhc-
hauclan paikalle. Nir.net nrer-
kittiin nruistokiviin.

Rautajoen laaja viclä ak-
tiivisessa kiivtössä oleva su-
kuhauta alkoi lnuodostua
lf:|70- luvun lopulla, kun
enräntii Loviisa Rarrtajoki
kuoli lB7B. Hänen nruistok-
seen on pystytetty kaikista
nruista hautalrsnraan ki-
vistii poikkeava rnuistokivi,

.johorr rnyös lasten rrirrret
on nrelkitty. Mutrterrkirr tä-
mä suktrhauta kertoo paitsi
Rarrtajrrerr lristoriasta rttvös
eri aikakausierr tyylistrun-
rrista kiviert veistätrtiscssä.

Katkaistu pylviis nrrristuttaa

llioppilirs Lirrrri Ratttrrjtrert
varltlriscsta kttolt'tttirslit.

Sarnoihin aikoihin nrLro-

dostlli nlVais klrltPirlaittt'tt
Boijerin sukr.rharrta pcrhccn
äiclin Augusta [.lllikan kuol-
ttra 1880. lrclellisenä vuonlla
kuolleet lapsct licncc hatrclat-

tu sarnaan paikkaan, heirliin
nirnensii ovat kivessii. Flautaa

vnrpiirr)i paksrr rarrtakct tinki
pvlväiclen vitrassa.

Vuonna lUTir krrollccrt
Karl Irreclrik Wegcliukscn
korkea kivi licncc pystvtettV
ennen vuotta lti!)1. koska
suvun nruille jiisenille on
()tettu erilliset rrrrristokivt't
sen liiheisyvclestä. Vuonna
lB90 ktrolleerr kilkkoviiärti
Anclers Johannes Siirin liatr-
clalla oleva nrrristokivi kuu-
Itrtr tyvliltiiärr tälrärr irikrurrr jir

on pystvtetty pian kuolcnrarr
jiilkeen.

Vuonna I UU7 kLrollccn
kilkkolrella,\.1: Mittlcrirr
kirkrln pohjoisprrolclla olc-
va hauta kertoo siitii, cttåi

Iratrtausrrraa oli tiiittvrrrissli,
sillä pohjoispuolelle harrtarr

nrista vierastettiin. Mittlcr oli
'lyrviiiiseen ttrllessaarr lcski,
kivessii on hiinen lisiiksccn
vairr nryr)hernrnirr krrollcctt
tyttiiren ninri.

Hautausnraatn ctcliilaiclal-
la ovat liihekkiiirr lUU4 krrol
Ieerr Oskirl lrrrrrrilrrrr kii i jir

sanrilnii vuonna krrollccn
FannV Johanssclr-rin lrron-
rronkivi, joka on vliiosastaart
\en verriln tasoitcilu, ('llii
siihcrr olr saalrr virirrirjlur
r.rirni sekä syntynrii- ja krro-
lirrvuosi. Kysvrrrvksessii ort

l 0-vrrotilurrrir krrrrllrrt lirpsi.
Kivessii viitataan vrrorisaar'-
nan kohtaan "Autuaita ovat

Malnriristissåi on scur.rilvil tcksti: "'l'iissii lerpiiii Soinilan IJotilan isiin-
tä AirgWilh (iabrielinpoika. S l u t]/3 25. K. l U 22 l l\ r- 6. [:nriirttii Maria
Kr: Joltantvteir S 1B U/t] 25. K lt] 24l(i (jti. Waan koska huusin I lcrraa,
ctt auttais sicluan, niin tuli sanral kcrrall ja pclasti rlr.nr pian."'l-iitlii
kunnostcttr.r risti kcrtoo vaikeista niilkiivuosista ja valajicn hicnosta
twlitajLrsta. Mrrut rllalrriristit o(lottavat viclii krrnrtOstantista.
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Tyrvään kirkkohautausmaan. . .

puhclassydärniset, hc saa-

vat nrihclä lurnalan". Muis-
tolehclossa kiivijiit niikeviit
edessiirin punertavun kiven,
jossa teksti "i kiirleken hrln
lever (lucl iir kiirleken". Ky-

synryksessä on piirilåiiikiiri
Otto Stenbäckin lBB2 synty-
neen ja IBBB kuolleen tyttä-
ren Evart nt rristorrterkki.

Ornan nrairrirrrrarr arrsait-
see viel2i pääportin vasenl-
nralla prrolella olevir kivi, 1o-
ka on pystytetty Elsa Martta
hrkeri Kilven nrr-ristoksi, synt.
2l .2.ltlgl ja kuoli 6.I I .l Ug l ,

hänen haudattiin I l.I2.1U9l.
Tähän piiiviirrräririiiirr piirit-
tviviit hautaukset kirkkohau -

tausnraalla. Viikon kulLrttrra
haudattiin cnsirrrnräincn
vainaja kappelihautaus-
rnaalla. Vanhemnrat halusi-
vat pystyttiiii kiven alle vuo-
derr ikäiserrii krrolleerr tvtlii-
rensä rnuistoksi ennen kuin
nrLruttivat pclis paikkakun-
nalta. Sarr.ralla kivi on nrerk-
kipaalu kirkkohatrtausnlaan
historiassa.

Edellä t-rn kiisitelty rriitä
hautamerkkejä, jotka ovat
säilyneet Itarrlirtrsrrririrllir tiri

kirkon varastohuorreessa. Ei

ole täyttä selvyvttä, rnirrkä
verran hautarrerkkejä on
ltiivitetty. Piiiiosa tarpeetto-
rniksi ttrlleista lriLutaristeistä
vietiin kirkon varastohtro-
neescen. Joitakin vaatinrårt-
torr.ria l.rau takiviii kivil i ikkeet
ovat voineet viedä palrru-
kuorrnassa kiviliikkeen ta-
kapihalle.

Mu is t it ied o rr n.r u kaan
joitakin "laputettuja kiviii"
(lroitarrratorr hirtrtir) vietiirr
kappelihautausr.naalIe nraa-
han kätkettäväksi, rntrtta rre

lienevät olleet uuclenrrnan
ajan tuotteita. Hautaus-
rttaan poltjoisprrolella aivarr

vedenrajassa or.r 1884 kuol-
leen piirilääkäri Gtrstaf Adolf
Nesslerin hautakivi. Se or.r

siellä lojunut viinre vuosisa-
dlrr alkrrptrolelta saakka ni-
nripuoli alaspäin, joten sitä
on ollut vaikea l"rautakiveksi
tur-rnistaa.

Monissa vuoden l91B jäl-
keen pystytetyissii hautaki-
vissä or.r 1800-luvtrlla kuol-
leiden sukulaisten ninriä.
Ios uuden kiven paikalla on
ollut lautaristi, siinä olleet
ninret on kirjoitetttr uuteen
kiveen. Aina ei ole tarkkaan
ticdcttv, rttissii srrkulirisert
Ilrrrlrr orr ollut, rrrrrlla nruis-
torr sriilytlärrriseksi rrirrri
kirjoitettiin uuteen kiveen.
l'iinrii on ollut rnahdollista
ja suositeltavaakin.

Kirkkotarhan
myöhempi käyttö

lB90 lrrvrrrr alkrr oli lylväärr
seurakunnassa l'ryvin väri-
kiistä aikaa. [.ltrsi kirkkol'rer-
ra Johannes Bäck ryhtyi tar-
nrolla hoitamaan virkaansa.
Ilän esitti uuden pappilarr
rilker)lanr ista rrykyisellc pai-
kalle, nrikii toteutuikin. Piiri-
lääkäri Herra Otto Stenbäck
oli 5.10.1BBB ilmoittanut,
"että lyrvään hautausrnaa
oli suorastaan rakennettu
kylän viereen ja osaksi juok-
sevan veden päälle, jonka
takia lrärr arrt<,ri kieltävärr
lauseen sen käyttärnisestä
jiilkeerr 30.6.1890". Hyrirr
vastentahtoisesti ur.rsi hau-
tålLlsnraa ia kappeli raken-
nettiin Roismalaan. Raken-
nustyön loppuvaiheessa oli
pä2itettiivä, nritä tehdään
kirkkohatrtatrsnraalle. Kir-
konkokcnrksessa 1 1.10. l89l
kiisiteltiin asiaa lryvirr eri-
rnielisinii, kur.rnes "Heras-

tuonrari Fabian Seppä nou-
si ilrrroittarrraan, että lränelr
rnuistaakseen jossakin kir-
korrkokouksessa entisinli
irikoirra orr päätetty, ettei
annettaisi kener.rkään lunas-

MLristokivessii on scuraårvål tcksti: " liissåi lcpiiii rtrsthollari l:r'ik ll'i
kinpoika Katara Lciniiiliin kyliistii syntvnyl st' Il| piiivii t'lokurrta Itl(Xi
ja krrollut sc l !) piiivii lokaktruta lti(i:t. N'lutta Vanhrrrskaat clriViit
ijankaikkiscsti ja I Icrrassa on hcicliin palkkarrsa, ja kirikkcirr kolkein
pitäai hcist.i nrurhct'n. Viisutrclcn kirjir 5 lrrku I(i r,." lltrsth0llarin ktr0-
linaika, kivcn tyvli ja siinii olcva kirioitus antirvirt irihc('n ol('ttila, (.ttii
kivi on vanhin nrrristonrcrkki kilkkolr:rrrl:rrrsrrr;r:rll;r.

:r

:J4 Kubljb,trlfi$ti.$ p.li rn
l,prrÄ tgyjlt {16:;

taa itsellensä strkuhaLrtoja
vanl-ralla hautausnraalla.
Ptrlreerrjolrtirja ilrrroitti, ettii
siirtä tlputrksessir ei tirrvitir
lluuta krrirr lll svttää rrriri-
nittu päätös voinrass:r, jota
myös läsnäolevat vaativat."

'l'ätä väl'rän heppoiselta
tuntuvaa päätöstä nouclatet-
tiin erittäin tarkasti. Niihtii-
västi strkrrltirtrtlirr r r.rseu ralr ei

tunnustettu haudalle, vaikka
siinä olisi olltrt pysyvä hauta-
nrerkki, koska jo entisinä ai-
koina oli piiätetty, että suku-
hautoja ei saa lunastaa.

I iirrrärr takilr irvioprrolisot-
kir.r jouduttiin hautzrnraan
muualle. Niirrpä Joharrna
Katarakin I'ratrdattiin kap-
pelil'rautausnraalle, vaikka
hänen rniehelläär'r ja pojal-
laan oli rinnakkaiset hatr-

takivct kilkkolrarrtarrraalla.
llclcllii rrrainitrrn kok<lrrkserr
priytiikirjassir orr rnuininta,
ettii Keisarillincn scnaat-
ti orr rrry(intiinVt oiketrclcrr
käyt tii:i vaste(leskin nlr.lr.lta-

tnia vanlralla harrtalrsrnaalla
rrlt'virr strktrltirrrtojtr.'l tirntitr
perustcclla sallittiin lrarrtaa-
rrriset I ilitrkst'tt, ( irrlltirtirt jrr

Ilarrtajoen sr.rkuhautoiliin.
Myös kanttori Kall lrlecllik
[3c'r'groth sai leposijansa
kirkkohatr tatrsrnual ta.

Ilrnciscsti liihcs ll0 vrrotta
voinrassa ollccn harrtaLrskiel-

lon aikana oli rrrtrkaLrclrrttrr

siihen, ettii kirkktihilutaus-
ntaatil ei eltiiii tultaisi Itau-
lausrnAAnil kiir ttiirrliiirr,
vaan siitä trrlisi eriiiinlairrerr
nrtrscohatr tatrsn.rail. Vrr urr -

na 1919 otetusta valokuvas
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ta selviääkin, että kysymyk-
sessä oli enemmänkin nuo-
ri koivumetsä kuin hoidettu
hautausmaa. Puiset hauta-
merkit olivat lahonneet ja
korjattu pois. Rautaristit oli-
vat pystyssä, samoin harvat
hautakivet. Tilanne kuitenkin
muuttui 1918, kun viisi kaa-

tunutta valkoista haudattiin
yhteishautaan kirkon edus-
talle. Tällöin eräät suvut al-
koivat selvittää, olisiko sur,ul-
la mahdollisuus lunastaa su-
kuhauta kirkkohautausmaal -

ta. los paikalla oli rautaristi
tai joku muu pysyvä merkki,
asia oli selvä ja paikka voi-
tiin lunastaa sukuhaudaksi.
Mahdollisesti joku asiakir-
ja tai muistitietokin saattoi
riittää. Jo l9l8 alkoivat rrä-

mä uudet hautaukset suku-
hautoihin. Pari v.uotta nryö-
hemmin alettiir-r luovuttaa
kokonaan uusia sukuhauto-
ja aluksi länsireunalta, mut-
ta pian omaisten haluarnalta
paikalta.

Antti Heikkilä

Antti Heikkilä on kir-
joittanut kolme koti-
seutuaiheista kirjaa
(Sammaljoen kirkko,
Tyruään Leiniölä ja
Vammaskosken tun-
tumassa) sekä useite
artikkeleita eri julkai-
suihin ja lehtiin. 1980-

luuulla hän oli Turun
arlckihiippakunnan
haut aLt s m aakult t uu r i -

toimikunnan puheen-
j ohtaj a j a esittelij ä tuo -

miolcapitulissa hauta-
usmaita koskeuissa
asioissa.

Piirilääkäri Nesslerin hautakivi, joka on aikoinaan
siirretty alkuperäiscltä paikaltaan. Kuva: Pasi Koivu.
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Sastamalasta SastmolAan
SastAmalan ja Sastmola-Merikarvian va

M:i:Tr:;t",1;;:l;
poika, mutta nimeltään
sisämaan tytär. 1-arkoitan
kunnan ruotsinkielistä ni-
meä Sastmola, joka juon-
tuu Rautaveden rannoilta,
sisämaasta yli kymmenen
penikulman päästä. Sehän
palautuu, kuten tiedämme,
Sastamalan keskiaikaisen
emäpitäiän nimeen, se on
nimen Sastamala, aikai-
semnrin *Sastantola, ruot-
sinkielinen väännös. Tätä
ei "Suomen historiar.r isä"
Henrik Gabriel Porthan vie-
lä tiennyt, eivätkä tienneet
I 800-luvun historioitsijat-
kaan, ennen kuin J. Oscar
Rancken sen IBBB osoitti.

Nimipari Sastantola I Sas-

tamala 1a Sastntola liittyy,
kuten tiedämrne useihin
muihin vaslaaviin nimipa-
reihin, joissa toisena osana
on sisämaapitäjän tai -kylän
nimi, toisena rannikon koh-
teen nimi. Niitä ovat pohjoi-
simpana Kyrö ja Kyrörtjoki;
Kyrö oli laaja emäpitäjä,
josta on jäljellä suppea kes-
kusalue, Hämeenkyrö. Ky-

röä ja Kyrönjokea seuraa-
vat etelämpäna Sastamala

- Sastmola / Sastmolafjärd,
"Sastamalanvesi", luulta-
vasti myös nimipari Keikyä

- Keikuesi sekä varmenrmin
Httittinen - HuittisboJj ärcl,
"Huittislaisten vesi", sittem-
min "Ahlainen", Kokentäki
/ Kumo ja Kumboö / "Ko-
kemsaari", nykyinen Porin
Kyläsaari sekä vastaavasti
myös Porin Kuutninainen,
Harjavallan Victsuuori Po-

rin Viasuesi, sekä kauimpa-
na etelässä Eura - Ewrabo-
nt i n n e " Eur alaiste n j oki s uu ",

Eurajoen pitäjä ja nykyinen
kunta. Nimiparit rajoittuvat
historiallisen Satakunnan

Sastamalnn Jouht 2OOG

alueelle ja ovat siis sen eri-
tyispiirre.

Näissä nimipareissa on siis

ensimmäisenä osana sisä-
maan pitäjä tai kylä, toisena
rannjkon joki, lahti, saari tai
niemi. Kartasta ilmenee, et-
tä kyseiset rannikkovedet tai
jokisuut sijaitsivat la sijait-
sevat rannikolle vievän vesi-
tien päässä, ja nimenomaan
sellaisen joen tai vesireitin,
joka yhdisti sisämaan rauta-
kautista tai varhaiskeskiai-
kaista asutusaluetta saman-
nimiseen rannikkoon tai ka-
laveteen. Merikarvialle Sas-

tamalasta johtava vesireitti
on varsin hyvin selvitetty. Se

alkoi Sastamalan / Karkun
Kulovedestä nykyisen Vam-

malan alueelta, nimittäin
Kuloveteen laskevasta Piik-
kilänjärvestä. Sieltä päästiin
jyrkkärantaista Salminjokea
Mouhijärven Tupurlanjär-
velle, siitä Saikkalanjokea
Mätikköjärveen, Mätikköjär-
vestä Kallonojaa Kallonjär-
veen ja kapeiden maakan-
nasten kautta N{ouhijärvelle,
Kourajoelle ja Kourajärvelle
ja Suodenniemen Kirkkojär-
velle. Pienen kar.rnaksen yli
sieltä päästiin Suodenjär-
veen, sieltä Palojärveen ja

Palojärvestä Lavian puolelle
Miekkajärveen, Lavijärveen
ja laajaan Karhijärveen.
Karhijärvestä soudettiin tai
melottiin Myöntäjänjokea
Inhottujärveen, sieltä Noor-

rnarkunjokea lsojärveerr ja
edelleen Karvianjokea me-
reen; joen suu sijaitsi Me-
rikarvian kirkon vaiheilla,
kuter.r jo r.nainitsin. Eräreitti
kulki erärrraiderr lralki, voisi
sanoa Lapin kautta, sillä ni-
nristä päätellerr Mt-rrrlrijär'-

vellä sijaitsi lirpirrkylii, sirlrr;
sen nimestii johtr.ru piener.r

Si i I i t tj ii r ue t t nirni.
Ranrrikon joka kohtaarr ei

rautakauden tai varhaiskes-
kiajan asuttrsalueelta ktri-
tenkaan johtanrrt vesireit t iri.

Ei voi olla sallunla, että jrrrrli
tällaisiirr rarrrrikktlalueisiirr
tai jokiin liittyy ninri /.np-
pi. Tällaisia alueita olivat
Lappafjerd I Lappuäärrri,
"Lapinvesi", Merikarviasta
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Yllä: Sastanralan vanha Mariankirkko.
Kuva: Asko Laiho.

Vascmmalla:
Venereitti nykyisellä kartalla Sastamalan
Kulovedeltä Sastrnolaan.

Alla: Nirniparit 5-ti, 7-8, 9-10, l 1-12,
l3-I4, I5. Kartta tcoksesta ljnto Salo:
Kotirnaakuntamrne Satakunta.

pohjoiseen ja Lappi / Lappä,
sananmukaisesti "Lapin-
joki" Rauman pohjoispuo-
lella. Kolmas Lappi sisältyry

nimeen Lapua, alun perin
kaiketi *Laput, genetiivissä
*Lapuen, josta Lapua; vrI.
esim. Uhut- Uhtuen - Uhtua

tai * Ke i ky t - Ke i ky e n - Ke i ky ii.
Tulkinnan puolesta puhuu
Lapuan ruotsinkielinen nimi
Lappo. Samoin sekin, että
Lapuan itäosasta tunnetaan
nimi Sastaman lai Sasttuna-
lan kangas; se viittaa kul-
kukelpoiseen kangasmaas-
toon, jota sastamalalaiset
Lapualla taivalsivat. Lapua
rinnastuu Raumarr Lappiin
ja Lapväärttiin myös siinä,
ettei Lapuanjokikaan alka-
nut sisämaan rautakauti-
selta alueelta, kuten eivät
alkaneet näidenkään halki
virtaavat joet.

Totesin edellä, että enl. ni-
miparit, oikeammin niiden
alueet ovat vanhalle Sata-

kunnalle ominainen piirre,
sillä sisämaalaisten kala-
vedet ja niiden väliset lapit
täyttivät koko Satakunnar.r
rannikon; sen ulkopuolelta
niistä ei ole todisteita. Asia
ansaitsee lyhyen tarkastelun.
Ensinnäkin: Satakunta ulot-
tui alun perin Kyrönjokeakin
pohjoisemmaksi, nimittäin

Sastamalan Joultt 2006

11'

?*#i:\
i,

E L ETTY Ä, KO ETT U A, TAPAHT U N U TTA



Sastamalasta
Sastmolaan...

Ähtävänjokeen asti. Tämän
osoittavat erädl lttuttl- tai
h tt ttcl ra -alkuiset Ähtävän
rajanimet, sillä niihin sisäl-
tyy Satakunnan nimen alku-
osan, sanan sata ruotsinnos,
kuten professori Seppo Su-

vanto on havainnut. Tähän
käsitykseen sopii tavallaan
myös se, että nykyinen ni-
mi Ähttiuä on vanhemman
lärrsisuomalaisen Atsä uä rt

savonmurteinen muoto;
Ähtävän hisrolia alkaa siis
länsisuomalaisissa yhteyk-
sissä. Ahtävänjoelta / Atsä-
vänjoelta pohjoiseen alkoi
Hämeer-r maakunnan alue,
kapea rannikolle ulottuva
kaista, mutta sen alueelta
ei tunnettane Hämeen rau-
takautiselle asutusalueelle
viittaavaa vesiomistuksen
nimeä. Etelässä taas. Lapitt-
joert / Lappån eteläpuolella
sijaitsi Kolatt tt irt nrtrinais-
nraakunta, myöhernnrin
Vakka - S Lt o ttteksi nimitetty
alue, ja sieltä alkoi lounais-
rarrnikorr rautakautinen
asutusalue, pohjoisirnpina
Kalannin ja Laitilan muinai-
ser piräjär.

Asiakirjoihin Satakun-
nar-r pohjoisrannikko asturr
vuonna 1303. Silloin näet
kuningas määräsi Turun
linnan voudin huolehti-
maan siitä, ellä kirjeessä
mainitut kolme talonpoi-
kaa saavat häiriöltä asua ja

viljellä Hämeen rnetsissä,
nimittäin Andar de Sasta-
mell eli Sastarnalan Antero,
-lbbbe de Teuka eli Tjökin
eli tiukan lbpi ja Michel de
Lappafi erdh eli Lappväärtin
Mikko. Nin-ristään päätellen
he olivat Ruotsista tai Ah-
venanmaalta muuttaneita
uudisasukkaita, jotka olivat
perustaneet uudistalonsa
Merikarvialle ja Närpiöön.
Asiakirjasta ilmerree nryös,
että alueen aikaisemrnat
nauttijat, hämäläiset, tar-
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kemmin sanoen sastamala-
laiset, olivat häirinneet hei-
tä, vaikka he olivat saaneet
Hämeen voudilta Haraldilta
luvan asettua asumaan Sas-

tamalan ja Närpiön ranni-
kolle. Haraldin antama lupa-
kirja ei ole säilynyt emmekä
siis tarkoin tiedä, milloin
ruotsalaiset uudisasukkaat
tulivat, mutta ilmeisesti he
tulivat jo 1200-lur,un puolel-
la. Kyseessä on vuosisadan
jälkipuoli, sillä Hämeessä
ei voinut olla ruotsalaista
voutia ennen Birger-jaarlin
letkeä, joka tehtiin todennä-
köisesti 1248.

Kun ruotsalaiset talonpo-
jat muuttivat sastamalalais-
ten rannikolle - Sastamell
tarkoitti myöhemmin Sas/-

rnalafjerdltirzri, "Sastama-
lanselkänä" mainittua Kar-
vianjoen silloista suulahtea,
Meriarvian kirkon tienoota
- he loukkasivat sastamala-
laisten nautintaoikeuksia.
Tässä siis törmäsivät toi-
siinsa sastamalalaisten pe-
rinnäinen omistus ja kruu-
nun asuttamispyrkimykset.
Kun Ruotsin kruunu oli jo
luonut linnalääninhallin-
non perustarnalla Turun ja

Hämeen linnaläänit ja lu-
jittanut määräysvaltaansa
Länsi-Suomessa sijoittamal-
la linnoihin sotaväkeään, se

peri kiistassa voiton. Uu-
disasukkaat jäivät sijoilleen
ja sisämaalaiset menettivät
nautinlaoikeutensa ranni-
kolla.

Hallinnollisesti tämä vah-
vistettiin vuonna 1348. Sil-
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Saksankiven
paikka kcskcllii
jokca l.ankos-
kcn Otanron/
Le viin joerr
rajalla nvkyi-
scllä kartalla
sekii vuocicn
I684 l.cviis joe n
kvlän nraa-
kirjakartalla
(Saksarr Kifwi).
Naaptrrikvlinii
silloin Kötirtilii
((liorclcböh-
lc) ja Otanro
(Wiir,r'Lrss).

Alla: Karttapari vanhoista pitäjärrrajoista. Vascurnralla Sastarnalan
rajat, oikealla Ulvilan kirkkopitäjän rajat. Saksarrkivcn paikka osoi-
tettu nuolella vasemmassa yläkulmassa. Lhrpirenkaallir osoitcttu
muinaislinnan ja katkorenkaalla käräjäpaikan sijainnit. Kartat
teoksesta Unto Salo: Kotirnaakuntarrme SatårkLln tår.
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loin näet käytiin Kokemä-
enjoen pohjoispuolella asu-
vien kalastusoikeusrajat, ja
rajankäynti koski ilmeisesti
siis Ahlaisten ja Merikarvian
uudisasukkaita. Aivan kuten
vuotta aikaisemmin Koke-
mäenjoella kalastusoikeus
annettiin rannan omistajal-
le, kuten Ruotsin maakun-
talait ja Maunu Eerikinpo-
jan maanlakikin seuraavalla
vuosikymmenellä määrä-
sivät. Kokemäenjoen ka-
lastuksesta riitelivät Turun
piispa, joka omisti laajoja
alueita joen alajuoksulla, ja
Kokemäen talonpojat, jotka
olivat perinnäisesti p)rytä-
neet siikaa ja lohta Kokemä-
enjoen koskissa.

Kokemäenjoella 1347
suoritettu kalastusrajojen
käynti näyttää jättäneen
myöhäisiin aikoihin säily-
neet jälkensä nimistöön.
Olen koettanut osoittaa, että
kalastusrajojen rajapisteiksi
määrättiin silloin eräät sat-
sankiuiksi nimitetyt kivet,
kaikki Kokernäenjoessa,
sillä ne sijaitsivat rajoilla
vielä myöhemminkin. Nii-
hin sisältyvä saksa johtuu
muinaisruotsin sanasta sax,
"kivi, kallio": rajakivet ni-

mettiin ilmeisesti ruotsin-
kielisin termein. Sana saksa

omaksuttiin paikannimiin
kyllä muuallakin, kuten
osaltaan osoittaa vuorenni-
mi Aauasaksa Lapin rajoilla,
ja se kotiutui myös Merikar-
vialle, sillä Lankoskessa si-
jaitsi aikoina an Saksekiueksi
nimitetry kivi. Se oli myö-
hemmin rajana Lankosken
ja Otamon / Otamoiden
kylien välillä, mutta muut-
tui pitäjienkin rajamerkiksi,
kun Siikainen erotettiin Me-
rikarviasta. Kun se sijaitsi
Lankoskessa, jonka nimi on
ruotsalaisperäinen - sehän
olisi nykyruotsissa *Lång-

/ors, "Pitkäkoski" - voidaan
päätellä, että ruotsalaisten
uudisasukkaiden maan-
valtaus ulottui 1300-luvun
puolivälissä sinne asti. Il-
meisesti ruotsalaiset uudis-
asukkaat olivat hakanneet
kaskiaan sen varteen, mi-
käli voidaan päätellä siitä,
että koskella oli suomenkie-
linenkin nimitys, nimittäin
Merikarvian historiankin
mainitsema Palokoski; 1o-
ka tapauksessa he olivat
jollakin tavoin hankkineet
kosken korvalta rantaomis-
tuksen tai -omistuksia ja

siten Ruotsin maakuntala-
kien mukaisesti myös kos-
kenomistuksen. Tämä olikin
varmaan merkittävä, sillä Pa-

lokoski / Lankoski oli kaiketi
tuottoisa lohi- ja siikakoski.
Kauempaa sisämaasta eivät
Merikarvian uudisasukkaat
alueita nähtävästi vallan-
neet, sillä Siikaisten puolella
ei näytä tunnettavan vanho-
ja ruotsinkielisiä kylän- tai
talonnimiä.

Käsitykseni mukaan Sak-

sekivi määrättiin rajakiveksi
todennäköisesti juuri 1348,

sillä silloin määriteltiin Ko-
kemäenjoen pohjoispuolel-
la asuvien kalastusoikeudet.
Kivi, jota nimitettiin myö-
hemmin Saksan laa'aksi,
muistettiin vielä I 960-lul.r-rn

alussa, vaikka se olikin hävi-
tetty räjäyttämällä vuosina
1922 ja 1950.

Merikarvia / Sastmola
eriytyi vanhasta Sastama-
lasta 1300-luvun puolivälis-
sä. Samoihin aikoihin, I340-
luvulla myös Ulvila eriytyi
Kokemäestä, jonka kappeli-
na se oli aikaisemmin ollut.
Kun Ulvilan kirkko oli pal-
jon lähempänä Sastmolan
asukkaita kuin Sastamalan
kirkko nykyisessä Karkussa,
Merikarvia / Sastmola liitet-
tiin jolloinkin Ulvilan kirk-
kopitäjään ja samalla Ala-
Satakun taan. Asiakirjamai-
nintaa siirtämisestä ei ole.
Aikaisintaan se olisi voinut
tapahtua 1300-luvun puo-
livälissä, jolloin sastamala-
laiset menettivät kalastus-
oikeutensa Lankoskessa ja

sen alapuolella, mutta tämä
rajankäynti ei koskenut kir-
kollisia oloja. Vuonna 1473
käytiin raja Ylä-Sastamalan
(Karkun) ja Noormarkun
kainulaisten (Kainunkylän
/ Finpllzn asukkaiden) välil-
lä. Raja koski kihlakuntia ja

siis oikeuslaitosta ja osoittaa
siis, että viimeistään tuol-
loin Noormarkku luettiin
Ulvilan kihlakuntaan, mutta
Ulvilan pitäjään se on voinut
kuulua jo aikaisemmin. Me-
rikarvian osalta saksekiven
kautta kulkenut Ala- ja Vä-

Satakunnan kihlaktrnnan-
raja n'rainitaan 1535, krrten
Martti Sar.rtavuori Meri kar-
uiatt ltistoria.ssa nrair.ritsee,

mutta kirkollisesti Merikar-
via lienee lrrettrr lllvilnarr jo
paljorr varherrr rrrirr. Pelirrrii-
tiedotharr eivät kerro rrritäiirr
merikarvialaistcn rlatkoista
Karkun kirkkoon, vaikka ne

kertovat vielä kaukaisenr-
pien erärnaapitäjien veron-
maksurnatkoista. Siikaisissa
Sastarnalan er-iirrraita serr si-
jaan säilyi Iti00-luvtrlle asti.
Niinpä'lyrvään Nutrpalan
kylän Karhun talo - kotikylii-
ni Nrrupalan talot sijaitsivat
nykyisen Vamnralan aseman
alueella orrrisli eriisijarr
Otarnoilla 1595.

Otatno(i) oli kukaties altrn
perin I'renkilönnirni, johon
ehkä sisältyi varrha kcilriiän
nimitys ota, ja on joka tapa-
uksessa kiintoisaa, ettii Kar-
kusta Merikarvialle johtavarr
erätien toisessakirr 1läässä
oli samanlainen nirli, Mou-
hijärvellä joennirli Otarrtrts.

Sastanralastir rriiytliiii rrryiis
muuttaneen utrdisasukkaita
Sasttnolairrt, rrrikiili voi priii-
tellä joistakin nirristii. Niii-
hin kuuluu Alakylän Kränin
talonr.rin-ri Ri ka la i ttett, silla
talon lienee penlstanut Kar-
kun Rlftnlsren kylåistä lähte-
nyt uudisasukzis; en tunne
kuitenkaan talorr lristoliaa.
Kii r p pä lö t r /a/rti etelärrrpii rrii
Merikarvialla viittaa pr-roles-

taan Karkurr Kärppälän ky-
lään; vanha Karkku liitettiin
I973 Vammalaan.

On arvoitus, milloin Sa-

takunnan sisämaan pitiijät
valtasivat kalavesiåi rannikol-
(a. Mitkään asiakirjat eiviit
siitä kerro, eiväl rrryöskäärr

rautakauden löydöt, vaikka
joskus on ajalellrr, erlä se

olisi tapahtunr.rt io rauta-
kaudella, toisin sanoen en-
nen ensimmiiistii ristiretkeii,
joka suunnattiin Suonreen
11SO-luvulla. Mutta vaikka
asiakirjat ja löydöt vaikene-
vatkin, ranrrikorr kalavesierr
valtaamisesta voidaan esit-
tää joitakin yleisiä näkökoh-
tia. Aluksi mLlutan'rål sanil

Sastanmlatr Jott hr 2006
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Sastamalasta Sastmolaan. . .

Merikarvian vanhemmasta
asutushistoriasta.

Olen perustellut useassa
yhteydessä sitä käsitystä,
eIIä Suomi-niminen asu-
tus syntyi rannikolla ja että
sisämaan varhaisin asutus
kehittyi saamelaiseks i. Suo -

meksi nimiteryn ihmisryh-
män, etnoksen asutushisto-
ria palautuu aukotta ainakin
aikaan noin 4000 eKr.; sen
alue ulottui pitkin rannikkoa
suunnilleen Viipurinlahdes-
ta tai Kymijoesta Etelä-Poh-
janmaalle. Merikarviankin
kivikautinen asutus oli il-
meisesti suomalaista, ja oli
pronssikautinenkin, ajalta
noin 1400 - 500 eKr. Prons-
sikauden ja sitä seuraavan
varhaisen rautakauden
asutuksesta Merikarvialla
todistavat hautarauniot,
joita rakennettiin silloisille
rannoille; niitä tunnetaan
Merikarvialta kerrassaan
runsaat 100.

Turun yliopiston arkeolo-
git tutkivat niitä 1980-luvun
alussa, mutta metalliesinei-
den puutteessa niitä ei kyet-
ty ajoittamaan tarkkaan.
Jonkinlaisia ajoitusperus-
teita tarjoavat kuitenkin
Säynäskorvenmäen rau-
niot. Säynäskorpi näyttää
näet maatuneen merenlah-
desta kuivaksi maaksi ajan-
laskun vaihteen tienoilla.
Kun silloinen asutus sijaitsi
rannoilla - se sai toimeentu-
lonsa ratkaisevassa määrin
merestä - Säynäskorven-
mäen hautarauniot on täy-
tynyt rakentaa seudun ran-
tavaiheessa, viimeistäänkin
siis ajanlaskun vaihteessa.
Näyttää muutoinkin siltä,
että hautaraunioita lakattiin
Merikarvialla rakentamasta
ajanlaskun vaihteessa tai
muutama lrrosisata myö-
hemmin, sillä näin tapah-
tui Satakunnan rannikolla
muuallakin. Kokemäenjoen
suustakaan ei hautaraunioi-
ta tunneta enää S0O-luvulta,

Sastamalan Joulu 2006

vaikka asutus säilyi siellä ka-
uimmin.

Mikä oli siis Satakunnan
rannikkoryöhykkeen asuk-
kaiden kohtalo? Tiedäm-
me ainakin sen, että heitä
muutti vuoden 300 tienoilla
sisämaahan, tarkemmin sa-
noen Kokemäenjoen vesis-
tön varteen. Tämä ilmenee
kalmistoista, joita 300-luvul-
ta tunnetaan Kokemäeltä,
vanhasta Tyrväästä, nykyi-
sestä Vammalasta, Nokialta,
Vesilahdesta, kenties myös
Lempäälästä ja Kangasal-
ta, sekä Hämeen puolelta
Sääksmäestä (nykyistä Val-
keakoskea) ja Hämeenlin-
nasta sekä Pälkäneeltä; kal-
mistot näet säillttävät ran-
nikon ja rannikon t-akaisen

I?ihivyöhykteen hautaustra-
ditioita. Rannikon tai ran-
nikon takaiset suomalaiset
perustivat uudistaloj a Koke-
mäenjoen vesistön varteen,
silloiseen Lappiin, ja aloitti-
vat siten toista vuosituhatta
kestäneen lapinvaltauksen,
joka suomalaisti sisämaan.
Sisämaassa aikaisemmin
asuneet saamelaiset siirtyi-
vät sl.rjemmälle, väkipakol-
la tai vapaaehtoisesti; osa jäi
paikoilleen ja suomalaistui.
Tdten suoml hävisi Sata-
kunnan rannikolta, mutta
säilyi sisämaassa historial-
liseen aikaan. Sisämaassa
se kuitenkin vaihtoi nimeä.
Kun uudistalot perustettiin
alueelle, jota oli jo pronssi-
kauden alusta lähtien nimi-
tetty Hämeeksi, suomet eli
suomalaiset alkoivat pitää
itseään hämiiläisinä ehkä jo
parin miespolven jälkeen.

Arkeologisesta aineistosta
ei ilmene, miksi Satakunnan
rannikko autioitui. Syitä voi
olla useita, sekä paikallisia
että yleisiä. Yleisistä syistä
mainitsen erään mielestäni
todennåiköisen, ja se on se,

että elämä rannikolla alkoi
käydä vaaranalaiseksi. On
näet varmaa, ettei rannikkoa,

joka oli ravinnon saannin
kannalta edullisinta aluet-
ta, jätetty turhan tähden.
Pohjanlahden länsipuolelle
syntyi, tärkeimpänä kes-
kuksenaan Uplannin maa-
kunta, pohjoisen Itämeren
ensimmäinen varhaisvaltio,
jota mm. Gamla Uppsalan
mahtavat kuningaskummut
julistavat. Sinne juurtui var-
hain, ehkä jo 400-luvulla,
myös satakuntalaitos, hund-
eli hundarilaitos, sotajou-
kon, nimenomaan laivaston
organisointiin tarkoitettu
aluehallintolaitos. Sen juu-
ret johtavat 4O0-lukuakin
varhempaan aikaan, sillä jo
ensimmäisellä vuosisadalla
svionit, svelaiset, olivat kuu-
luisia laivoistaan ja asevoi-

mistaan, kuten roomalainen
historioitsita -lhcitus kertoo.
On siis l.ryvin mahdollista,
että Rtrotsin viikinkiretket
alkoivat ltär.r.rerellä jo paljon
ennen varsinaista viikin-
kiaikaa. Suoranaista tictoa
asiasta ei ole, mutta ajatus
rannikon vaaranalaisuudes-
ta saa tietynlaisla trrkea sii-
tä, että autioituneet rannikot
asutettiin uudelleen, kun
Länsi-Suomi oli llO0-luvun
puolimaissa liitetry Ruotsiilt:
silloinhan lännestä uhannut
otaksuttu vaara oli siis pois-
tunut.

Mutta jos rannikot kävivär
vaaranalaisiksi, elämä sisä-
maassa oli melko turvallista
ja sinne siirtynyt uudisasutus
menestyi. Yksittäisistä uu-

Merikarvian kirkossa säilytettävä Pyhä Birgitta -puuveistos kcski-
ajalta. Veistos on arvokas muisto seurakunnan varhaisirnrnilta ajoil-
ta. Valokuva: Seija Laukkarinen.
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distaloista alkoi Kokemäen-
jokivarressa, mm. Tyrväässä
/ Vammalassa jo 400-luvulla
kasvaa kyliä, ja ilmeisesti ky-
liä alkoi yhryä pitäjiksi 500-
lululta lähtien, varhaisim-
min kaiketi Aurajokilaaksos-
sa. Merovinkiajalla, 600- ja
700-luvulla pitäjiä muodos-
tui ilmeisesti Ala-Satakun-
taankin, eikä ainoastaan
pitäjiä, vaan suoranaisesti
maakuntakin. Käsitykseni
mukaan Kokemäenjokialu-
een länsiosaan organisoitiin
näet aikana 650 - 750 sata-
kunta, monen pitäjän alue-
organisaatio, joka esiintyy
1300-luvun lähteissä nimel-
tään arvoituksellisena maa-
kuntana, Satakuntana. Nun
perin kyseessä oli nimensä
mukaisesti sotilasjoukon,
satakunnan, nosto- ja ylläpi-
to-organisaatio, todennäköi-
sesti lapinverotusta varten.
Lapinverotuksesta kilpaili-
vat jo 800-lurulla kainulais-
ten ja norjalaisten aseelliset
joukot, ja on perusteita aja-
tella, että kainulaiset olivat
satakuntalaisia.

Tällaista taustaa vasten
voidaan kysyä: milloin Sa-

takunnan sisämaan pitäjät
alkoivat vallata kalavesiä
rannikolta? Ne olisivat kai-
keti voineet tehdä sen jo
600- tai 7O0-luvulla, mutta

tuskinpa silti tekivät. Porin
alueen myöhäisrautakauti-
set hajalöydöt osoittavat, et-
tä sisämaa alkoi kiinnostua
jokisuusta vasta 800- ja 900-
Iuvulla, mutta silloinkaan ei
kiinnostuksen syynä näytä
olleen kalastus, vaan kau-
pankäynti, sillä Porin Koivis-
ton saaressa lienee tuolloin
ollut satamapaikka. Kysee-

seen ei tulle l0O0-lukukaan,
sillä se oli rauhallisemman
viikinkiajan jälkeen jälleen
vaaranalaista aikaa, jolloin
viikingit tekivät ryöstöretki-
ään Suomeen eli Varsinais-
Suomeen ja myös Hämee-
seen, kuten riimukivistä
tiedetään ja hopea-aarteis-
takin voidaan päätellä; ran-
nikkoja luultavasti vältettiin
siis vielä 1000-luvullakin.
Vasta I 1O0-lur.un jälkipuo-
lella, jolloin Länsi-Suomi
Iiitettiin Ruotsin valtapiiriin
ja Rooman kirkkoon, ranni-
kot muuttuivat turvallisiksi,
ja silloin niitä alettiin sisä-
maasta käsin myös asuttaa
(Rauman seudun, Eurajoen,
Harjavallan, Nakkilan ja Ul-
vilan vanhimmat kylä$.

Silloin näy'ttää perustetun
myös Sastamalan emäpitäjä.
Se näyttää tapahtuneen yh-
distämällä yhdeksi pitäjäksi
kaksi vanhempaa, nimittäin
"Karkku" ja "Kalliala" ja ni-

mittämåillä emäpitäjä uuden
kirkonpaikan mukaan. Käsi-
tykseni mukaan Sastamalan
kirkko, oikeammin myöhäis-
keskiaikaisen kivikirkon hir-
sinen edeltäjä, perustettiin
1 100-luvun jälkipuolella. Se

perustettiin keskuskirkoksi,
lähetyskirkoksi Satakunnan
itäisen pitäjien ja Hämeen
pitäjien käännyttämistä tai
ainakin Suomen hiippakun-
taan liittämistä varten. Tä-
hän tarkoitukseen seudun
vanhemmat kirkot olivat
kaiketi liian vaatimattomia
ja niiden seurakunnat liian
pieniä. Uudelle Sastamalan
kirkolle annettiin kirkkopo-
liittisista syistä mariankir-
kon status - mariankirkkoja
olivat piispankirkot ja alu-
eelliset keskuskirkot. Sen

keskuskirkkous ilmenee sii-
täkin, että sinne, "Karkun
kirkkoon", kuljetettiin kirkol-
liset verot laajoilta alueilta
vielä l50O-luvullakin, kuten
kirkkotarinat kertovat.

Tämän mukaan näy'ttäisi
siltä, että Sastamalaksi ni-
mitetty pitäjä olisi vallan-
nut kalavesiä Karvianjoen
suusta aikaisintaan noin
ll60 - l20O ja viimeistään
1200-luvulla. Eräänä, ehkä
tärkeimpänä syynä ranni-
kon valtaamiseen lienee
ollut väkilun-rn yleinen rä-
jähdysmäinen nousu aika-
na noin 1r50 - 1250. Siitä ei
ole asiakirjatietoja, mutta se

ilmenee uudiskylistä, loita
tuolloin perustettiin. Niitä
perustettiin Tyrväässä 24,

kaksinkertainen määrä rau-
takauden vuosituhanteen
verrattuna, mutta Huittisissa
vielä hurjemmin, sillä r,uo-
sisadassa tai puolessatoista
kylien luku kymmenkertais-
tui. Ravinnon tarpeen täytyi
kasvaa valtavasti, ja juuri se

lienee ohjannut sastamala-
laiset Karvianjoen suulah-
den apajille. Nälkä lienee
siis ajanut sastamalalaiset
kymmenen penikulman ka-
lastusmatkoille, kun heidän
lähijärviensä ja -jokiensa
kalansaaliit eivät enää riit-
täneet.

Tämäntapaiset päätelmät
eivät perustu asiakirjoihin,
sillä niitä ei juuri kirjoitet-
lu, vaan sellaisten tosiasiain
loogiseen yhdistellyn, joilla
näyttäisi olevan merkitystä
tämän kirjoituksen aiheen
kannalta. Niiden mukaan
Sastamalan ja Sastmolan
yhteys syntyi aikaisintaan
110O-luurn jälkipuolella ja
viimeistään 1200-luvun al-
kupuolella. Se kesti runsaan
vuosisadan, enintään kaksi

la päättyi todennäköisesti
1300-lur,un puolimaissa tai
jonkin verran myöhemmin.
Se ehti kuitenkin jättää jäl-
kensä Merikarvian nimis-
töön ja asutushistoriaankin.
Runsaampia sastamala-
laisten jäljet ovat Siikaisten
nimistössä, sillä Siikaisissa
sastamalalaisten eräomis-
tukset säilyivät selvinä uu-
den ajan puolelle.

Unto Salo

Kirjoittaja emeritus-
professori Unto Salo
on syntynyt Tyruäös-
sä 1928, ualmistunut
ylioppilaaksi Tyruään
yhteiskoulusta 1948
ja uäitellyt tohtoriksi
1958.

Toimittuaan mm.
satakunnan Museon
johtajana 1958-71 hä-
net nimitettiin Turun
yliopiston arkeologi-
an professoriksi 1972,

myös tiedekuntansa
dekaaniksi 1977-78.

Prof. Salo jatkaa
edelleen tutkimus- ja
kirjoitustyötään. Hiin
on suosittu esitelnxöit-
sijä ja puhuja.

Sastamalan Joulu 2006

Kirjoituksen tiedot perustuvat pääasiassa seuraaviin
lähteisiin: Timo Kuokkanen: Merikaruia, Alakylä,
Söynäiskoruenmäki, röykkiötutkimus I 98 I - I 982, ni-
teessä Karhunhammas L Erkki Lehtinen, Keskiajalta
1860-luuulle, teoksessa Suur-Uluilan historia I, Pori
1967. Iouko Saikkala: Lisiä Sastamalan-Merikaruian
eröliikkeeseen ja asutukseen, niteessä Satakunta. Ko-
tiseututkimuksia XI. Unto Salo: Ltinsi-Satakunnan
salcsankiuet, niteissä Suorn en Museo I 963 ja Satakun-
ta. Kotiseutututkimuksia XXI. Unto Salo: Metallikau-
tinen asutus Kokemiienjoen suussa I,Poril97O. Unto
SaIo: Suomi ja Höme, Häme ja Satakunta, niteessä
Hiimeen käröj ät 1; Hämeenlinna 2000. Martti Santa-
vuori: Merikaruian historia 1900 -luuun alkuun,Yam-
mala 1961. Seppo Suvanto: Satakunnan historia III,
Keskiaika, Pori 1973. Elettiinpä ennenkin. Kerännyt
ja julkaissut PerttiVirtaranta, Vammala 1953.

Kuvatekstit Iorma Rinne, merikarvia-seuran pu-
heenjohtaja.
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Karkrrnkyliiii ktlvattutta l)assin ahtccsta I920-lLrvun loppuvuosina. I lannes I)rusin ltcrhccn vulokuvia

'B

tuleva sähkölinja näyttää täl-
löin haarautuneen tienyli jo
ahteen puolivälistä.

Maantie näyttää huono-
ktrntoiselta ja kapealta, sillä
tiellä liikuttiin tällöin etu-
päässä vain hevospeleillä tai
jalan. Tällöin paikkakunnan
ensimrnäinen auto oli Arvel-
la ja sar.r.roihin aikoihin Leik-
kaalle hankittiin paikkakun-
nan toinen auto.

Oikealta tuleva Rikaisterr
selkä on Karkr-rnkylän koh-
clalla kaventunut rnelko
kapeaksi virraksi ja Passin

Raitapellon puoleinen osa
oli trillöirr valrvirrr järvinro-
hikon peittärr.rä ja sar.nanlai-
nen kasvusto näyttää olleen
myös vasemman puoleisella
Viekkalan selällä.

L,nsin.rmäisenä ahteen
sivussa vasemmalla on
"luurtin" (Hiort) pirtli, jo-
l.ron Kalle H;'ort vanhempi

perheineen oli r-nuuttanut
Tyrväältä 1900-luvun alktr-
vuosina.

Tänrä oli kylän vanhoja
asur.rtoja, joka oli rakennettLr
ennen vuonna 1868 tapal'r-
tunutta Karkur.rkylän paloa
ja oli pystyssä siil'ren saakka,
jolloin nykyinen Karkurrky-
läntie levitettiin ja kor.otet-
tiin miltei pirtin tasakerran
korkeudelle. Vain pari kolnre
ornenapuuta on jiiljellii errää

kertomassa asunnostå1.

Seuraatvana ktrvassa näky-
vät Krapin rakennukset en-
nen nclin vuonna 1930 teh-
tyä pirttirirkerrrrrrkserr isoir
" saneeraarttista".

1 920-luvulla ja I 930-ltrvtrn
alussa olivat ajarrkohtaisiir
talojen asuinrakennusten
isot "saneeraukset", ellei
rakennettu uutta pääraken-
nusta kuten Passilla ja Es-

kolla. Rakenr-ruksen toisessa

päässä olevasta " pakarista" /
keittiöstä tehtiin sali tai kaksi
kirrrrirria ja "pirkirli" siirrctti itr

liihernrrräksi pirttiii eli ltors-
Irnrrrlleräkirrrrirrirr/-ktrrrlt ri-
err paikallc tai rakennukscn
ktristin ju porstuan trlaikalle
rakennettuult keittirin kiisit-
tiiviiän uuteelt osaan, jorrka

sivrrillt' saatiin pilrirrkuisti jir

vierasktristi.'[-iillainen iso re-

nlontti tehtiin ensirtrrniiisc-
nä Viinnillii jo vtronna l9l7
sekä Rytirniillii, l.cikktralla
ja Krallillir 1920-lrrvullir tiri
I930-luvun alussa.

Etlessä ort tirlorr riilti, jorr

kl p:rikallc rirketuretliirr jo
ertrtert sotia pirljotr lirlrjt'rtrlli
puirtrirsrrrrli. lliilrerr llrlj:rrr
kohdalta niikyviit tupara-
kennus ja piiiirakertrtuksen
vanha "pakar-in" påiiity sekii
aitta, joka oli pystyssii i!)iiO-
Iuvulle asti. Iliihen takarra
näkyy nryös talon kellari,

Karkunrylän elämää
1 9 2}-luvun valokuvan mukaan
1-)heinerr Karkunkvlän
\--rf valokuva orr otettu
Passin alrteesta toderrnä-
köisesti 1920-luvun loppu-
vuosina, sillä tatrstalla ku-
vassa näkyvät vuclnna 1925
valmistuneet Karkunkyliin
koulun rakennukset. Kuva
on otettu ahteen pr.rolivälis-
tä eikä aivan aivan ahteen
päältä, sillii silloin kuvasstr
näkyisi oikealla Passin vanlta
asrrirrlakerrrrtrs, ".jot t kt t 

1 
t i rt i tt

pe rtise i ttli o l i tttel kei rt ntoo n -

riett ptiiillti".
Etualalla niikyy nryös kaksi

sähköpylvästii, joissa ei näy
larrkoja. l'iilkjin lience ollut
ajankohtair.ren Passin ta-
lon sähköistär.r.rinen, jolloin
Hulkarirr oikealla puolella
olevasta noin vuonna 1922

rakennetustii Karkunkylän
talojen omistamasta ntuult-
tajasta on vecletty sähkölinja
Passille, jonka rakennr.rksiir.r
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minkä vuoksi tällä kohdal-
la ollut mäki kulki vanhojen
ihmisten suus sa " Krapin kel -

lariahteen" nimellä. Kellari
hävitettiin, kun remontissa
talon korkeaan sokkeliin
saatiin uudet kellarit. Mai-
nittu ahde on miltei hävin-
nyt kokonaan viimeisissä
tien kunnostuksissa.

Vasemmalla näkyvät Ar-
ven talon rakennukset. Näi-
hin kuuluivat mm. riihi, jossa

oli hevoskierto, 1900-luvun
alussa rakennettu päära-
kennnus eli "pykninki" sekä

etualalla näkyvä pirttiraken -

nus. Ensin mainittu asuinra-
kennus, jota jatkettiin vuon-
na 1935, toimii nykyisenä
päärakennuksena j a nä),'ttää

olevan vieläkin suunnilleen
valokuvan asussa. Pirttira-
kennus oli tuntuvasti van-
hempi ja oli ollut jo ennen
Karkunkylän paloa, joka ei

tuhonnut mitään Arven ra-
kennuksia.

Kuvan ottoaikana Arvea
isännöivät Hilma o.s. Kolla-
nen ja Kaarlo Arve, joilla oli
iso perhe. Pirttirakennus oli
asuinkäytössä loppuun asti.
Rakennus purettiin vähän
ennen sotia ja siirrettiin jää-

tä pitkin rekikelillä Kutalan
Paunuun, joka oli hiljattain
siirtynyt Valto Krapin omis-
tukseen ja jossa tästä raken-
nettiin navetta.

Kuvan keskivaiheilla kou-
lun rakennusten kohdal-
la on kylän pisin rakennus,
Hulkarin pirttirakennus.
Kuvan ottoaikana Hulkarilla
asuivat Erkki Leikkaa ja El-

sa o.s. Hulkari, jotka ottivat
sukunimekseen Leikas, sekä

Maija o.s. Leikkaa ja Kalle
Hulkari. Näistä edelliset lap-
sineen asuivatvasemmassa
Uuramon puoleisessa päässä
ja Maija ja Kalle asuivat toi-
sessa päässä, johon kuului
myös tämä suuri pirtti.

Karkunkylän palon jäl-
keen Hulkarin talo raken-
nettiin entiselle tontille, jo-
hon tällöin rakennettiin tä-
mä isopirttinen pitkä raken-
nus. Vaarini Ville Palmgrenin
kertoman mukaan nämä pit-
kät hirret kaadettiin Hulkarin
Paloviidan metsästä nykyisen
kantatie l2:n sillan läheltä ja
vastapäätä nykyistä Suikin
taloa. Hirret uitettiin jokea
pitkin Kärppälään ja edelleen
järveä pitkin Karkunkylään.
Entisinä aikoina joessa oli
paljon enemmän vettä kuin
nykyisin niin, että siinä tuki-
nuitto onnistui hyvin varsin-
kin kevättulvien aikana.

Tämä pitkä rakennus oli
käytössä vuoteen 1939, jol-
loin se lyhennettiin nykyi-
seen Leikaksen pääraken-
nuksen muotoon. Annikki
Arven kertoman mukaan
nämä hirret käytettiin naa-
puriin rakennetun Maija ja
Kalle Hulkarin navetan ra-
kentamiseen.

Valokuvassa Hulkarin ja
koulun välinen alue näyttää
aivan tyhjältä alueelta. Täl-
le alueelle valmistui 1930-

luvun alkuvuosina Maija
ja Kalle Hulkarin uusi talo
Huhtala, jonka sittemmin
ainakin nuoremmat ihmiset

tunsivat Hulkarina. Samoi-
hin aikoihin jaettiin sisarus-
ten kesken myös Hulkarin
tilan maat ja metsät sekä
Karkunkylässä olleet entiset
Leikkaan "kylän maat".

Oikealla näkyvät Simulan
rakennukset, jotka kaikki
on rakennettu Karkunkylän
palon jälkeen, ja jotka ovat
vieläkin suunnilleen kuvan
mukaisesti olemassa.

Kuvan ottoaikana Simulaa
isännöivät Fanny ja Paavo
Simula, joilla oli iso perhe.

Näistä lapsista on vielä elos-
sa neljä, joista 9S-vuotias
Annikki elää Arvella ja 92-
vuotias Tauno Simulassa.

Tähän rakennusryhmään
Iiittyy vasemman puoleisena
lisänä nykyinen Mikkosen
rakennus, joka on lyhen-
netty ja paljon muunneltu
osa vanhasla Suikin päära-

kennuksesta ja Suikin talon
vanhoista rakennuksista.

Vuonna l90l tapahtu-
neen Suikin talon muuton
jälkeen rakennus siirtyi Kol-
lasen omistukseen ja taloa
kutsuttiin nimellä Keskinen.
Tämän jälkeen täällä asui
Kollasen vanha emäntä, jo-
ka kyläläisten suussa kulki
nimellä Keskisen muori. Tä-
män kuoltua rakennus siir-
tyi perintönä Arven omis-
tukseen. 1920- ja -30-luvuil-
la talossa pitivät kauppaa
useat kauppiaat mm. Kus-
taa Palonen, Vihtori Pohja
ja Ville Esko. Ennen sotia
ja sota-aikana kauppiaana
toimi Lauri Laine, joka osti
kiinteistön Arvelta.

Vastapäätä Suikkia oleval-
le entiselle Leikkaan talon
paikalle ei enää rakennettu
isoa taloa, vaan pienernpiva-
lokuvassa näk1vä rakennus.
Valokuvan oton aikaan täällä
asui EmmaKoivula, joka piti
täällä kylän munkkikauppaa
ja useita vuokralaisia.

Kuvan keskellä Hulkarin
ja Koivulan etupuolella Pas-

sin talon vanhalla tontilla
on Ahteen Eevan pirtti, joka
tämän kuoltua vuonna 1934

jäi tyhjäksi ja oli vielä 1940-

luvulla pystyssä ikkunatto-
mana ja miltei katottomana
rakennuksena.

Heikki Palmgren

Kerto.iat: "Kylän uanlin" Art-
nikki Arue, jolle lattstttr eri-
tyiset kiitokset, Taurto Krapi
ja Erkki Leikas sekä jo edes-

menneet Ville Palrngrett,
Gunnar Palmgrert, Aaro
Ruusupuro, Kalle Palouiita
ja Martti Palouiita.

Kirjoittaja on syntynyt
Karkussa 1936. Keski-
koulu Tyruiiän yhteis-
koulussa, ammattiura
sa iraa n ho itoalal la. Usei-

ta kirjoituksia ja kirjoja
sa i raa nhoi toa lan h i sto -

riaan sekii kotiseutuai-
heisiin liittyen.

FINSKA
KULJETUKSISTA VANASTOINTIIN

I<AUT<O'<ITTO
fr

03-514 3531

PÄIVYSTYS
0500 236 212
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Eero Erho
- ensimmäinen suomalainen j a Australian
ensimmäinen laskuvarj ohypp ääjä

T.Taarlo Eero Erho
-N,(eneback) syntyi lyr-
väässä (Vammala) 19. 3.
1897. Hänen isänsä Kaarlo
Fridolf Enebäck oli kauppi-
as, äiti Sofia Henrika s. Kos-
kinen. Isä kuoli pojan synty-
mävuonna. Heidän kotinsa,
joka oli nykyisen Pirkan-
maan Osuuskaupan pysä-
köintipaikan kohdalla, paloi
1918. Eero-poika harrasti
yleisurheilua hei ttolajeissa
Tyrvään Voiman riveissä,
osallistuen menestyksellä
mm. piirinmestaruuskisoi-
hin. Hän pääsi ylioppilaaksi
Tyrvään Suomalaisesta Yh-
teiskoulusta 1916 ja suoritti
venäjänkielenopettajan ja
muita tutkintoja Helsingin
Yliopistossa.

Sotilas- ja
ilmailu-ura

Erho osallistui vapausso-
taan astumalla palvelukseen
l. 2. 1918 Porin Rykmentin
I komppanian konekivää-
rijoukkueessa. Hän osallis-
tui Lavian, Suodenniemen,
Pomarkun ja Noormarkun
taisteluihin. Hänet ylennet-
tiin korpraaliksi 25. B. 1918,

aliupseeriksi f7. 9. 19lB ja
komennettiin sitten Saksaan
Artillerie-Fliege Schuleen
(tykistötähystäj äkoulu) Alt-
Auziin Kuurinmaalle.

Siellä hän suoritti tykis-
töosaston 41. asteen l. ja
2. opetuskurssin (Lehrab-
teilug) 17. 9.-16. rl. 1918.

Hän sai ylennyksen vänri-
kiksi 24. 12. l9tB ja määrät-
tiin Hämeen Kenttä-Tykis-
tö Rykmenttiin N:o l. Vielä
hän suoritti Lappeenrannan
Tykistökoulutuskurssin I se-

kä jatkokoulutuskurssin ja
ylennettiin luutnantiksi 6. 7.

Sastamalan Joulu 2006

Eero Erho perheineen.

1920. Sitten hän palveli KTR

1:ssä, sen jälkeen Sortava-
lassa Ilmailuosasto III:ssa,
ajoittain osaston vt. komen-
tajanakin.

Suoritettuaan vielä kap-
teenikurssin Järvenpäässä
hän erosi armeijan palve-
luksesta B. 2. 1924 kapteenin
arvoisena ja muutti Aust-
raliaan. Hän palasi takai-
sin Suomeen ilmavoimien
palvelukseen 1931. Talvi- ja
jatkosotaan hän osallistui
majurina laivueenkomen-
tajana ja lentoaseman pääl-
likkönä. Sotien jälkeen hän
toimi Helsingin lentoase-
man päällikkönä vuoteen
L949 ja muutti sen jälkeen
uudelleen Australiaan.

Hlpyt Suomessa

Luutnantti Eero Erho teki
ensimmäisenä suomalaise-
na laskuvarjohypyn 17. ke-

säkuuta 1922 Sortavalassa.
Tästä uutisoi Helsingin Sa-

nomat 18. 6.:

Ensimmäinen suomalai-
nen laskuuarj ostimella hyp -

päys. Luutnantti Erho hypän-
nyt eilen 500 metrin korkeu-
de s ta. Le ntäj äluutnan tt i Erho
suoritti eilen illalla klo 17.15

S o r tau alas sa laskuuarj o st i -

men auulla alashyppäyksen
noin 500 metrin korkeudes-
ta. Hyp py onni stui e ri n o ma i -

sesti. Laskuuarjostin oli sak-
salaista mallia. Lentoko net-
ta, joka oli Farmall-mallia,
o hj as i kap i tulant tiu äiip e li
Kopra. Luutnantti Erho on
ensimmäinen suomalainen
joka on suorittanut lasku-
uarj ostimella hyppäyksen.
Tam p e re e n maatalo us nriyt -

telyn aikana tulee hän siellä
s uo ri ttamaan laskuuarj o s ti -

mella hyppäyksen tk. 23 tai
24 p:nä.

Mutta todellisuudessa

hyppy sujui vähän kehnom-
min. Hyppy tapahtui veteen
ja varjo levisi Erhon päälle,
jolla oli suuria vaikeuksia
päästä sen alta veden pin-
nalle. Muutenkin hyppää-
minen oli vaikeata, sillä
pieneen koneeseen ei ollut
asiaa varjon kanssa. Erho
joutui hyppäämään Antti
Kopran ohjaaman koneen
kellukkeelta, jossa hän istui
valmiina jo koneen starta-
tessa ja kastui tietysti varjoi-
neen siinä läpimäräksi.

Erho oli hankkinut jo Sak-

sassa ollessaan 1917 saksa-
Iaisvalmisteisen Heinecke-
laskuvarjon ja oli siellä jo
hypännyt kiintopallosta,
jota ei pidetty oikeana las-
kuvarjohyppynä. Tuo varjo
oli kyllä varsin vanhanai-
kainen, mutta sen etuna oli
suuri kankaan koko.

Suomessa oli kyllä jo ai-
kaisemminkin hypätty las-
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[cro l]rho ja Jrrles Moxon (}rolangattassa Australiassa.

Suomessa tehty. Se näyttää
kuitenkin jääneen vähäl-
le huomiolle jos verrataan
Australiassa tehtyyn maan
ensimmäiseen hypp11zn.

Ammattihlppääjänä
Australiassa

Erho muutti vaimonsa
kanssa Australiaan 1924. He
matkustivat Ranskaan, Mar-
seillesiin, josta laivalla Fre-
mantlesin pieneen satama-
kaupunkiin, Perthin lähellä.
Matka jatkui sieltä Melbour-
nen kautta Sidneyhin, jossa

Suomen konsuli Harald Tan-
ner otti heidät vastaan.

Kun täältä ei sopivaa työtä
löytynyt he lähtivät Quees-
landiin, jonka pääkaupun-
gissa Brisbanessa Erho sai
työtä sokeriviljelmältä. Työ
oli erittäin raskasta paahta-
vassa helteessä, mutta enti-
nen urheilija ja Myllerin ko-
tivoimistelun harrastaja siitä
selvisi. Tutustuttuaan täällä
sikäläiseen lentoklubiin,
siellä haluttiin ryhtyä järjes-
tämään laskuvarjohyppy-
näytöksiä, jotka olivat uutta
Australiassa sikäläisissä len-
to näytöstapahtumissa.

Hän hyppäsi maan en-
simmäisen laskuvarjohypyn
1927. Koneen ohjaajana oli
Quantas-yhtiön paikallinen
päällikkö Brain, Moth-ko-
neella. Hän oli saanut rans-
kalaisen Robert-tyyppisen
varjon Suomen Ranskan
sotilasasiamieheltä majuri

Mortenssonilta. Hyppy teh-
tiin 3000 jalan korkeudesta
1000 jalan vapaalla pudo-
tuksella.

Eräässä näytöksessä hän
hlppäsi kahdella eri varjol-
la. Edellämainittu ranska-
lainen oli selkävarjo, joka
muutettiin eteen sopivaksi
ja selkään amerikkalainen
lrving-varjo. Hypättyään
hän irroitti etupuolen var-
jon, ja avasi senjälkeen sel-
kävarjon.

Charters Towersin näytök-
sessä hän seisoi kaksitasoi-
sen lentokoneen yläsiivellä
pitäen köydestä kiinni. Ko-
neen tehtyä silmukan hän
hyppäsi alas 500 metristä.
Konetta ohjasi Englannin il-
mavoimien RAF:n luutnant-
ti Frew.

Hänellä oli Tewnsvillessä
tehdyissä hypyissään käy-
tössä isompi kolmimootto-
rinen Fokker, josta sivuovi
oli otettu pois. Erho suoritti
myös mainoshyppyjä, jol-
loin mainos oli kirjoitettu
varjoon. Mm. hän mainosti
erästä pukutehdasta. Lop-
puaikana hän kiersi hyppää-
mässä Pohjois-Queenslan-
dissa, monipuntamiljönääri
ja lentäjä Jules Moxon kans-
sa, tämän lentokoneella,
mainostamassa amerikka-
laista Graham Paige -merk-
kistä autoa. Forsaithissa
eräs suurtilallinen tilasi
heiltä yksityisesti hyppy-
näytöksen. Hypyt jatkuivat
lentonä1töksissä nel jä vuot-
ta. Tämänkertainen asumi-
nen Australiassa päättyi ja
viimeiseksi tapahtumaksi
jäi lentomatka koko tuon
maanosan ympäri, yhdessä
Cyril Breemen kanssa.

Tuosta Australian ensim-
mäisestä hypystä Suomen
Kuvalehden kirjeenvaihtaja
I. N. Karhula kirjoittaa: Vii-
me kuussa, tarkemmin sa-

noen marrask. 12 p:nä 1927,

uietettiin täällä Brisbanes-
sa, kuuluisan Queenslandirt
ka u n iissa pää ka u p tt n gi ssa,

suurta ilmailuiuhlaa. Ko-
koon oli saatu kymmenkun-
ta erimallista lentokonetta,

Sastamalan Joulu 2006

kuvarjolla. I lelsingin Sano-
nrissa oli perjantaina 13. 7.

l!)20 trutinen:
Las k tt ua r.i ost i n I ty p l\/ 500

ntetritr korkerrrlesta. Eilett
illtrlltr srtorit ti rrrotsttltti rtt,tt

I rt rrttta tt t t i Rn tr l'l'lrö nt ltlad
Ir.yr p1, r r le t t t ol'o n eesto 500. t r t.

Lo rltc tr tl t t t t I t r s l; t r rt r r.j u.t t i -

rttclltr. k'cllu lttroli I trjoisstr
ttottsi ltt/clroplaatti iltrtaatt
trtaj tt r i M i lckol a t t ol t.i aa trt cr -

trtr. Sc ttlti trlttk.si lutri lliar-
rosto .io koltosi tttliri rtittl,ytt
korkertteett. Sitten liiteli se

kattptutgista päirt yli Kctitto-

lttristc.nt .ja Harakatt salren
r r t e re I I e. Yl t ttilcki ti p r Ld o tta t L-

ttr i lt ra'l-lrörttblacl korrcesta.

Al t r ks i .ryolcs'yi ltti tt täydellä
pa i t tol lan t r tnuutatni a kytt -

nteniä nrctrejii. Vasta sittert
attkerti laslctruarjostin jcL ke-
q,esti liiteli Ityltpääjä rnerta
kolrti. Eilcti aikaakaatt lcut
Ittitt jo uida pulilcoi nTerestä,

Harakatt soaren nterenpuo-
leisellct rattualLa.

Uutinen osoittaa, että
Ityptr) oli ensirnrnäinen

Iranlall-vcsitaso Sottlrr,;rl:rrr s:rt:rn;)ss:I.
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HEROES OF THE AIR

The Stanthorbe skies were bright and blue
As I stood on the mountain side,
Enchanted with the landscape wieu,

That spread so far and wide.
Atnidst pastttres o.f "Diamond Vale".

Air planes arose in flight,
It seemed lilce a scene in a.fairy tale
As I watched the wondrous sight.

The gallant pilots knew no fear,
Their planes high in the skies

Turn upside down - ttuist round and round
Like giant dragon flies. I watched in breathless silence,

Their daringfeats of skill,
Till dauntless Captain ERHO,
This thrilling part did rtU.

One plane rose high and higher,
TiIl near two thoudandfeet,
When out sprang captain ERHO,
With his silken parachute.
God bless the braue young hero,
And guide safely througlt,
God bless the famous pilots,
AII champions of the crew.

Sastatnnlan Jouht 2006

Eero Erho...

- sekä armeijan, että siuii-
lin -... Vetonumerona tieten-

kin oli kapt. Erhon laskuuar-
johyppy, mistä jo etukriteen

oli lyöty suurto ntmptn, ei-

kä stdnkaan su.otta sillä oli-
han nyt ensimmäinen kerta
kun täkäIäisellä yleisöllä oli
tilaisuus omin silmin nähdä,

miten mies uoi pienen uaate-
kappaleen auulla laskeuttn
turuallisesti maahan kor-
kealta, piluien yläpuolelta,
jos hänellä on uain kylliksi
sisua ja uskallusta. Edelfi-
päin oli jo ilmoitettu kapt.
Erhon hyppääuän 5000 ja-
lan korkeudesta ja puto-
auan 1000 jalkaa ennen uar-
jost i men a uaa m is ta. P ien enö

kuin perhonen, siintää piluen

laidalla Moth-lentokone ja
henkeään pidättäe n odottaa
taaja ihmisjoukko ratkaise-

u aa s ilmänr äp äy s t ä. S am al la
nähdään pienen kerlin irtau-
trtuan kiiräuiistä koneesta ja
nopeasti kiihtyuällä nopeu-
della ptttoaua.n pohjatto-
maan kuiluttn. Jännitys on

korkeammillaan: Aukeaako,

uai eikö atrkea? Pian kuiten-
kin kuuluu helpotuksen huo-

kaus ihmismerestä: He is safe

- Hän on turuassa. Koneen
ohjaajana toimi Queensian-
din paras lentäjä kapteeni
Brain.

Perhe, muisto

Erho suoritti Australiassa
vuosina I927- I93 I kaikkiaan
27 | hyppyä ammattilaisena
ilmailunäytöksissä. Hänel-
lä oli puoliso Aili vuodesta
1924 ja 1925 syntynyt tytär
Elna Lorraine, sekä 1937

syntynyt poika Erkki Uole-
vi. Eero Erho on kirjoittanut
useita sotilasalan kirjoja ve-

näjän, saksan, englannin ja
ranskan kielellä.

Erhon täy'ttäessä B0 \.Llotta

avattiin hänen kunniakseen
Osuuskauppa Sastamalan
Erho-kabinel ti, jossa sen sei-

nälle paljastettiin 19. 3.1977
Matti Laineen suur.rr.rittelema

nluislolaatta, jonka paljasti
Ilmailuhallituksen tarkasta-
ja Lars Bäckströrn. Erho itse

ei enää jaksanut saapua tilai-
suuteen.Valitel tavasti mu is-

tolaatta on myöhernrnin tel.r-

dyn saneeraukser.r yhteydes-

sä päässyt häviämään.
Adolf Aarnon kanssa toi-

sena paikkakuntalaisläl.r-
töisenä ilmailun historiaan
päässyt Eero Erlro victti
viimeiset aikansa tyttärensä
Elna Sundiuksen luona New

South Walesissa, Dulwicl.r
Hillsissä, ja kuoli pari vuotta
vaimonsa jälkeen 1978.

Esko Pietilä

Lähteinä: Tyrt'äätr Ylttais-
kottlLt I 904- 1954. Janart't'to:
Varh a isi I t na i I tr trt tr r e. Pieti-
lä: Kotiseututnme tntristot.
Saloniemi: Tyrt,äätt Voittra
1 908- 1 948. Hels in gi rt Satt o -

mat, Sidney News, Brisbarte
Neu's, Aatnttleltt i, Tvrt'riötr

Sano mat, Las kuua rj o t t rl t e i -

lu, Suomen Kuualehti.

Ki rj oi t taj a ko t i se u t un e u -

uos Esko Pietilä on synty-
nyt Tyruäällä 1928.

Monipuolisena taila-
jana hän on ansioitunut
mm. Tyruäiin settdun
Museon museonhoita-
jana, laajasti käytettyttä
konser uo ijana sekä ko t i -

seulu työ n tek ijä nä, - I ie-
ttij änä j a - kirj oittaj ana.
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