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Sastamalan Joulu ilmestyy kolmannen kerran. Lehti on joulu- ja kotiseutuaiheinen
Sastamalan Joulu kiittää kirjoittajia ja ilmoittajia arvokkaasta tuestaan ja toivottaa
JOULUILOA JOKAISEEN KOTIIN!
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tIONSTYO.
TUKI HUOMISETLE
Ylläolevat sanat ovat lionstoiminnan kotimainen teema
toimintakaudelle 1990-1991, joka hyväksyttiin Suomen

Lions-liiton valtakunnankokouksessa

Yaasassa 9.6.1990.

Samaa teemaa käytetiin myös edellisellä toimintakaudel-

la. Syynä tähän on lähinnä se, että kaudella 1989-90
suoritettiin valtakunnallinen keräysaktiviteetti Operaatio
Sulka 1990 vammaisten hyväksi, ja koska keräyksen
tuoton valtakunnallinen ja piirikohtainen jako on kauden
1990-91 puolella, teemaa ei haluttu muuttaa. Sen tavoitteena on toteuttaa lionstyön tunnuslauseen "Luovuta
isänmaasi onnellisempana nousevalle sukupolvelle" sisäl-

tö.

Lionismi, joka syntyi Yhdysvalloissa v. 1917, on tänä
päivänä maailmanlaajuista. Klubeja on jo 167 maassa, ja
uusia perustetaan nopeaan tahtiin erityisesti ltä-Euroopan maihin. Lions Club -Vammala on myös mukana
tässä toiminnassa. Tällä kaudella pyritään perustamaan

klubi Unkariin, Miskolcin kaupunkiin.
Maailmankuva on viime aikoina muuttunut huomattavasti myös omassa maanosassamme. Energian saanti ja
kolmannen maailman velkataakka ei voi olla vaikuttamatta tulevina vuosina maailman talouteen. Suuria mullistuksia tapahtuu monilla eri aloilla. Kaikki tämä tulee

hae yhteiskunnan apua, vaan elävät hyvin vaatimattomissa

ja puuttellisissa oloissa.

LC-Vammalan perinteisiin aktiviteetteihin kuuluu mm.
toiminta Sastamala-kodin hyväksi, nuorille jaettavat stipendit, kummilapsen tukeminen ja kansainvälinen katastrofi rahaston kartuttaminen.

Klubimme on ollut aina aktiivisesti mukana nuorisotyös-

ja nuorisojärjestöille. Tulevina vuosina tullaan toteuttamaan
Lions-Quest eli Taitoja nuorille-ohjelmaa, joka tähtää
sä mm. jakamalla stipendejä koulujen oppilaille

nuorten henkisen kasvun kehittämiseen. Ohjelman tarkoitus on opettaa nuoria ymmärtämään varhaisnuoruudessa tapahtuvia muutoksia, hankkimaan uusia ystäviä,
kehittämään nuoren itsetuntoa ja vastuunkantoa, perhesiteiden vahvistaminen ja terveiden elämäntavoitteiden
asettamiseen erityisesti päihdyttävien aineiden ja huumeiden suhteen. Ohjelmaa tullaan toteuttamaan kouluissa ja
se on kouluhallituksen hyväksymä.
Sastamalan Joulu-lehti ilmestyy nyt kolmannen kerran.
Se on tarkoitettu paikkakuntamme väestön niin nuorten
kuin vanhojenkin joulu- ja kotiseutuaiheiseksi lehdeksi.
Lehdestä saatavan tuoton LC-Vammala käyttää lyhentä-

mättömänä lähinnä paikkakuntamme nuorison

ja

van-

asettamaan uusia vaatimuksia myös Lions-järjestölle.

husten hyväksi.

LC-Vammala täytti viime syksynä 30 vuotta. Suomen
lionstoiminnan 4O-vuotisjuhlia vietettiin 11.8.1990 Helsingissä. Suomalaisittain ajatellen klubillamme on pitkät
perinteet, joita tänäkin toimintavuonna pyritään kaikin

Kiitän kaikkia Teitä, jotka olette myötävaikuttaneet ja
tukeneet tämän lehden valmistumista, niin kirjoittajia,
ilmoittajia kuin kuvittajiakin, kaikkia Teitä. Kiitokset
myös lehden lukijoille. Toivon, että saatte hyvän joulu-

keinoin vaalimaan.

mielen lukiessanne tätä lehteä.

Viime aikoina on usein kysytty, tarvitaanko Suomessa
enää vapaaehtoista ja pyyteetöntä työtä tekeviä järjestöjä,
koska yhteiskunnan huolenpito kansalaisista on maassamme kehitetty varsin pitkälle. Me leijonat olemme sitä
mieltä, että tällaiset järjestöt ovat edelleenkin tarpeellisia
ja tekevät arvokasta työtä monin eri tavoin. Lions-klubit
pyrkivät auttamaan erityisesti ns. väliinputoajia, joita
yhteiskunnan tuki ei tavoita. Lisäksi pyrimme suuntaamaan varoja kansalaisille, jotka syyystä tai toisesta eivät
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Toivotan Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Onnellista Vuot-
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Mauri Vanha-Kämppä
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Presidentti
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Kulunut vuosi on ollut monessa suhteessa ihmeellinen vuosi.

Ja samalla muutoksen vuosi. Euroopassa on tapahtunut
ennalta arvaamattomia, samoin naapurimaassamme Neuvostoliitossa. Hetken jo uumoilimme uuden vakaamman
rauhantilan syntymistä maailmaan, kunnes Lähi-idässä jälleen tapahtui. Miten asiat jouluun tultaessa ovat, sitä tätä
kirjoittaessa on mahdoton tietää. Uhkakuvat sodasta kuitenkin ovat olemassa.
Kaiken tämän ja myös meitä lähempänä tapahtuneen muuja uhkaavankin keskellä me voimme kysyä, mikä on
ihmisen vaikutusmahdollisuus omaan elämäänsä. Olemme
kyllä saaneet havaita, mita yksi johtaja voi saada aikaan ja
millaisen sotkun hän voi järjestää koko maailmaan. Mutta
mitä minä, yksi pieni ihminen, miljardien muiden joukossa
voin? Onko yhden ihmisen panoksella mitään merkitystä.
Vai olenko sen armoilla, mitä tapahtuu, mikä on kohtaloksetoksen

ni annettu?

Kristityt eivät ole fatalisteja, kohtaloon uskovia. Meidän
uskoomme kuuluu näky siihen, että maailma on annettu
meille viljeltäväksi ja varjeltavaksi. Meidän tehtävämme on
rakentaa. Meillä on vastuu tästä päivästä ja myös tulevaisuudesta. Sillä mitä teemme tai jätämme tekemättä on vaikutuksensa. Jumala ei päätä meidän puolestamme, meillä on
valinnan vapaus. Oikeastaan juuri tämä tekee ihmisestä
ihmisen. Siksi tarvitsemme paljon oikeaa tietoa hyvien valintojen ja ratkaisujen pohjaksi. Mutta tietokaan ei yksin riitä.
Olemme nähneet, ettei se välttämättä merkitse liikkeelle
lähtöä ja toimintaa. Tarvitsemme myös hyvää tahtoa ja
sisäisen motivaation. Mitkä ovat asenteemme ja arvomme,
siitä paljossa on kysymys.

Jeesuksen syntymä merkitsi oikean ihmisen mallin syntymistä. Hän tuli näyttämään meille Jumalan kasvot ja sydämen se on joulun keskeisin viesti - mutta siihen liittyy oleellisesti
myös se, että Hän tuli näyttämään meille oikean ihmisen.
Ihmisenä olemista, täyttä elämää opimme parhaiten Raa-

mattumme ääressä, kun opimme tuntemaan kristusta.

Kristilliseen uskoon kuuluu siis usko Jumalaan, jonka Kristus on tullut meille näyttämään. Tämähän tuntuu yhtäkkiä
kovin itsestäänselvältä asialta. Eihän uskoa voi olla ilman
kohdetta, Jumalaa. Kristillinen usko ei kuitenkaan ole uskoa
mihin tahansa Jumalaan. Jouluevankeliumi vie meidät uskomme keskukseen: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja
maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on
hyvä tahto." Muuttuvien keskellä on jotakin ehdotonta ja
varmaa. Vuodesta toiseen sen toistamme, koska sitä tarvitsemme: Jumalalla on hyvä tahto. Se on. Sitä ei tarvitse
aikaansaada ihmisten keinoilla. Sellainen on kristittyjen
Jumala, kaikkien Jumala. Sen ilmoittajaksi Kristus syntyi.
Tänä aikana, jolloin muutoksen paineet ja pelot tai kysymys
tulevaisuudesta ovat erityisen ajankohtaisia tällaisen viestin
ja tällaisen uskon saaminen on lahja ja etuoikeus. Siinä on
kuitenkin, kaikesta huolimatta tämä Jumalalta saatu: "Häneltä saamme huomispäivänkin". Synnyttäköön ja vahvistakoon taas tämä joulu meissä tätä uskoa ja sen mukana
viisautta ja voimaa hyvää.
Hyvää ja rauhallista joulua!

Osmo Ojansivu
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JOULU TANA
VUONNA

Varttuneempi sukupolvi tässä maassa tulee joulusta jouluun
muistamaan myös niitä aikoja, jolloin joulu ei ollut saapumassa joulun maisemaan. Koko maailmaa koetelleet histori-

an kriisit olivat silloin ottaneet myös meidän

kansamme

kuristavaan otteeseensa. Kuitenkin tuntuu siltä, että niitäkin
aikoja muisteltaessa, joulun kohdalla muistetaan erityisesti
sitä, mitenkä joulu sanomassaan tuli todeksi myös siinä
elämäntilanteessa. Joku jopa voi sanoa, että ne joulut olivat
voimakkaimmin elettyjä jouluja. Silloin joulun sanoma tuli
sieltä, mistä sen pitikin tulla, toisesta maailmasta. ja sen
sanomaa pelastuksen ajan ja toivon saapumisesta tähän
maailmaan Jeesuksessa Kristuksessa juuri silloin erityisesti
kuultiin, koska sitä erityisesti tarvittiin.

Kirjoitan tätä tekstiä päivänä, jolloin Romanian lastentaloiskuvareportaasit ovat olleet meidän ja koko
maailman silmien edessä. Tällä kertaa ne kertovat muun

ta kertovat

ohella sen, minkälainen joulun maisema Vapahtajamme syntymisen sanomaa tällä kertaa kehystää tässä maailmassa. Me
olemme halukkaasti olleet panemassa Betlehemin lastenmurhan pahojen ihmisten ja tunnottomien vieraitten sotamiesten
tiliin. Tällä kertaa näyttää siltä, että maailman pahuus on
vielä järkyttävämpi asia. Emme välttämättä edes kysy, kuka
on syyllinen. Näemme vain kuinka tämän vuosisadan sivistyneessä ja kristityssäkin maailmassa epäinhimillisyys ja armottomuus asuu aivan lähellä, kulttuurin ohuen pinnan tai
vain verhon alla. Maailman omat kasvot ovat paljastuneet.

Se on tämänvuotista

joulun maisemaa. Luulen, että tämä on

sitä todellisuutta, mikä taivaassa on nähty kaikessa alastomuudessaan

jo lankeemuksen päivistä saakka. Tämän vuoksi

tähän maailmaan Kristus tulee. Tällaiseen maailmaan hän
tulee. Tällaiselle maailmalle hän tulee tuomaan pelastuksen
ja toivon.
Vapahtajan syntymisen sanoma tuo toivon. Kärsimysten syy
se että Jumala sallii niiden tulla, jää meille salaisuudeksi.
Mutta tällaisenakin maailma on Jumalan maailma, jota hän
muistaa ja jonka kanssa hän kärsii. Hän lähettää tälle
maailmalle toivon sanoman, kun hän lähettää Kristuksen
meidän tykömme. Hän kutsuu meitä uskomaan tähän toivoon, siihen, että hän on historian Jumala, jonka suunnitelmat toteutuvat ja jonka historiankuljetuksen päämäärä on
rauha iankaikkisesti. Juuri tällaiselle maailmalle Jumala

ja

antaa toivon.

Kristus tulee keskelle maailmaa, koko maailmalle. Milloinka

koko maailma tervehtii häntä Vapahtajanaan, on tänäkin
jouluna meille vielä salaisuus. Mutta tullessaan koko maailmalle - sitä se myös merkitsee - hän tulee myös sinulle. Sinun

ei tarvitse jäädä joulun sivustakatsojaksi. Tällaiseen

myös

sinun tykönäsi olevaan maailmaan hän tulee, että jo nyt ja
taas maan päällä veisattaisiin: "Kunnia olkoon Jumalalle
korkeuksissa ja maassa rauha". Siihen juhlaan hän kutsuu
kaikkia, kasvoihin katsomatta.

Timo Kökkö

UIMAHALLI.
ASIAA

Kaupunginvaltuusto on vuoden sisällä ottanut kolmesti
kantaa jo runsaasti kaksikymmentä vuotta vireillä ollee-

seen uimahallihankkeeseen. Ensin 38 - 5 äänin varasi
Ellivuoren osakkeita saadun kauppahinnan siirtomäärärahaksi uimahallia varten, kattoi tämän jälkeen yksimielisesti vuoden 1990 talousarviossaan ja vuosien l99l-1993
kuntasuunnitelmassaan hankkeen kustannukset ja nyt
viime kokouksessaan jälkeen äänin 38 - 5 merkitsi tiedokseen kaupunginhallituksen selvityksen hankkeen tämän
hetkisestä tilasta torjuen samalla kansanedustajien vaalien yhteyteen ehdotetun kansanäänestyksen.

Päätöksiä on siis kyllä olemassa. Puuttuu vain halli.
Toivonkin, että kaupunginhallitus ja sen asettama toimikunta on saanut rauhassa kehitellä suunnitelmia, jotka
asianmukaisessa järjestyksessä kyllä tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kun kysymyksessä on usealle
vuodelle ajoittuva mittava rakennuskohde on luonnollista että se peruspääoman lisäksi edellyttaa melkoista lainanottoa mutta toisaalta voidaan huomioida enemmillään 42 prosenttiin kustannusarvioista nousevat valtion

ja valtion halpakorkoiset lainat. On erittäin
harvinaista, oikeastaan en tiedä yhtää tapausta. jossa
tämänmittaiset rakennuskustannukset olisi voitu etukäavustukset

teen säästää edellisiltä talousarviovuosilta. Meidän
9.201.000 markan siirtomäärärahaamme on pidettävä
pikemminkin myönteisenä poikkeuksena tavanomaisesta
menettelystä.

Uskon, että pääkadun varteen Hopun urheilupuiston
alueelle tuleva uimahalli, minkä suunnittelussa pyritään
ottamaan huomioon niin nuorison kuin aikuisväestön
tarpeet, tulee valmistuttuaan lisäämään entisestään Vammalan viihtyisyyttä ja kiinnostavuutta perheiden asuinpaikkana.

Toivotan Vammalan Lions Club ry:n jäsenille ja kaikille
Sastamalan Joulun lukijoille Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta.

Matti Pulli
Kaupunginjohtaja

ILOSANOMA
KAIKELLE KANSAIIE
Joulun evankeliumi, ilosanoma Jeesuksen Kristuksen syntymästä. kuuluu "kaikelle kansalle". Olemme raamatunkäännöskomiteassa usein vedonneet tähän yksityiskohtaan [,uukkaan tunnetussa jouluevankeliumissa (Luuk 2:l-20), kun
yritystämme kääntää Raamattu nykysuomen yleiskielelle on
arvosteltu. Kirkolliskokous teki hyvin tärkeän periaatepäätöksen, kun se keväällä 1975 antoi asettamalleen komitealle

tehtäväksi kääntää Vanhan

ja

Uuden testamentin kirjat

sellaiselle suomenkielelle, jota kaikki nykysuomalaiset ymmärtävät. Erityistä raamattukieltä osaavat lukea ja kuulla ne
suomalaiset, jotka käyvät ahkerasti jumalanpalveluksissa ja
herätysliikkeittemme seuroissa, eikä mikaän olisi toivotumpaa kuin koko kansamme osanotto jumalanpalveluksiimme.
Mutta nekin meistä suomenkielisistä, jotka vain harvoin
käyvät kirkossa ja seuroissa, tarvitsevat Jumalan Sanan
valoa ja voimaa elämäänsä. Filippoksen etiopialaiselle tekemä kysymys: "Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää?"
(Apost. teot 8:30), on edelleen ajankohtainen. Ellei Raamattumme ole kirjoitettu nykysuomen yleiskielellä, emme ymmärrä riittävästi kirjojen kirjaa.
Suomen kansa on edelleen kokonaisuus, jota pitävät koossa

yhteinen

kieli, yhteinen kulttuuri ja

ajatustapa ja

myös
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yhteinen arvomaailma

ja

uskonto. Kun maamme on nyt

yhdentymässä Eurooppa-nimiseen yhteisöön, jonka jäsen se
ennenkin on ollut, vaikkei samalla tavalla taloudellisesti kuin
mistä nyt on kysymys, on tärkeätä, että yhdennymme rähän
suureen yhteisöön suomalaisuudestamme tietoisena ja oman
itsenäisen kulttuurimme säilyttävänä yksikkönä. Kansainvälisyyttä ei tarvitse pelätä, jos olemme itsenäinen kansa. Sana
"kansa" on muuten samaajuurta kuin sana "hansa". Kova h-

äänne on vain täsmentynyt k-äänteeksi suomen kielessä.
Hansa on alunperin merkinnyt kokoon tulevien liittoa, mistään sen kummemmasta ei ole kysymys yhdentyvässä Euroopassakaan.

Viettäessämme

joulua 1990 tahyämme jo vuoteen

2000,

jolloin on kulunut kaksi milleniumia, vuosituhatta, Vapahtajamme syntymästä. Uskon, että kolmannellakin vuosituhannella aika lasketaan ensimmäisestä joulusta. Suomen sininen
ristilippu liehuu silloinkin, ja se kertoo "kaikelle kansalle"
sen Vapahtajan syntymästä, joka on koko ihmiskunnan
ainoa toivo.
Karkussa

jo

43 kesää viettänyt

Aimo T. Nikolainen

VM

tAutu

Sydän Sastamalaa ei saa unhoittaa,
eikä keskusta, kaupunkiamme,
joka selkien siinnoista hohtonsa saa,
meitä kiehtovat rannat ja kumpuinen maa.
Siksi viihdymme Vammalassamme.

Luonto vehmas ja ihmisten uuttera työ
elon turvatun tuntua jakaa.
Monet vastaukset vastaamme vaikkakin lyö,
sukupolvien ketjua eivät ne syö,
tämä päivä ja huomen sen takaa.

Niin on seutumme piirtynyt historiaan,
ettei äärille katseeemme yllä.
Ja jos mieltäsi arki käy ahdistamaan,
riennä taattojen tekoihin tutustumaan:
sielta yllin saat myönteistä kyllä.

Jalo temppeli kaartama välkkyen veen
isäin meille tuo jättämä muisto
yhä auliina auki on hartauteen,
omantuntomme tuskaisen tutkimiseen.
Niin myös äärellä menneitten puisto.

Mitä rehdimmin myöntäen muistettaisiin,
sitä yhteistä menneitten voimaa,
jolla seutumme vaurautta vahvistettiin,
niin me nöyrinä yltäen uhrauksiin
emme toistaisi toistemme soimaa.
Olet seutumme paljolla siunattuT maa,
suuri varmaan on huomisen mahti:
kun ei vahvemmat heikkoja tallata saa,
onhan aikajo arvoja tarkistuttaa,

jotta yhtyisi askelten tahti.
Ja jos tahdot, niin varmana tuntea saat,
miten töitäsi siunaus kantaa,
näistä alttiille tunnolles taivaat ja maat,
kun on saannokset puhtaat ja ansiokkaat,
Ievon rauhaisan aikanaan antaa.
Sydän-Sastamalaa ei voi unhoittaa,
eika keskusta: kaupunkiamme.
Enää kaltoin ei kohdella uurastajaa,
ja kun toimiva töillensä arvoa saa.
hyvä olla on vammalassamme.

VESI-LIONS.KAMERUN
Suomen lionsklubit hyväksyivät seuraavaksi kehitysyhteistyöaktiviteetikseen kaivojen rakentamisen Keski-Afrikassa sijaitsevaan KAMERUNin tasavaltaan. Mitä ja minkälaiseen
maahan. siitä seuraavassa.
Kamerun on lähes Espanjan kokoinen maa, jossa virallisina
kielinä ovat ranska ja englanti. Lisäksi siellä puhutaan noin
kahtasataa heimokieltä tai murretta. Sanotaan, että Kamerun on Afrikka pienoiskoossa. Nimensä Kamerun on saanut
portugalin kielisestä sanasta Rio dos Cameroes eli Katkarapujoki, jonka nimen löytöretkeilijä Fernando do Poi antoi
nykyiselle Wouri-joelle jo vuonna 1472. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Kansainliitto antoi nykyisen Kamerunin
valtion mandaattialueina ranskalaisille ja englantilaisille.
Tammikuun L päivänä 1960 julistautui Kamerun itsenäiseksi
valtioksi ja sen ensimmäiseksi presidentiksi valittiin fulaniheimopäällikön ja orjattaren poika Ahmodou Ahidjo. Vuonna l96l Kamerunista tuli liittovaltio, kun myös Englannin
hallinnon alainen maan läntinen osa liittyi Kameruniin.
Vuonna 1972 liittovaltio muuttui yhdistyneeksi tasavallaksi.

Maan nykyinen presidentti on Paul Biya, joka tuli virkaan
1982. Vaikka maassa on yksipuoluejärjestelmä hallitaan
maata demokraattisesti. Mm: vuonna 1987 pidetyissä paikallisvaaleissa sai ehdokkaita asettaa vapaasti ja neljä vuotta
sitten poistettiin lehdistösensuuri. Myös siirtymisestä monipuoluej ärjestelmään ovat keskustelut alkamassa.

NIRA-pumpun toimintaa kokeilee pääsihteeri Rauno
Laitinen Maraf-nimisessä kylässä pohjois-Kamerunissa.
Kirkas ja puhdas pohjavesi maistuu liiton puheenjohtaja
Eero Kokolle.
Kaivo on rakennettu suomalaisten toimesta vuonna 1985

ja se on jo viisi vuotta kestänyt

kyläläisten runsasta
käyttöä. Kaivo on rengastettu noin metrin maanpinnan
yläpuolelle. Menettely suojaa kaivon pumppua eläinten

(villit ja kesyt) nojaamiselta.

Kamerunin väkiluku on noin 10.5 miljoonaa. Väestönkasvu

on runsas noin 2.2 /6lvuosr ja asukkaista suurin osa on
nuoria. Pääheimot ovat bandut, kirdit, fulanit, hausot ja
bygmit. Kristittyjä väestöstä on noin 53 70, animisteja noin
25 7o ja islamilaisia noin 22 70. Suurin osa, eli noin 66 7a
väestöstä. asuu maaseudulla, ja ihmisten keskimääräinen
elinikä on noin 50 vuotta. Maan suurin kaupunki on Douala,
noin 1.3 miljoonaa asukasta. Pääkaupunki on Yaounde,
noin 700.000 asukasta. Maan terveydenhoito on vielä varsin
kehittymätöntä. Esimerkiksi lääninlääkärillä saattaa olla alisuudessaan 40 lääkäriä
2 miljoonaa

ja heidän kotivastuualueellaan

lähes

ihmistä. Maataloudesta saa suurin osa väestöstä

elantonsa. Elintaso on alhainen. keskimääräinen kansantulo
on noin 2.500 mk/asukas/vuosi. Heimopäälliköt johtavat
kyliä, ja heidän valtansa jokapäiväiseen elämään on korke-

ampi kuin poliittisilla vallanpitäjilla. Kamerunilaiset ovat

oman arvonsa tuntevia, isänmaallisia ja sisukkaita, ja jalkapallo on nuorison suosituin ajanviete.
Tällaiseen ns. Mustan Afrikan maahan Suomen lionit suuntaavat seuraavan kansainvälisen aktiviteettinsa. Tarkoitus on

rakentaa, lähinnä Kamerunin pohjoisosassa oleville kuivuualueille kaivoja vuosina I99l-93. Hankkeeseen on haettu
Suomen Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston myöntämää avustusta, joka maksimissaan voi olla'75 o/o hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustusohjelman kokonaiskustannusarvio on noin 6 mmk. Pääosa kaivoista tulee olemaan
ns. matalakaivoja, eli kaivoja, joista vesi nostetaan joko
käsin astioilla tai käsitoimisilla pumpuilla, esimerkiksi sellaisilla pumpuilla, joita Vammalan Konepaja valmistaa. Näillä
NIRA-pumpuilla on hyvä maine. Ne kestävät, ovat helppohoitoisia ja niissä on kuluvia osia vähän. Syvimillään tällainen "matalakaivo" voi olla noin 22 metriä. Myös porakaivoja joudutaan rakentamaan joillekin alueille. Jotta kaivo
hyväksyttäisiin kylän kaivoksi, on sen rakentamisesta sovittava kylän asukkaiden kanssa ja kyläläiset itse osallistuvat
kaivon tekemiseen, esimerkiksi suorittamalla kaivamistyön.
Kaivon renkaat valetaan rakennupaikalla ja pumpun asentamiset yms. vaativammat työt suorittaa erikseen näihin tehtä-

viin palkattu ja opetettu työryhmä. Itse kaivon teknisen
rakentamisen lisäksi liittyy lionien aktiviteettiin myös kyläläisten opastaminen ja kouluttaminen siihen, kuinka kaivoa

Kaivojen rakentamisesta Kameruniin allekirjoitettiin sopimus Kamerunin pääkaupungissa Yanoudessa vappuaattona 1990. Kuvassa allekirjoitus käynnissä Kamerunin
kaivos-, vesi- ja voimatalousministeriössä.
Vasemmalta ministeriössä kaivojen rakentamisprojekteista vastaava insinööri Jean-Herv6 Chendjou-Youndje,

Suomen Lions-liitto ry:n puheenjohtaja opetusneuvos
Eero Kokko, kansliapäällikkö R6my Ze Meka, Suomen
Lions-liitto ry:n pääsihteeri Rauno Laitinen ja Suomen
Kamerunin konsuli Alix B6tay6n6.
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ja erityisesti sen ympäristöä pidetään kunnossa niin ettei vesi
esim. pintavesien, eläinten toimesta tai muusta ulkopuolisesta syystä pilaannu. Arvioimme tässä vaiheessa, että suomalaisten toimesta saataisiin rakennetuksi Pohjois-Kamerunin
kuivuusalueille ainakin sata kaivoa. Se tarkoittaa noin 2030.000 henkilön saamista puhtaan pohjaveden piiriin. Se taas

tarkoittaa asukkaiden elinolosuhteiden. varsinkin

naisten

osan tuntuvaa paranemista alueilla, joissa puhdas vesi on

jokapäiväinenelämänkysymys'

Rauno Laitinen
Suomen Lions-liitto rv:n
pääsihteeri

Narvantie.

TAPSUUDESTANI
juuri tällä kohdalla myötäilee tie

Ihmisen muisti on valikor-

alueen kahtia ja

va. Toiset asiat se tallentaa,
toisia ei. Muistojen laatu ei
sinänsä tätä valintaa ratkaise, pienetkin asiat voi muisti
säilyttää, jos ne ovat mielenkiintoisia. Näin on minuun kohdallani lapsuuteen
liittyvien muistojen laita.

erityisen kauniisti tätä historiallista kulttuurimaisemaa, josta
voi aistia monisatavuotisen asumisen. Perusmaisema on lempeä ja turvallinen.

Koetut tapahtumat olivat
hyvin tavanomaisia ja kovin

pieniä, mutta pikkupoika
koki ne omalla tavallaan

jännittävinä ja niinpä ne
ovat seuranneet mukana
elämässä.
Perheemme asui syntymäni aikaan v. 1920 Herman Osbergin

aivan

Ilmoittauduin kuusi vuotiaana syksyllä 1927 Lernialan alakoulun oppilaaksi. Pääsin ns. nollaluokalle, jolla ei vaadittu
vielä mitään, mutta jonkinlaisten sääntöjen alainen toki olin.
Pääsyn perusteena oli lyhyt koulumatka, parikymmentä
metriä, sillä kotini sijaitsi viereisellä tontilla. Matkan lyhyydestä huolimatta myöhästyin usein. Tämän virheen sovitin
aina seisomalla nurkassa selin muihin oppilaisiin ja lupaamalla, etten enää syyllisty samaan huolimattomuuteen.
Vuonna l92l oli Eduskunta hyväksynyt oppivelvollisuuslain.
Kiertokoulu oli siirtynyt muistojen joukkoon. Niinpä Leiniälän kiertokoululohkokin oli myynyt omistamansa kiertokoulutalon Tyrvään kunnalle marraskuussa 1922 5.827,35
markan hinnasta käytettäväksi alakoulutalona. Tontin omis-

Heikkilä, joka lahjoitti sen kunnalle. Näin oli

talossa Tyrvään Marttilan kylässä. Tontilla on nykyään
Vammalan Väriaitan liiketalo. Isäni oli mennyt v. l9l3
työhön Leinialän Kataralle, jonka silloin omisti Vihtori
Heikkilä. Kertomansa mukaan piti hänen olla vain pari
viikkoa viljan leikkuussa, mutta työsuhteesta tulikin koko
elämän kestävä, yli 40 vuotta. Talon omistajat vaihtuivat
usean kerran, mutta isä viihtyi tässä ympäristössä, mihin hän
oli syntynyt ja missä hän tunsi jokaisen polun ja pellon.
Perheen kasvaessa, meitä lapsiahan oli kaikkiaan seitsemän,

ti Ilmari

rakensi isäni oman asunnon Sänssönmäkeen vanhalle Ospe-

opettaja tunsi Gallen-Kallelan taidetta, tuli hänelle mieleen
minut nähdessään varmaan Poika ja varis maalauksen poika.
En ollut liikkunut kovinkaan paljon oman kylän ulkopuolella, olinhan vasta 9-vuotias. Koulu ympäristöineen edusti
minulle näin ollen aivan uudenlaista maailmaa. Kesäiset
päiväni Sänssönmäessä olivat kuluneet loputtomassa ruohojen keruussa lehmälle, naurismaitten harventamisessa ja kuttupaimenessa. Tiheät kirkessa käynnit vanhempieni kanssa
avarsivat tietenkin kovin rajallista maailmaani ja herättivät

rin tontille. Hänen synnyintorppaansa ei enää ollut, oli

jäljellä vain kaivo, jota käytetään tänäkin päivänä. Pääsim-

me muuttamaan Marttilasta uuteen kotiimme keväällä 1922.

Kuljimme juuri liikenteelle avattua Uutta maantietä, nykyis-

tä Stormin tietä. Uudistin tien kuulemma

pikkurattailla

istuen.
Sänssönmäki ei ole mikään tavallinen nimi. Kuitenkin se on
ollut olemassa satoja vuosia. Paikalla ollut Sänsin mäkitupa
mainitaan Kataran yhteydessä jo vuonna 1720. Myöhemmin

nimi muuttui Osperiksi. Milloin tämä muutos tapahtui,

ei

tarkkaan tiedetä. Kirkonkirjoissa on tieto rakuuna Nils
Osbergistä, jonka syntymäaika on 17.9.1682. Sänssönmäen

sijainti oli helppo määritellä, Seppä-Koivun paja, alakoulu ja
Kukkonmäki olivat sen keskeisiä kohtia. Narvantie jakaa

Sänssönmäki saanut oman koulunsa. Minun aloittaessani
koulun jakoi tietoa ja sivistystä Sylvia Hanhinen.

Sänssönmäen jakoi koulupiirin raja kahtia. Tästä johtuen
voitiin koulua käydä Stormissa tai kirkonkylässä, nykyisellä

Hopulla. Meiltä käytiin aina kirkonkylässä. Niinpä minäkin

sitten elokuussa 1930, kun maata kuristi kova pula ja
työttömyys, suuntasin matkani kohti Kirkonkylän koulua
ilmoittautuakseni yläkoulun ensimmäiselle luokalle. Jos

uutta uteliaisuutta. Kirkossa käynteihin ei sisältynyt koskaan
mitään pakon luonnetta, asiaa pidettiin itsestään selvänä.
Kirkolle oli matkaa kuusi kilometria, joka mentiin jalkaisin.
Kesäisin kevensi askelta tieto siitä, että perillä päästäisiin
Salmelan kioskille nauttimaan limonaadia ja pullaa. Toisinaan näillä matkoilla poikettiin vielä räätäli Hagrenin taloon

Jaatsilla kirjastossa aiheutti sen, että olin kotona noin klo 7
aikaan illalla. Odotusajan, kouluhan päättyi klo l4 ja kirjasto avattiin klo 17, vietin koulutovereitteni luona, useimmiten
hyvän ystäväni Toikkasen Alpon kodissa, joka oli lähellä

kirjastoa. Näin minusta tuli Tyrvään pääkirjaston asiakas.
En tuolloin aavistanut, että nämä käynnit antoivat koko
elämää rikastuttavia virikkeitä. Jo tuolloin viehätti minua
historia ja varsinkin Antiikin Rooma. Reppuni täyttyi Jaatsilla yhä painavimmista kirjoista ja aloin vähitellen luoda
haavekuvaa myös nähdä näitä paikkoja, joista olin lukenut.
Haaveeni muuttui todeksi kesällä 1960, jolloin ensi kertaa
katselin edessäni "Ikuista kaupunkia". Arabialainen sananlasku sanoo: "Kirja on kuin taskussa kannettava puutarha."
Luulen saaneeni nauttia tämän puutarhan hedelmistä sen
kaikissa vivahteissa.

Mutta kouluvuodet kuluivat nopeasti ja tiesin, mitä se
omalla kohdallani merkitsi. Oli saatava työpaikka, mika ei
ollut suinkaan helppoa. Oiin kyllä tottunut työn tekoon, sillä
olinhan ollut jo monena kesänä Kataralla. Käsittelin tottu-

Leiniälän alakoulu.

neesti hevosta missä työssä tahansa.

Aittalahdenkadulla, jotta tämä hyväntahtoinen pappa
ottaa minusta mitat uusien sarkahousujen tekoa varten.

sar

Alakouluun verrattuna oli tämä uusi kouluympäristö juhlallinen. Ihmettelin.ja ehkä hieman kadehdinkin monien oppilaiden itsevarmuutta, sillä itse olin arka ja varovainen. Mutta
minut hyväksyttiin joukkoon nopeasti. Urheilutunnilla juostiin Lemmenkuja-Tynnyrimäen lenkkiä, ja voitin sen usein.
Urheilun myötä sain uusia ystäviä. Välitunneilla käytiin
kovia kilpailuja ja menestyin niissä. Kallion Veikko johti tata
urheilutoimintaa ja hänen asiantuntemustaan ei kukaan
epäillyt. Myös koulumatkoilla lujitettiin toveruutta olemalla
yhtä sekä hyvässä että pahassa. Meitä samasta kylästä
lähtijöitä oli useita ja kokoonnuimme aamuisin usein Nisun
Taunon luona ja lähdimme sitten yhdessä eteenpäin. Ei ollut
harvinaista, että Taunon äiti kutsui minut sisään keittic;on ja
ulos lähtiessäni oli reppuni aina täydempi kuin sisään men-

Koulun kevätjuhla oli 26.5.1934. Olin silloin l3-vuotias.
Opettajat soivat minulle ilon esiintyä juhlassa. Esitin Koskenniemen Leijonalipun. Ilosta huolimatta olimme haikeita,
kun hYvästelimme'

veikko K.ivu

nessä.

Syksy paljasti aina sen karmean tosiasian, että joillakin
meistä ei ollut koulukenkiä. Meille luvattiin sellaiset syksyn
kuluessa, mutta usein peitti härmä maan, ennenkuin tämä
lupaus täyttyi. Kengät muistuttivat n.s. maihinnousukenkiä,
ne olivat lämpöiset ja niita oli hyvä pitää.
Tuli sitten päivä, jolloin pääsin tekemisiin ensi kerran koulun
kirjaston kanssa. Se oli lasiovinen kaappi luokan takaseinältä. Opettaja ilmoitti, että kuka tahansa saisi kerran viikossa
lainata l-2 kirjaa koosta riippuen. Pyysin heti kahta, sillä
olin aika nopea lukija ja alakoulun arvosanani oli hyvä.
Kotona olin monet kerrat lukenut Tiituksen kertomuksen
Jerusalemin hävityksestä sekä useita Jack Londonin kirjoja,
joita vanhemmat veljeni olivat lainanneet Leiniälän lukutuvasta. Opettaja Anna Kotikoski sai minusta asiakkaan ja
kevätkaudella sain jo lainata Välskärin Kertomuksia, joka
yleensä lainattiin vasta yläluokilla. Kirjastokaappiin ei minulta jäänyt montaakaan lukematonta kirjaa.
Kuulin toisilta oppilailta, että Koskensillan pohjoispuolella

oli suuri kirjasto Jaatsilla ja päätin tutustua siihen. Se oli
suuntaa antava päätös. Valtava kirjasto lumosi minut, sillä
olihan siellä silloin 1930-luvun alussa 3.500 kirjaa. Tutkin
huolella kirjaston eri osastoja ia tarkkailin, miten muut
lainaajat menettelivät. Havaitsin, että kaikilla oli jokin kortti
kädessään. Rohkaisin itseni ja menin kirjastonhoitaja Tyyne
Lehtimäen puheille ilmaisten aikomukseni saada lainata

kirjoja. Kuultuaan miten pitkä matka minulla oli, n. seitse-

män kilometriä, epäili hän mahdollisuuksiani hoitaa asiani,
ja sitä, kuinka selviytyisin reppuineni pimeässä. Ilmeisesti
myötätunto hänessä heräsi ja hän salli minun valikoida
haluamani kaksi kirjaa. Ottamaansa riskiä hän tuskin joutui
katumaan, sillä en muista palautukseni koskaan viivästyneen. Hänen epäilyksensä oli kyllä aiheellinen, sillä käyntini
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Kotimökkini.

Vankimusjdrven muisto
Muistatko, mun ystäväni, huimaa aikaa lapsuuden,
kuinka kimalteli laine Vankimuksen aaltojen?
Muistatko, mun ystäväni, vielä aikaa nuoruuden,
silloin katsoit ikkunasta järven taakse kaihoten.
Kaukanakin kaipaat aina lsojärven maisemaa,
pääskysiä räystään alla, lumpeenkukkaa tuoksuvaa.
Nähdä suvi pakahtuva, nähdä taivas, nähdä maa,
katsoa kun vedenkalvo poutapilvet kuvastaa.
Vuotten jälkeen kuva toinen. Järvi poissa. Vieras maa.
Ajatusten aallokoista kuva Vankimuksen saa:
Kuikan huuto suviehtoo - itseäni täältä hain Vankimuksen kaislarannat omaa ovat sieluain.

Nimimerkki: Hilkka Karoliina

Pikkupoj an Jouluporsas
Elettiin aikaa maaseudulla joskus 3Oluvulla. Olin silloin
vielä pieni poika, tunsin vain kotikyläni Vihattulan ja siellä
olevat talot ja töllit, joissa päivittäin juoksentelin. Oli jokin
alkukesän päivä, kun retkeni jälleen kerran suuntautui Turrille, jossa "Fanni ja Kotra" olivat isäntinä. Jostain syystä
pidin heistä ja minusta tuntui, että hekin pitivät minusta.
Aikaisemmilla matkoillani Fanni oli kertonut, että lähipäivinä heille tulee pieniä porsaita, tule sitten katsomaan. Ehkä
juuri tämä tieto olikin tämän kertaisen matkani aihe. Halusin varmistaa josko ne porsaat jo olisivat tulleet. Ja kuinkas
kävikään: retkeni ajoitus osui aivan "nappiin". Porsaat olivat
yöllä syntyneet. Fanni vei minut heti niitä katsomaan ja voi,
miten ne olivatkaan suloisia. Kymmenkunta pientä porsasta
nyppimässä emonsa nisiä. Vain yksi oli joukosta poissa. Se
makasi miltei liikkumattomana ja heiveröisenä karsinan
nurkassa. Kun ihmettelin miksi se ei tule muiden kanssa
imemään, sain vastaukseksi: se on kai niin heikko ettei se
jaksa. Sinä saat siitä hyvän jouluporsaan, kun sitä hyvin
hoidat.
Se oli hieno uutinen. Että oikein oma Jouluporsas. Niin siinä
sitten kävikin, että hetkeä myöhemmin huomasin tallustelevani pitkin kylätietä pussi selässä, jossa tuo heiveröinen
possuni oli. Fanni oli ilmeisesti aavistanut, ettei pikkupossu
kauan elä ja siksi hän sen kai minulle oli antanutkin. Kotiin
päästyäni äiti kyllä ensin kovasti ihmetteli, mutta oli toisaalta mielissään, jospa possu sittenkin jäisi henkiin, niin siitä
saataisiin hyvä joulupossu. Siinä vaiheessa en sen enempää
ajatellut koko joulupossuasiaa, minulle riitti, että minulla oli
nyt ihka oma porsas.

Sormi Tuttina

tästä käymään Heleniuksella, jos se kerkiäis huomenna
tappaan sen sian. Vasta silloin tajusin mitä kamalaa he olivat
tekemässä minun possulleni. Seuraava yö meni valvoessa.
Pelkäsin aamua, jospa se Helenius sittenkin tulisi ja se tuli.
Sillä oli ruskearuudullinen pitkä pusero päälläja kankainen
pussi kädessä, josta se pirttiin tultaessa kaivoi esille pienen
mustan pyssyn ja suuren veitsen. Silloin ajatukseni alkoivat
takoa. Nyt minun possuni tapetaan. Pappa on paska, Helenius on paska, äiti on paska. Menin muurin nurkkaan ja
aloin itkeä. Aiti kolisteli keittiössä ja huusi Heleniukselle Mahtuu kai se veri tämmöseen pesuvatiin. Silloin minut

valtasi kauhu. Taoin otsaani muuriin ja huusin suoraa
huutoa. Minun oli possua ikävä. Päätin lähteä navettaan ja
estää possuni tappamisen, mutta pappa tokaisi: -et sinä
poika sinne nyt mene ja lakkaa heti kollottamasta taikka saat
hihnaa. Kokemuksesta tiesin mitä hihna on. Sen saaminen

siihen aikaan

oli

enempi sääntö, kuin poikkeus. Se oli

Porsas pantiin koppaan

ja koppa tuotiin pirttiin. Äiti laittoi
sormensa possun suuhun ja uitti sitä pitkin maitoa sen

kasvatusmuoto.

suuhun. Minä seurasin jännittyneenä tilannetta. Ja niin vain

Yllätys, josta tuli paras joululahja
Nurkassani jatkoin hiljaista nyyhkytystäni edelleen. Äiti
kulki ohi ja hänelle sain kuiskatuksi, miksi possu täytyy
tappaa. Äiti otti minut rintaansa vasten, puristi lujaa ja

kävi, että muutaman päivän kuluttua possu alkoi hiljaa
liikkua. Ensin se heilutti päätään, avasi sitten sihruiset
silmänsä ja loppujen lopuksi kömpi pystyyn. Vihdoin koitti

se päivä, jolloin sain ottaa possun lattialle, jonne asetuin
itsekin maata. Siihen me sitten nukahdimme. Näin jatkui
päiviä ja viikoja. Kesä edistyi ja possu sai juoksennella
vapaasti. Se seurasi minua kaikkialle. Se otti osaa jopa
leikkeihin. Aina yöksi se kuitenkin tuotiin pirttiin ja minä
tietysti menin sen viereen.

sanoi: - et sinä sitä vielä ymmärrä. Jouluksi on saatava lihaa.
Pappa ja Helenius istuivat yhä pirtin pöydän ääressä ja

puhuivat niitä ja näitä. Minä olin lakannut itkemästä, koska
oli pakko. Ihmettelin vain miksi ne vielä siinä vetkuttelevat.
Miksei jo mene paskat. Sitten yhtäkkiä pappa nousi ja siitä
tajusin, että nyt. En voinut mitään, vaan aloin taas itkeä.

Itkultani sain kuitenkin papaltakin kysyttyä miksi minun
Possu saa oman karsinan

Tuli sitten syksyinen aika ja kylmemmät ilmat. Possunikin
kasvoi. Olosuhteiden pakosta sille oli tehtävä oma karsina
navetan nurkkaan. Sinne laitettiin oljet, ruuhi ja minä.
Siteemme possun kanssa vain vahvistui. Siellä karsinassa
minä aina istuin ja me olimme kavereita. Possu oli erittäin
siisti. Yhtä karsinan nurkkaa se piti käymälänä, mutta sitä
nurkkaa, missä minä tavallisesti istuin, se ei koskaan tahrinut, ei edes yöllä, jolloin minä olin poissa. Vielä myöhään
syksylläkin, osittain jopa lumen aikana, me yhä kirmasimme
ympäri "Muorin mäkeä". Aina keksittiin jotain tonkimista,
tai piilosilla oloa. Possu oppi hakemaan minut, vaikka

yritinkin sitä eksyttää.
Pappa uhkasi panna possun tiinuun
Näin jatkui aika, oltiin lähestymässä joulua. Eräänä päivänä
Pappani sanoi äidille. - Kyllä toi possu on pantava pian
tiinuun. En vielä silloin käsittänyt papan ja äidin puheista,
mitä se sellainen tiinuun laitto on. Asia selvisi minulle vasta
sitten kun, pappa eräänä päivänä sanoi: - Minä lähdenkin

oma possuni täytyy tappaa. Antakaa se elää. Ensin luulin
pyyntöni kaikuvan kuuroille korville, mutta sitten tapahtui
jotain erikoista. Pappa käveli muurin nurkkaan. Laski valtavan kämmenensä olkapäälleni ja sanoi: - ei sitä nyt sitten
tapeta. Annetaan nyt olla ainakin joulun yli, kai sitä joillain
pärjätään. Heleniusta lausahdus hämmästytti, mutta sanaakaan sanomatta hän pani pyssyn ja puukon takaisin pussiin.
Istahti keinutuoliin, sytytti piipun ja oli hiljaa. Kaipa hänkin
tajusi erikoisen tilanteen. Pirtissä ei vähään aikaan sanottu

Ältitin hyväksyi papan päätöksen, hänen sananajattelin: Pappa on kultainen,
Helenius on kultainen, äiti on kultainen. Kielelläni nuolin

sanaakaan.

sa

oli laki. Mutta minä

poskipäiltä suupieliin valuneet viimeisetkin kyyneleet. Olin
onnellinen poika. Juoksin navettaan ja kerroin possulleni
iloisen uutiset. Tuli sitten joulu ja jouluaatto. Minä istuin
karsinassa possuni kanssa. Se oli hieno joululahja. Miten
possulleni sitten kävi, sitä en tarkoin muista, mutta sen
muistan, että se eli vielä seuraavana keväänäkin. Silloin olin
tosin saanut jo uuden kaverinkin Katajiston Tapanin, joka
ilmeisesti pikku hiljaa vei possun paikan.

Veikko Salo

ll

Vammaskosken

kivisilta
1915-1990
Vammaskosken viimeinen puusilta. Se valmistui 1874
ja purettiin vasta 1915 kivisillan valmistuttua.
Valokuva Tyrvään seudun Museo.

Vuonna 1874 valmistui puinen silta Vammaskosken yli (kuva
l). Se valmistui paikalle, jonka kautta oli perinteisesti kulkenut Tampere - Turku ja Tampere - Pori -tie. Se oli siis paitsi
paikallisesti myös valtakunnallisesti merkittävä silta. Se oli
kuitenkin mätänevästä aineesta valmistettu, ja niinpä vuo-

delta 1896 on peräisin tieto, jonka mukaan sillan kannen
todettiin olevan niin kehnossa kunnossa, että kepillä saattoi
puhkoa reikiä. Samana vuonna se myös paloi kahdesti.
Rakennusaineen mädäntyvyydestä myös johtui jatkuva ra-

hantarve, jota esimerkiksi 1897 tarvittiin l0 000 markkaa.
Koska korjauksia tarvittiin suhteellisen säännöllisin väliajoin, oli siihen mahdollista varautua. Jotta niistä päästäisiin, päätettiin Vammaskosken sillan rakentamisesta uudesta
rakennusmateriaalista ja kunnossapidosta vastaavien kun-

tien (Tyrvään tientekolahko: Tyrvää, Kiikka, Kiikoinen;

Karkun tietekolahko: Karkku ja Suoniemi; Mouhijärven
tientekolahko: Mouhijärvi, Lavia ja Suodenniemi) yhteisessä
kokouksessa 16.10.1897. Edustajien enemmistö asettui kannattamaan kivisen sillan rakentamista. Vastassa oli rautabe-

tonisilta, joka oli kustannuksiltaan edullisempi. Kivisillan
puolesta puhui ylläpitokustannusten vähäisyys.

Vaikka kuntien yhteisen kokouksen enemmistö siis asettuikin kivisillan kannalle, jäi hanke hautumaan. Todennäköisenä syynä oli sekä rautatien tulo Tyrväälle 1894 että 1870luvulla valmistunut Tampere-Turku -rautatie, jotka molemmat vähensivät liikennettä Vammaskosken sillalla. Rautatien
myötä sen asema valtakunnallisesti merkittävänä kihlakunnansiltana siis laski ja sille jäi ainoastaan paikallisen liikenteen välittäjän tehtävät. Rautatien tulo on saattanut myöskin
olla kiihdyttämässå kiistelyå maksuosuuksista ja kuntien
pyrkimystä irtaantua velvollisuudestaan rakentaa ja ylläp-

Rakennustoimikunta lähetti vielä kesäkuussa l9l I Turun ja
Porin läänin kuvernöörille kirjeen pyytäen uutta rakennusmateriaalitutkimusta. Kirjeen oli K. Prusin lisäksi allekirjoittanut Oskari Suominen. He eivät suinkaan viitanneet Vikkulan kirjeeseen, vaan insinööri Malmin ulkomailla toisenlaisissa ilmastollisissa olosuhteissa tekemiin tutkimuksiin, j otka
selvästi osoittivat uuden materiaalin kestävyyden. Insinööri
Malm työskenteli teitä ja vesiä rakentavan laitoksen LänsiHämeen piirikonttorissa. Mahdollisesti Malmin tutkimusten
lisäksi esitykseen vaikuttivat myös Vikkulan kirje ja halu olla
uudenaikaisia ja käyttää moderneimpia mahdollisia rakennusaineita.
Senaati "käski = pyysi Tie-ja vesirakennusten Ylihallitukselta lausuntoa rakennustoimikunnan havittelemasta rautabetonisillasta. Lausuntoa voi luonnehtia murskaavaksi. Siinä
kiistettiin kaikki Vikkulan esittämät väitteet ja todettiin, että
Ylihallituksen tiedossa ei ole ainuttakaan rautabetonista
valmistettua maantiesiltaa. Kustannuksia myös pidettiin molempien materiaalien kohdalla suunnilleen yhtä suurina. On
siis ilmeistä, että Ylihallituksen lausunnon perusteella Vammaskoski sai kivisillan.

itää Vammaskosken siltaa.

Rautabetoni- vai kivisilta
Huolimatta vuoden 1897 "kivipäätöksestä" ei keskustelu
uuden sillan rakennusaineesta suinkaan päättynyt. Asiaan
palasi tientekolahkojen perustama rakennustoimikunta todennäköisesti oululaisen Viktor Vikkulan toimikunnan jäsenelle Kaarle Prusille lähettämän kirjeen perusteella. Toimikunta nimittäin päätti kesäkuussa l91l tutkituttaa jälleen
kerran mahdollisuudet rakentaa silta rautabetonista. Vikkula oli todennut kirjeessään rakentaneensa useita rautabetonisia maantiesiltoja ja työn allakin olevan kaksi. Hänen mukaansa siitä valmistettu silta kestää vaikka ikuisesti Suomenkin ilmasto-olosuhteet, kunhan se ensin on päässyt ilmeisen

maagisen l0 vuoden kynnyksen yli. Tuotteilleen hän oli
kuitenkin valmis antamaan vain l0 vuoden takuun. Vikkula
ei suinkaan ollut yksin, sillä jo edellisenä vuonna oli Kumo
Elfs Flottningsbolag suositellut samaa rakennusainetta.
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olevat neljä rakennusmiestä seisovat keskeneräisen
patsaan päällä. Yhdellä on yllään sukelluspuku, joka
oli sillan rakentamisen tässä vaiheessa sangen hyödyllinen apuväline. Kuva Tyrvään Seudun Museo.

Kuvassa on yksi Vammaskosken kivisillan
graniittikeidepylväistä. Kun siltaa 1950-luvulla alettiin leventämään, poistettiin al-

kuperäiset

kaiteet.
Tällä hetkellä valtaosa
niistä reunustaa kauppatoria. Kaksi on päätynyt Tyrvään Seudun
Museolle. Valokuva

Antti Prusi 12.9.1990.

Rakentaminen ja kustannukset
Edellä mainitun Länsi-Hämeen piirin piiri-insinööri Emil
Graeffe oli jo 1906 hahmotellut ne piirustukset, joiden
mukainen silta Vammaskosken yli rakennettiin. Varsinaiset
piirustukset valmistuivat 1913. Niiden mukaan Vammaskosken yli oli tuleva viiden virtapatsaan päällä lepäävä 6holvinen graniittisilta. Virtapatsaat, jotka alunperin ulottuivat sillan kannen reunojen yli, ja sillan molemmat päät
tuettaisiin maahan paaluin. Silta varustettaisiin kaitein, joissa oli sekä kivi- että valurautapylväitä. Lisäksi silta oli
tarkoitus valaista.

Vammaskosken kivisilta juhla-asussa kesällä

1958

maatalousnäyttelyn aikaan. Kyseessä on viimeinen siillasta sen alkuperäisessä asussa otettu kuva.
Valokuva Tyrvään Seudun Museo.

Sopimuksen mukainen valmistumisaika oli kaksi vuotta'
Työt alkoivat vielä vuoden l9l3 puolella. Virtapatsaat paalutettiin ja rakennettiin (kuva 2). Holvit muovattiin puukaarien avulla. Kiveä tuotiin ainakin Nisunkorvesta ja Tyrväänkylästä. Tämä rakennusaine veistettiin lopulliseen muotoonsa louhintapaikalla ja kuljetettiin talvisin jäätä pitkin ja
kesäisin veneillä rakennuspaikalle. Kaikkiaan kiviä tarvittiin
yli 3000 m3, josta holvausta varten 650 m3. Holvit ja tukimuurit tasoitettiin ja eristettiin asfaltilla. Kivisiä kaidetolppia tarvittiin kaikkiaan 30 kpl (kuva 3).
Vammaskosken kivisilta valmistui loppukesällä l9l5 (kuvat
ja 5). Se oli kolmen tientekolahkon työn tulos. Kustannuksista tuli Tyrvään lahkolle puolet ja Karkun ja Mouhijärven
lahkoille yhteensä toinen puolikas. Jaosta oli päätetty jo
1800-luvun lopulla. Osa kustannuksista katettiin ylikulkumaksuilla. Niistä oli vain kirkkokansa vapautettu. Tällä
tavalla saatiin muutamia tuhansia vuodessa.
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"Wammaskoskensillan rakennustöiden urakkasopimus" allekirjoitettiin marraskuussa 1913. Rakentajiksi oli valittu
Pohjanmaalta Kalle Anttila ja F.S Risku. Sopimuksen perus-

teella valvonta
Toisaalta tämä

oli tiukasti valtionviranomaisten käsissä.
oli hyvä, sillä urakoitsija oli tehnyt sangen

edullisen (209 000 mk) tarjouksen, joka Graeffen kustannus-

laskelmien mukaan oli alimitoitettu. Käsitystä tukevat rakennusaikana tehdyt virheet, jotka johtuivat pyrkimyksistä
säästää ainakin betonissa. Tämä näkyy ponttiseinissä, joita
tarvittiin virtapatsaiden perustusten rakentamisessa ja joiden
avulla vesi ohjattiin muualle. Niiden annettiin painua sisään-

päin, jolloin betonia kului vähemmän. Tästä urakoitsijaa
syytettiin 1914.

Sillan myöhemmät vaiheet
Vikkula oli taannut rautabetonisillan kestävän ainakin l0
vuotta. Kivisilta oli korjauksen tarpeessajo 1926 haljenneen
holvikiven vuoksi. Halkeama oi mahdollisesti syntynyt l9l8
tapahtuneen räj äytysyrityksen tuloksena.
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Vammaskosken kivisilta alkutekijöissään. Vieressä nä-

kyy vuonna 1874 valmistunut viimeinen puusilta.
Valokuva Tyrvään Seudun Museo.

Vammaskosken kivisiltaa levitetään 1958 solmitun sospimuksen mukaisesti. Alkuperäinen kaide on jo poistettu ja sillan kantta ollaan parhaillaan tasoittamassa.
Valokuva Tyrvään Seudun Museo.
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Vaikka Vammaskosken kivisilta olikin rakennusaikanaan
riittänyt liikenteen tarpeisiin, havaittiin jo 1930-luvulla olevan käyttöä kevyen liikenteen väylälle. Se oli tarkoitus tehdä
sillan kansirakenteita levittämällä, kuten 1950-luvulla tapahtuikin. Tavoitteena oli, että väylä tulisi mahdollisimman
lähelle varsinaista ajorataa. Jalkakäytävät ja pyörätiet oli
tarkoitus erottaa toisistaan nupukiveyksen avulla. Tuolloin
rakentamiseen ei kuitenkaan ryhdytty, mihin todennäköisenä syynä oli sodan syttyminen. Suunnitelma nimittäin valmistui 1937. Samojen piirustusten mukaan levitystyö toteutettiin kauppalan ja Silta ja Satama Oy:n välillä 1958 solmi-

tun sopimuksen perusteella (kuva 6). Silta sai

nykyisen

muotonsa, kuten kuva 7 osoittaa.

Vaikka kevyeen liikenteen väylä helpottikin osittain ajoneuvoliikennettä, ei se paineita kokonaan poistanut. Vuonna
1986 liikenteen määrä oli n. I I 000 autoa vuorokaudessa.
Tänä vuonna sen arvellaan olevan n. l3 000. Tämän lisäksi

Vammaskosken sillankansi nykyasussaan. Kuvan
osoittama alkuperäinen silta on ollut kapea. Kuitenkin
se on ollut riittävän leveä ja luja aina tähän päivään
saakka välittämään kuvassa olevaa liikennettä vilkkaammankin liikenteen kosken toiselta puolelta toiselle puolelle. Valokuva Tyrvään Seudun Museo.

tulee kevyt liikenne. Tyrvään Sanomat ihmetteli jo 1984
sillan kestävyyttä. eikä syyttä. Lehti kirjoitti: "Tällainen
kiviladottu silta kestää yleensä melkein mitä tahansa, mutta
voimakas tärinä saattaa aiheuttaa liikkumista ja sellaista
rakenne ei yleensä kestä". Liikenteen kasvuun on vaikuttanut sekä ihmisten että tavaroiden siirtyminen pois rautapyö-

riltä

Pekka Koskinen

tt
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Pohjasta tuulee
Pohjasta tuulee, on harmaja taivas,
Iuntakin hiukkasen tuiskuttaa.
Ihminen, tunnetko huoles ja vaivas?
Luontokin niistä nyt muistuttaa.
Pohjasta tuulee, se talven on taikaa,
päivää on muutama tuntinen vaan.
Talvi on luonnon levon aikaa,
muutama kuukausi ainoastaan.
Pohjasta tuulee, mutt'siitti ei haittaa,
kellokin rauhassa raksuttaa.
Kupponen Lämmintä kahvia maittaa,
päivä kun illan jo saavuttaa.
t4
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Pohjasta tuulee. Näät lintusen pienen,
ikkunan takana palelee.

se

Heita sa linnulle muru tai siemen,
se hiljaa sitä sulta anelee.
Pohjasta tuulee, mutt'ldmmin on mieli.
Joulu on juhlamme armainen.

Muistojen polkua kulkee mun tieni
apsuude n j ouluhun v arh aiseen.

I

Pohjasta tuuli. Yks' tähtikin yllä.
Päivä on hiljennyt kiireeltä.
Lahjasta sitten on riemua kyllä:
Suksef/ Joilla sain hiihdellä.

Onni Kallio

Kuparisia kahvipannuja
Mouhijärven Uotsolasta ja
Lavian kirkonkylästä
Tuomiokirjoita ja voudintileistä voi kartoittaa 1600-luvun
seppien asiakaspiirin. Suurtilaukset tulivat valtiolta. Maakunnissa sijaitsevien salpietaritehtaiden keittopannut työllis-

tivät.
Niissä keitettiin talonpoikien tuomasta karjanlannasta ruu-

din raaka-ainesta.

Tämä kuparikattila voisi olla vaikapa mouhijärveläisten tekoa. Leveys 30 cm, korkeus 16 cm, tehty kolmesta kappaleesta. Sivukappaleet niitattu, pohja saumattu. Sauma pohjasta on noin 3 cm. Kansallismuseo.

Mouhijärven Tuiskun isännät tekivät keittopannuja Ulvilan
salpietaritehtaalle vuosina 1595 96 ja samoihin aikoihin
Matti Turppa tovereineen, Mouhijärveltä hekin, Sääksmäen
salpietaritehtaalle. Isonvihaan tultaessa vaskenvalu hiljeni
kaupunkikäsityöläisten kilpailun johdosta. Karkun käräjillä
1659 oli turkulainen vaskiseppämestari Claes von Dalen
valittanut, että joukko talonpoikia erikoisesti Karkun ja
Mouhijärven pitäjistä kulkee ympäri maata kuperia takomassa, vaikka se on laillisesti kielletty. Näin vähenivät lain
puristamien yrittäjien asiakasjutut vähitellen tuomiokirjoista.

Professori Mauno Jokipii.

Valok. Antti Prusi.

Osin hämärästä menneisyydestä hahmottuu kotiteollisuuden
ammateista selkeimmin kuparisepät.

Lujan yritteliäisyyden
ammoin metalliin.
Professori Mauno

ja käsityötaidon juuret uurrettiin jo

Jokipii,

Sastamalan vaskiteollisuuden

tutkija ja tuntija kertoo, että vielä tämän vuosisadan vaihteessa oli Mouhijärven Uotsolassa sekä Lavian kirkonkylässä lukuisia vaskiseppiä, joiden kupariset kahvipannut levisivät laajoille alueille.
Kuparisepän taito ja ammatti tuntui leviävän Karkun kappeliseurakuntiin kuin tauti. Mauno Jokipii kertoo, että valtionarkiston l500luvun voudintileissä on ajalta 1565 1580
tilitykset pienestä käsityöläisverosta, jota Karkun ja Sasta-

malan seudun kuparisepät ja heidän renkinsä joutuivat suorittamaan.

Talonpoikien sivutoimi kannatti. Kotiteollisuus muotoutui
enimmäkseen talous- ja tehdaskäytön tarpeisiin.
Loistoaika, jolloin kuparisepillä meni hyvin ajoittuu varhaiskeskiajan loppupuolelle. Silloin Sastamalan seudulta löytyi
nimeltä 40 kupariseppää 25 kylästä. Heistä takoi vaskea

Mouhijärvellä I I seppää viidessä kylässä.
Keittopannuja salpietaritehtaille

Ammatti saattoi periytyä suvussa jopa yli sadan vuoden
ajan, neljänteen jopa viidenteen polveen. Taito kulki isältä
pojalle tai pojanpojille. Ammatinharjoittajina olivat niin
isännät, vävyt kuin rengitkin. Tämä viittaa työn kannattavuuteen, kuten sekin, huomautti Jokipii että Nurkasta ja
Punkasta sekä Mouhijärven Tuiskusta tuli ratsutaloja ja

kylässä Ellivuoren rinteen juurella. Näyttävän kupari-

Karkun Palvialan Harsusta nimismiestalo.

reliefin tekijä on hämeenkyröläinen Taisto Mäkinen.

Karkun kupariseppien muistomerkki Karkun Hiedan
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ULUMUI S TELMUK SIAMME
Timo Laaksonen on Porin poikia. Hänen joulumuistonsa on

Jouluun liittyy niin paljon

ja

monenmoista, sanoi

eräs tässä

myöhemmin

haastattelemistani. Niinhän se on varmasti meillä
itsekullakin. Ja siksipä ilmeisesti oli vallan helppo
näiden muutaman työto-

verini kesken lokakuisten
eduskuntakiireittenkin palauttaa mieliin ja teidän
nyt luettavaksi jokin jou-

luun liittyvä muistelus.

jo paljon valoisampi.

"Olin vajaan kymmenen ikäinen. Asuin yhdessä äitini kanssa
kahdestaan. Isä oli kuollut ollessani vuoden ikäinen. Asuimme hyvin vaatimattomissa oloissa. Aivan lähellä asui Rosenlewillä työssä ollut ammattimies. Hän oli joulun alla työmaalla laittanut hatun kiertämään, jotta leskiäidin poika
saisi jouluksi sukset. Näin sain elämäni ensimmäiset sukset,
Karhu-merkkiset ruskeat lamellisukset ne olivat. Hiihdin
niillä pitkään. Porissa oli koulujen väliset hiihtokilpailut.
Minäkin pääsin mukaan kouluni joukkueen varamiehenä.
Pääsin hiihtämään kuitenkin ja jonkunverran suivaantuneena päätin näyttää muille taivaan merkit. Olinkin kolmas ja
pidin itsekin saavutustani hyvänä. Näiden suksien ja hyvän
naapurin hattutempun ansiosta juuri tämä joulu lämmittää

mieltä vieläkin. Kanssaihmisten läheisyys ja ymmärtämys
vaatimattomissa oloissa elävää kohtaan jättää aina miellyttä-

Marjatta Väänänen, pitkäaikainen kansanedustaja ja ministerikin, palautti mieliin joulun, jolloin hän oli nelivuotias.
Isän lehtimiestoimen vuoksi asuttiin Turussa.
"Joulunaluspäivinä tuli äidin isä Karinaisista, Nopolan talon
isäntä, tervehtimään tyttärensä perhettä mukanaan isoäidin

laittamat joulutuliaiset. Kun isoisä avasi koria ja nyyttiä,
sieltä tuli esiin maaseudun joulun herkut. Minulle, silloin
vielä ensimmäiselle lapsenlapselle, oli omat joulutuliaiset. Oli
kotoisesta vehnästä leivottu pienen pieni leipä. Oli pieni
joulujuusto, jonka sivu oli aikuisen ojennetun peukalon ja
etusormen väli. Oli vehnäinen joulu-ukkokin. Juustokehä oli
talon vanhaa perua, pienin lajissaan ja lapsia varten tehty.
Isoisä asetteli tuomisia pöydälle onnellisen tuntuisena ja yhtä
auvoista mielialaa noudattelivat äidin kasvot. Itse tietysti
olin samaa maata. Äiti sitten ehdotti, että ottaisin isoisää
kädestä ja saattaisin hänet kamarin puolelle keinutuoliin
odottamaan kahvin valmistumista. Tein työtä käskettyä.
Lienemme ollut hupaisa, jonkun mielestä liikuttava pari! Sen
jalkeen olen elämässäni saanut paljon ja monenlaisia joululahjoja. Vuosikymmenten takaakin se joulunedustuokio kuitenkin on yksi elämäni herttaisimmista. Tänä ylenmääräisen
rihkaman ja kerskakulutuksen aikana lapsuuden isovanhempain lahja muistuu mieleen puhdastyylisenä ja arvokkaana.
Se kertoi talonpoikaisesta kulttuurista, talon omista tuotteista ammattitaidolla tehdyistä lahjoista. Ajatella, että kiireisel-

lä

emännällä olikin aikaa muistaa pientä lasta. Mietin,

kumman ilo oli suurempi, tuojan ja antajan vai vastaanottajan? Taisivat olla yhtä suuret!"

Heikki Riihijärvi on Iisalmen rovasti

ja

kansanmies jos
kukaan. Hänen joulumuistonsa vaivaa mieltä vieläkin. Ja se
on helppo uskoa, kun sen nyt tässä luette.
"Se oli joskus sotavuosina. Eivät lapset siihen aikaan paljoa
joululahjoja saaneet mutta minä sain oikein tosi hienot
ruskeat ja pitkävartiset rukkaset. Jouluaamuna sitten lähdet-

tiin joulukirkkoon, Kuopion tuomiokirkkoon. Kotini oli
laitakaupungilla, Mölymäella ja sieltä polkuja pitkin juiper-

vät muistot. Minun jouluni nyt on perheen juhla. Olemme
pyrkineet viettämään sitä aina rauhallisissa merkeissä.
Käydään tuttavissa ja sukulaisissa, haudoilla ja ollaan yhdessä kotona. Se on meidän perheemme joulutraditio tällä
hetkellä."

Tyrväänkylän poika Toimi Kankaanniemi kertoi, että kotiseutuun ja sen jouluun liittyy paljonkin pieniä muisteloita.
Eräs niistä ajoittuu 50luvun lopulle.
" Ulkoiset olosuhteet eivät meillä niin kovin hyvät olleet.
Joulujuhlaa varten kuitenkin Ristisillan mutkassa asuvalla
räätälillä teetettiin minullekin housut ja pusero. Kuusijuhla
oli jo aikaisin aamulla, seitsemältä. Vähän silmät sirrissä
siellä uudet vaatteet päällä oltiin. Olin joissakin näytelmissäkin, paimenpoikana tai muuta. Kerran jouduin soittamaan
nokkahuilua ja siinä tuli ongelmia. Soittajan lahjoja ei ollut.

Jotenkin piti kuitenkin selviytyä. Olisiko pientä politiikan
taktiikan kykyä jo ollut olemassa siihen aikaan. Sillä hakeuduin siinä yhtyeessä takariviin, paninpa huuleni huilulla
vähän eri kohtaan kuin siinä on reikä, mihin piti puhaltaa.

Niin ei sitten tullut vääriä ääniä, jotka heti olisi tietysti
huomattu. Jännittävää se oli silloin siinä juhlassa. Monia
muitakin mukavia asioita sisältyi elämään siellä Peukalomäja sitten myöhemmin kuten nytkin, elämän eri mutkis-

essä

sa."

Tuure Junnilaa ei liiemmin tarvitse tämänkään lehden luki-

joille esitellä. Mies on tuttu niin monesta yhteydestä. Eikä

vähiten siksi, että on syntyisin Kiikasta.
"Yhden joulumuiston hyvin muistan. Mukava se ei ole. Se on
vuodelta 1917, joka oli sellaista kuohunnan aikaa. Minunkin

kototalossani oltiin ikäänkuin varpaillaan ja peloissaan.
Niinpä sitten vanhemmat ja lapset tietysti mukana ajettiin
Kiikasta Kiikoisiin yhteen Junnilan torppaan. Oltiin siellä
joulunpyhät vähän niinkuin piilosilla. Mitään ei onneksi
kuitenkaan tapahtunut silloin. Myöhemmin kyllä, mutta
Kiikka oli silloinkin vähän rauhallisempi paikka kuin esi-

reltiin kohti kirkkoa hyvin aikaiseen. Kirkosta en paljoa

merkiksi Tyrvää. Tämä ehkä on mieliinpainuvin joulumatka.
Hauska se ei tietenkää ole." Kun Sinulla on eduskuntavuosia
kadehdittavan runsas määrä takanasi, niin muistuuko mie-

rukkasia käteeni mutta ei ollutkaan kuin toinen jäljellä. Sitä
mentiin sitten etsimään sitä toista mutta ei löytynyt mistään.

leen

muista. Istuin isän ja äidin välissä ja nukahdin. Heräsin, kun
alettiin lähteä pois. Siinä tungoksessa rupesin panemaan

Suntioltakin.jälkeenpäin kyseltiin, mutta ei löytynyt. Minulle jäi tämä joulu mieleen, kun ensin oli niin hirveän hauskaa

ja sitten menetin sen rukkasen ja

se harmitti. Harmitti vielä
pitkään jalkeenpainkin. Kun kävin vintillä ja vanhoja leluja
katselin, niin aina siellä oli se komea rukkanen. Ajattelin
aina, että voi pahua, kun olisi pari tälle! Nythän sejo tietysti
naurattaa tänä päivänä tämmöinen. Olen minä sen jälkeen
saanut rukkaset itsekin hankittua."
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jotakin tämän talon jouluun liittyvää? "Budjettikiire.

se onkaan, että tämmöiset vähän surulliset asiat jäävät
näköjään eniten mieleen. Järkyttävä muisto oli, kun edustaja
Lahtela, nuorempi Lahtela, sai kesken puheensa sairaskohtauksen, lyyhistyi tuolla pöntössä., vietiin pois ja kahden
tunnin kuluttua hän oli kuollut. Oli meneillään juuri budjetin
palautuskeskustelut. Tämä on jäänyt mieleen eduskunnan

Miten

liian stressaavilta joulunaluspäiviltä".
Jouluinen aihe johdatteli keskusteluun joulusta laajemminkin. Tila ei ikävä kyllä salli kuin tämänverran. Kirjoittajan

taidon vähäisyydestä johtunee, että en näille riveille ole
saanut siirrettyä sitä lämpöä, jolla keskustelukumppanini
joulusta puhuivat. Kovankin kuoren alla politiikantekijöistäkin löytyy lämmin ja ymmärtävä ihminen. Luulen kuitenkin,
että minun haastateltavistani ei ns. kovia naamoja ollut.
Heitä voi haastatella vaikkapa joskus toisessa yhteydessä.
Niin, ja sitten se oma muistelus. Mistä sen esiin kaivaisin?
Olisiko se näky isästä, joka Vammaskosken koulun joulujuh-

itki lapsensa lukiessa luokan edessäjouluevankeliumia. Ja jonka itku oli sanatonta katumusta ja anteeksilassa ääneti

pyyntöä siksi, että niin pitkään oli ollut vastaan lapsensa
siirtoa meidän kouluumme. Olisiko se perheemme ensimmäisestä yhteisestä joulusta? Kivelästä oli ostettu kymmenen
kilon kinkku, käytetty se linja-autolla Laviassa palvattavana

ja nyt sitä

kahteen henkeen joulun pääateriana Heinoon

koulun pienemmän puolen erittäin pienen keittiön pöydän
ääressä syötiin. Jouluaattoilta hämärtyi. Kuin hahtuvia lei-

jaili suuria hiutaleita maahan. Silloin ilmestyi Vannen suulille vievälle tielle suurikokoinen valkoinen jänis. Jäi siihen

istumaan ja kuuntelemaan. Valkoinen jänis, huurteiset puut,
valkoinen maa, hiljaa alas leijailevat lumihiutaleet, joulurauha; siinä oli ainekset kuvaan, joka vieläkin liki kolmenkymmenen vuoden takaa tulee tätä kirjoittaessani silmiin. Siirtäisin, jos voisin, sen kuvan maailman mahtavain silmiin jouluna 1990 tavoitteeksi ensi vuodelle. Jotta olisi rauha maassaja
ihmisillä hyvä tahto.

Timo Roos
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Turhaan täällä pyydystdmme
mainetta ja mammonaa.
Vai kk a kult aa punt aro is i n,
tim anttej a kahmal o is i n,
onnea en ostaa saa.
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Piirsi Rudolf Koivu.

Aarre ainut pysyväinen
niinkuin aamun kirkkaus,
taivaasta on tänne tuotu,
iki-iloksemme suotu lähimmäisen rakkaus.
S iunauksen virrat syvät
v alto ihins a meid ät s aa.
Toisin mielin työhön lähdet,
toisin loistaa kuu ja tähdet
sieluun, j

Ihmisen vaellus
Mäet nousee, mäet laskee,
loppumaton jatkuu tie.
M ets ä tu m m a k ahdenpuolen
niinkuin seinät synkät huolen.
Minne meidät, matka vie?

o

k a rakast aa.

Lintu laulaa linnullensa,
tuuli haastaa tuulelleen.
Silmä leikkii silmän kanssa.
Loputonta satuansa
sydän kuiskaa syd ämeen.
Fl,inari Vuorela

Moni vuori, moni laakso
taakse unhon helmaan jää.
Yhä välkkyy silmiin uutta
siintäv äi stä k auk ai suutt a.
Missä lienee määränp ää?

Lapsi Ieikkii lapsuuttansa,
nuori palvoo nuoruuttaan.
H ilj aise ss a,

h im

me äss ä

tupapirtin hämärässä
vaalii vanhus muistoj aan.
Tuulen täällä tavoitamme,
työmme tyhjään mahtuvat.
Vaikka kaiken perisimme.
kaiken villan kerisimme,
riittea kaipuun hahtuvat.
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Fiirsi Rudolf Koivu.
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Jouluperinteestä
liitty runsaasti niin henkistä kuin aineellistakin
perinnettä. Minun on siitä helppo kirjoittaa sikäli, että
sattuupa tulemaan kumpaa tahansa, niin ei voidan väittää
että minä omiani kertoisin. Minulle kun ei ole sattunut sen
paremmin aineellista kuin henkistäkään perintöä.
Jouluun

Usein kuulee väitettävän että joulu on maallistunut, mutta
mahtaneekohan asia aivan niinkään olla. Kun minä muistelen lapsuusaikani jouluja, niin ensimmäisenä mieleeni tulee
sian porsas. Sehän se oli joka silloin joulun teki. Joka
asuntoon se otettiinjo keväälläja koitettiin ruokkia parhaan
mukaan. Niin siinä kävi kuin Viidan runossa sanotaan että:
-Porsas lihoi, akka laihtui, joulun alla osat vaihtui. Tuo
possun kasvattaminen olikin sellainen pieni kilpailun aihe,
eikä aina niin pienikään. Mutta jos ei porsas oikein kasvanut
niin voihan sitä hiukan vielä puhumalla parannella. Painoksi
voi sanoa aina hiukan enemmän kuin tosikaan oli ja jos ei
kuulija sitä ihmetellyt, niin voi vielä lisätä että:

-Ilman päätä.
Jumalanluoman Kuusistossa oli porsas teurastettu
naapurit kyselivät painoa sanoi Kalle:
-sata killoo.

ja

kun

Tytär Helmi joka hoiteli taloutta halusi siihen vielä hiukan
lisätä ja kysyi isältään:
-Oliko siinä pää.
-Eks kattonu, kon häntä puolenvuatta ruakit, tokasi Kalle.
Mutta on minulla Kallesta toinenkin lapsuudenmuisto. Viattomain lasten päivän iltana oli aina lasten joulukirkko.
Kallella oli hevonen ja niin hän vei aina meitä lapsia suuren
lammuskakuorman kirkkoon. Sinne lähti kaikki jotka vaan
kynnelle kykeni ja suurin syy varmasti oli se nisupulla ja
karamelli jonka siellä jokainen lapsi sai. Pyhäkoulun opettajat jakoivat ne ja sitten ilmoitettiin vielä että,jos joku on
jäänyt ilman niin saa tulla sieltä edestä hakemaan. Kalle otti
minulta pullan pois ja laski sen siihen kirjalaudalle. Nosti
sitten minut syliinsä, mutta minä sain siitä Kallen olkapään
yli kopattua sen pullan käteeni. Kalle vei minut sinne eteen ja
sanoi minun jääneen ilman. Minun täytyi siirtää se entinen
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pulla toiseen käteeni, kun uutta otin, mutta ei se opettaja
muuta kuin hymyili. Jälkeenpäin on tullut mieleeni se sanonta, että sille joka pelkää, sille annetaan anteeksi. Mutta ei kai
sekään aina paikkaansa pidä, sillä en minä pelännyt.
Kirkossa istuttiin hartaana kädet ristissä ja sitten kun ulos
päästiin niin isommat pojat antoivat Hakalan Armasta vähän selkään. Sekin oli vain sellainen vanha perinne ja kun
rekeen mentiin niin siellä istuttiin taas täydessä sovinnossa.
Mutta vielä siitä porsaan tappamisesta muutama sana.
Yleensä sen teki Malkamäen Kasperi, hän kun oli melkein
ammattiteurastaja. Mutta hän kun sitä ammatiksen teki niin
hänelle piti maksaa joko lihana taikka sitten rahalla. Kotonani ei joskus ollut oikein varaa maksaa ja niin Sireinin Jussi
tuli teurastajaksi. Jussi ei sitä mielellään tehnyt, mutta kun
teki niin teki viimeisen päälle. Jussi löi kirvespohjalla otsaan
ja hetihän se pieni porsas pyörtyi. Mutta Jussi totesi verkkaiseen tapaansa:

-Minä, minä palkitten vähän,

ja koputteli vielä moneen kertaan. Koko ottaluu meni niin
murskaksi että senkin voi syödä pääsylttynä. Sitten Jussi
pisti porsaan niinkuin asiaan kuuluu, mutta isonsi haavaa
niin kauan että pää irtosi kokonaan. Jussi nosti päätä
korvasta korkeelle ilmaan ja totesi:
Kyllä, kyllä minä uskon, että se tohon tautiin ny kualee.
Ja kyllä Jussi oikeen ennusti. Ensimmäisenä joulupäivänä ei
saanut käydä missään muualla kuin kirkossa. Mutta Tapanina aloitettiin kylässä käynit sitä innokkaammin ja sitä riitti
sitten koko pyhien ajan aina hiivanuuttiin asti.

Joskus Kulmalassakin oli vieraita tuvan täydeltä ja Saima
luonnollisesti keitti suuren pannullisen kahvia. Laittoi kupit
pöytään ja kaatoi niihin kahvin ja käski vieraita ottamaan.
Mutta silloin pidettiin kovasti kiinni ihmisten arvojärjestyksestä. Se taas oli niin monimutkainen juttu että siitä oli
vaikea päästä yksimielisyyteen ja niin se vei nytkin aikaa.
Lopulta Saima kaateli kahvit takaisin pannuun ja oli kuin ei

mitää erikoista olisi tapahtunut. Mutta jostakin tämä juttu

oli eksynyt Matti Kuusen kirjaan ja oli Saiman kanssa vähän
puhetta tällaisten juttujen todenperäisyydestä. Tästä jutusta
Saima totesi:

-Ei tääkään nyt ihan totta oo, viimenen ehti ottaa kupin
korvasta kiinni ennen minua.

Tuota kylässä käyntiä koettivat järjestötkin käyttää hyväkseen järjestämällä mm. Tapanitansseja. Talojen pojilla oli

tapana mennä Tapanitansseihin hevosella, joka oli kai jonkinlainen jäänne vanhasta Tapaninajosta. Mutta Kataran
poika Heikki ei saanut ottaa hevosta. Niin hän otti se salaa
ja vei lehmän pilttuuseen siksi aikaa jotta asiaa ei olisi
huomattu. Yöllä isäntä kuitenkin epäili asiaa ja läksi talliin
katsomaan. Käsikopelolla koetteli onko hevoset paikallaan
ja yhdessä pilttuussa isännän käsi sattui sarveen. Silloin
isäntäjuoksi sisälleja sanoi että tallissa oli piru. Isäntä tahtoi
emäntää kaverikseen, että mennään lyhdyn kanssa katsomaan. Emäntä ilmeisesti tiesi asian eikä lähtenyt. Teki syyksi
sen ettei uskalla.
Tapanina minäkin ensi kertaa tansseissa olin ja se reissu on
jäänyt iäksi mieleeni. Meitä nuoria poikia oli melkoinen
joukko ja siellä ulkona kylmässä odotettiin niin kauan, että

lakattiin lippuja myymästä. Sitten mentiin talon

eteiseen

ja

siitä seurattiin, kun toiset tanssivat ja jännää oli. Mutta sitten
vasta jännää oli, kun kotiin lähdettiin Vallin Erkki lähti yhtä
kotikylän tyttöä saatolle. Lunta eijuurikaan ollutja me pojat
juoksimme aina metsän kautta ohi ja jäimme tien viereen
pensaaseen kuuntelemaan, mitä tuollaisessa tilanteessa puhutaan. Mutta ei ne mitään puhuneet. Erkki oli senverran
humalassakin, että kaikki huomio oli kiinnitettävä pimeällä
tiellä kulkemiseen. Mutta sitten kerran meidän vaivamme
palkittiin, kun Erkki sanoi siihen vakuuttavaan tyyliinsä:
-Mutta minä rakastan sua Sylvi sitten perkeleesti.
Tuo olikin sitten ainoa opetus, mitä minä tyttöasioissa sain,
mutta "koppelo" minusta sitten niissä hommissa tulikin.
Joulun välipäivät eivät olleet oikein työpäiviä, mutta eivät

pyhiäkään. Niin oli jokaiselle vakiintunut jokin tapa mitä
silloin tehtiin. Anttilan torpasta kuului viedä määrätty määrä halkoja Pousalle, jonka torppa Anttilan oli. Villelle oli
tullut tavaksi ajaa nejoulun välipäivinä. Usein talossa tarjottiin Villelle ruokaa ja kerran sitten oli pöydässä silliä, jota
Ville ei ollut ennen nähnyt. Ville otti silliä niskasta kiinni ja
söi sen päineen päivineen. Kehui sitten kotona:
Talossa oli sitten pirun suuria silahkoita ja sualasia.

Sillit oli silloin uutuus ja ne oli tapana panna
sellaisenaan

ja siitä jokainen otti puukolla

pöytään

mieleisensä kap-

paleen. Mutta oli muitakin uutuuksia kuten valokuvauskone. Kotini naapurissa oli kerran jouluna lähes koko suku
koolla. Joukossa oli myöskin tyttärentyttären mies jolla oli

valokuvauskone. Koko suku pantiin pirtin perälle juhlaasentoon. Kuvaaja laittoi koneensa kuntoon ja magnesiumia

kasan pöydälle. Sitten sammutettiin lamppu

ja

kuvaaja

sytytti magnesiumin tulitikulla. Kun kuva valmistui, niin
tytär Saima niisti siinä tuhtia nenäänsä sormillaan niinkuin
silloin tapa oli. Joku kysyi Saimalta, että eikö hän huomannu, kun valokuvaaja siinä tulitikun kanssa syhtäsi.

-Kyllä minä sen huamasin, mutta en mä luullu, että sitä sillä
aikaa kukkaan ehtii näkemään.
Vuoden 1924 jouluna ei ollut vielä ollenkaan lunta. Penkkimäen Ville oli lyönyt vetoa Putkon isännän kanssa, että hän
menee hevosella joulukirkkoon. Isäntä oli ajatellut reellä
menoa, sillä eihän pimeällä juuri rattailla uskaltanut lähteä,
eikä Penkkimäestä silloin vielä rattailla päässytkään. Mutta
Ville menikin selkähevosella. Meni Kiikanojan metsällä Hattu-Miinan ohi ja Miina kertoi kirkolla, että piru tuli hänen
ohitseen suurella mustalla hevosella. Kirkon puomissa oli
tosiaan suuri musta hevonen, jota ei kukaan tuntenut, vaikka
kyllä hevoset yleensä tunnettiin. Kirkkoon oli vähän aikasemmin laitettu suuren riidan jalkeen sähkövalot. Nyt valojen vastustajat sanoivat, että piru on tullut soihtujaan katsomaan, koska heidän mielestään ei sähkövalot kirkkoon
sopineet. Mitään erikoista ei kuitenkaan kirkonmenojen
aikana tapahtunut ja kun menot päättyivät niin Ville lähti
kotiin eikä tietänyt minkälaisen kohun hän oli aiheuttanut ja
voitti vetonsa Putkon isännän kanssa. Tarinaperinteestä
tunnetuin jouluun liittyvä juttu lienee se, kun etelän mies oli
Lapissa puukkoaan hakemassa. Hän heitti sen kesällä viha-

päissään tuulenpyörteeseen ja siinä se kulkeutui Lappiin.
Mies on Lapissa puukkoaan hakemassa ja löytää sen vasta
jouluaattona. Hänen tekee mielensä jouluksi kotiin ja sopii
kyydistä lappaalaisen noidan kanssa. Vauhdiksi sovitaan
ajatuksen nopeus ja hinnaksi talon paras lehmä. Isäntä tulee
kotiin yhdessä hujauksessaja käskee emännän mennä kätkemään lehmä. Mutta se lehmä onkin jo navetasta hävinnyt.

Paljon ei siis asiat ole tuosta muuttuneet. Jokaisen tekee
vieläkin mieli jouluksi kotiin, mutta se lehmä vain on
peltilehmä ja se otetaan sieltä navetasta jo lähtiessä.
Kurjansuon Antti

Mestaripelimanni
Hän oli mestail soittamaan

ja kaikki kuulijat soitollaan,
hän johdatti tunnelmaan aitoon.
Oli suru tai ilo hänen aihenaan,
sai kaikki itkemään - nauramaan
ja luottamaan soittajan taitoon.
Lintujen kevään laulusta kai,
soittonsa kauneimmat aiheet sai,
moni ilon sen häissään kuuli.
Tai kuuli koskien kuohun taa
ja rannan laineiden loiskintaa
ja haudalla itki kuin tuulL

Monesti taruna kerrotaan,
että hänen omalla haudallaan,
moni kuuli itkevän soiton.
Myös luona mökkinsä aution,
moni soiton vieläkin kuullut on,
siinä edellä aamunkoiton.
Mutta siitä tarina siivet saa,
kun ei koskaan löydetty viuluaan,
joku selittää sitä koittaa.
Hän ehkä soittavi vieläkin,
lie viulu tunnettu sielläkin
ja hän ihmeen kauniisti soittaa.
Se siita.

Antti Nummi
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Korpisotaa.

Kohti Äänislinniln
Päivän valjettua otettiin suunta, mikä oli kohti Äänislinnaa
menevää tietä. Kartan mukaan ennen tietä oli melkoinen
aukea ja tien toisella puolella oli järvi. Osasto päästyä

kueiden alaisuuteen, mihinkä ne oli määrätty. Omat partiot
olivat ahkerasti liikkeellä tehden maatotiedusteluja. Varsin-

liikkeelle ilmakin kirkastui, aurinko paistoi lämpimästi silloin, kun se pääsi puiden lomista alueelle tunkeutumaan.
Päivästä tulikin oikein kaunis syyspäivä, jopa linnutkin
alkoivat laulella puiden oksilla. Maastokin oli siihen suuntaan paljon kuivempaa nousevaa kangasmaata. Eteneminen
oli kuitenkin hidasta, ei tielle sopinut rynnätä aivan suinpäin,
oli oltava tavattoman varovainen. Partiot olivat lähteneet
tunnustelemaan etumaastoa ja vasta kun saatiin heiltä viesti,
voitiin edetä. Hyvä sillä ilmalla oli maastossakin istuskella ja
koota voimia tien katkaisemiseen. Tien katkaiseminen käykin paremmin, jos onnistutaan pääsemään sinne aukean

seuraavana päivänä. Turhalla kiirellä ei kannattanut mitään

reunaan vihollisen sitä huomaamatta-

Tuli ehdoton kielto tupakan polttamisesta. Tupakan haistaa
aika etäältä, sillä metsäisessä maastossa savu jää leijumaan
puiden väliin ja kulkeutuu hyvinkin etäälle. Vieras tupakka
tuoksuu vieläkin kauemmaksi. Puhuminen oli myöskin kielletty, sillä useamman sadan miehen puhe synnyttää aikamoisen äänen. Osaston oltua liikkeellä noin kaksi tuntia, alkoi

ilma huomattavasti kirkastua, mikä johtui siitä, kun oli tultu
lähelle aukean reunaa. Osasto levittaytyi ja ryhmittyi metsän
suojaan. He olivat samalla suojassa tiellä liikkuvilta vihollisilta, tie kun oli noin neljänsadan metrin päässä. Osasto
varmisti myöskin tulosuuntansa olikin vielä tärkeätä pysytellä salassa viholliselta. Siellä näköyhteyksien etäisyydellä oli
hyvä tehdä lopulliset hyökkäyssuunnitelmat.

Tiellä oli vilkas liikenne. Siella meni ja tuli autoja ja hevoskolonnia. Rintamalle menevien autojen lavoilla istui sotilaita
kiväärit pystyssä. Pistimet kiilsivät aurinkoisena päivänä.
KK:n neljäs joukkue oli vajaalukuinen kaatumisien ja haavoittumisien takia. Täydennyksiä ei oltu saatu siinä suhteessa, kun oli tullut tappioita. Joukkue oli ollut koko korpivaelluksen ajan myöskin ilman upseeria. Kornetti Kauhanen
lähti tulomatkalla Mikkelistä vihkilomalle. Neljäs joukkue
sai johtajakseen vänrikki Salon. Hän oli nuori, vaatimaton ja
rohkea upseeri. Järjestelyistä huolimatta ei joukkueeseen
löytynyt miehiä kuin kolmelle kiväärille. Kiväärinjohtajia
joukkueessa oli kuitenkin neljä, jotenka ei kaikille ollut
omaa kivääriä. Salo ottikin alikersantti Männistön lähetiksensä ja sen tehtävän Männistö otti mielihyvin vastaan.

Iltaan mennessä sitten komppanioiden pitikin järjestäytyä
hyökkäysryhmityksiin. KK:t sijoittuivat niiden kiväärijouk20

ainen h-hetki

oli

tarkoitus toteuttaa tapahtuvaksi

vasta

vaarantaa. Jatkuvasti olikin varoitettava miehiä, että kaikki
muistavat noudattaa niitä annettuja kieltoja. Se metsänpuoleinen aukean reuna oli ollut vihollisella leirintäalueena ja
sinne oli jäänyt vihollisen tekemät olkimajat. Majat oli siellä
niittyaukealla ja sinne oli tieltä suora näkyväisyys. Päästiin
kuitenkin ennen iltaa toteamaan ettei niissä majoissa ollut
asukkaita.

Tien varessa oli pieni parakki, mutta eivät partiot olleer
nähneet sen ympärillä mitään liikettä. Tien suunnassa oli
kartan mukaan matkaa rintamalle, missä suomalaiset olivat
tulossa heitä vastaan, noin kymmenen kilometriä. Rintamalta kantautuikin taistelun ääniä. Siellä oli molemminpuolista
tykistötulta, olipa siellä liikkeellä hyökkäysvaunujakin, tuulen mukana selvästi erottui telaketjujen ääniä. Miehet pelästyivät, kun vihollisen raskas tykistö alkoi ampua. Siitä
paikasta ei ollut enempää kuin kilometri matkaa tykistöasemaan, mikä saikin miehet entistäkin varovaisemmiksi. Olettaa sopikin, että lähin tykistöaseman vartiomies ei ollut
heistä kaukana.

Illan alkaessa hämärtää, toi lähetti komentajalta seuraavan
käskyn, joka oli nopeasti saatettava kaikkille tiedoksi ja se
kuului seuraavasti: "Tupakan poltto ja kaikkinainen tulen
käsittely on ankarasti kielletty". Mitään isompia vihollis-
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Tappioitakin alkoi tulla vaikka ei laukaustakaan siinä lähitilanteessa ammuttu. Kaksi omaakin miestä aamun sarastaessa todettiin kaatuneen. Vihollinen oli heidät pistimellä lävistänyt. Aamulla oltiin tosi valppaita, koska kaikki olivat
hyvin selvillä tilanteesta. Eipä sinä yönä paljoakaan nukuttu,
vaan äänettömästi yritettiin ryhmittyä jakaen voimia joka
suunnalle. Päävoimat oli tietenkin suunnattava teiden suun-

tiin, sivustat piti myöskin huomioida. Yön

pimeydessäkin

näki senverran, että pystyttiin jokaiselle ryhmälle antamaan
suunta ja tehtävä. Oltiin selvillä siitäkin, että seuraavana
päivä tuleekin sitten ratkaisemaan, saako osasto yhteyden
omiin joukkoihin, vai onko vihollinen vielä liika voimakas.
Osaston oli kuitenkin joka jäsenellään uskottava, että tie
aukenee

Sotasaalista.

joukkoja eivät partiot olleet alueella nähneet. Taistelun
äänistä päätellen tien suunnalla käytiin hyvinkin ankaria

taisteluita. Sinne tuntui viholliset jatkuvasti syytävän lisää
materiaalia sekä miehiä. Menossa rintamalle oli useampia
suorasuuntaustykkejä sekä isokaliiberisiä PST-tykkejä ja
niitä veti piikkipyöräiset maataloustraktorit. Kolhoosit olivat joutuneet luovuttamaan maataloustraktorinsa armeijan
käyttöön. Piikkipyöräisten traktorien alla tie alkoi muistuttamaan perunapeltoa. Kun oli nähty se kaikki liikkeellä
oleva materiaali, miehet totesivat, että sitä saadaankin pian
paljon hyvää lavaraa tulevasta motista.

Rintamalta poispäin tulevien autojen lavoilla oli haavoittuneita, jotka näkyivät siteinensä hyvinkin kauaksi. Oltiin
myöskin näkemässä, että paljon tuli niitäkin autoja, joiden
lastit olivat vaakasuorassa asennossa, siis kaatuneita. Tien
vastakkaisella puolella näkyi iso järvi. Tieltä ei ollutkaan
järven rantaan kuin ehkä kaksisataa metriä. Tien ja järven
välistä oli puusto kaadettu sikäläistä tapaa noudattaen - noin
metrin mittaiseen kantoon. Alueella oli runsas puusto melkein läpipääsemätön murros.

lllan hämärtyessä miehitettiin ne vihollisen tekemät olkimajat. Vartiointia piti myöskin huomattavasti tehostaa. Olikin
pelättävissä, että vihollisen reservijoukkoja tulee niihin majoihin yöksi. Senkin varalle oli kylläkin tehty selvät suunnitelmat. Leirintäalueelta löytyi osittain katettu, syvä maakuoppa. Se olikin sitten ainoa paikka, missä voitiin käydä
tupakalla. Olkimajoissa ei voinut edes tulitikkua raapaista,
sillä sieltä tulen leimaus olisi näkynyt hyvinkin etäälle.
Aamulla sitten pataljoona valmistautui lopullisesti hyökkäykseenja lähti kuten oli sovittu klo 15.00 etenemään koko
aukean leveydellä kohti tietä.

Vastarinta oli aluksi hyvin vähäistä, koska se hyökkäys oli
tullut viholliselle täytenä yllätyksenä. Osaston edettyä aukean puoliväliin, vasta silloin vihollinen tajusi, mistä oli kysymys. Vihollinen pysäytti rintamalle menossa olevan osaston,
joka oli noin komppanian vahvuinen. Tieltä kuului hätääntyneitä komentosanoja, kun vihollinen järjesteli komppaniaansa tien varteen asemiin. Eivät he komppanialla pystyneet
koko aukean reunaa miehittämään. Suomalaiset kävivät
vauhdilla päälle ja saivatkin osittain tien haltuunsa. Vihollinen joutui asemistansa vetäytymään.

Kaikki olikin vielä siihen asti mennyt laskettua paremmin,
eikä vielä silloin osastolla ollut tappioita. Vihollista alettiin
vyöryttämään tien kumpaisellakin suunnalla. Osaston piti
kiireesti saada toiminta-alaa ja rakentaa asemat tien kummallekin suunnalle. Iltaan mennessä alkoi vihollinen painostaa kummaltakin suunnalta. Kohta vihollinen painosti myöskin molemmilta sivustoilta. Pimeän tullen tilanne olikin niin
sekava, ettei määttäällä istuessaan tiennyt, kuka milloinkin
hiipaili ohitse. Yhtälailla se saattoikin olla vihollinen kuin
omakin. Aseita ei siinä sekavassa tilanteessa voinut kumpikaan osapuoli käyttää.

ja sekin, että tie saadaan auki vain taistellen.

Tappioita alkoi jo aamun valjettua tulla. Kun ei sieltä saatu
haavoittuneita pois, oli tilanne aika vaikea. Aamun lopullisesti valjettua taistelut kiivastuivat. Vihollinen tulitti ankarasti kolmelta suunnalta. Kumpaiseltakin tien suunnalta sekä
osaston tulosuunnalta. Vihollinen oli saanut apujoukkoja
todennäköisesti. Joukot olivat olleet yön aikana matkalla
rintamalle. Osa vihollisjoukoista oli kiertänyt sivustaan ja
hyökkäsi sitä osaston tulemaa polkua suomalaisten kimppuun. Tappioita tuli lisää ja koko tilanne alkoikin näyttää
aika pahalta. Kyllä sitä jo monella pojalla ehtikin käymään
mielessä, että onko tämä se viimeinen taisto. Pitikö sitä
kuolinpaikaksensa saada niin karu ympäristö ja vielä vieraalla maalla. Monelle tuli mieleen, että onko sodanjohto lainkaan tehtäviensä tasalla antaessaan vajaalukuiselle pataljoonalle niin vaikean, suorastansa ylivoimaisen tehtävän. Tehtävän, missä ei ollut varaa epäonnistua, koska siihen ei oltu
lainkaan varauduttu. Apuvoimiakaan ei ollut siihen hätään
mistään saatavana. Osasto oli lähtenyt koukkaamalla pistämään vihollista mottiin, mutta olikin itse siihen joutumassa.
Siinä tilanteessa ei ollut enää muuta tehtävissä kuin saada tie

auki, vain sitä kautta saadaan apuvoimia ja haavoittuneet
sairaalaan sekä huolto toimimaan.

tulitti kiivaasti kolmelta
suunnalta. Äänislinnan suunnalta saatiin ankara kranaattikeskitys niskaan, haavoittuneita tuli lisää. Teltat täyttyivät
haavoittuneista. Eivätkä kaikki haavoittuneet enää mahtuneet telttojen sisälle. Haavoittuneista joutuikin osa virumaan
kylmässä syyssateessa, heitä yritettiin peitehuovilla peittää,
mutta huovat olivat hetkessä likomärkiä. Kaiken vaikeimmin haavoittuneet saatiin kuitenkin telttoihin suojaan sateelta. Onneksi oli nekin JSP:n teltat ja huovat edellispäivänä
huollon toimesta tuotu. Ei se huoltomiestenkään osa niinä
koukkauspäivinä ollut kovinkaan kadehdittava, onneksi oli
tie vielä silloin auki. Haavoittuneille oli tilanne tosi vaikea,
heidät olisi pitänyt saada kiireesti kenttäsairaalaan ja edelleen sotasairaalaan leikattavaksi. Haavoittuneet olivat jo
niin heikossa kunnossa, että apua olisi pitänyt saada nopeasti tai muuten heistä useampi menehtyy. Teltoilla alkoikin olla
tilanne aivan kestämätön, sieltä kuului niin surkeata valitusta. Siellä itkettiin, huudettiin äitiä auttamaan ja rukoiltiin
Vihollinen ei lannistunut, vaan

viimeisillä voimilla Jumalaa auttamaan. Teltoista kuului

rintamapastorin lohduttavia sanoja. Siellä lääkäri ja läänkintämiehet yrittivät kaikkia parhaansa mukaan auttaa. Teltan
katto napsahteli vihollisen luodeista tehden heidän työnsä
hyvin vaaralliseksi. Eivät pappi ja lääkintähenkilökunta olleet huomaavinaansa vihollisen tulitusta. Jos se vihollisen
tuli olisi tullut vielä yhden metrin alemmaksi, olisi teltoissa
käynyt joukkokuolema. Sato ja Männistö olivat niiden
JSP:n telttojen luona ja pohtivat, että mitä olisi tehtävissä
tilanteen helpottamiseksi. Heidän siinä teltan takana ollessaan alkoi näkyä ensimmäisiä merkkejä vihollisen antautumisesta. Jopa muutamia tuli kädet ylhäällä antautuen vangiksi. Siinä tilanteessa oli kuitenkin aika rohkeata ottaa
isompaa laumaa vankeja. Koska ei suomalaisilla siinä tilanteessa ollut varaa järjestää vankien vartiointia. Rohkeata
olisi pitaa vankeja ilman vartiointia. Vangit huomaisivat
suomalaisten vaikean aseman. Kuinka pienillä voimilla suomalaiset olivatkaan lähteneet suorittamaan vaikeaa tehtäväänsä

ja kuinka suuret tappiot heillä olikaan. Vangit oli
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tuleville suomalaisille. Materiaalia partion mukaan on motissa runsaasti. Männistön löydettyä lääkintämiehet, he toivat Salon paareilla tien varteen. Ei tarvinnut enää etsiä
suojaa vihollisten tulitusta vastaan. Tilanne olikin vihollisten
kannalta siksi epäselvä, että eivät he pystyneet enää tulittamaan

ja mottikin oli täydellisesti jo lauennut, suomalaisille

voitokkaasti, ei kuitenkaan ilman raskaita uhreja. Salo oli
niiden taistelujen viimeinen uhri. Lääkäri tuli häntä katsomaan. Myöskin pataljoonan sotilaspastori saapui paikalle.
Lääkintämies oli käynyt heille tapahtumasta ilmoittamassa.
Tiesivätkin jo tullessaan, ettei hänelle ollut enää mitään
tehtävissä. Salo oli edelleenkin tajuissaan ja hän sanoikin
itse, että ei minulle ole enää mitään tehtävissä, koska olen
saanut räjähtävän luodin vatsaani ja se on särkenyt koko
suolistoni. Salo pyysi, ettäjoku heistä paikallaolijoista ottaisi paperia ja kynän esille ja alkaisi kirjoittaa kirjeen hänen
sanelunsa mukaisesti hänen morsiamellensa Lauritsalaan'
Sotilaspastori ryhtyi kirjettä kirjoittamaan. Kun kirje oli
valmis ja osoite kuoressa, hän edelleen pyysi kirjoittamaan
vanhemmilleen Hyvinkäälle sanelunsa mukaan. Saneltuaan
vielä osoitteen selvällä äänellä, hän sulki silmänsä ja samanaikaisesti lääkäri otti häntä ranteesta kiinni ja katsoi kelloansa, eikä siinä kovinkaan kauan aikaa kulunut, kun hänen
sydämensä toiminta loppui. Välittömästi sen jälkeen sotilaspastori piti rukoukset. Sen aikana oli paikalle kertynyt iso
joukko sotilaita. Virsi Sun haltuus rakas Isäni kaikui voi-

mukset ja muona oli kannettava mukana.
tietenkin otettava, eivätkä he vehkeilleet, koska olivat nälkiintyneitä, väsyneitä ja sotaan jo täysin kyllästyneitä, kuten
he itse totesivat. Tulkkiakaan ei tarvittu, koska heiltä yksi
karjalainen osasi puhua aika hyvää suomea. Tien vastakkaiselta puolelta rannasta alkoi kuulua voimakasta tulitusta.
Omakin kk siellä päästeli pitkia sarjoja. Salo lähti juosten
kohti rantaa, Männistö seurasi häntä. Vihollisten tuli pyyhki
heitä siinä heidän juostessaan kuitenkaan tavoittamatta.

makkaana Karjalan korvessa taistelujen keskellä. Tunnelma
oli tosi harras. Varmasti kaikilla paikallaolijoilla oli tippa
silmässä. Aivan varmasti he, jotka hengissä sodasta selvisivät, muistavat sen tapahtuman loppuikänsä. Lopuksi Männistö totesi että, en olisi voinut uskoa, että kuolemankin voi
ottaa vastaan noin rauhallisesti ja ihmissuhteet loppuun asti
hoitaen, tuntematta missään vaiheessa pelkoa.

Vihollisten tuli napsui puiden kupeisiin yli päiden, äänet
olikin voimakkaita, kun vihollinen melkein yksinomaan
käytti räjähtäviä luoteja. Heidän päästyä Hakalan kk:lle,

Salo nousi murrokselle puunrungon päälle ja lähti rohkeasti
sitä pitkin kävelemään ja samalla hän näytti kohteita, missä
vihollisia liikkui johtaen kk:n tulta. Vihollisia näkyi aivan

Heikki Koivuranta

laumoittain varsinkin sen rannan puolella. Pyrkivät pois
tulevasta motista omiensa puolelle. Kauaakaan eivät he siinä
ehtineet katselemaan eikä johtamaan kk:n tulta, kun Salo sai
räjähtävän luodin vatsaansa. Veri purskahti kaarena hänen
vatsåstaan. Hän lensi selälleen puiden väliin. Männistö hyppäsi hänen viereensäja näki ammottavan reiän hänen vatsassaan, mistä tumma veri pulppusi. Männistö sanoi, että hän
menee hakemaan lääkintämiehet, koska ei sinua täältä ilman
paareja saa minnekään. Salo oli täysin selvillä, mitä oli tapahtunut. Hän puhui aivan normaalisti ja totesikin, että kyllä
nyt tarvitaan paareja. Männistön päästyä tielle hän huomasi,
että tilanne tien suunnalla oli helpottunut. Vihollinen oli tien
kumpaisellakin suunnalla lopettanut tulituksen. Motin puolella oli täysin rauhallista. Partiot toivat tietoa, että viholli-

oli paennut metsiin ja sitä kautta pyrki pääsemään
omiensa puolelle. Osa vihollisia oli antautunut heitä vastaan
nen

Äänislinnan asema.

Kotikuusi
Kotikuusi on muistojeni kaunis puu,
kasvoin kanssasi vuosia monta.
Monta vaihetta aikaasi kantautuu,
r auhallist a

j a r auhatont

a.

Kesäaikoj a lapsuuteni muistan ain,

annoit Ieikeille suojan parhaan.
Joskus satoi, mä juureltas suojan sain,
eikä tieni mun kulkenut harhaan.
Vartuin mieheksi, rajoj amme kammettiin,

jouduin suojaksi kansamme armaan.
Sulle myös oma tehtävä annettiin.
sait suojata pirttimme harmaan.

Lähdin luotasi aikuisen askelin.

olin lapsista vanhin mä meillä.
Oli syksy, kun silloin sua katselin,

jäin kulkemaan maailman teillä.
Tulin lasteni kanssa sua katsomaan.
heille sä kohteena uusi.

olit

Mutta itsekin yllätyin huomaamaan,
olet suuri ja mahtava kuusi.
Onni Kallio

Grafit
Kaivostoiminnan uranuurtaja Vammalassa
Tyrvään Soukosta löydetyn grafiittiesiintymän hyödyntämiseksi perustettiin vuonna l9l8 Grafit Oy, johtajanaan agronomi Väinö Selander. Yhtiö ehti toimia vain vuoteen 1923.
Sen kohtaloksi tuli liian vähäinen grafiitin kysyntä korimaan
markkinoilla, sillä vienti ttärkeään ostajamaahan Saksaan
loppui siellä romahtaneen teollisuuden vuoksi.

Palvialan käsittelylaitos, jossa grafiitti jauhettiin ja puhdistettiin.

Aloitettu louhos kuvattuna 6.7.1918

Sisäkuva Palvialan käsittelylaitoksesta.

Louhimo täydessä käynnissä.

Toimintansa aikana kaivos antoi monelle työtä.
Vaikka yhtiön toiminta kokikin uranuurtajille usein tavallisen kohtalon, silloinkin muuttuneen maailmantilanteen johdosta, on muistamisen arvoinen kokeilu seudun yrityshistoriassa. Asiantuntijoiksi oli palkattu kaksi saksalaista kemisti-

Grafiitti kuljetettiin veneellä Palvialan rantaan.

insinööriä.
Kuvat Tyrvään Seudun Museo'
Esko Pietilä
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Jouluaatto metsässä
Oli jouluaatto. Lunta tulla tupruttu sakeasti, kulkuset kilisi-

vät lystisti kujilla ja teillä. Tauno istui ikkunan

ääressä

posket käsien nojassaja katsoi ulos.

"Ohhoh, nyt on kello vasta kaksi. Neljä pitkää tuntia vielä,
kunnes joulukuusi sytytetään. Mitahan, jos menisin vähän
hiihtämään?"
Tuumasta toimeen! Sukset jalkaan, ja pian oli Tauno hyvillä

suksimäillä metsän kupeella. Hän hiihti hiihtämistään eikä
huomannutkaan, ennen kuin jo oli syvällä metsässä. Sielläkös oli hauska! Kuuset ja hongat törröttivät lumen peitossa,
ja valkoisina olivat korkeat kivetkin. Tauno viritti iloisen
laulun ja hiihteli vieläkin syvemmälle. Sukset luistivat mainiosti kantojenja kivien yli, mutta yhtäkkiä tuli seis.
"Mitäs nyt?" Arveli Tauno ja katseli taakseen.
Voi hirveätä! - Siellä seisoi suksilla ihan Taunon takana suuri
pörhöinen karhu, oikea mesikämmen. Tauno pelästyi ensin
pahanpäiväisesti, mutta sitten häntä alkoi harmittaa.
"Mitä siinä seisot suksillani? Katkaiset ne vielä. Mars matkaasi, mesikämmen!"
"Mör, mör, mörisi karhu, ja tämä on ihmisten kielellä samaa
kuin: "En minä niin vähällä lähde. Ensin syön suuhuni sinut
ja sitte suksesi."
Taunon polvet alkoivat notkua.
*Älähän toki, mesikämmen! Sukseni voit saada, mutta päästä minut pois."
Mutta karhu maiskutteli suutaan ja tarttui suurella käpälällään Taunon niskaan. Silloin Tauno rupesi itkemään.
"Rakas mesikämmen, päästä minut! Mitä äiti sanoo, kun
kuusi sytytetään eikä minua olekaan kotona! Entä kaikki
kauniit joululahjat, mitkä joulupukki minulle on luvannut,
kuka ne nyt saa?"
Karhu päästi äkkiä Taunonja löi käpälällään otsaansa.joitta
paukahti.
"Voi, hyvä Tapiol Olenhan aivan unohtanut, että tänään on
jouluaatto. Rakas poikani, suo anteeksi. mutta kiitä onneasi,
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että satuit juuri tänään tulemaan metsään. Eilen olisin sinut
armotta ahminut."
Tauno kiitti kohteliaastija kysyi karhulta uteliaana:
"Mikset tänään minua syö?"
"Katso, tänään ovat kaikki eläimet ystäviä sekä keskenään
että ihmisten kanssa. Me vietämme tänään .ioulua, mekin.
Jos sinua haluttaa, voit tulla kanssani katsomaan jouluiloamme. Alkaa jo hämärtää. Arvaan, että vähitellen kokoonnumme."
Tauno oli heti valmis. Karhu kyykisti selkänsä, ja Tauno istui
siihen, otti sukset kainaloonsa. Ja tuossa tuokiossa oltiin
syvällä, syvällä korvessa, minne vain metsämies joskus eksyy. Tultuaan lumikentälle, jota hongat ympäröivät, karhu
laski ratsastajansa maahan ja sanoi:

"Kiipeä nyt tuohon suureen petäjään! Sieltä voit

nähdä

hyvin etkä häiritse ketään. Mutta joudu! Kuuletko melua? Se
on j ouluvieraista, jotka lähenevät."
Tauno tottelija kiipesi hätäpikaa petäjän latvaan. Sieltä hän
nyt kummia näki. Pitkänä jonona marssi ensin jänisten
valkoinen parvi. Niiden etunenässä kulki lihava, lumivalkoinen jänis, jonka pitkissä korvissa riippui kiiltäviä sudenkorentoja. Kaksi pikku pupua kantoi tulipunaista viittaa, joka
peitti sen hartioita. Kaikkien ensimmäisenä astui neljä pulskaa pupua, jaloissa siniset töppöset. Ne toitottivat kiiltäviin
torviin ja asettuivat pienelle kummulle istumaan tassut ristissä. Kummun vieressä seisoi komea joulukuusi, jonka vertaista Tauno ei koskaan maailmassa ollut nähnyt. Se ylettyi
miltei pilviin, ja sen oksilla oli mitä kummallisempia tavaroita. Siinä riippui suuria, punaisia omenia, hohtavia kiiltomatoja, monenvärisiä simpukoita, kimmeltäviä jääkynttilöitä,
ja korkeimmilla oksilla välkkyi keltaisenpunaisia virvatulia.
Koko metsä loisti ja lumi kimalsi, kuin tuhannen tuhatta
hohtokiveä olisi siroteltu kinoksiin. Taunoa oikein häikäisi.
Silmät selällään hän tuijotti tätä ihmettä.

Kaikki jänikset istuivat nyt kuusen ympärillä, kuningatar
keskellä, ja torventoitottajat puhalsivat iloisen tervehdyksen,

sillä tuolla lähestyi oravien tuuheahäntäinen joukko. Kohte-

liaasti ne kumarsivat, jotta hännät heiluivat niskan yli, ja
istuivat sitten nekin kuusen ympärille. Sitten tulivat ketut.
Ne olivat komeata väkeä. Jokainen kettu oli ripustanut

kaulaansa kolminkertaiset helminauhat pihlajanmarjoista, ja
korvissa oli samanlaiset korvarenkaat. Ne kumarsivat, suipot kuononsa maahan.

"Hyvää päivää, serkku kulta!"
"Hauskaa joulua, kuoma!"
"Mitä kuuluu, käly hyvä?"
Ja sitten alkoi metsästä kuulua ryskettäja suhinaa, tassutusta ja vikinää. Siellä tuli samettiturkkinen myyrä perheineen,
teräväpiikkinen siili rouvineen ja lapsineen, joita oli kuusi,
sekä kaikki heidän sukulaisensa. Harmaana laumana lähestyivät hiiret. Ne kulkivat rivissä. Jokaisen hännän päässä oli

tulipunainen ruusuke. Niiden jäljessä lensivät kaikki linnut.
Siinä oli varista, oli harakkaa. Pyyt ja teeret pöyhistelivät
höyheniään, ja metso astui komeana viidakosta. Pöllöt pysyivät hiukan loitompana valosta, mutta palokärjet ja haukat tuijottivat ystävällisesti kirkkaaseen joulukuuseen.
Äkkiä rupesivat kaikki eläimet vapisemaan, sillä nyt lähestyivät sudet ja karhut. Koko maa keikkui, kun he hiljaa ja
juhlallisesti astuivat kuusen luo ja käsi sydämmellään tervehtivät läsnäolijoita.
"Murr, rurr! Uhuu, hu, huu! Rauhallista ja iloista joulujuhlaa, toverit!"

"Hurrur, kruu, kruu, kvi, kvii, hauskaa joulua, tervetuloa
seuraamme, kumppanit !"
Sudet ja karhut istuivat toisten piiriin,

ja nyt alkoi lintujen

sekakuoro juhlallisen joululaulun, johon muutkin eläimet
yhtyivät. Virren jälkeen puristivat eläimet toistensa käpäliä,
muristen, ulvoen, vinkuen, piipittaen ja pupattaen: Hauskaa
ja rauhallista j oulua, kumppanit!"
Vanha kettumuori, jossa oli vähän tekopyhän vikaa, pyyhki
silmiään ja huokaisi: "En milloinkaan ole ihanampaa joulu
viettänyt."
Myyrätär ja siilirouva puhelivat lapsistaan, joilla oli ollut
kova nuha ja yskä. Hiiret ja rotat neuvoivat toisilleen, missä
olivat parhaimmat ruoka-aitat, ja päättivät ensi yönä lähteä
yhteiselle retkelle jonnekin lihavaan paikkaan. Karhu istui
käpälät vatsan päällä ja veti sieraimiinsa ruoan hajua. Tosiaankin, tuossa hiukan tuonnemapana höyrysi suunnattoman
suuri pata, ja sen ääressä hääri - Tauno ei ollut uskoa

silmiään - Mirri kissa arvokkaana, suuri kauha käpälissä.
Eikös vain tuo veitikka ollutkin sitonut Keittiö-Kaisan leve-

ätä esiliinaa vyölleen, valkoista myssyä korvilleen ja silmälaseja nenälleen! Taunoa rupesi niin naurattamaan, että oli
puusta pudota, ja vielä enemmän huvitti häntä Musti, joka
oli isän vanhassa hännystakissa ja tarjoili pähkinöitä ja
hunajaa jouluvieraille. Musti ja Mirri oli näet pantu keitticlmestareiksi, koska olivat tottuneet herrastapoihin. Nyt astui
Mirri kauha kainalossa piirin keskelle, kumarsi kolmesti ja
naukui. "Miu, miau." Se merkitsee: "Ruoka on valmis, hyvä
herrasväki!"
Hei, mikä elämä siitä seurasi! Pata nostettiin tulelta korkealle kannolle, ja kaikki rupesivat siitä syömään suurilla puulusikoilla, vanhemmat tietysti ensin ja lapset sitten. Karhu
rukka, joka aina on kovin ahnas, söi niin paljon hunajaa,
että rupesi voimaan pahoin, ja sen täytyi saada kylmiä
kääreitä vatsan ympärille. Oravat eivät syöneet muuta kuin
jälkiruokaa, nimittäin pähkinöitä. Syötyään alkoivat kaikki
tanssia joulukuusen ympärillä laulaen iloisia joululauluja,
kukin omalla nuotillaan, ja siitä syntyi seilainen kirkuna ja
ulvonta, että Tauno peläten korviensa särkyvän kiireimmiten
hiipi puusta alas, tarttui suksiinsaja livisti tiehensä.
Oli jo pimeää, kun hän saapui kotiin. Siellä oli häntä kovin
kaivattu. Aiti melkein itki. Heti hänen tultuaan avattiin salin
ovi, ja voi sitä komeutta, mikä siellä oli. Kuusi loisti keskellä
Iattiaa, oksat täynnä kynttilöitä, kukkia ja makeisia, ja sen
oksien takaa hymyili joulu-ukon punoittava naama.
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Vähähaaralaiset kotiseututalolla illalla 19.11.1989 Leppävirralta palattuaan. Vas. Pirkko Myllymäki, Reino Nummi,
Hilkka Tuominiemi, Olavi Virtanen ja Rauha Suuniittu. Esittelyssä palkinnoksi saadut oltermanninsauva, Vuoden Kylä
-89 -laatta ja kunniakirja.

Yähähnara nousi Suomen kyläkärkeen
Valinta
Kyläasiain neuvottelukunnan arvovaltainen raati valitsi Vähähaaran kyläkunnan Äetsästä vuoden 1989 kyläksi. Valinta

julkistettiin Leppävirralla järjestetyillä seitsemänsillä kylätoimintappäivillä 18.-19. I l. 1989.
Kylätoimintapäivien ja Vuoden Kylä -89 -kilpailun yhteisteemana oli perinne, sen tallentaminen ja hyödyntäminen.
Nämä olivat myös ne perusteet, jotka toivat voiton Vähähaaraan. Valintaraadin puheenjohtaja Markku Tanner perusteli
Vuoden Kylän valintaa seuraavasti: - Vähähaara-seuran

tunnuksena on koko toiminnan ajan ollut "menneisyyden
perustalle nykypäivää rakentaen". Tämä ilmenee kylän kaikessa toiminnassa, jossa laaja perinteen tallennus ja tutkimus
on johdonmukaisesti otettu kaiken kehittämistyön perustaksi.

- Muistitiedon ja esineistön tallennus, perinteisen ympäristön
kartoittaminen, luento- ja opetustoiminta, jo seitsemänteen
vuosikirjaan ehtinyt julkaisutoiminta, kotiseututalon aikaansaaminen. laaja irhteistyö eri tahoille. voimakas talkootoiminta. kotiseutuhenki ja itse tehty kyläsuunnitelma ovat
vuoden kylän tunnuspiirteitä, jotka osoittavat pitkäjänteistä
pyrkimystä kyläyhteisön tulevaisuuden turvaamiseen. Edellä
mainittu oli paikalla olleista I I vähähaaralaisesta toisaalta
lähes uskomatonta, toisaalta erittäin mieluisaa kuultavaa.
Olihan takana yli kahdeksan vuoden tiivis ja laaja-alainen
uurastus monien näin pienelle kylälle suurien hankkeiden
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toteuttamiseksi. Koko maassa oli asetettu ehdolle noin 200
kylää, joista I I I oli mukana varsinaisessa loppukilpailussa.
Loppusuoralla oli vastakkain kaksi kylää: Virtain Vaskivesi
ja Äetsän Vähähaara, joista Vähähaara kuitenkin katsottiin
selvästi paremmaksi.

Vaativa kilpailu
Vuoden kylä valrttiin nyt viidennen kerran. Suurelle yleisölle
valinnan perusteet ja vaativuus tai kylätoiminta kaikkineen
eivät välttämättä ole tuttuja asioita.
Suomessa toimii tätä nykyä noin 2700 kylätoimikuntaa ja
asukasyhdistystä, jotka eri tavoin vaalivat alueittensa perinnettä, elinkeinotoimintaa, ympäristöä ja viihtyisl,'yttä. Kylätoiminta on maamme suurin kansanliike, jolla on kansanval-

taa selkeästi tukeva luonne. Yhteensä lähes puoli miljoonaa
ihmistä osallistuu kylä- ja asukastoimintaan. Kyläasiain neuvottelukunta on 28 kansalaisjärjestön valitsema kylätoiminnan koordinointielin, joka keskuudestaan on valinnut Vuo' den Kylän valintaraadin.
Kilpailuaiheet ovat vuosittain vaihtuneet. Asuminen, elinkeinojen elvyttäminen. perinteen tallentaminen.ja luonnon sekti
ympäristön vaaliminen ovat jo olleet esillä. Tulevaisuudessa

pyritään löytämään vieläkin vakuuttavampia ja tiedotusverkon läpäisevämpiä kilpailuaiheita. Viime vuoden teema oli
hyvin keskeinen ja suosittu. Siitä kertoo vakuuttavaa kieltä

Vähähaaralaisia lehdistötilaisuudessa Leppävirralla Vuoden Kylä -89 -kilpailun ratkettua. Taustalla Paikallisleh-

tien liiton toiminnanjohtaja Pentti Kurunmmäki ja Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Markku Tanner.

Prof. Lauri Hautamäki, "kylätoiminnan isä" ja rehtori
Kaisu Mikkelä Vähähaaran kyläsuunnitelman julkistamistilaisuudessa marraskuussa 1989.

erittäin suuri osallistujamäärä ja korkeatasoiset ehdokkaat:
kunniamainintojakin annettin peräti kuusi kappaletta. Kuinka vaikeata tai helppoa on sitten menestyä tällaisessa kilpailussa? Kokemuksesta voisi sanoa, että on vaativampaa voittaa Vuoden Kylä -titteli kuin minkä tahansa joukkueurheilun
Suomen-mestaruus. Näin asian voisi havainnollisesti ilmaista.

Vähähaara Vuoden Kylänä
Meillee Vähähaaralaisile Vuoden Kylänä oleminen on ollut
myönteinen asia. Edes muualla esille tullutta kademieltä ei
ole juurikaan havaittu.

Julkisuutta olemme saaneet runsaasti. Valintauutinen ylitti

muun muassa TV-l:n uutiskynnyksen, jopa kahdesti saman
lähetyksen aikana. Sanoma- ja aikakauslehdet kirjoittivat
kylätoiminnastamme ja saamastamme voitosta kymmenin
palstametrein ja kirjoittelu ja kiinnostus jatkuu yhä. Television ohjelmaryhmä kävi keväällä kuvaamassa kulttuuritoimenjohtaja Birgit P. Jaakolan johdolla elokuvan (dokumentaarisen fiktion) Vähähaaran elämästä ja historiasta. Elokuva tulee ulos todennäköisesti vielä vuoden 1990 aikana.
Tutustumiskäyntejä kylässämme ja kotiseututalossamme on
ollut ennätuksellisen paljon. Vuoden aikana Vähähaaran
Kotiseututalolla tullee käyneeksi yhteensä yli kymmenen
tuhatta ihmistä. Näistä noin I100 on neuvostoliittolaisia

turisteja, jotka Suomen Matkatoimiston välityksellä ovat
saapuneet maahamme. Vähähaaralaisten opastamina heillä
on mahdollisuus tutustua suomalaiseen mmaaseutuun, Äetsään ja Vammalaan keskuksena.

Yhteydet Äetsän kuntaan ja valtion viranomaisiin ovat parantuneet. Vuoden kylän edustajia on pyydetty esittelemään
toimintaansa Turun ja Porin läänin maaseudun kehittämisseminaariin, Forssan postialueen lajittelukeskuksen vihkimis-

juhlaan, Virtain kotiseutupäiville, Suomen Kotiseutuliiton
perinnejaostoon, Aetsän kotiseutuiltaan jne. Sattuman sanelemaako, mutta myös Vähähaaran tieolot ovat vuoden aikana ratkaisevasti kehittyneet. Vuoden 1989 lopulla valmistui
uusi tieyhteys Nevonkylästä Pehulaan. Vanhaa Kiikan kirkonkylään johtavaa tietä päällystettiin useita kilometrejä
tänä vuonna. Teitten mukana on alkanut tulla myös kauan
kaivattua uutta asutusta ja rakennustoimintaa, mitkä ovat
ehdottomia edellytyksiä kyläyhteisömme elinvoimaisuudelle.
Vähähaara-Seura kävi tiukan kampanjan Kiikan postin säilyttämiseksi. Vaikka välillä näytti perin huonolta, posti
onnistuttiin säilyttämään. Jatkossa Äetsän kunnassa lienee
kaksi täyden palvelun postitoimipaikkaa.
Äetsän kansalaisopiston toimintapisteen sopimusehdot on-

nistuttiin niin ikään säilyttämään, samoin opetuksen tuntimäärä. Koko kylätoiminnan ajan kansalaisopiston ja sen
rehtorin Kaisu Mikkelän vaikutus kylämme kehittämisessä
on ollut ensiarvoisen tärkeä.
Vähähaara-Seura on tullut tunnetuksi hyvästä organisaatios-

taan, jopa niin, että Tampereen yliopiston tutkija Torsti
Hyyryläinen on sitä akateemisena opinnäytteenään tutkinut.
Johtokunta ja lukuisat jaostot ovat pystyneet kehittämään
yhteistoimintamallin, jonka avulla niukat vapaaehtoisvoima-

varat on saatu tehokkaaseen käyttöön. Erittäin paljon on
vähähaaralaisten juhlavuonna työskennellyt ravintolajaosto,
siis emännät. Juhlia on järjestetty useita. Vuoden Kylä -juhla

tammikuussa, vapunpäivälounas toukokuussa, kotiseutuilta
kesäkuussa, suuri evakkojuhla juhannussunnuntaina jne.
Tuhannet ja taas tuhannet ovat saaneet lämpimän vastaanoton, maukkaan lounaan ja täytekakkukahvit.

Työtä jatketaan
Seuramme toiminta on saanut huomiota monella muullakin

tavalla. Pirkanmaan Avain tulevaisuuteen -palkinto kaksi
vuotta sitten (rouva Tellervo Koiviston ja maaherrojen lisäksi), toinen sija Turun ja Porin läänin Vuoden Kylä -kilpailusvuosi sitten, viiden parhaan kylän joukossa heti ensimmäisessä Vuoden Kylä -kilpailussa, Satakunnan paras kylä
Keskon ja K-kauppiaiden järjestämässä kilpailussa vuonna
1982, Äetsän "kulttuurilautasen" ensimmäinen saaja kotiseusa

Vähähaaran kotiseututalon seinään on kiinnitetty Vuoden Kylä -89 -laatta.
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Vähähaaralaiset Kauko Seppä (keskellä), Leena Kinkku,
Hilkka Virta, Sirkka Nummi sekä Tuovi ja Olavi Virtanen
seurasivat palkinnon luovuttamista.

Vähähaara on juuri julistettu Vuoden Kyläksi -89. Kuva
Leppävirtain Ammatillisten oppilaitosten juhlasalista.
Vas. Olavi Virtanen, Rauha Suuniittu, Reino Nummi,

Hilkka Tuominiemi,Toivo Hinkkanen ja kunniakirjan
saaneita kylän edustajia.

dun kulttuurin tunnetuksi tekemisestä vuonna l990jne. ovat
esimerkkejä Vähähaaran kylätoiminnan taipaleelta.

Julkisuus, kunnia tai maine eivät kuitenkaan sinänsä elätä,
vaikka eivät kielteistä mukanaan tuokaan. Keskeisin mittapuu on, nouseeko kylän elämisen laatu, kasvaako kulttuuritahto, paranevatko elämän edellytykset. Kaikilta osin emme
ole onnistuneet. Uutta elinkeinotoimintaa ei ole sanottavasti
syntynyt, melkeinpä on vain taannuttu. Väestön ikärakenteen painopiste on ehtoopuolella. Kylätoiminnassa aktiivisesti mukana olleita poistuu jatkuvasti riveistä, joko katsomon penkille tai yli ajallisen rajan.
Nöyrästi kiitollisina saavutuksista on ponnisteluja edelleen
jatkettava. Vähähaara-Seuran 600 jäsentä eri puolilla Suomea on kiistämätön voimavara. Ideoista ei kyläyhteisössäm-

suunnitteiun alla. Tontteja on sitkeän etsiskelyn jälkeen
kartoitettu toistakymmentä "myytäväksi asti". Pyrkimyksessä hankkia yhteinen ranta-alue on edistytty yhteistyössä
Äetsän kunnan kanssa. Uudenaikainen "videopaja" on kehitteillä Vähähaaran Kotiseututalolle erityisesti nuorison tarpeita ajatellen. Vuosi sitten valmistunut kyläsuunnitelma ohjaa
tavoitteiden asettelua pitkäjänteisesti. Vuoden kylä -89 vaihtoi arkeen 13.11.1990, kun seuraava Vuoden Kylä sai vastaanottaa palkinnokseen kylästä kylään kiertävän oltermanninsauvan Vähähaara-Seuran edustajilta. Mieliinpainuvasta

juhlavuodesta kertoo Vähähaarassa kotiseututalon seinään
kiinnitetty Vuoden Kylä -89 -laatta - ja ne ihmiset, jotka
näkivät ja näkevät yhteistoiminnan ja talkoohengen vielä
arvokkaana. Tervetuloa tutustumaan.

Reino Nummi

me ole koskaan ollut puutetta. Nytkin on useita hankkeita

öAöAöAö^öAT^ö^
Kannaksen kaivajain

laulu
Kaivettu on Kannasta päiviä öitä,
ei tullut huilatuksi ensinkään.
Paiskeltu on hurjasti linnoitustöitä
puolesta kansamme ja Suomen tään.
Tääll on työssä jääkärit,
nikkarit ja lääkärit.
Kaikki ne lapiota heiluttaa.

Miehiä on saapunut läheltä ja kaukaa,
Pets am

osta, H ank o niemen

k ärj es t ä.

Mukana on Kokkola ja mukana on Laukaa,
kaikille kihot töitä järjestää.
Tääll on työssä muurarit,
tiede mie het, su ut arit.
Kaikki ne lapiota heiluttaa.
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Syvemmälle pääsevät jo lapiot ja kuokat,
hakku se kivipinnan kirvoittaa.
Hikisinä huhkivat kaikki kansanluokat,
pännämiestä aherrus tää virvoittaa.
Et sä pärjää tarmotta,
iske, iske armotta,
jos sa tahdot rajojamme vahvistaa.
Huhkimisen perästä, hei pojat, saamme ruokaa,
lottien kanuunat sen laukaisee.
Hernerokan ääressä moni iikka huokaa:
"Kyllä tämä suumme suureks aukaisee".
Kyllä kruunu pojistaan
huolen pitää ainiaan,
patterityö se meitä voimistaa.
Aterian jälkeen jo loistaa naamataulu,
elämä on hienoista silkkiä vaan.
Puhkeepi ilmoille railakka laulu,
k orttee ri p aikkah an kun astell aan.
Sua, kallis kotimaa,
tahdomme nyt puolustaa,
v ahv aks i raj aviiv an linn o ittaa.

S

astamalan vaskiteollisuudesta

Lokakuun alussa v. 1546 pyrki Wänngarnin kuninkaankartanossa lähellä Sigtunaa oleskelevan Kustaa Vaasan puheille
eräitä suomalaisia talonpoikia. Heidän huolestumisensa syy
oli kuninkaan saman vuoden helmikuussa julkaisema asetus
- ns. Upsalan sääntö25.2. 1546 - jossa kiellettiin maaseudulla harjoittamasta käsityöammatteja. Vain rahvaalle tarpeellisimmat käsityöläiset, kuten sepät, suutarit ja räätälit saisivat
edelleen toimia maaseudulla. sanottiin säännössä, mutta
muita käsityöläisiä kehoitettiin muuttamaan kaupunkeihin,
jos halusivat jatkaa tyotään. Upsalan säännössä sai johdonmukaisen päätöksensä jo keskiajalta alkanut kehityslinja,
jonka mukaan kaikki kauppa ja käsityö oli mahdollisuuksien
mukaan keskitettävä kaupunkeihin. Kuninkaalle sääntö
merkitsi tärkeätä osaa hänen työssään maan hajanaisen
talouselämän j ärjestämiseksi.

Ruotsiin saapuneilla suomalaisilla anojilla, joiden joukossa
varmaan oli seuraavassa kirjeessä mainittuja henkilöitä, oli
kuitenkin esitettävänä niin painavia tosiasioita elinkeinoharjoituksensa tarpeellisuudesta ja niistä haitoista. joita sen
lopettaminen tuottaisi, että ne vakuuttivat Kustaa Vaasan.
Hän myönsi poikkeuksen Upsalan säännöstä. Lokakuun 5
pnä 1546 annettu avoin kuninkaankirje "viidelle suomalaiselle harjoittaa vaskisepän ammattia" kuuluu suomeksi seuraavaan tapaan:
DMe Kustaa teemme tiettäväksi, että olemme erityisestä
armosta ja suosiosta myöntäneet ja sallineet, kuten myös

täten myönnämme ja sallimme, että nämä meidän alamaisemme Mikko Heikinpoika Puiskolasta, Yrjö Niilonpoika
lnnalasta, Juho Leikas Karkusta, Erkki Harkki (Harck)
samasta paikkaa ja Sipi Eskonpoika Kiuralasta saakoot
tämän jälkeen kuten tähänkin asti harjoittaa ammattiaan ja
käsityötään, joka on kattiloiden valmistus talonpojille ja
muille siellä Suomessa, joilla voi olla sellaisen tarvis. Tämän
me annamme voudeillemme ja palvelijoillemme tiedoksi,
jotta edellä mainitut alamaisemme niin otettaisiin huomioon,
etteivät he heille mitään estettä tai hankaluutta tekisi. Kuitenkin pitäkööt he (=vsu61,; silmällä heitä, etteivät he harjoita mitään vallattomuutta tai jollain tavoin tee laitonta kauppaa. joko maakauppaa tai muuta...))
Kirje on aiemminkin herättänyt mielenkiintoa:

se

on painet-

tu historiallisissa lähdejulkaisuissa jo kolme kertaa ja

selos-

tettu eräissä tutkimuksissa. Lähtökohdan tarkemmalle tutkimukselle antavat vaskiseppien asuinpaikkoina mainittujen

kylien nimet, jotka vievät ajatuksen vanhan Sastamalan
rintakyliin Karkun seudulle. Siellä löydämme nämä miehet
talonisäntinä.

Mikko Heikinpoika Puiskola eli Mikko Hieta

asui sen

nimisessä kylässä 1540 70-luvuilla (Puiskolan kylä on usein

liitettynä Vihtiälän kylään). Hän oli arvossapidetty

mies,

koska esiintyy lautamiehenä kihlakunnan-, laamannin- ja
rovastinkäräjillä. Hänen talonsa oli pienehkö l/6 koukun eli
2 äyrin talo; v. 1540 hän omisti kaksi hevosta, neljä lehmää,
yhden vasikan ja kaksi lammasta. V.1570 hopeaveroluettelo
ilmaisee talon,joka siinä lasketaan Kiuralan kylään kuuluvaksi, vaurastuneen: Orija kaksi tammaa, kuusi lehmää, viisi
nuorempaa nautaa, kuusi lammasta ja sika kuului nyt sen
karjaan ja l0 naulan edestä kupariesineitä kuului sen irtai-

mistoon. Milloin Mikko luovutti talonsa pojalleen on vai-

kea ratkaista, koska jokavuotisen Mikon sijasta Mikko
Mikonpoika nimi esiintyy ensi kerran vasta v. 1585.
Yrjö Niilonpoika mainitaan Innalan kylän lnnan talon
pitajasta vuosina 1540 61. Talo oli edellisen kokoinen kah-

talo: 1540 Yr.iö omisti hevosen, kolme lehmää, kaksi
vasikkaa ja kuusi lammasta. Hänet langetettiin kerran suuriin sakkoihin kelpo tappelusta samasta kylästä kotoisin
olevan kaimansa kanssa.

den äyrin

David Mattsonin tekemä kannu Vammalasta.
Kuva: Tyrvään seudun Museo

Juho Leikas omisti Karkun kylän Leikkaan toisen talon
1540 59. Se oli edellisiä puolet suurempi, l/3 koukun ja 4
äyrin talo, jossa 1540 oli kaksi hevosta, neljä lehmääja kaksi

ja kuusi lammasta. Erkki

vasikkaa

arkista

H

samassa

kylässä tiedämme vähiten. Karkun kylässä asui tällöin vain
yksi Erkki niminen mies (Erihc Iickor, 1540), mutta sukunimen erilaisuus tekee rinnastuksen epävarmaksi. Olisiko kyseessä jokin Harsun myöhemmän vaskiseppäperheen edusta-

la!

Kaikki neljä nyt mainittua vaskiseppämestaria asuivat aivan
lähekkäin, samassa Rautaveden saaressa. Viides ei liioin
ollut kaukana. Sipi Eskonpoika Kiuralasta hallitsi sikäläistä Kuutin taloa l54l 71. Se oli vain l/8 koukun suuruinen. Hänkin esiintyy kerran käräjillä. Kuninkaan kirjeitse
23.6.1567 hän sai anteeksi puolet sen vuoden veroistaan,
>koska oli tulipalossa menettänyt kaiken mitä omisti>. Lultavaa on, että hänet mainitaan vielä v. 1566 toimivana vaskiseppänä.

Nämä miehet maksoivat voudille pientä käsityöläisveroa,
jonka tämä sai pitkät ajat nauttia tekemättä siitä selvitystä
tileihinsä. Tyrvään voutikunnan (johon Karkku kuului) ti-

v. 1556 mainitaan sivumennen voudin saavan rrjokaiselta pelttarilta, itselliseltä ja kattilantekijähä I l2 mk, josta
kirjuri ei tiedä tehdä selkoa.>

leissä

Vuosilta 1565 80 on säilynyt vuosittaiset tarkat veroluettelot
Karkun silloisen pitäjän >Käsityoläisistä eli kattilantekijöistä
ja heidän rengeistään.> Esitämme ne aluksi numerollisena
yhteenvetona.

Vuosi Vaski-

Heidän

seppiä renkejään

1565
1566
1568
1569
1570
157t
1572
1573

18
l0
t4
13
l0
7
5
7

8
5

6
7
3

4
2

Vuosi Vaski-

Heidän

seppiä renkejään

1574
1575
t5'/6
1577
ls78
1579
1580

7
9
9
'7
'7
6

5
5
5

35
6
6
5

5
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Sastamalan vaskiseppien asuinpaikat. Kolmio tarkoittaa ensimmäisiä privilegin saajia v. 1546, pyörylä muita 1500luvun vaskiseppiä, avoympyrä 1600-luvun uusia vaskiseppiä

ja taloittain vaskisepän ammatin levineisyyttä. Eräs huomio, jonka heti voi tehdä
Seuratkaamme nyt kylittäin

tarkastaessaan vuoden 1565 käsityöläisluetteloa on se, ettei
ketään privilegikirjeessä mainituista enää siinä esiinny, vaikka pari vielä silloin on talonsa isäntänä. (Vrt. ed.) Teollisuus
jatkuu silti voimakkaana heidän kotikylissään. Karkunkylässä toimii Jaakko Leikas (1566), privileginsaajan poika ja Sipi

Hietikko (1566), Hietikon isäntä. Vihtiälässä on tänä

asui kokonaista kolme mestaria: Jussi H arsu ( I 565-76), j osta
v.1576 tuli Ison-Harsun isäntäja seuraavana vuonna pitäjän
nimismies, Markus (Harsu), Passin talon isäntä (1565) ja

Mikko Ruskeapää (1565-69). Ruskeapään talon haltija.
Nohkuan Niilo Lampuri (1565 68), Viran talon pitäjä,
Huidan Heikki (1565) toisessa Huidan talossa, Aluskylän
Erkki Tullu (1565-70), isäntänä Tullun talossa sekä Ketun-

kylän Olavi Koljas (1565),Koljaan

isäntä, hänen sukulaisen-

aikana toiminnassa neljä mestaria: Olavi Nurkka ja Matti
Punkka samannimisten talojen isännät (1565 1580), Heikki
Nurkka (1568 76) sekä Martti Markunpoika, Vitikan talon
isäntä (1565-69). Kiuralassa toimi vaskiseppänä Kuutin
isännän lisäksi Jussi Hulttinen (1565 70),joka kuitenkaan ei
ollut isäntänä Hulttisten talossa, Pentti-niminen mies (1571),
joka oli Pentin talon isäntä ja Simo Antinpoika (1566),
Viikarin tai Soinin isäntä.

ja Jaakko Mylläri (1565-69), Hoikan
isäntä lisäävät edelleen luetteloa. Kosken kylässä toimi
vaskiseppänä Jussi Teukku l. Jussi Seppä (1569 76) ja
Lammentakana Erkki Prihti (1569-70), joka kuitenkaan ei
ollut Prihtin isäntä, Jysiässä Sipi Antinpoika Nippura
(1568-76) ja Koivun kylässä Mikko Koivu (1573 7Q ja

Muissakin Karkun rintakylissä tavataan jo l560luvulla runsaasti vaskiseppiä. Tuntuu mahdottomalta, että määrätyille

Vaskisepän ammatti ei jäänyt Karkun rintakylien erikoisuudeksi. Se työnsi pian haaran Suoniemelle, missä Tyrisevän
Paavali Ruikka kuului ammattilaisiin 1565-66. Suoniemellä
tavataan sitäpaitsi pari hieman erikoistunutta vaskiseppää
ns. pelttaria. Tämä läntisissä murteissa tunnettu vaskisepän
nimitys tarkoittaa ennen muuta kulkusten, valjaan osien ja
silankaarien valajaa. Sarkolan kylässä asui Niiko Heikinpoika niminen pelttari (1570), jonka mukaan talon vanha

henkilöille annettu privilegi olisi tänä vanhoillisten tapojen
aikana nopeasti synnyttänyt koko seudulle käsityön kukoistuksen. Kyseessä täytyy olla vain ennestään olemassa olevan
paikallisen teollisuuden ensimmäisen jarjestelmällinen kirjaanpano (Kartta l.) Haapaniemessä mainitaan v. 1565-66
vaskiseppä Heikki Kindoi ja v. 1569 Nisius, Lielahdessa
vaikutti vaskiseppänä v. 1565-66 Perttu, Hollon isäntä,
H e in o o ss a samana vuonna Pietari, jota ei löydy maakirjoista jav. 1573-79 taas Heikki Erkinpoika, Ellilän talon isäntä.

Karimäen

kylässä takoi kattiloita eräs Antti, jota ei löydy
oli Palviala, jossa

maakirjoista (1565). Vilkkaimpia kyliä
30

sa

Matti Koljas

(1568)

hänen poikansa Pentti Koivu (1575 76) Pentin talossa sekä
Jussi Laurinpoika (Steeninpoika?) (1568), Knuutilan talossa.

nimi Kouhi niihin aikoihin muuttui Pelttariksi. Kauniaisten kylässä taas asui pelttari Jussi Martinpoika.

Mauno Jokipii

Rudolf Koivu
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Sadunkuvittaja Rudolf Koivun syntymästä 24.12.1990 on
100 vuotta. Taiteilijan uran Koivu tunsi kutsumuksekseen jo nuorena. Piirustuskoulun käytyään hän antautui
vapaaksi taiteilijaksi, osallistui lukuisiin näyttelyihin, sai
apurahoja ja teki joitakin opintomatkoja ulkomaille. Maalauksen ohella hän ensin teki rahaa ansaitakseen kuvitustöitä
lastenlehtiin. Lopulta häneltä tilattiin kuvituksia lehtiin,
kirjoihin, kirjankansiin ja muihin painatteisiin niin paljon,
ettei hän enää ehtinyt maalata öljymaalauksia, vaikka tunsi

kulunut

suurta halua maalaamiseen.
Lähes puoli vuosisataa hän oli suosittu ja työteliäs taiteilija,
jonka suuri kuvajäämistö on eri tahojen hallussa. Nykyaikaisittain sanoen Rudolf Koivu kuvittajana ja Raul Roine
sadunkertojana muodostivat voimakaksikon, jotka mielikuvituksensa ja taitonsa ansiosta ovat kohonneet lastenkirjojen
korkeimpaan kärkeen. Tyrvään kirjapainossa painettiin 1930
ja -40Juvuilla Säästäjä-lehteä, jossa oli Koivun kuvittamia ja
Roineen tekstittämiä sarjakuvia mm. metsänväen elämästä.
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Rudolf Koivun tuotannon ihailijoille tämä vuosi on ollut
todellinen juhlavuosi, sillä sadunkuvittajan työtä on arvostettu julkaisemalla kolme kirjaa, painattamalla satukuvista

postimerkkisarja, näyttelyin, matineoin, lehtikirjoituksin ja
TV-ohjelmin. Myös Vammalan kaupunki on osallistunut
juhlavuoteen päättämällä nimetä nykyisen Roismalantien
Rudolf Koivun tieksi.
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Rudolf Koivu eli lapsuutensa Pietarissa. Varsinaisen elämäntyönsä hän teki Helsingissä. Valitettavan lyhyeksi jäänyt
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tyrvääläiskausi hänen herkkinä varhaisnuoruuden vuosinaan
oli varmaankin merkittävä ja tervehdyttäväkin hänen vastaisen kehityksensä kannalta. Tyrvään metsissä samoillessaan
hän joutui kosketuksiin alkuperäisen luonnon kanssa. Vaikutukset ehkä näkyivät hänen myöhemmässä tuotannossaan
tapana kuvata metsää ja metsän elämää. Luonnonilmiöitä
tarkkaillessa saattoi unohtaa murheet ja kokea mielikuvitusta rikastuttavia elämyksiä.
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Tyrvääläiset sukujuuret
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Tyrvään seurakunnan kirkonkirjoista löytyvät kyllä Rudolf
Koivun sukujuuret ja muutakin tietoa, johon lienee syytä
Ote vanhasta pitäjänkartasta.

Maanjakokartoista yhdistelemällä ja pienentäen koottu
kartta kuvaa pääosin 1930-luvun tilannetta.
Rudolf Koivun mummon mökki oli aikanaan kartalla
näkyvän Koivulan kylän Koivun talon pihapiirissä.
Koivun talosta puoli kilometriä kaakkoon sijaitsi Munkkimylly, jossa Rudolf Koivun suvun miehet olivat olleet
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mylläreinä.
Pesurinojan torppa, jota Rudolf Koivun Karoliina-tädin
tiedetään emännöineen, oli aikanaan karttasanojen Mäkelä ja Tuomisto välillä.
Koivulasta Ristisilloilta Napparin ja Junttilan talojen ohi
nykyiselle kantatielle johtavan yksityistien, Roismalan-
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tien, on vammalan kaupunginhallitus elokuussa 1990
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nimennyt Rudolf Koivun tieksi.
Vertailemalla karttaa nykytilanteeseen voimme havaita
muun muassa asutuksen ja tiestön muutokset.
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Fl,rkki Vainio tarkkailee Rudolf Koivun isoäidin muo-

Pesurino;an suuntaan.
Näkymä Pesurinojan

napirtin jäänteitä.
suhtautua varauksellisesti. Isoisä, Tyrvään pitajan Koivulan
kylän Koivun talon isäntä kuoli saman vuoden heinäkuussa,
jona Rudolf syntyi Pietarissa joulukuussa. Isoäiti, mummo

tyrvääläisvuosia on vaikea tarkasti ajoittaa. Pisimmilläiin
hänen täällä olonsa voisi ajoittua vuosiin 1903-1906. Aika on
todennäköisesti jonkin verran lyhyempi.

Johanna Wilhelmiina Antintytär nukkui pois 80-vuoden
ikäisenä. Isovanhempien hautapaikkoja ei enää löydy.
Seitsenpäisestä sisarussarjasta nuorin Heikki Sefanias muutti 24-vuotiaana Muolaaseen. Siitä ei ole tietoa, milloin hän

muutti Pietariin. Kirkonkirjoihin on merkitty Rudolf Heikinpoika syntyneeksi Pietarissa vanhan ajanlaskun mukaan
I 1.12.1990. Mutta sitten kirkonkirjoissa ilmenee ristiriitaisia
tietoja. Itsellisten kohtaan Pietarista Tyrväälle muuttaneeksi
on merkitty Heikki ja Rudolf Heikinpoika Koivunen 1898.
Kuolleitten kirjan loppuun, ei oikealle paikalleen, Heikki on
merkitty kuolleeksi jo kolme vuotta aikaisemmin 4. 1.1895.
Äidistä. Julia Hartikaisesta on tieto. että hän kuului kreikkalais-venäläiseen seurakuntaan. Ilmaus tarkoittanee venäläistä kreikkalaiskatolista seurakuntaa. Äidin kuolinvuodeksi
on merkitty 1903. Rudolf Koivusen kirkonkirjat on muutettu
Helsinginpitäjän seurakuntaan 2. 10.1906. Koivu-nimen Rudolf otti käyttöön myöhemmin.

Koivun tyrvääläisvuosia on vaikea tarkasti ajoittaa
Tutkijoiden Hertta Tirrasen ia Marja Salosen mukaan Koivun vanhemmat kuolivat kumpikin keuhkotautiin: isä Turussa. äiti Pietarissa. Myös Rudolf oli heikkokuntoinen ja

nälkiintynyt saapuessaan mummonsa hoiviin. Hänen sanotaan käyneen Tyrväällä pari kertaa aikaisemminkin, mutta ei
kerrota milloin hän kävi. Ehkäpä hän on ollut mummonsa
luona isän kuoltua äidin sairastaessa. Hänen tiedetään käyneen Pietarissa koulua, joka kuitenkin keskeytyi äidin menehtyessä sairauteensa. Koivun eno toi tai toimitti pojan
Tyrväälle mummon huostaan ionkin aikaa äidin poismenon

jälkeen. Koulua hän ei täällä jatkanut, sillä kirkonkylän
koulun oppilasluettelosta ei löydy Koivun nimeä. Koivun

Mummon muonapirtistä on jäljellä vain nurkkakivet
ja uuninpaikka
lsoisän kuoleman jalkecn Koivun talo mirytiin. Mummon
asunto sijaitsi talon välittömlissä läheisyydessä Pesurinojalle
viettävällä rinteellä. Pirtti onjo aikaa sitten lahonnut. Jäliellä on enää vain nurkkakivet ja tunnistcttavu uuninpaikka.
Maisema avautuu kuitenkin Pesurino.ian suuntaan avaranåt.
Vastakkaisella suunnalla kohoaaiylhä kuusikko.ia metsänc-

läinten valtakunta, jonne

oli

helppo lähteä vaellelemaan

"eväänä leivänpuolikas".

Koivun tilaan kuului aikanaan Koivulan tien varrella Pesurinojassa sijainnut mylly, jota kutsuttiin munkkimyllyksi ja
isoisää sen mukaan Munkkimylläriksi. Myöhemmin mylly
siirtyi toiselle omistajalle. Mylly on lahonnut ja paikalle on
pystytetty nykyaikainen asuinrakennus.
Muistitiedon mukaan Rudolf oli jo lapsena hyvä piirtäjä.
Vaikka hän oli ujoja arka, hänen tiedetään leikkineen toisten
lasten kanssa hiekkakuopalla, jossa hän rakensi hiekasta
upeita satulinnoja.
Tyrvään onnellinen aika loppui suruntävteiseen jouluaattoon. jolloin iäkkään mummon maallinen vacllus päättvi
samana päivänä, kun Rudolf täytti l5 vuotta. l-ähin omainen oli nyt isän sisar, Karoliina. Karoliina asui aviottoman
tyttärensä Fannin kanssa Myllypirtissä Pesurinojan varrella
nykyisen Roismalantien. tulevan Rudoll' Koivun ticrr .ja
Roismalasta Kiikkaan johtavan tien risteyksessä. Myllypirtissä asui aikoinaan kuljeskelevia teinejä, jotka opintojensr
tueksi keräsivät ruokatarvikkeita maaseudulta. Myöhemmin
pirtissä asui mylläreitä. Pirtin paikalla on nyt hiekkakuoppa.
Hieman alempana virtaa Pesurinoja kohti Liekovettä. Siinä
kohisee koski, jonka varrella on sijainnut useita. nvt -itr
maatuneita myllyjä. Vieläkin kosken partaalla on vksi, Roismalan lahkon mylly.
Karoliina-täti ei ehkä kyennyt huolehtimaan pojasta. koskapa "muuan ystävällinen naapuri" vei Rudolf Koivun mukanaan Helsinkiin, jossa hän sitten pääsi paremman elämän

alkuun. Tämä naapuri oli vaihdemies Vihtori Numminen,
.jonka kodissa yöpyivät tutut tyrvääläiset Helsingissä asioidessaan. Rudolf Koivun ei tiedetä käyneen Tyrväällii lähtönsä jälkeen.

Rudolf Koivu piirsi myös paljon kortteja. erityisesti .iouluaija hänen muusta tuotannostaan on tullut
suosittuja keräilyn kohteita. Viime vuosina niiden hinnat
ovat moninkertaistuneet. ltse Rudolf Koivu aikanaan ansaitsi kuvituksillaan vähän ja eli hyvin vaatimattomasti.
heisia. Korteista

$${#
Kiviaidan takana sijaitsee vanha aitta.
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Anja Suni

Ruuhesta rekknnnja
puusilloista kivisiltoihin
kään perille saakka soudettiin lähimpään valkamaan saakka,

mistä matkaa jatkettiin jalan. Maantiet olivat nimittäin
hyvin huonoja.

"On hupaisaa muistella sitä vilskettä ja vilinää, joka kylien
rannoissa oli esimerkiksi kauniina sunnuntaiaamuna, jolloin
valmistauduttiin kirkkomatkoihin", kirjoittaja jatkaa. Hän

F

kertoo elävästi ja hauskasti kyläkuntien välisistä kilpasouduista näillä matkoilla. Evon rannasta kirkkoveneitä suoriutui Rautavedelle "yli puolenkymmentä". "Nuoremmat asettuivat soutamaan, vanhukset ja lapset istuivat vapaina. Ja
joku tuimanaamainen vanha mies piti perää - johtaen ankaran vastuuntuntoisena venettä halki vaanivien salakarien

kohti kirkkorantaa...Kiukun kimmalla siinä kiskottiin raskasta kirkkovenettä jotta vaahto kokassa kohisi. Ei siinä
kukaan olisi suonut venekuntaansa toista huonommaksi.
Vanhempi väki ei yleensä tuollaista kilpaa hyväksynyt. Siksi

he vakavasti varoittelivatkin soutajia,
Vanha kartta Lieko- ja Rautaveden ympäristöstä.

Vanhimpina kulkuväylinä ihmisia palvelivat joet ja järvet.
Suurista puunrungoista koverrettiin tulta avuksi käyttäen
alkeellisilla työvälineillä ruuhia, j oilla käytiin kalastelemassa
ja soudeltiin tai paremminkin melottiin tätä meidän Kokemäenjokeamme sekä siihen liittyviä järviä ja jokireitteja ylcis
ja alas. Vesi ja tuuli joko auttoivat tai estivät matkantekoa.
Ruuhen on täytynyt olla täällä Suomenniemellä jo kivikauden kansalla käytössään. Ilman sitä kulku kalavesille ja
metsästysmaille ei olisi onnistunut.
Tuhatvuotisia ruuhia mutta myös aivan satavuotisiakin löytyy yhä metsälampien rantavesiin ja soihin uponneina. Huippua edustaa haapapuun rungosta tulen tai kuuman veden
avulla levitetty haaparuuhi eli haapio. Fil.maisteri Eino
Nikkilän mukaan niitä on viimeksi valmistettu Satakunnassa
(Satakunta XIII, 1946). Useasta laudasta rakennetut, monen
soutajan veneet ovat tulleet käyttöön viimeistään varhaisella
rautakaudella, vaikkei ymmärrettävistä syistä sen ajan veneitä ole missään säilynyt. Kirkkoveneinä ne olivat käytössä
vielä tämän vuosisadan puolella. Vielä meidän päivinämme
niillä järjestetään soutukilpailuja.

Nykyajan ihmisestä voi tuntua oudolta että vedet halkovat
monia kuntia ja kaupunkeja. "Tämä ei ole riippunut sattumasta", kirjoittaa artikkelissaan "Vanhanajan kulkuvälineistä" muuan tuntemattomaksi jäänyt asiantuntija Tyrvään
Sanomissa 3.9.1930. Ennen vanhaan on haluttu vesistö pitäjän keskelle, jotta sen eri puolilla olisi hyvä kulkuyhteys.
Samassa artikkelissa kerrotaan että jokaisella talolla oli vielä
muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin - siis vuosisatamme
alussa - vene ja jopa eräillä useampiakin. Jokaisella talolla
oli rannassa "paattilato". Sanojen vahvistukseksi lehdessä on

"muutamia kymmeniä vuosia sitten" otettu valokuva Tyrväänkylän rannasta, jossa on silloin ollut useita "paattilatoja". Kalastus oli niinä aikoina vielä hyvinkin tuottoisa am-

matti. Veneet olivat 'Joka päivä kevään

ja

kesän aikana

käytössä", kirjoittaja mainitsee. "Kaikkia pitkiä matkoja
tehtäessä käytettiin yleensä venettä. Jos ei sitä aina päässyt-

ja

koettivat heille

selittää matkan pyhää tarkoitusta. Mutta ei tämä useinkaan
tahtonut tehota. Yhä vihaisemmin kohisi veneen kokka, yhä

äkeämmin katkesi aallon harja". Myös häihin ja muihin
sukujuhliin kuljettiin kesäisin veneillä. Toisinaan näillä matkoilla sattui onnettomuuksia. Kerran väkeä palasi Vihattulankylässä pidetyistä häistä. Vene joutui Vammaskoskessa
kirkon puoleiselle "Hämäläisen kivelle" ja kaatui. Useita
kerrotaan hukkuneen tässä onnettomuudessa. Knaapilla
asunut seurakunnan kappalainen joutui myös kosken kuohuihin. Hänen uimataidoton rouvansa pelastautui pitelemällä kiinni papin jalasta. Tästä pappi ei kuulemma huonona
uimarina ollut ollenkaan pitänyt. Molemmat sentään pelastuivat.

Muistelmien kirjoittaja tietää, että Lopenkulmalle tuotiin
joskus l2-hankainen kirkkovene Ruovedeltä saakka - ja
vesireittejä pitkin. Parin välillä olleen kannaksen yli se

jouduttiin kuljettamaan hevosilla.

Kauppaa ja eränkäyntiä
Kokemäenjoki on ollut

jo muinaisina aikoina

mahtava lii-

kenneväylä, jota ovat kulkeneet sekä rauhanomaiset kauppamiehet että sotaisat viholliset. Professori Aimo Hakasen

mukaan nimi Vamma, jonka johdannainen Vammaskoski,
on vanhaa germaanista kieltä ja tarkoittaa kapeikkoa vesiväylällä tai vuorien välissä. Se on merkinnyt täkäläisten

metsästäjien ja kalastajien sekä etelästä ja lännestä saapuneiden kauppamiesten kohtaamis- ja markkinapaikkaa. Täältä
esi-isämme ovat lähteneet vesireittejä ja kulkukelpoisia kangasmaita pitkin hyvinkin kauas pohjoiseen ja koilliseen eräpaikoilleen pyytämään oravia, karhuja, susia, kettuja, saukkoj a, vesikkoja, maj avia ja metsästyshaukkoj akin ulkomaan-

vientiin Keski-Euroopan maihin. Hunaja on ollut myös
makoisa myyntiartikkeli. Kesteiltä eli hansakauppiailta he
ovat saaneet vaihtokaupassa suolaa, vaatteita ja mitä kaikkea kauppamiehet tänne ovat tuoneetkin. Myös koruja,

joita

sittemmin on löytynyt kalmistoistamme Kaukolan ja Tyrväänkylän koskien, Liekoveden, Rautaveden ja Kuloveden
rantatöyräiltä.

Esihistorialliset hautausmaat ovat aina sijainneet näköetäisyydellä järvelle tai joelle. Tämä todistaa muinaisten esivan-1

-'

vaan ja Vammaskosken yli Karkkuun ja edelleen Pohjoiseen
Satakuntaan ja Pohjanmaalle. Kiikan Jokisivulta ja Vammalan Tyrväänkylästä koulun vaiheilta löytynee vielä joiltakin
paikoilta metsästä ikivanhan ratsutien lujaksi poljettu pohja.
Se on noudatellut jokea kilometrin-parin etäisyydellä rannasta. Pienet purot on ollut helpompi varmaan ylittää siellä
kuin lähempänä jokea, jossa ne ovat leveimmillään. Huitti-

siin tuli Turusta tie Loimijoen vartta pitkälti noudatellen .ja
yhtyi siellä Keikyän kautta Kiikan Jokisivua Tyrvääseen

Kuva Stormista.

hempiemme kunnioittaneen veden salaperäistä kannatteleja elämää säilyttävää voimaa, liikettä ja yhteyttä ylläpitävää virtaa. Se sai alkunsa pyhistä lähteistä ja päättyi Tuonelan joelle.
vaa

vollisuudesta on luonnollisesti riidelty vuosisatojen ajan.
Näiden riitojen ansiosta puurakenteisen Vammaskosken kihlakunnansillan historia, jonka professori Mauno Jokipii on

tutkinut, tunnetaan varsin hyvin.
Käytännössä karkkulaiset ja tyrvääläiset talojen isännät otti-

Sukset on ikivanha keksintö
Sukset ovat talvisin olleet muinaisten esivanhempiemme
käyttämät kulkuvälineet jo ammoisina aikoina. Illonjoen
pohjasta on löytynyt noin 2.500 vuotta vanha suksenkärki
(Hannes Prusi: Esihistoriallisista löydöistä Tyrväässä. 1949).
Tapiolankylästä löytyi suohon uponnut suksi, jolla arvioidaan olevan ikää noin 2.000 vuotta. Se on Kansallismuseon

kokoelmissa. Kiikan Kivijärvestä on löytynyt 1500-luvun
metsästäjän tai kalastajan järveen pudottama suksi, jota
säilytetään Tyrvään seudun Museossa.
Rautaveden ja Liekoveden väliset niemekkeet Vammaskosken molemmin puolin ovat olleet ehkäpä hyvinkin merkittä-

vä rauhanomaisen kansainvälisen kaupan keskus. Siitä todistavat entisen Marttilan kylän keskuksen vaiheilta ja nykyisen Vammalan Liekolankadun varrelta Liekoveden ran-

nalta, Marttilankadun varrelta Bäckmanin tontilta

johtavaan maantiehen. Lauttakylä on saanut nimensä lautasta, jolla Loimijoki ylitettiin ennen vanhaan Huittisissa. Vammaskoski jouduttiin aluksi ylittämään veneillä ja myöhemmin lautalla eli lossilla, mutta jo vuodelta 1520 löi't1'y
asiakirjoista tieto, että kosken viereisessä silloisessa Koskenpään - nykyisessä Pappilan - kylässä on ollut Sillankorvan
talo. Sanalla silta on myös laituria tarkoittava merkitys,
joten Vammaskosken rannassa on vielä silloin saattanut olla
vain ylikulkua helpottava laituri, josta talo on saanut nimensä. Vasta 1600-luvulta on varmoja tietoja sillan rakentamisestaja kunnossapidosta. Niin tärkeä ylikulkupaikka se onjo
silloin ollut että sitä velvoitettiin koko Ylisen Satakunnan
kihlakunta aina silloista laajaa Hämeenkyröä, Kangasalaa,
Lempäälää, Pirkkalaa ja Ruovettä myöten ylläpitämään .ia
tarvittaessa aina uudestaan rakentamaankin. Rakcnnusvcl-

sekä

Nuupalasta. nykyisen Vammalan aseman vaiheilta sekä Liekoveden rannasta löytyneet rautakauden esineet.
Kapeana koskena, jossa oli putousta vain vajaan metrin
verran, Vammaskoski on palvellut myön vesistön ylityspaikkana aina siitä alkaen kun hevonen tuli ratsuna, kärryjen ja
reen vetäjänä ihmisten apulaiseksi näillä seuduilla. Vanhimmat maastamme löytyneet hevosvaljaiden osat ovat peräisin
pronssikaudelta (Unto Salo: Satakunnan historia 1.2 l98l).
Hevonen alkoi yleistyä kuitenkin vasta merovinkiajalla (600800 j.Kr). Kaukolan ja Roismalan Ristimäen kalmistoista on
löytynyt tältä aialta peräisin olevia suitsen osia. Karkun

vat

vastatakseen sillan rakentamisen

paloi joskus. Silta piti rakentaan uudelleen lukuisia kertt.r.ja
vuosisatojen aikana.

Tyrvään kesäkäräjien pöytäkirja vuodelta l68l kertoo noin
kahdenkymmenen talon isännän Karkusta

1600-luvulla, Kotiseutu n:o 5-7l 1952).
Kerrotaampa viime vuosisadan alkupuolelta tarinaa. kuinka
hämeenkyröläinen maakauppias ja talonpoika Adanr Sasslin
(1795-1849) joutui rakennuttamaan Vammaskosken sillan.

Hän oli sattumoisin kaupunkimatkallaan osunut sillan ra-

kentamista halukkaille tarjoavaan huutokauppaan. jota pidettiin sillankorvassa. Huvikseen ja ehkä rehennelläkseen

hän teki halvimman tarjouksen. jolloin rakennustyö tuli
hänelle. Urakka oli pahasti tappiollinen, joten Sasslin joutui

käyttämään sillan rakentamiseen paljon omia varojaan. Hän
kykeni kuitenkin teettämään sillan valmiiksi. (Suomen talon-

poikia Lallista Kyösti Kallioon. WSOY I952).

9952).

Hevonen alkoi palvella ihmistä
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si-

sillan. (Mauno Jokipii: Vammaskosken kihlakunnansilta

kalmistoista. ( Helmer Salmo: Satakunnan historia ll.

Matkanteko siirtyi hevosen avustamana poluille ja ratsuteille, joista sittemmin kehittyi kärryillä ja reellä kuljettavia
maanteitä. Varsin varhaisina aikoina syntyi Kokemäenjoen
vartta seuraava maantie Ulvilasta Huittisiin ja sieltä edelleen
Tyrvääseen, jossa tie haarautui johtamaan Vesilahden Nar-

ja Tyrväästä

toutuneen koko kihlakunnan puolesta maksusta rakentamaan uudelleen kevättulvan vuonna 1680 mukanaan vreman

Palvialan Tulosen rikkaasta kalmistosta on löytynyt mm.
viikinkiajan (800-1050 j.Kr) kuolaimet. Kuolaimia ja suitsen
osia on löytynyt myös Karkun Kosken ja Koirankallion
kalmistoista. Niilä sckä maanviljelykseen liittyviä esineitä
löytyir sitte n yhä enemmän ristiretkien ajan ( 1050-1200 j.Kr)
r

.ja kunnossapidon.

Puusta rakennettu silta ei kestänyt kovinkaan monra vuosikymmentä sään ja tulvien aiheuttamia rasituksia. Sc myös

Tyrvään asema.

Kaksi kihlakuntaa, nimittäin Yli-Satakunnan ylinen ja keski-

Tiet olivat mutkaisia

nen, on velvoitettu pitämään tätä voimassa".

Tuon ajan liikenneoloja kuvailee Antero Varelius kirjassaan
Kertomus Tyrvään pitäjästä 1853. Silloin kuljettiin "tarpeettoman mutkaista" Valtatietä, jota posti kulki Turusta Tampereelle ja jota oli "Tyrvään sisällä 2 peninkulmaa ja I
virsta", Vaunutietä, joka "eriää isosta Valtatiestä Teukkulassa. menee kohta Satakunnanjoen ylitse köysilautalla", "Kiikostentie. eriävä Vaunutiestä Kiikan kylässä", "Narvantie
lähtee Valtatiestä itäänpäin...menee Vesilahteen", "Karkuntie
eriää Narvantiestä Haarakylässä, vieden Vankimusjärven
partaallisiin kytiin ja edemmäksi Karkun pitajaan, jonka
tyliin se sitten vähitellen loppuu", "sammaantie, soukempi
edellisiä. lähtee Valtatiestä Hiidennkankaalla...". Ainoastaan
Valtatie ja Narvantie pidetään jokapaikasta avattuina talvisaikana".

Varelius kertoo, että Tyrväässä, johon silloin kuuluivat
kappeleina myös Kiikka ja Kiikoinen "Siltoja lujetaan 57,
toiset isompia toiset vähempiä, ja yksi maan kuuluisa, nimittäin Vammaskosken silta, jota pitkin Valtatie käy ison veden
ylitse. Tämä on324 kyynärää pitkä, rakennettu l2:n patsasrivin päälle, jokainen rivi varustettu raudoitetuilla pönkillä,

joihin hirmuiset
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Rautavedestä laskeentuvaiset jäät särkyvät.
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Rautatiet kilpailivat
Kulkuneuvojen kehittyminen hevosvetoisista moottorivetoisiin on luonnollisesti ratkaisevalla tavalla vaikuttanut maantiestön ja siltojen rakenteisiin. Maanteiden kilpailijoiksi rakennettiin viime vuosisadalla rautateitä. Satakunnan halkaiseva rautatie valmistui Poriin saakka vuonna 1895. Tyrvään
asema avattiin liikenteelle juhlallisesti torvisoitoin ja puhein
heinäkuussa 1894. Silloin vielä "hevosvetoiselle" maantieliikenteelle rautatiellä oli tilapäisesti lamauttava vaikutus. Vasta myöhemmin 19O0-luvulla auto kohotti maantiet ja maantiesillat nykyiseen arvoon arvaamattomaan.

Niimpä on hämmästyttävää, että

jo l9l0-luvulla

kyettiin

Vammaskosken yli rakentamaan kivisilta, joka on kestänyt
sittemmin kehittyneen painavan auto- ja rekkaliikenteen,
joka nykyisin miltei katkeamattomana virtana ylittää vesistön tätä ikivanhaa kulkuväylää pitkin. Vammaskosken lukuisten puusiltojen ja kivisillan rakentamisvaiheista ilmestyy

historia.

ja fil.maisteri Pekka
Antti prusi
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piakkoin professori Mauno Jokipiin
Koskisen kirjoittama
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Tietäjät löytävät
Jeesuksen
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Tietäjiä itämaan
tähti matkaan johtaa
Tallin ylle valoaan
seisahtuen paikallaan
Seimen lapsen kohtaa
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Piirsi Rudolf Koivu.

Kuninkailta itämaan
kumminlahjan saa
Seimen ylle valoaan
tähti uuden kuninkaan
lahjat kirkastaa
Kunniata Messiaan
vieraat tavoittaa
Pyhää yötä juhlitaan
Joulutähti valollaan
sanoman kirkastaa
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Miksi juuri suunnistus?
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Viestin lähdössä on alna säpinää

Suunnistus on koko perheen laji. Kolme sukupolvea
mukana: äiti juoksee, tytär ja pappa kannustavat.

Oli puhdas sartuma, että edellisen kerran pohdin pyynnöstä
tuota otsikkokysymystä seitsemisen vuotta sitten suunnistettuani samoilla Eurajoen Sydänmaan avokallioilla kuin nytkin, ihan äsken, kun esitetty kysymysjo pyöri päässänija etsi
vastausta. Ero noiden kahden tapauksen välillä oli samasta
maastosta huolimatta varsin suuri. Seitsemän vuotta sitten
mietin, miksi en ymmärrä lopettaa, kun en näköjään osaa
enkä opi. Tuli hakuja näet, niinkuin suunnistustermi kuuluu.
Nyt, tämä äskeinen suoritus meni nappiin, niinkuin toinen
termi kuuluu: rastit löytyivät ja juoksu sujui. Miksi suunnistan oli tällä kerralla kysymys, johon oli helppo vastata. Saan
kokea onnistumisen iloa, rastien löytymisen riemua, vahvaa

nistuskärpäsen puraisun tunsin ensi kerran kouluaikoinani.
eli niihin aikoihin kun Vammalalle toi mainetta esimerkiksi
Rantalan Harri Suomen mestaruuksillaan. En vielä silloin
sairastanut pahasti. En käynyt kilpailuissa, mutta harjoituksissa kuitenkin jonkin verran kävin. Erityisesti noilta ajoilta
muistan kuitenkin silloisen Suunnistusaapisen sisältämän
ruotsalaisten tekemän talulukon, jossa eri urheilulajeja oli
vertailtu keskenään. Lajeille oli annettu vertailupisteitä erilaisista ominaisuuksista kuten lajin henkinen hyöty, lirysinen
hyöty, hauskuus. taloudellisuus, sosiaalisuus, ympäristö. sopivuus eri ikäisille ja eri sukupuolille, vaarattomuus, harrastusmahdollisuudet. Suunnistus oli tässä vertailussa laj ien
ykkönen. Miksi en siis harrastaisi lajeista monipuolisinta ja

selviytymisen tunnetta...
Kenties on niin, että "ken on kerran Niilin vettä juonut,
kaipaa sitä aina uudestaan", Mika Waltaria lainatakseni.
Kenties tuo onnistumisen ilo on niin suuri, että kerran sen
koettuaan ei sitä unohda. Kenties on niin, mutta varmasti
tuo selviytymisen tunne on yhtä vahva. Se on tunne itseni
voittamisesta, tunne siitä, että hallitsen itseäni. Se on tunne.

joka voittaa fyysisen väsymyksen ja pyyhkii sen pois, selvisinpäs

!

Monesti olen verrannut suunnistusharrastustani Lapin kuumeeseen. Se on kuin sairaus, mutta sen taudin kantaja on
sairaudestaan onnellinen. Näin kai se on. Miten muuten
jaksaisin tämän lajin parissa puurtaa, ellen kokisi tätä onneksi? Tämäkään laji ei ole näet vain sitä, että mennään
metsään, etsitään rastejaja lähdetään sitten pois. Suunnistus
on laji, jota voidaan kilpailumielessä harrastaa ainoasraan

ankaran ahkeran seuratyön tuloksena. Jokainen kilpailu,

pienikin harjoirus, vaatii jarjestäjiltä suuren työmäärän.

Suunnistajat joutuvat tekemään jopa karttansa itse. Suunnistaja ei pääse helpolla, ei ilman vaivannäköä. Harjoittelu
tähtää pitkäkestoiseen suoritukseen, joka vaatii kestävyyrtä,
voimaa ja tahtoa. Kaikkien osa-alueiden on kilpailutilantees-

sa oltava hallinnassa. Suunnistanko siis siksi. että

saan

kiusata itseäni? Varmastikaan en kiusaamisen tähden, mutta
myönnän kyllä, että koen onnistumisesta sitä suuremman
ilon, mitä enemmän olen joutunut sen eteen ponnistelemaan... Vähäiseltä osin runnen tyydyträväni kilpailuviettiäni.
hyvin vähän, mutta suuri merkitys on sillä, että saan toteuttaa jo lapsesta asti periytynyttä liikkumisen tarvettani. Suun36

parasta?

Jokaisen äidinkin mielestä omat lapset ovat kauneimmat,
niin että tässä vertailussa kenties olen ainakin vähän.jäävi

arvioija. Tuo taulukko lienee kuitenkin itselleni antanur
alusta lähtien myönteisen perusasenteen tähän lajiin, .lonka
parissa sitten olen viipvnyt ja viihtynyt pitkään. SuuntaSeppona olen ollut mukana seuran kehittämisseminaareissa
ia itse asiassa viime aikoina olemme varsin usein pohtineet
suunnistusurheilua perusteellisesti. Olemme etsineet lajin arvoja - sitä. mitä tämä laji on tai mirä sen pitäisi olla, mitai se
pitää tärkeinä asioina, mihin se nojautuu. Myönteinen mielikuva, jonka viisikymmentäluvulla jo sain, ci ole pohdinnoissa

muuttunut. Laji ei siis liene muuttunut. Edelleen suunnis-

tusurheilu nojaa vahvoihin arvoihin. sellaisiin kuin luonto ja
ympäristö, perhe, nuorisotyö ja kasvatus, ihmisen fl,ysinen ja
psyykkinen hyvinvointi, yhdessäolo. Kaikkea tärä kilpaurheilun ohella ja sen taustalla.
Se että saan liikkua luonnossa .ja luonnon ehdoilla tuntuu

päivä päivältä merkittävämmältä; metsässä hengitän vapäas-

ti. Ympäristön ja kasvatuksen merkityksestä sain

kuluneen
kesän Jukolan viestissä Juvalla mieleenjääneen arvitrinnin.
Aamuvarhaiselle viestiosuudelleni valmistautuessani sattui
lähelleni kaksi juvalaista isäntämiestä, jotka ilmeisesti olivat

- Juvallahan koko kunta oli
mukana. lsännät ihmettelivät ja hämmästelivät keskenään,

ensimmäistä kertaa mukana

miten siistiä porukkaa suunnistajat ovat. "Kakskymmenrätu-

hatta immeistä yhtaikoo pienellä alalla, eikä niin roskan
roskoo nävy missään!"

Katse karttaan ja vauhdilla matkaan. Pekka Rautava

Menikö vaihto pitkäksi? Pertti Linnainmaa tuo viestiä.

kiihdyttää.

Vilskettä riittää viimeiselläkin rastilla.

Huoltoa tarvitaan aina suunnistuksessakin. Tyyne Riipinen ja Helka Koivisto soppatykillä.

Suunnistus on koko perheen laji. Jos lajin taitaminen kuuluu
kansalaistaitoihin, sillä on yhteiskunnallista merkitystä. Perhettä rakentavana voimana suunnistuksella on yhtä varmasti

yhteiskunnallinen arvonsa. Omat poikani - nykyistä kokoaan pienempinä ollessaan - antoivat jonakin isänpäivänä
lahjaksi itse tekemänsä kortin, jossa oli aito sanoma: Kiitos
isä, että olet vienyt meidät suunnistamaan! Kauniimpaa
kiitosta en muista saaneeni.
Suunnistuksesta on tullut elämäntapa. Se on vastapaino
työlle. Se on minun tapani hankkia voimia, sekä fyysisiä että
henkisiä voimia arjen rutiinien tappavaa kulutusta vastaan.
Kentien kurkotan tähtiin, kenties näen lajini liian myönteisenä. Ajattelen kuitenkin espanjalaista sananlaskua: Joka ei
rakenna pilvilinnoja, ei rakenna mitään linnoja.

Taisto HaaPamäki

Mestarit mietteliäinä. SM-tyttö Marja Pyymäki ja

ratamestari Pentti Hiirijoki vaihtavat ajatuksia.
Kuvat: Eero Mäkinen.
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VUOSISADAN TYRVAATA

Tampere-Peipohjan välinen rautatie sekä Tyrvään ase-

marakennus valmistuivat 1894. Seuraavana vuonna
päästiin rautateitse Poriin asti ja säännöllinen junaliikenne alkoi. Mutta junat eivät kulkeneet yöllä. Iltajunat pysähtyivät asemalle, veturiin lastattiin halkoja ja
säiliö täytettiin vedellä. Matkustajat yöpyivät asemaa

Kuusimetsän jälkeen seuraavaan koivikkoon rakennet(1890-1901).

tiin uusi pappila kirkkoherra Bäckille
Pappila poltettiin 1918.

vastapäätä sijainneessa kestikievarissa.
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Ennen junaliikennettä matkustettiin hevoskyydissä
kestikievarista toiseen.

Puusilta johti Rauta- ja Liekoveden välissä olevan
Vammaskosken ylitse. Tie Turusta Pohjanmaalle kulki
Tyrvään kautta.
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Aseman jälkeen tie kulki ohi synkän Jaatsin kuusikon.
Kuusikon takana oli Gall6nin rakennuttama Jaatsin
talo kaikkine asiaankuuluvine talousrakennuksineen.
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Sillan viereen kohosi turkulaisen P. J. Gylichin suunnittelema kaksitorninen tiilikirkko vuonna 1855.

Marttilankylän rakennukset sijaitsivat vuokratonteille,

joihin kulku oli vaikeaa asemakaavan puuttumisen
takia. Tonttien vuokra-aika oli kulumassa umpeen,
ryhdyttiin puuhaamaan kauppalaa, jotta saataisiin
asuminen

ja

rakentaminen järjestykseen. Vammalan

Marttilankatua apteekin kohdalla, vastapäätä aptek-

kia, oli leipomo. Marttilankylän läpi kulkevan

tien

varrella oli mm. Branderin, Komeron ja Tammisen
kauppapuodit.

asemakaava vahvistettiin 1909. Itsenäisenä kauppalana Vammala aloitti toimintansa 1913.

Viljamakasiiniin ensimmäiset viljat pantiin vuoden
1860 syksyn sadosta. Makasiini purettiin 1958.

Kiikkaan johtava tie kulki edelleen talosta taloon
Hyrkille, jossa se haarautui, Nykyinen Roismalantie
johti Ristisillalle, johon pääsi myös virallisempaa tietä
hautausmaan ohi.

*-$åffi
Torikauppaa harjoitettiin lauantaisin ja karjamarkkinoita pidettiin syksyllä kirkon edessä olevalla aukiolla.

Karjamarkkinat lopetettiin 1904.
39

Talonpoikien vastustuksesta huolimatta kirkonkylän
koulu aloitti toimintansa 1873.
Kuvat: Tyrvään seudun Museo.

Roismalan hautausmaahan haudattiin ensimmatnen
vainaja 1891. Esikuvaksi muille kirkkoherra Bäck haudattiin omasta toivomuksestaaan uudelle hautausmaalle. Siunauskappelin suunnitteli piirilääkäri Stenbäck ja se valmistui 1890.
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Ensimmäinen Vammalan reissuni
Silloin oli vielä ne oikeat kunnon kesät, jolloin aurinko
paistoi vahingoittumattoman otsoonikerroksen läpi kesähelleettään. Kotipihan luonnonnurmi tuntui pieniin, vinhasti
vipeltäviin jalkapohjiini pehmeältä, lämpimältä sametilta,lukuunottamatta pientää viileää yllätystä, joka joskus kirjavan kanajätöksen muodossa tupsahti rohtuneitten varpaitteni välistä jalan päällipuolelle ja aiheutti välittömän pysähdyksen. Se kuitenkin jäi lyhyeksi edestakaisen ruohoonpyyhkäisyn jälkeen.
- Niin, sitten se reissuni.
Olin 9-päisen pahnueen nuorimmasta päästä ja meitä pyöri
silloin kotinurkissa vielä viisi tai kuusi. Isällä oli tapana
kerran kesässä ottaa vuorotellen vanhemmasta nuorimpaan
yksi kersa mukaansa Vammalaan, kun asiaa ilmaantui.
Tulihan sekin kesä vihdoin, kun isä sanoi, että nyt on minun
vuoroni lähteä mukaan. Pääasia oli silloin viedä pikkuvasikka Komerolle.

Eipä tarvinnut aamulla kahta kertaa tönäistä, kun olin jo
virkeänä lähtövalmiina. Isä valjasti vanhan ruunamme talon
ainokaisten "monitoimivaunujen" kovapyöräisten sontarattaitten eteen ja laittoi hevosen eväsheinät pohjalle, niiden
päälle kolmen sukupolven tallaaman räsymaton pätkän ja

nosti sille tämän noin viisivuotiaan tyttärensä istumaan.
Itselleen laittoi kuskinpukiksi laudanpätkän rattaan laitojen
varaan. Vasikan jalat sidottiin pehmeäksi kuluneella köydelläja se nostettiin rattaitten perään.
Matkani kohti tuntematonta alkoi. Katselin sivuilleni kysellen kaikkea mahdollista. Eteepäin en paljon muuta nähnytkään kuin hevosen peräpäätä ja hännän, joka silloin tällöin
hieman kohosi ja jostakin pyörähti ruskeita, höyryäviä
munkkeja kylätielle.
Tuskin oli päästy kilometriä kotoa, kun isäkin vilkaisi taak-

seen varmistaakseen, että kaikki oli hyvin. -Mutta missä
vasikka? -"Voi perkele!" pääsi osaaottavasti minun ruusuisesta tytönsuustani. Isäkin tuntui sen tällä kertaa hyväksy40

vän, koska ei lainkaan tohtinut torua. Takana parinsadan
metrin päässä keskellä tietä näimme avuttoman mökkyrän ja
niin käännyttiin kiireesti takaisin. Sontarattaitten perälauta
oli tullut huonosti suljettuaja vasikka oli tärinässä luistanut
aina alaspäin ja sujahtanut sen alta ulos. Taas oli kadonnut
"lammas" mukana ja matka jatkui.
Storminkylässä päreillä vuorattu talo ja Kataran kivinavetta
olivat mieleenpainuvimmat rakennukset matkan varrella.

Vasikka myytiin Komerolle. Sitten poikkesimme Grönblomin kahvilaan ja minä sain - ah. niin harvinaista - punaista
limonaatia. Oli se upea näky pöydälläni, se patenttikorkkinen isomahainen pullo, jonka etiketissä luki (osasin jo silloin
lukea) U lvion vesitehdas.
Muististani on häipyneet mahdolliset muut pienet ostoksem-

me, paljon niitä ei tehty, sen varmasti tiedän. Jossakin
kaupassa isä poikkesi, johon minä en saanut mennä sisälle.
Hän antoi ohjakset käteeni ja sanoi. että jos ruuna meinaa
lähteä, niin sano "pruu". Vähän jännitti, mutta eihän se
vanha uskollinen kaakki ilman isäntäänsä yrittänytkään
lähteä. Marttilankadun mukulakivistä kritisoin. että olis
tässäkin santa paljon parempi, ainakin huomioonottaen
meidän rautavanteiset sontarattaat. Mahdollisesti väsähdin
kotimatkalla, koska siitä ei erikoista mieleen jäänyr.
Mutta kotona tuntui - ainakin toisista - kuin olisin käynyt

jo

ulkomailla, niin paljon oli kertomista. lllalla meistä joku
ymmärsi epäillä, mikä oli se salaperäinen kauppa, jossa isä
yksin kävi, kun hän oli niin hauskalla tuulella ja taputteli
äitiä.
Sain hörpätä korvattomasta mukistani lypsylämmintä maitoa ja niin oli omalle olkipatjalleni ihana pyllähtää, mutta
toisin kuin luulin, ei uni tullutkaan. Sanky keikkuija tuljuija
kolisi, väliin ylitti isoimmankin kiven, väliin kallistui kuoppaan. Näinpä vielä vasikankin potkivan tiellä. Seuraavana
päivänä puolenpäivän aikaan heräsin kuitenkin unesta.

Ulla ylinen

maan sen johdosta, että hän oli maantiellä ryöstänyt l6
kattilaa muutamalta naapuriltaan ja yliskallan Pietari Henrikinpojalta.

KUPARI

Markkina-alueen laajuus:

Materiaalina kupari on pehmeä, venyvä ja sitkeä. Nimensä
on saanut Kyproksen saaren mukaan, jossa kupariesineet
syrjäyttivät kiviesineet jo 2500 ekr. Täällä meillä vanhimmat
tiedot löytyvät Kalevalasta. Väinämöisen lähtörunossa on
maininta, miten hän loi itselleen "vaskisen venehen, umpise

purren rautapohjan". Kupariesinelöytöjä on ainakin jo viikinkiajalta. Vanhoja paikannimiä kuten Vaskimäki, Vaskiniitty ja Vaskivesi on meillä runsaasti. Vaskitsa l. tarhakäärmekin on saanut nimensä vakisen värinsä perusteella. Kupari
on ns. oligodynaaminen aine kuten kulta ja hopeakin. Kuparilla on voimakas bakteereja tappava vaikutus. Vanha kansanviisaushan tietää kuinka laittamalla kukkamaljakkoon
kupari- tai hopearahan kukat säilyivät kauemmin kauniina.
Mielenkiintoinen on myös se tieto, että muinaiskalmistoista
löytyneet tekstiilinäytteet ovat aina olleet pronssi- tai kuparikorujen alla. Jopa viikinkiaikaisista haudoista on löytynyt
kangastilkkuja, joissa on ollut jopa värit tallella. Näistä on
siten voitu rekonstruoida esim. naisten juhlapuvut.
Kultaseppien ammattilehti N:o 7-8 l97l kertoo eräistä tutkimustuloksista, joissa kerrotaan siitä. kuinka ensimmäisessä
maailmansodan taisteluissa haavoittuneista paranivat nopeimmin ne, jotka olivat saaneet haavansa kupariluodeista
verrattuna esim. nikkelivaippaisiin luoteihin. Historiantutkimuksen isäksi kutsuttu Herodotos, joka eli lähes kaksi ja
puoli vuosituhatta sitten, kertoo Persian kuninkaasta kyyroksesta seuraavaa: "Kun suuri kuningas lähti sotaan ja
poistui kotimaastaan hän huolehti, että mukana oli runsaasti

viljaa karjaa. Samoin vietiin mukana lähellä Susaa olevan

Khoaspes-virran vettä, sillä kuningas joi vain sitä, eikä
minkään muun virran vettä. Khoaqspeen vesi kuljetettiin
hyvin monilla muuliaasien vetämillä vaunuilla hopeisissa
astioissa, joissa se hyvin säilyi. Historiasta teidämme myös
Alaksanteri Suuren aina juoneen vetensä hopeisesta kypärästään. Kuparilla ja hopealla on tämä vaikutus erittäin voimakas. Nykyaikaisena sovellutuksena voisi mainita esim. naisten kupariset ehkäisykierukat ja talojen vesijohtoputket.
Jalometalliset korvakorutkaan eivät aiheuta tulehduksia.
Aivan omalta kohdaltanikin olen huomannut, etteivät kuparilevyistä saamani viiltohaavat kaipaa yleensä sitomista,
eivätkä myöskään koskaan tulehdu. Käsitys kuparin myrkyllisyydestä johtuu siitä, että kupari muodostaa rikin kanssa
kuparivihtrilliä, suolaa, joka värjää astian vihertäväksi ja on
myrkyllinen. Astiat, joissa valmistetaan ruokaa, onkin huolellisesti tinattava elintarvikepuhtaalla tinalla ("natiseva tina").

Ennen vanhaan vaskeksi sanottiin kaikkia kupariseosteisia
metalleja. Nykyään vaski sanaa käytetään lähinnä messinkien yhteydessä. Messinkihän on kuparin ja sinkin seos, kun
taas pronssissa on kupariin seostettu moniakin muita metalleja, mutta ei sinkkiä.

Kupariseppiin liittyviä käräjäpöytäkirjamerkintöjä on kaikkien ympäristömaakuntien alueilta. Pääasiallisimmat asiakkaat olivat maaseudun talonpojat ja valtion salpietaritehtaat.
(Sääksmäki ja Ulvila). Salpietaria tarvittiin runsaasti, koska
Ruotsi kävi 1500 luvun lopulta lähtien lähes yhtämittaisesti
60 vuotta sotaa jossakin päin Eurooppaa. Sen aikainen
mustaruuti tehtiin rikistä, hiilestä ja salpietarista kupariastioissa sekoittamalla. Salpietari taas tehtiin lampaanlannasta
ja mullasta. Jokaiselle talolle oli määrätty kiintiö, paljonko
lampaanlantaa tuli salpitaritehtaalle vuosittain toimittaa.
Ammattiin koulutus:
Koulutus on tapahtunut cräänlaisena seppältä rengille, isältä-pojalle tai vävylle periaatteella. Jopa neljänteen ja viidenteen poveen ensimmäisestä tunnetusta harjoittajasta jatkuvia
ketjuja on olemassa.
Kannattavuus:
Vaskisepäntyö on ollut ilmeisesti erittäin tuottoisaa. Vaski-

seppien joukossa mm. lautamiehiä, ratsutalollisia. jopa nimismiehiä. Heidän taloissaan on ollut lukuisia hevosia.

lehmiä. lampaita ym. karjaa.
Vaskiseppäteollisuuden laajuus:

Eniten seppiä on ollut Karkussa ja Mouhijärvellä, mutta
myös kaikissa ympäristökunnissa. Nimeltä tiedetään seppiä
Suodenniemeltä, Laviasta, Ikaalisista, Mouhijärveltä, Karkusta, Suoniemeltä ym. Kaiken kaikkiaan monta kymmentä
mestaria takoi kattiloita. Esim. v. 1577 veroluettelossa oli
luetteloitu 35 vaskiseppää ja heidän renkiään. Osa sepistä
erikoistui pienien ehtoolliskellojen ja valjaanosien valantaan.

Näitä ammattimiehiä nimitettiin pelttareiksi. Juuri

tästä

valantataidosta saattoi syntyä se käsitys, että Karkussa valetaan tykkejä. Olaus Magnuksen "Carta Marinassa" Julk.
1539 on näet Karkun päälle piirretty tykki ja teksti '1äällä
valetaa tykkejä".
Vaskiseppäperinteen Ioppuminen

Seppäteollisuuden hidas taantuminen on alkanut jo 1600
luvulla. Markkinoille ilmestyi hetppohoitoisempi rautapata,
joka syrjaytti vanhan kuparikattilan. Lisäksi kilpailu kaupunkien käsityöläisten kanssa kiristyi johtaen lopulta käräjöinteihin ja maalla toimivien kattilaseppien työn kieltämiseen. Uuden renesanssin vaskiseppäteollisuus koki kahvin
käytön leviämisen myötä. Syntyi markkinat kuparisille kahvipannuille. Huomattava tämän alan teollisuusyritys toimi
vielä vuosisadan vaihteessa Laviassa. Siellä toimiva Forsviikin pannupaja teki parhaillaan käsityönä 1800 kahvipannua
vuodessa. Markkinoille tullut painosorvattu kahvipannu teki
tämänkin teollisuudenalan kannattamattomaksi.

Millä kuparitaonta maksettiin?
Esimerkiksi saamme Karkun käräjien pöytäkirjasta v. 1648
"Jooseppi Juhananpoika Noppa Hyynilästä oli Heikki Heikinpojan Pukarasta ja kahden muun nimeltä mainitsemattoman miehen kanssa ollut talvella v. 1647 pohjanmaalla
kattiloita takomassa. Maaliskuun tienoilla he olivat saapuneet Hämeenkyröön Kalkunmäkeen ja jakaneet siellä saamansa ansiot. Joosepin osalle oli tullut tässä jaossa 2 ll4
vuotaa, pari kenkiäja sukkia, sepän vasaraja l0 kuparitalaria rahaa, jako ei menny kuitenkaan niinkuin piti".

Riitoja:
Paljon käräjiä tekemättömistä töistä, maksamattomista kat-

tiloista yms. Esimerkiksi Karkun talvikäräjillä

29.3.1571

tuomittiin Jussi Jussinpoika Mouhijärven Tuiskulasta kuole-

Lopuksi

Minua on henkilökohtaisesti hämmästyttänyt se havainto,
etteivät suomalaiset kuparisepät pyrkineet mitenkään koristelemaan tuotteitaan. Kaikki säilyneet kupariesineet ovat

karun yksinkertaisia. Vastaavat tuotteet

eteläeuroopassa

ovat vallan toisen näköisiä. Tämä sama ilmiö on havaittavissa meidän tekstiileissämme. Verrataampa nyt vaikka persialaismattoja meidän mihin tahansa kudoksiimme.
Kupariseppätyö on kuitenkin yksi osa meidän kansallista
ammattitaitoperintöämme. Pyrin omalta osaltani vaikuttamaan siihen, ettei se taito kokonaan katoaisi.
Hämeenkyrössä I 7.9. 1990
Taisto Mäkinen
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Vanhan kirjallisuuden päivät

Telttaravintolassa on hieno valo ja kirjallinen tunnelma'

Kaupunki aloitti päivät, mutta pian luotiin erillinen yhdistys
huolehtimaan Vanhan kirjallisuuden päivistä. Keväällä 1987
rekisteröitiin Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry -niminen yhdistys.
Päivien ohjelmarunko on rakentunut vuosien varrella kiinte-

äksi, se on rakentunut jäljittelemättömäksi. Päivät ovat
kaksipäiväiset, ja niiden ajankohdaksi on muodostunut juhannusta seuraavan viikon perjantai ja lauantai.
Ohjelma koostuu vanhain kirjan kaupasta, kirjallisuusseminaareista, näyttelyistä ja monenlaisesta tähän liittyvästä. Kävi-

Vanhaa kirjaa on hyvä selailla, sitten sen voi ostaa.

Lauantaina, kesäkuun viimeisenä päivänä, illansuussa pit-

kän matkan takaa tullut antikvaarinen kirjakauppias oli
kuudennen kerran pakannut autoonsa Vanhan kirjallisuuden
päivillä myymättä jääneet kirjat. Mieli oli hyvin, ja auton
lasti oli kesälomalle haikailevan kauppiaan autossa kevyt.
Sanottiin näkemiin, ja luvattiin tavata ensi kesänä uudelleen.
Vammala on jäljittelemätön, hän huudahti ja paukautri oven
kiinni. Auto häipyi.

jöiden määrä on vuosi vuodelta kasvanut, viime

kesänä

laskettiin kävijöiden määräksi huikea l2 000.
Kirjallisuusseminaarien esitelmöitsijät ovat alansa eturivin
taitajia. Pysyvia ohjelmakohtia on jo ehtinyt muodostua.
Joka kesä joku maamme eturivin kirjailija on käynyt kertoilemassa niistä löydöistä, joita hän on tehnyt vanhan kirjallisuuden mailla. Olemme saaneet kuulla Eila Pennasen. Eeva
Joepellon, Kirsi Kunnaan, Kalle Päätalon ja Lassi Nummen
kertovan todellisista vanhan kirjallisuuden aarteista, jotka
ovat olleet luovalle kirjaihjalle tärkeitä, koskettavia, puhuttelevia ainakin.

Kulttuurintutkija oli epäluuloisena tullut ensimmäisen kerran Vanhan kirjallisuuden päiville. Hänen hämmästyksensä
oli merkillepantava. Hän huudahti ilonsa ilmoille, ja kertoi,
että tunnelma Vammalassa oli jäljittelemätön.
Kirjanystävä oli matkannut jo neljännen kerran kaukaa ltäSuomesta Vanhan kirjallisuuden päiville. Tuntui että olimme
kesäisten sananvaihtojen aikana suorastaan ystävystyneet.

Olin vilpittömän hämmenrynyt, kun hän kahvipöytäkåskustelussa kesäisen valoisassa suurteltassa kertoi minulle. että
tunnelma Vammalassa on jäljittelemätön.

w
:li
" rl

1980-luvun alkuvuosina Vammalassa keskusteltiin taas kerran pyydyksestä, jolla saataisiin matkailijat ainakin kerran
vuodessa laumoittain tulemaan Vammalaan. Museotoimenjohtaja Martti Helin Tampereelta ja kirjallisuuden monitoi-

mimies Kai Linnilä Somerolta toisistaan riippumatta ehdottivat, että Vammalassa ryhdyttäisiin järjestämään Vanhan
kirjallisuuden päiviä. Asiaan pohdinnan jälkeen innostuttiin.
Nyt meitlä on rakana kuudet Vanhan kirjallisuuden päivät ja
valtava innostus aina uusien päivien rakentamiseen.
42
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Ostaisinko tuon vai tämän kirjan?
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Rudolf Koivun tuotantoa esittelevän näyttelyn eleganssia.

Vanhan kirjan ystävät ovat nuoria.

Kirjakauppaa käydään kymmenien antikvaaristen kirja-

kesänä oli pystytetty Sylvään koulun pihalle. Hyvän juoman
ja vanhan kirjan seurassa viihtyy; tiedän sen itsekin.

kauppiaiden ja yksittäisten kirjanmyyjien pöytien äärellä.
Asiaan kuuluvat hurmioituneet kirjahuutokaupat, joissa hyvä meklari on aina mestari paikallaan. Kävijät ovat myös

voineet arvioituttaa hallussaan olevien vanhojen kirjojen
arvon. Asiantuntijat ovat olleet liikkellä.
Kirjallisuusseminaariin on juhlavaa mennä, kun samaan
tilaan, Sylvään koulun palloiluhalliina saadaan istumaan
tuhat henkeä, ja loput kuuntelevat seisaallaan. Kesän 1990
Vanhan kirjallisuuden päivien avaussanat lausui yhdistyksen
puheenjohtaja. Eduskunnan puhemies Kalevi Sorsa. Kauniin

musiikkiohjelman jälkeen saimme kuulla professori Väinö
Kaukosen tieteellisen pitävän, silti innostuneesti vastaanote-

tun esitelmän Elias Lönnrotin Kantelettaresta. Esitelmänsä
jälkeen professori Kaukonen kertoi kuinka innostavaa oli
puhua tuhatpäiselle yleisölle. Se oli vanhalle tiedemiehelle
kokemus, vaikka hän oli esitelmöinyt vuosikymmenten varrella varmaan sadoissa tilaisuuksissa ympäri maailmaa. Lähtiessään Vammalasta suuri Kalevalan tutkija arveli, että
esiintyminen Vammalasa jäisi hänen viimeisekseen. Näin oli
säädetty. Professori Kaukonen kuoli lokakuun neljäntenä
päivänä.

Mutta entä kun innostuneella kirjanostajalla on kädessään
uusi vanha kirja. Mieli palaa heti siihen tutustumaan, luoman lähempää tuttavuutta. Siihen tarjoutuu oivallinen tilaisuus Vanhan kirjallisuuden päivien ravintolassa, joka viime

Vanhan kirjallisuuden päivien vakio-ohjelmaan, käytäntöön
kuuluu jonkin kirjan julkistaminen. Kaksi kertaa on julkis-

tettu Antero Vareliuksen, täkäläisen merkittävän

vanhan
kirjaih.yan teos uutena painoksena. Kerran on saatu käteen

Karkun murrekirja, ja suomalaisen kirjan juhlavuonna painatettiin näköispainoksena ensimmäinen suomenkielinen
väitöskirja, Rietrikki Pol6nin Johdanto Suomen kirjallishistoriaan vuodelta 1858. On ollut turvallista, kun kirjoja on
miltei joka kerran ollut julkistammassa karkkulainen akateemikkomme, Tyrvään yhteiskoulun junakoululainen, akateemikko Pertti Virtaranta. Tänä vuonna julkistettiin Tyrvään
Sanomien kustantama teos Akseli Gallen-Kallelan Tyrväänvuosista. Kirjavalintaa voinee pitää oikeana, vietämmehän
tänä vuonna taiteilijan syntymän 125-vuotisjuhlavuotta.
Perinteiseksi on muodostumassa myös ensimmäisen päivän
iltana suorana lähetyksenä radioitu Tämän runon haluaisin

kuulla. Tutut, rakastetut juontajat Satu Marttila ja Juha

ja lausujana, yhtenä heistä, akateemikko EevaKaarina Volanen. Runo on Vammalassa meita kaikkia hyvin
lähellä!
Kirjanystävät, kaikki Vammalassa kävijät ovat sellaisia, kokoontuvat yhteiseen illanviettoon. Kirja ja lukija, kaunis
pari. Mutta puheensorina ja iloinen ote ovat päällimmäisinä
silloin, kun kirjanystävät kokoontuvat yhteiseen illanviettoon. Kirjallinen ohjelma, sekin on hyvin hauskaa, ravintoVirkkunen

lassakin.

Sanotaan, että Vanhan kirjallisuuden päivien laukaisijana

olivat paikkakuntamme pitkät kirjalliset perinteet, jotka
ulottuvat keskiaikaan asti. Mutta meillä on myös kirjallinen
nykyisyys: Tyrvään seudun kotiseutuyhdistyksen vilkas ia
harras julkaisutoiminta. Oma paikallislehtemme Tyrvään
Sanomat, maan kuulu Vammalan kirjapaino ja nyttemmin
juuri Vanhan kirjallisuuden päivät kertovat kaikkialle, jopa
maamme rajojen ulkopuolella Kirja-Vammalasta.
Viesti kulkee sukukansojemme pariin. Joka kesä, kiitos
akateemikko Virtarannan laajojen yhteyksien, on päivillä
saatu kuulla unkarilaisia, virolaisia, karjalaisia sukulaisia. ja
suomen kirjallisuuden tuntijoita aina Japanista asti. Kun
Viroon nyt kaavaillaan Vanhan kirjallisuuden päiviä niin
tiedämme. että esimerkin he ovat noutaneet Vammalasta.
Vammalaan joka kesä muuttolintujen lailla varmasti saapuva kirjanystävien joukko on kokonaisuudessaan hankalasti

Löydän tästä oman kirjani.

luonnehdittavissa. Yksi asia heille kuitenkin on yhteinen.
Heillä jokaisella on suhde kirjaan.

Ilpo Tiitinen
Kuvat: Juhani Seppovaara.
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Ayräpåå r synnyinseutu
mana Lada käännettiin juuri kylvetyllä perunapellolla ja
matkamme jatkui johtaen puolivalmiille tielle, joka osin
lienee rakennettu puretun Viipurin - Valkjärven radan penkereelle. Ruosteinen venäläinen kypärä lojui soran joukossa ja
oikealle Äyräpäån harjun takarinteeseen jäi venäläisten rakentama muistomerkki sotilaskypärä korkeimmalla huipullaan. Saamamme tiedon mukaan muistomerkki olisi venäläisellä sotilashautausmaalla, joka tieto tuntui oudolta, ympäristö kun vaikutti hoitamattomalta ja karulta soranoton
jäljelrä.
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"Tällä mäellä oli ennen isoisän tuulimylly, jossa jauhettiin kyläläistenkin viljoja", muisteli Eila.

Vuosikymmeniä mielissämme elänyt toive oli toteutumassa
istuessamme viime toukokuussa inturistin Ladassa bensiini-

jonossa Ristimäen hautausmaalla Viipurissa. Olimme matkalla Ayräpään Paakkolaan pitkäaikaisen elämänkumppanini Eilan ja hänen serkkunsa Anja-Sirkan kanssa. Suurin

toivein ei matkalle oltu lähdetty, olihan Äyräpään seutua
kohdannut melko täydellinen tuho jo talvisodan aikana, jota
jatkosodan torjuntataistelut olivat täydentäneet. Auton
olimme kuljettajineen saaneet vaikeusitta, vasta puolisen
tuntia sitten olimme saapuneet Viipuriin. Ajo suorinta tietä
sitävastoin torjuttiin, jopa ajo Papulan kautta tuntui vastenmieliseltä, niinpä auto olikin suunnattu Kannaksen tielle.
Odottelu ristimäessä ei muodostunut pitkäksi, kuljettaja
arveli bensiinin loppuvan ennen hänen vuoroaan ja niin
matkaa jatkettiin. Jännitys matkan onnistumisesta taisi teh-

dä meistä matkalaisista tavallista hiljaisempia ja liikahdus
sydänalassa tuntui viimeistään Honkaniemen pysäkin vaiheilla miliisin antaman pysähtymismerkin myötä. Tovin kestäneen keskustelun ja papereitten selailun jalkeen kuljettaja
palasi autoon, kohautti olkapäitään ja matkaa jatkettiin.
pysäyksen syyn jäädessä meille matkalaisille epäselväksi.
Muolaan räjäytettyjen pesäkkeiden luona, joita minäkin
syksyllä 1939 olin ollut rakentamassa, tauolla ollut sotilasosasto ja pesäkketä tarkastellut upseeriryhmä ei meihin
matkalaisiin huomiotaan kiinnittänyt.

Mutta keskentekoisen tien kuoppien kiertely loppui lyhyeen.
aukean kolhoosipellon keskelle, ojanreunalle, jossa lojuvat
rumpurenkaat olivatjo ajat sitten unohtuneet ojaan. Tällöin
Eila jo tunnisti metsän reunassa aikanaan olleen "uuden
koulun" rauniot ja Paakkolan kanavalle johtavan tien. Oikealla tiellä siis oltiin, mutta viimeiset kolmisen kilometriä olisi
taivallettava omin neuvoin.
Evästimme kuljettajamme voileivin, virvoitusjuomin ja muutamalla appelsiinilla, joista varsinkin appelsiinit ja arvattavasti juomatkin säästyivät kotiinviemisiksi kolmelle kotona
odottavalle lapselle. Varustauduttiin kumisaappailla, nostettiin reput selkään ja sovittiin tapaamisesta kolmen - neljän
tunnin kuluttua ja matkaan. Ojan takana tie tosin loppui
kokonaan, se oli yksinkertaisesti ajettu loppuun jo kauan

sitten. Entisen Ristseppälään johtaneen maantien paikalla oli

vieri vieressä syviä kurakuoppia, joita kulkijat olivat yrittäneet kiertää, levittäen kurakuoppia tieuran ulkopuolellekin
mahdollisuuksien mukaan. Matkan jatkuessa serkukset tunnistivat lukuisia taloraunioita, joista monet aikanaan olivat
olleet jopa lähisukulaistenkin asuinsijoja. Olihan raunioille
rakennettukin, Vuoksen rantaa seuraili nauhamaisena heikkokuntoisten rakennusten rykelmä, joukossa pari uudempaakin rakennusta, joista toinen talvisodassa tuhoutuneen
Paakkolan "Vanhan koulkun" raunioille rakennettuna. Rakennelmat palvelevat tiettävästi vapaa-ajan roimintoja. metsästystä ja kalastusta, varoitustaulun varoittaessa juuri metsästäjistä, Ainoa sodalta säilynyt rakennelma oli koulun
kellari, joka sekin nyt näytti olevan asuinkäytössä. Ihmisia
näimme vain muutamia ja ainoana vastaantulijana oli kahta
koiraa taluttava naishenkilö.

Tutulta Leningradiin johtavalta tieltä erosi Sudenojalla Äyräpääjärveä kiertäen tie pohjoiseen ja parin melko laajan
metsäpalon vielä tuoreen sammalenkäryn tunkeutuessa nenään ohitimme jossakin Kuusaan tienoilla kolhoosinavetan
karjoineen. Salmenkaitajoki solui tummassa uomasaan ja
eipä aikaa kun Vuoksi välkehti vasemmalla ja Vasikkasaari.

Olimme saapumassa Pölläkkälään, hökkelikylään, jossa

nuhruinen mertaa selässäänkantava kalamies ja kaivosta
vettä vinttaava naishenkilö olivat vastaanottamassa. Pääasiassa elekielellä käyty keskustelu auttoi löytämään Äyräpään
kirkolle johtavan loppuunajetun tien, jolle kuljettaja arvelematta Ladansa ohjusti. Kiviä ja kuoppia kierrellen edettiin
jonkun matkaa, kunnes perunapellolta tiellenouseva traktori
katkaisi kulkumme. Traktorinkuljettajan neuvojen saattele44

Synnyinkodin raunioilla 47 vuoden poissaolon jälkeen.
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Tälläinenko on tänään Ristseppälään johtava maantie

ja Vanhalanojan silta, miettivät Eila Ylinen ja AnjaSirkka Karvinen.

Joitakin maanmerkkejä oli säilynyt. Monihaarainen mänty
vanhan koulutien varressa uhmasi edelleen aikaa. Ja hake-

matta löytyi viiden vuosikymmenen

umpeenkasvattama

puuston peittämä kotitie, suuri tasapäällinen kivi, jonka
päällä oli lapsena leikitty. Ja Eilan syntymäkodin rauniot,
jos niitä voi raunioiksikaan sanoa. Jäljellä oli ainoastaan
asuinrakennuksen betoninen kivijalka, muiden aikanaan
paikallaolleitten rakennusten perustukset oli purettu
kuten uunitkin ja arvattavasti käytetty Vuoksen rantaan
rakennetun edellämainitun rakennusryhmän tarpeisiin.

Omenapuut ja marjapensaat aloittelivat keväistä kukintaansaja osittain maahanpainunut, jo ruostunut, aikanaan tinattu ämpäri muistutti ajasta jolloin Kuuselan Hilma talon
viimeisenä suomalaisena emäntänä oli sita lypsyvälineenä
käyttänyt. Sireenistä, joka pihamaalla sinnikkäästi uhmasi
aikaa, kaivoimme paljain käsin muutaman juurakon, jotka
kumisaappaisiin sijoitettuna kuljetimme kuin varkain koti
Suomeen. Viimeisenä muistikuvana mieleeni jäi pihapuuna
ollut haapa, joka oli kaatunut rakennuksen raunioilla kasvavien kuusien joukkoon, kuin suojellakseen sitä vähää, mitä
karjalaistalosta vielä oli jäljellä.

Paluumatkalla oli jo enemmän aikaa kiinnittää huomiota
lukuisiin kaivantoihin, jotka liittyivat talvi- ja jatkosodan
kiivaisiin taisteluihin. Olihan .iatkosodan kuuluisan Äyrä-

juuri Paakkolan alueella.
Taisteluhautoja ja erilaisia kaivantoja oli taloraunioitten
keskellä ja niiden sijainnista voi paljolti päätellä sen, kumman osapuolen käyttöön ne oli aikanaan koverrettu. Aivan
Vuoksen rantaviivalle kaivetun, nyt jo kuitupuuksi kasvaneen puuston peittämän yhtenäisen kaivannon voi arvata
venäläisten aikaansaannokseksi kesän -44 taisteluitten aikapään sillanpään rippeet viimeksi

Kotipihan näkymiä, koivun juurella kukkiva omen-

apuu. "Ja tuolla kukkii vielä toinen . . ."

Kierroksemme päättyessä oli sunnuntainen iltapäivä ehtinyt
kulua pitkään, auringon tehdessä laskuaan. Kuljettajallakin
tuntui paluumatkalla olevan kiire perheensä pariin. Ladan
poukkoilu huonokuntoisella tiellä ja mittarin lukemat sadankahdenkymmenen kilometrin paremmalla puolella antoi aiheen tarkkailla myöskin polttoainemittaria, joka loppumatkalla ei näyttänyt enää minkäänlaisia lukemia. Bensiini
sentään riitti ja kun druzhban edessä erosimme, voitiin
todeta tavoite saavutetuksi.
Kesän kuluessa Äyräpäästä tuodut sireenintaimetkin ovat
juurtuneet meidän vanhan pirttirivin ikkunan alla satakuntalaiseen maaperään, ikäänkuin osoituksena siitä tahdonvoimasta, jolla siirtokarjalaiset vuosikymmeniä sitten raivasivat
uuden elintilansa karjalaisen kotikontunsa menetettyään.

Heikki Ytinen

Tiedon puut
Vanhassa valokuvassa

mänty aidan vieressä,

koivu siinä, missä nyt asfaltti.
Monen muistoissa riippakoivu
valtavana tiedon puuna
j uhlas alin ikkun o itte n t ak an a.

Kaikki poissa.
Mutta pienten jalkojen painamin lapionpistoin
i n n o st

uksell a is t u te ttui n a

nousee nuoria koivuja
k o u lur ake n nuste n y m p äril I ä.

Näin kasvavat tiedon puut yhä
kasvupaikkaa j a muotoa vaihdellen.
Samasta maaperästä uusi voima.

Milja

Valtonen
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KYMPPIKORTTETI
Minään kauppapaikkana Vammala tai aikaisemmin Tyrvään

kirkonkylä ei ole kovinkaan vanha, mutta Vammaskosken
sillan vuoksi se on ollut läpikulkupaikkana jo keskiajalla.
Silloin nykyisen keskustan alueella oli vain kolme talonpoikaistaloa. Sillalta kulki läpikulkutie nykyisen Marttilankadun mukaisesti jatkuen edelleen Haaramäkeen, jossa se
tavoitti Narvantien, joka sekin oli vielä 1600-luvun puolella
pahainen ratsupolku. Toinen tienmaa johti Kaalisaaren luona olevaan taloryhmään ja sitä kautta taas Haaranmäkeen
johtavaan tiehen. Tämä tie erosi tuosta maantien tapaisesta
tiestä nykyisen Uiton talon vaiheilla, josta se kulki torin
suuntaan.

Vasta silloin, kun vuonna 1848 alettiin rakentaa kirkkoa,

alkoi syntyä ensimmäisiä taloja muutaman aikaisemman
pienen mökin seuraksi. Kirkon valmistuttua tuli kylään
monenlaisia ammatinharjoittajia ja kauppiaita, jotka rakensivat talojaan maantien varrelle.
Tie oli rospuuttoaikana mahdottoman kurainen. Muutenkin
se oli kuin lännentie hevospuomeineen ja talojen porrasrakennelmineen. Puheena olevan korttelin kohdalla tehtiin
jossain vaiheessa puurakenteiset jalkakäytävät, mutta ne
jäivät perin lyhytikäisiksi. Tie tuotti asukkaille paljon häiriötä, sillä varsinkin markkinoiden aikana siellä nähtiin hevoshurjastelua ja muuta rauhattomuutta. Sanotaan haudankaivaja Grönlundin talon kohdalla tehdyn miesmurhankin.

Korttelia kohtasi toinenkin verityö, kun poliisi surmattiin
katukäytävällä; tämä kyllä tapahtui vasta 1940-luvulla. Jos
aikalaisten kertomuksiin on uskomista, näyttää elämä olleen
hurjaa. Markkina-aikoina saattoi tietä pitkin edetä kulkue,
joka lauloi jokaisen talon kohdalla. Sen edellä kulki maankiertäjä, lisänimeltään Ilo, joka joka löi tahtia peltikanisterilla.

Grönlundin kallion kupeille kohosi
liiketaloja ja asumuksia
Ensimmäiset rakennukset kortteliin tehtiin 1870-luvulla.
Värjäri Karl Kuhlman rakensi talonsa siihen paikkaan, missä
nyt on Säästöpankin vanha talo. Hänellä olijo ennestäänkin
talo tien toisella puolella, mutta sen hän myi apteekkari
Vahlroosille. Vuonna 1900 tontin osti Frans Tuomisto ja
rakensi sen uudelleen. Talosta tuli suuri ja komea osin
nelikerroksinen ja siinä alkoi kaydä monipuolinen liike- ja
muu toiminta ikäänkuin uuden vuosisadan kunniaksi. Talossa oli sekatavarakauppa, lasiliike, paperikauppa ja matkustajakoti. Vuosina 1909-1912 siinä sijaitsi Kansallis-OsakePankki. Vuosina 1904-1908 talossa toimi Tyrvään Suomalainen Yhteiskoulu. Siinä pidettiin käräjiä ja kestikievaria. Kun
talon osti nahkurin ulosoppinut Ismael Lehto, niin taloa
alettiin kutsua Lehton halliksi.
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Viereisellä tontilla, nykyisen Uiton talon paikalla saattoi
sijaita koko korttelin iältään vanhin rakennus. Tämä haudankaivaja Kristian Grönlundin talo oli aluksi vuonna 1855
rakennettu kosken partaalle Puustellinmäkeen, josta se myöhemmin siirrettiin tälle paikalle. Joka tapauksessa paikka oli

korttelin korkein kohta ja sitä kutsuttiin Grönlundin kallioksi. Leipuri Hcnrik Nordqvist osti talon joskus 1890-vuoden
vaiheilla ja siitä asti talossa aina joku pitikin leipomoliikettä,

viimeksi Jalmari Paattinen. Hänen vaimonsa Paattiska oli
kova kalastelemaan. Muitakin ammattilaisia oli vuokralaisina mm. kelloseppä Kristian Sivula, erikoinen persoona, joka
piti verstastaan milloin missäkin talossa. Hän oli suuri
lastenystävä, varsinkin pienessä hiprakassa ollessaan ja hiprakassa hän oli usein. Taata, joksi hanta kutsuttiin. oli
myös suuri herkkusuu. Yhteen aikaan hän innostui rakentamaan ikiliikkujaa kelloon ja siinä puuhassa hän unohti
ammattinsakin hoitamisen pitkäksi aikaa. Talonsa myytyään
haudankaivajan leski Miina asui vielä pitkään tontin perälle
rakennetussa pienessä rakennuksessa.

Samalle kallion viereiselle tontille rakensi talonsa 1880luvulla sorvari Verner Rostedt, jota pidettiin erinomaisena
ammatissaan. Hänen kuoltuaan talon osti teurastaja Herman Komero, joka rakensi sen uudelleen 1905. Hänelläkin
oli vuokralaisia makkarakauppiaasta kelloseppään. Taloon
sisältyy myös Tyrvään kirjakaupan pian satavuotista historiaa, kun vastapäätä sijaitseva apteekkari lopetti kirjakaupan
pidon apteekin perähuoneessa ja myi sen August Vahteralle,

joka alkoi pitaa sita Komerolla. Vaikka Vahtera olikin
pystyvä kauppias, tuli hänelle kertoman mukaan erimielisyyttä isännän kanssa naissuhteestaan. Jo vuoden kuluttua
Komero osti koko liikkeen ja myi sen heti edelleen maisteri
Vehmakselle. Vielä kerran omistaja vaihtui, kun Hugo Suvanto osti kirjakaupan ja piti sita talosa kolmisen vuotta.
Tienvarren viimeinen talo korttelissa kuului kivenhakkaaja
ja hevosmies Juha Lindqvistille. Talo oli rakennettu jo 1875,
mutta oli osaksi keskeneräinen ns. kylmäkehällä. Markkina-

aikoina talossa pidettiin tansseja, mikä aiheutti kovasti paheksuntaa ja sitä nimiteltiin Lindqvisrin pytyksi ja Vaarinkaljatehtaaksi.

Juha Herman Lindqvististä ja hänen ammatistaan on vielä
muistuttamassa hänen tekemänsä hautakivi lääkäri Stenbäc-

kin haudalla, joka sijaitsee hautausmaan kosken puoleisella

sivustalla.

Lindqvistin talon jälkeen kääntyi sitten tientapainen,

ns.

Tuunantie kohti nykyistä torin seutua. Keskellä kuraista tietä
sijaitsi Annastuuna Korkeemäen pieni asumus. Annastuuna
tunnettiin etevänä sadunkertojana ja muistissatallentajana.
Häntä muistetaan ja arvostetaan yhä perinteentallentajana.
Mutta tuo hänen asuntonsa oli äärimmäisen vaatimaton.
vain yksi ainoa huone, jonka ikkuna oli painunut lähes
maanrajaan.

Tiestä kauempana, korttelin nykyisen Puistokadun puoleisella alueella oli useitakin asuintaloja. Peltiseppä Nyholm,
uittotyömies Oskari Tyrvänen, Santeri Ojamäki, jonka Komero osti tonttinsa yhteyteen ja sekatyömies Kalle Koivusen
pirtti. Nämä kaikki olivat korttelin torinpuoleisella kulmalla.

Näistä kirkolle päin oli vielä kaksi pientä taloa, nimittäin
työmies Aatu Rantanen ja urkujenpolkija Kalle Hellsten.
Viimemainittu oli urkujenpolkijana tietenkin vain kirkonmenojen aikana, minkä lisäksi hänen tehtäviinsä kuului kellojensoitto. Päätoimenaan hän kantoi postia Kuhlmanilta
Stormiin ja Sammaljoelle ja aina juosten. Sitten kun rautatie

tuli, hän kuljetti postin asemalle ja takaisin.
Korttelin kirkonpuoleisessa päässä oli pari isohkoa taloa,
puuseppä Heikki Viitanen ja toinen, joka tunnettiin Lehtotalona. Viitasellakin oli muiden talojen tapaan liikevuokralaisia, jotka pitivät mm. polkupyöräliikettä, paperikauppaa ja kellosepänliikettä. Talossa sijaitsi työväenyhdistyksen
lukutupa useita vuosia, kunnes se siirrettiin Komerolle. Talo
oli rakennettu 1888. Mainitulla Lehtosen tontin rakennuksil-

sen

la oli varsin moninaiset vaiheet. Tontille rakensi

Kortteli raunioituneena palon jälkeen 1918.

ensiksi

kauppias Pöivärinta 1892, jonka jälkeen se vaihtoi omistajaa
moneen kertaan ja lopuksi talo paloi hämärissä olosuhteissa
1900. Frans Liljeroos teetti palaneen rakennuksen paikalle

uuden, jonka myi pian kauppias Lehtoselle. Lehtonen oli
ostanut halvalla entisen palveluspaikkansa Enebäckin kauppavaraston ja aloitti oman menestyneen kaupanpidon. Hän

laajensi vielä taloa

ja häntä pidettiin kylän etevimpänä

liikemiehenä. Lehtonen menehtyi vuoden l9l8 tapahtumissa

ja talo paloi muun korttelin mukana.

Komero rakensi myös talonsa uudelleen ja aikanaan siihen

palasi taas vuokralaiseksi Tyrvään Kirjakauppa. Talossa
pidettiin pitkään käräjiä.
Seuraavan tontin rakensi Valfrid Kiviniemi, jolla talo oli
ollut jo ennen paloa, mutta hän myi sen lääkäri K.J.
Heikkilälle. Heikkilä laajensi taloa ja piti siinä vastaanottoaan kuolemaansa 1935 saakka. Pitkäaikaisina vuokralaisina

olivat kellosepänliike Teljo
Komeron

ja

ja

vaatekauppias Kuhalampi.

Heikkilän talot purettiin nykyisen marketin

Palon jälkeen alkoi muotoutua

tieltä.

nykyinen kymppikortteli

Onkiniemen puolelle rakennettiin Liljeroosin talo, joka
tunnettiin ennen kahvilapaikkana sekä Tyrvään Kirjapainon
puinen osa. Myöhemmin kirjapainotaloa laajennettiin kahteen kertaan, viimeksi 1950, jolloin se rakennettiin kadun

Vaivalloinen jälleenrakentaminen alkoi heti palon jalkeen,
vaikka monet uskoivat, ettei kauppala enää siitä selviä.
Tarvikepulakin oli suuri. Kun rakentamiseen oli vihdoin
saatu sotavahinkolainoja, rakennuksia alkoi vahitellen nousta. Usein rakennukset tehtiin entisille kivijaloilleen. Tyrvään
Säästöpankki rakensi, ensin epäröiden, ensimmäisen oman
talonsa aikaisemmin mainitulle Lehton hallin raunioille.
Talon suunnitteli arkkitehti Vähäkallic. Tämä rakennus tulleekin olemaan ainoa säilytettävä palon jälkeen rakennetuista taloista nyt meneillään olevassa korttelin rakennussuunnitelmassa. Uiton talon rakennutti Rovaniemeltä Tyrvääseen
muuttanut kultaseppä Matti Uitto, joka testamenttasi talon
Vammalan kauppalalle. Hänen kerrotaan istuneen pitkään
keinutuolissaan miettien testamentin ehtoja, joista sitten

koitui kauppalalle pitkäaikainen rasite. Ehkäpä tontin arvonnousu kuitenkin korvasi vaivan.

kulmaan saakka.

Kortteiin suurin rakennushanke aloitettiin 1937, jolloin
Säästöpankki aloitti hotelli- ja liikerakennuksen rakentamisen Puistokadun varteen. Vartavasten rakennetuissa hotellitiloissa aloitti toimintansa Hotelli Tyrvää laivanvarustaja
Hiekkasen omistuksessa. Muiksi liikevuokralaisiksi tulivat
Otra Oy, kampaamo Lotta ja muita pienenpuoleisia yrityksiä. Arkkitehdit Harry Schreck ja Mirjami Kulmala suunnittelivat rakennukseen myös korkeatasoisia asuinhuoneistoja.
Nykyisen Kassantalon kulmaan rakennettiin Viitasen talo
uudelleen ja aikanaan siihen tuli taas polkupyöräliikekin,
kun Rannin Niilo aloitti urheiluliikkeensä ja myi siinä tunnettuja Kilpailumerkkisiä pyöriään.

Kulmatonttia rakennettiinkin sitten useassa vaiheessa. Ensiksi valmistui liiketalo Hyrkki ja Hietala, joka sitten melko
pian purettiin ja Tyrvään Osuuskauppa alkoi rakentaa puretun tilalle omaa uutta liiketaloaan vuoden 1936 vaiheilla.
Silloin arveltiin. että niin suurellisesta hankkeesta tulisi
osuusliikkeen hauta.

Marttilankatu on korttelin rakentamisvaiheissa ollut pitkään kiistatta pääkatu. Osaltaan siihen on vaikuttanut korttelin vilkas liiketoiminta. Itse kadun historiasta mainittakoon, että se sai ensimmäisen katuvalon 1907, tosin vain
yhden lampun, mutta kuitenkin. Autoliikenteen kasvaessa
hevospuomit siirtyivät pihojen puolille. Kadun kunto parani
oleellisesti, kun siihen laskettiin nupukiveys 1928. Työ tehtiin
virolaisen katumestari lvanoffin johdolla ja kivia jouduttiin
tuomaan Peipohjasta asti.
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Marttilankatua kivetään korttelin kohdalla.
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Nyt katu on saanut luovuttaa asemaansa muille suunnille
mielikuvituksessamme yrittää eläytyä sen
varhaisiin aikoihin, jolloin aikansa tiedonhaluiset silmät

ja voimme vain

suunnattomassa tiedonjanossaan tarkkailivat sen kulkijoita.
Esko Pietilä
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Myllymatka
Nykyisin, kun kaiken kiireen ja ehtimisien vaikeuksien keskellä pysähtyy katselemaan menneitä, ihmettelee, mihin
kaikkeen ennen ehdittiinkään. Kun vielä minunkin lapsuudessani ja nuoruuteni kynnykselläkin, itse kehrättiin ja kudottiin niin villa kuin pellavatkin. Ja ne muutkin työt,
niinkuin separoinnit ja kirnuamisetkin. Ja työt pelloilla ja
metsissä. Hevosen kanssa jokainen kierros ja kylväminen
käsin. Ja kuitenkin ehdittiin. Missä on mennyt vikaan, kun
on vauhtia töissä, valmista ostetaan ja kiire sen kun lisääntyy. Karjatalouden jauhatukset tehdään kotona ja auton
perään laitetaan vehnä- ja ohrasäkki ja hurautetaan Sarkolan myllyllä häthätää. Mutta isä teki ne kaikki myllymatkat
hevosella, milloin rattailla, milloin reellä. Tosin silloin oli
jauhettavatkin vähemmässä, mutta kuitenkin.
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Isän yhdestä myllymatkasta riitti muistelemista, koska siihen liittyi veljeni ja minun suviöinen seikkailumatka. Vähän
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toisella kymmenelläkin me vasta vasta olimme.
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Kevätytöt olivat tehdyt. Isä päätti ennen heinäaikaa käydä
Lanan myllyssä, jossakin Rämsöön takana, jauhattamassa
viimeiset edellisen sadon viljanloput. Taisi olla vähän jokaista viljalajia mukana. Niistä sitten saataisiin leipä- ja kakkojauhoja ja vähän pulla-ainettakin. Laarien pohjilta hän oli
vielä jotakin saanut kaavituksi eläinten jauhojakin varten.
Aamuyöstä aikaisin, äidin täyttämä eväsreppu mukanaan,

hän oli lähtenyt. Kuorma oli tehty rattaille jo ehtoolla.
Myllyllä piti olla jo ylösnousun aikaan ja vielä aikaisemmin,
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sillä ensimmäisenä olo tiesi ensimmäisenä jauhattamaan
pääsyä. Isä antoi hevosenkin kulkea rauhassa omaa tahtiaan,

sillä kuorma painoi

ja matka oli lähes pari

peninkulmaa
yhteen suuntaan. Olihan tiedossa myös se, että kosken vesi
oli jo vähentynyt kevään vesistä. Tuskin se jaksoi usempaa
kiviparia kerrallaan pyörittää. Se taa merkitsi sitä, että kun
oli jauhettu määrätty viljalaji, vaihdettiin vesivoima pyörittämään toista kiviparia. Tämän vuoksi saattoi jauhatus kestää
tuntikausia. Jajos oli muitajo edellä, saattoi vuoron odotuksessa mennä

vaikka puoli päivää.

Iltapäivällä alkoi äiti jo odotella isää kotiin. Yksi ja toinen

kävi kuulostelemassa, olisiko ilmassa

jo

rattaan pyörien

ratinaa. Kovapyöräisten rattaiden ääni saattoi sopivalla tuulella tai tuulettomuudella kuulua jo parin kilometrin päästä
ja kauempaakin. Tiekin oli silloin kivisempää. Päivä kului,
tuli ehtooaskareitten aika ja äiti alkoi jo olla levoton. Kyllä
se tiedettiin, että monista syistä myllymatkalla kului aikaa.
Kuitenkin tuli mieleen onnettomuudenkin mahdollisuus ja
rattaatkin voisivat rikkua. Olin itsekin hätääntynyt, istuin
piha-ahteen sivussa kivellä hyvällä kuuntelupaikalla ja yritin
väenväkisin olla kuulevinani rattaiden äänen. Ehtoo eteni ja
pakosta huoli kasvoi. Sitten minä en enää saanut oltua
paikallani, vaan ehdotin, että lähtisin vähän nuoremman
Antti-veljeni kanssa pyöräillen isää vastaan. Niinkuin se olisi
hänet pikemmin kotiin tuonut. Ensin äiti vastusteli, mutta
päästi sitten meidät monien neuvojen ja varoituksien saattelemana lähtemään. Olihan mahdollista, että olisimme saaneet hyvinkin pian takaisin kääntyä. Isähän saattoi olla jo
vaikka kuinka lähellä tulossa. Oli lämmin suviehtoo. Tuoksuvana - utuisena - ihmeellisenä. Ja kaiken keskellä polveili

ja mutkaili tie ja

meidän pyörämme veivät meitä hyvää
ja kuuntelimme. Tuli

vauhtia. Aina välillä pysähdyimme

mieleen, että mitähän tien varrella talojen ihmiset mahtoivat

ajatella, kun me ihan yön kynnyksellä olimme menossa
siihen suuntaan. Mutta ei isä tullut vastaan Ekojärven tiellä,
tuolla seitsemän kilometrin matkalla. Me seisoimme Ekojär-

ven tienhaarassa, Aaronissa ja katsoimme maantietä, joka
vei kohti Vesilahden rajaa. Sielläpäin se jatkui lähes tunte48
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mattomana. Kyllähän me tiesimme, että seitsemän kilometrin päässä olisi Rämsöö. Sitten käännyttäisiin vasemmalle

Tottijärven tietä pitkin ja sitten vielä siltäkin tieltä vasemmalle. Olin sitä isältä joskus kysellyt ja muistin isän sanoneen, että jossakin siellä viimeisen tienhaaran vaiheilla saattoi jo kuulla kosken äänen. Mutta voisimmeko me jatkaa. En

ollut sitä uskaltanut äidiltä kunnolla kysyä, kuinka pitkälle

saisimme mennä. Oletimmehan, että isä jo ennen Aaronia
vastaan tulisi. Mutta ei kuulunut mitään ääntä - linnunlaulua
lukuunottamatta. Vaikka sekin oli jo sellaista yöääntelyä. Ei
sentään - Levonojalla kalahti ämpärija koira alkoi haukkua
jossakin. Jos mentäisiin vielä vähän matkaa, ehdotin vanhempana. Huoli isästä painoi, kuinka siitä voisimme takaisin
palata. Alitajuntani oli jo kyllä sanellut sellaiset ohjeet, että
tiesin jatkavani niin pitkälle - siis Lanan myllylle saakka, ellei

isä ennen vastaan tulisi. Emme olleet tottuneet autoihin ja
kun kuulimme auton tulevan, hyppäsimme pyöriltä ja seisahduimme tien reunalle. Auto kiiti ohitse ilmavirran pyyhkiessä, kylmien väreitten tuntuessa. Tiekin oli pelkkää mutkaa ja
kaarretta. Näkyvyyttä eteenpäin ei juuri ollut. Sitten olimmekin jo Tyrvään ja Vesilahden rajalla ja samalla kahden
läänin rajalla. Rajan ylityksellä tuntui olevan jännitystä
lisäävä vaikutus ja kumman oudoilta alkoivat maisematkin
vaikuttaa. Ihan kuin raja olisi sen aiheuttanut. Kilometri
kilometrin jälkeen oli asumatonta. Niin metsäistä ja jylhää,
että suviyön kauneuskaan ei tuntunut. Sitten se oli edessä,
Helvetinkangas. Tiesimme, että jossakin vasemmalla, syvällä
kuusien keskellä, oli Helvettijärvi. Vaistomaisesti pyörämme

lähentyivät, mutta kumpikaan ei sanonut mitään. Minulla
vanhimpana oli huoli ja vastuu, mutta tiesin myös, että
mitään pelättävää ei ollut. Toisaalta veljeni mukanaolo antoi
turvallisuutta. Kumpikin yritti ponnistella eteenpäin vähän

nopeammin. Sillä siinä se oli - tummana ja ihmisettömänä vähän kauhulla höystettynä - koko Helvettijärven maasto.
Sitten meitä pelotti vastaantuleva pyöräihjäkin, jonka tavallista tarkempaan tuijotukseen sisältyi varmaan ihmettelyä
kahdesta pienestä lapsesta ja oudosta matkaajasta siihen
aikaan. Mutta me painelimme määrätietoisesti eteenpäin.

Sitten oli jo joitakin

talojakin

hiljentyneinä yötä varten.

Jossakin isäntä tähyili taivaan merkkejä alusasussaan kuistinsa edessä seisten. Mieleeni painui Rämsöö sellaisena kuin
sen silloin näin; laskimme alaspäin sillalle - keskelle suviehtooyössä tunnelmoivaa pientä kylää. Joku oli sielläkin vielä
hereillä, mutta löysimme tien pään Tottijärvelle päin - eikä
tarvinnut kysyä. Tämäkin mies katsoi ihmetellen peräämme.
Hiljentelimme - pysähtelimme ja kuuntelimme. Tuntui niin
käsittämättömältä, että isä ei vieläkään ollut tullut vastaamme. Oli tienhaaroja, mutta mikä olisi se oikea. Päätimme,
että mentäisiin ensimmäisestä vähän peltotietä isommasta ja
vasemmalle kääntyvästä. Jos ei sitten vähän matkaa kuljettuamme alkaisi kuulua kosken tai myllyn ääni, palaisimme
takaisin ja koettaisimme seuraavaa.
Mieleen tuli koti ja äiti ja toiset. Mahtoivatko he kovin
hätäillä. Mutta sitten kun isä tulisi vastaan, palaisimme
yhdessä ja kaikki olisi hyvin taas. Sydän jyskytti niin, että
kuuntelusta ei tahtonut tulla mitään. Oliko ilmassa jo jotakin
kohinaa ja jyrinää... Veljeni laittoi korvansakin maahan,
mutta ei hevosen askelten tömähtelyä ainakaan kuulunut.
Jatkoimme matkaa. Alkoi tulla jo aukeampaa. Näkyi talojakin. Ja sitten me kuuiimme sen; vaimean jyminän ja kohinan.
Mutta samalla polvia heikotti. Nyt oli kysymyksenä vielä
miksi isä viipyi, oliko tapahtunut jotakin. Mutta sitten me
näimme Jukan, meidän hevosen ja isä kantoi säkkiä rattaille.
Kevyesti pyörämme hurahtivat isän luokse, joka hämmästyneenä ja samalla ilostuen kuunteli selostustamme. Ei hänkään ollut aamulla sittenkään ollut ensimmäinen ja hiljaisesti
oli kivipari vähäisen vesimäärän tähden pyörinyt.ja monen-

laista oli ollut jauhatettavaa. Mutta nyt hän oli lähdössä.
Myllärin emäntä - tuttu ennestään - Kivijärven vastakkaiselta rannalta sinne muuttanut, tuli vaatimaan sisälle. Hänen
herkulliset voileipänsä ja kylmä, virkistävä maito, olivat
kyllä hyvään tarpeeseen. Voimatkin tuntuivat olevan vähissä
ja edessä oli pitkä paluumatka. Isällä oli sentään ollut evästä
runsaammin ja myllyllä hän oli saanut kahvit useammankin
kerran. Sitten meillekin näytettiin tuo ihmeellinen mylly
vesirattaineen ja ruuhineen. Ihmettelyä riitti myös meidän
parinkymmenen kilometrin taipaleestamme. Myllärin lapset
olivat olleet koulutovereitamme ennen tänne muuttoaan,
mutta vuodet olivat tuoneet ujoutta välillemme. Sitten vihdoin olimme matkalla kotiinpäin. Ajelimme siinä rattaitten
perässä ja matkakin joutui, sillä Jukallakin tuntui olevan
kova kiiren kotiin. Se oli joutunut seisomaan siellä myllyllä
niin kauan. Hevosen vauhti oli kuitenkin niin hiljaista, että
meidänkin ajelumme oli pyörän päällä lepäilyä. Ja se oli
hyvä, sillä väsyneitä me olimme. Vaikka pohjalla asui huoli
siitä, kuinka huolissaan kotona mahtoivat olla, oli tuo kulku
suviyön hämärimmän hetken aikana täynnä unenomaista
rauhaa ja turvallisuutta. Isä torkkui kuormalla, aina välillä
katsoen hymyillen meihin. Rattaan pyörät ratisivat ja kaviot
iskivät tiehen rytmikkäästi. Jukka halusi pian päästä kotiin
kuormansa edestä. Sitten yö alkoi kirkastua ja yhä useampi
lintu havahtui laulamaan. Ja kun sitten kodin pihakoivujen
punertuessa auringonnoususta, äiti tuli vastaan koivujen
alla, oli koko maailma täynnä linnunlaulua ja aamuaurinkoa. Ja kaikki oli niin kaunista ja hyvin, ettei paremmin olisi
voinut olla. Isän myllymatka oli tosin kestänyt kokonaisen
vuorokauden. Mutta hän oli nyt onnellisesti kotona ja
minulla veljeni kanssa oli takana sen ikäisen silmin katsottuna suuri seikkailu. Oli vain niin kiire nukkumaan, mutta
aamulla riittäisi kertomista.
Maria Mustalahti
Tyrvään seudun kotiseutuyhdistyksen kirjoituskilpailu'

Odottava satama

Tähti johtaa talliin

Elämä on kuin suuri tavaratalo,
siinä on nähtävää eri väreissä
eri kokoisina ja erilaisessa järjestyksessä.
Sain siellä huomata yksin en ole
on toisiakin, on etsijöitä jotka Löytävät,
heitä, jotka eivät etsikään.

Pai me nj oukko taiv ah all a
kirkkaan tähden havaa
Tähti heille Betlehemiiin
valoväylän avaa
Sinne rientävät he vaan

Kaikki tekevät matkaa, miksi ja mihin?
Kulkevat ohi nauraen ja iloiten,
murehtien ja valittaen
kiittaen ja miettien; minne mennä ja mitä tehdä?
Hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.
OIla nukana tai jäädä pois?
Kiirekin on: yLöspäin,
eteenpäin, vielä korkeammalle!
Mennä tai antaa olla menemättä...
EI äm än vedet vi rtaav at,
kuolema kulkee On portit ja lukot on avoimet ovet...
On erilaisia siltoja lamppuja eri värein,
monet valot ja tummat varjot On odottava satama.
Aili Uotila

lasta seimen katsomaan
Enkelien viestin nlukaan

kedolle eijää nyt kukaan
Seimen ääreen riennetään

tallin luokse johtaa
Tähti heidät loistollaan
Jeesuslapsen kohtaa
Siellä paimen nuorinkin
Iasta seimen kumartaa
Enkelien viestin mukaan
seisomaan ei jää nyt kukaan
Sädekehää katsotaan
päällä lapsen pään
Tähti perheen kirkastaa
pyhän näyn näkemään
Siellä paimen halvinkin
Jumallasta kumartaa
Enkelien viestin mukaan
kylmäksi ei jää nyt kukaan
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Hosnin kaikuja
swj!t

Ränsistynyt entinen Itämeren kyntäjä oli, mutta pakkelilla ja
maalilla oli vanha rrouva toki saatu jonkinmoiseen prinsessakuntoon. Palveluista vastasi filippiiniläinen henkilökunta.
Työn tahti oli tehokasta. Rahaa kuului ojennella tuon tuosta
eri suuntiin palvelujen mukaisesti. Aamulla olisimme Port
Saidissa.

Automatka Port Saidista Kairoon on 190 kilometriä. Oli
yllätys, kun tien vierellä olevaa peltoa pitkin tuli yht'äkkiä
iso rahtilaiva. No Suezin kanava kulki tien vieressä ja laivat
matkasivat Punaiselta Mereltä Välimerelle ja päinvastoin
ohittaen toisensa leveämmissä ohituspaikoissa. Ismailiasta
käännyimme Kairoon. Kairoon saakka istuin niska jäykistyneenä vasemmalle, sillä enpä vanhana sotamiehenä ole ikimaailmassa nähnyt niin pitkää sotilasaluetta, 100 kilometriä
tykkejä, kuorma-autoja, panssarivaunuja ja lentokoneita. Ja

kaikki olivat tunnettuja merkkituotteita veli

venäläisten

työpajoista. Sotapojat ampuivat aavikolla reikiä pahvikuviin
ja äkseerasivat 45 asteen lämmössä ilman varjon häivääkään.

Kamelilla ajo on jännittävää, kun vain pääsisi alas . . .

-M amelukki kamelillaan
h arv o in S akkarassa rats astaa,
mutta sfinksi Egyptissä

pyramidin juurella
saa niitä tuijottaa...
( Ko

Yli

u

1

u

n mu s ii k ki kirj a)

17000 suomalaista käy

vuosittain Egyptissä tutustumassa

joka on tuttu niin maantiedon kuin historian
oppikirjojen lehdiltä, maahan, joka on kiehtova. outo ja
maahan,

salaperäinen. Egyptiin pääsee monella tavalla, me astuimme

Kyproksen Limassolissa laivaan, jolla oli sadunhohtoinen
nimi "Princesa Marissa." Prinsessa veisi kansainvälisen matkailijajoukon yli Välimeren Port Saidiin, joka on Kairon
satamakaupunki. Yllätys oli, kun laivan seinissä oli kirjoituksia autokansi, ravintola ja sauna selvällä suomen kielellä.

Asia selvisi pian, vanha kunnon Finnhansa oli allamme.
Meille kerrottiin Finnhansan seilanneen vuosikausia Kiinan
merillä ja nyt sitten päätyneen risteilyalukseksi Välimerelle.

Hulinaa Gizan pyramideilla.

Kairo on meluisa ja kuuma miljoonakaupunki. Suomalaisen
on paras matkata Egyptiin talvella, jolloin lämpötila on 30
asteen tienovilla. Kaupunkikierroksella nähdään egyptologinen museo, jonka aarteiden katselemiseen menisi varmaan

viikko, käydään papyrusinstituuteissa ja basaareissa ostoksilla. Kulta ja jalokivet kimaltelevat. Asuntotilanne on vai-
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Kolme kovaa.
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Isoveli valvoo. .
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kea. Maaseudulta muuttaneille fellaheille on rakennettu korkeita kerrostaloja, joissa mikään ei toimi. Kun kaasuhellaa ei
osattu käyttää, tehtiin nuotio parvekkeelle' Polttopuuna
käytettiin ikkunan ja oven puitteita. Vessanpytyn tukkeuduttuå siirryttiin ämpärilinjalle. Ämpärin sisältö hulautettiin

parvekkeelta kadulle. Maaseudulta tulleet sukulaismiehet
iakensivat kaisla- tai savimajat talon katolle. Kutut ja lampaat tuotiin mukana. Aivan kaupungin reunalla kohoaa
viimeinen säilynyt vanhan ajan suurista ihmeistä eli Gizan
pyramidiryhmä mykistyttävän suurena. Pyramideja on peitiånyt hohtavan valkoinen päällyskerros, joka on rakennuskiveä tarvitsevien toimesta ryövätty vuosisatojen kuluessa.
Sama kohtalo on tullut faaraoiden hautojen osaksi ja rosvotut aarteet ovat maailman museoissa. Kefrenin pyramidin
sisälle pääsee haudanryöstäjien tekemää käytäväå pitkin.
Vaimo rohkeampana ryömi pyramidiin ja tuli toki takaisinkin. Kaftaanipukuisista omatekoisista oppaista ei ollut pulaa. Muutenkin ympärillä oli täysi itämainen hulina, kameliratsupoliisit laukkasivat dyynejä ylös ja alas, passipoliisi
yritti vihlovalla pilliin puhaltamisella pitää pyramidia pitkin
kiipeileviä saksalaisia ja englantilaisia kurissa. Kamelilla

päåsi ratsastamaan, mutta rahaa piti olla mukana, että pääsi
myös kamelin selästä alas. Sfinksi-parka ei ollut kestänyt
nykyajan saasteita, vaan nenänsä oli pudonnut pois Ulkomaisella asiantuntemuksella korjataan sfinskiä ennalleen'
Konstit ovat vähissä.

Matkailijan kuuluu käydä mahtipontisella muistomerkillä,
joka on rakennettu 6.10.1973 murhatun presidentin Anwar
Sadatin muistoksi. Muistomerkillä voi poseerata kunniavar-

tion sotilaiden kanssa pienestä maksusta tai ostaa beduiinin
päähineen tai papyrukselle tehdyn kuvan'

Kiehtova maa, iosta ei nähtävää

Menenpäsisään...
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Sfinski rappeutuu

- saasteet.

Päästiinpä ulos Kefrenistä.

puutu.

Esko Kairavirta

Tuhottu teräsbetoninen tykki-

ja

Muolaajärven rannassa. Korsun rakensivat vapaaehtoiset linnoittajan talvisodan aattona. Kuva Heikki

Talvisodan edellä vapaaehtoisten linnoittajien Muolaistenkylään rakentama Muolaan teräsbetoninen konekivääripesäke venäläisten tuhoamana. Kuva Heikki

Ylinen.

Ylinen.

konekiväärikorsu

Lapiojääkärit
Kannaksella Suomen pojat näkee suurta vaivaa,
aivan hikihatussa he hiekkamaata kaivaa.
Hei, huhkikaapa vikkelämmin,
kyllä tässä tulee lämmin,
pinnata ei lainkaan saa.

Moni iikka tää|\ä rehkii vasta ensi kertaa,
viikon kahden perästä he heiluu vailla vertaa.
Hei...

Ensin heille kdmmeneen sai rakot julman suuret,
vastusta kun kivet teki sekä puiden juuret.
Hei...

Aurinko se taivahalla kulkee omaa rataa,
soppakanuunoitansa ne lottatytöt lataa.
Hei...
Sillä aikaa pojat kaivaa, että sinkoo hiekka,
lapio on Kannaksella joka miehen miekka.
Hei...

Sitten soipi vellikello, rokka tuodaan pöytään,
siitä pulskat sattumatkin aivan vissiin löytää.
Hei...

Muistakaa te Suomen neidot kaivuupoikain työtä,

Sitä mukaa heLLäksi nuo yläraajat käyvät,
maan td.n pallon keskikohtaan konsa ennättäyty-

kyllä halust olisitte kumppanina myötä.

vät.

Mutta olkaa kotona kuin kahvipannu kuuma,
jospa meillä kamariinne oisi tulla tuuma.

Hei...

Kiire ompi vimmattua, eikä liene miestd,
joka kerkeis tohinassa leukaluitaan piestä.
Hei...

Joku saattaa väsähtääja äänehensä huokaa,
kaipa tässä kohta saapi purtavata, ruokaa.

Hei...

Hei...

Kahden kolmen viikon päästä täyttyy miehen
mitta,
noussut tänne suojamuuri melkein vastuksitta.
Hei...

Hei...
T.
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Työpaikan
menettäminen
la:

&e

Tämän päivän yhteiskunnassa, olkoonkin rakennemuutos
kuinka hallittua tahansa, työttömyys kohtaa varsin monia
meistä. Työttömyyden välttämiseksi ovat yksillölliset ponnistelut useinkin voimattomia. Työnantajat joutuvat kamppailemaan vientiongelmien kanssa, tuotekehittelyn kanssa,
tuotantotekniikan ja työvoimakustannuksien kanssa. Työttömäksi joutumiseen on monia syitä, eikä niistä läheskään
kaikkia voi asettaa yksittäisen ihmisen harteille. Yksilöllinen
syy työttömyyteen voi aiheutua luvattomista poissaoloista
työpaikalta, alkoholin alaisena työpaikalle tulemisesta, irtisanoutumisesta työstä ennen kuin uutta työpaikkaa on löytynyt haluttaessa parempaan työhön. Työttömyyteen löytyy
vielä eräs aiheuttaja eli terveydentilan heikkeneminen ja
pakko tietyistä työtehtävistä luopumiseen. Olkoonkin työttömyyden aiheuttaja mikä tahansa, on työttömyys aina
ihmiselle niin taloudellinen, sosiaalinen kuin henkinenkin
uhkatekijä.

Työn merkitys ihmiselle on muuttunut eri yhteiskunnalisten
vaiheiden myötä. Jorma Kalela on jakanut tutkimuksessaan
yhteiskunnalliset jaksot neljään osaan. Ensimmäisenä jakso-

na on

1940-60 -luvulla jälleenrakennuksen

ja

paikallisten

työmarkkinoiden aika. Voidaan puhua jälleenrakennuksen
sukupolvesta, johon kuuluvat tänä yli 50-vuotiaat. Heille
tyypillistä on ahkeraja itseään säästämätön halu tehdä työtä.
Työn merkitys on syvällä ammatti-identiteetissä ja omillaan
toimeen tulemisessa. Toisena jaksona on palkkatyöyhteiskunnan läpimurron aika 1960-luvun puolesta välistä 1970
luvun puoleen väliin ja voidaan puhua suuren murroksen
sukupolvesta. Tuolloin oli kyseessä valtakunnallisesti liikkuvien työmarkkinoiden ja aktiivisen työvoimapolitiikan aika.
Naisten työhön osallistuminen alkoi lisääntyä ja työ nähtiin
tärkeänä perheen ylläpitämiseksi ja asunnon hankkimiseksi.

Oltiin irtaannuttu juurilta. Työn välineellinen merkitys lisääntyi. Oli tärkeä tehdä työtä, jotta selviytyi laskuista.
Sukupolvi on tänään 40-50 vuotiaita.

Seuraavaksi alkoi rakennemuutoksen taantuman, saneeraavien työmarkkinoiden ja valikoivan työvoimapolitiikan jakso. Voidaan puhua lähijöiden sukupolvesta. Jakso ajoittuu
1970 luvun puolesta välistä 1980-luvulle ja tuolloin työmarkkinoille tulleet ovat nyt 30-40 -vuotiaita. Tyypillistä on työn
merkityksen korostuminen elintason kohottajana ja vapaaaikaan suuntautuvan toiminnan tukena. Työn sisältöön ja
laatuun on alettu kiinnittaa huontiota. Sen on entistä enempi
tuettava itsensä kehittämistä ja elämälle annettuja sisältöarvoja. Voidaan puhua alkavasta jalkiteollisesta sukupolvesta,
joka on siirtymässä pois tuotantohihnojen ääreltä. Viimeisenä tulee palkkatyoyhteiskunnan kypsymisen, kansainvälistyvien työmarkkinoiden ja joustavan työvoimapolitiikan jakso

1980-luvun lopulta alkaen. Voidaan puhua jälkiteollisen
yhteiskunnan sukupolvesta, joka näkee työnteon vain yhtenä
osa-alueena elämänprosessissaan. Työn on oltava haasteellista, vaihtelevaa, hyvin palkattua, ei paikalleen sidottua,
jossa saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Työn halutaan
olevan siistiä, melutonta ja mieluummin niin ajoittuvaa, ettei
vapaa-ajan vietto kärsi. Tämän vaiheen aikana työmarkkinoille tulleet ovat nyt alle 30-vuotiaita. Voidaan kait todeta,
että tänä päivänä nuoret eivät ole juurtuneet työhön niin

kuin vanhemmat sukupolvet. He ovat koulutetumpia ja sen
myötä kehityskykyisempiä työpaikoilla kuin vanhemmat
sukupolvet.
Halusin tuoda esiin eri yhteiskunnalliset jaksot, koska sukupolvet ovat tulleet eri aikoina työelämään ja oppineet eri
tavalla kokemaan työtä ja antamaan sille erilaisen merkityksen. Työttömäksi jäätäessä kokemukset ovat myös tämän
vuoksi erilaiset. Kaikkein vaikeimpana työttömyyden voidaan katsoa kohtaavan jälleenrakennuksen sukupolvea, joka

on omaksunut kovan työnteon muodot ja omillaan toimeentulemisen periaatteet. Koska he ovat jo iäkkäämpiä ja terveydelliset rasitteet saattavat painaa, on uuden työpaikan hankkiminen vaikeaa. Saneeraavat työmarkkinat ovat saattaneet
kohdata heitä. Mitä uudemmasta sukupolvesta on kysymys
sitä luonnollisempana koetaan työpaikan vaihtamiset, uuden
ammatin hankkimiset ja työttömyysjaksot aina välillä. Kouluttautuneisuus on nuorilla sukupolvilla varsin korkea, mikä
vaikuttaa työn merkityksen kokemiseen.

Mitä sitten tehdä, kun työttömäksi jääminen yllättää eri
tilanteessa olevia ihmisiä. Uusista työpaikoista saa nykyisin

tietoa varsin vaivatta. Työvoimatoimistoon voi soittaa tai
tulla käymään ja ilmittautua työnhakijaksi. l7-vuotta täyttäneet työkykyiset ja kokoaikatyötä hakevat voivat anoa työt-

tömyyspäivärahaa ollessaan työttömänä työnhakijana.
Työnhakijana voivat olla työssä olevat, lomautetut, osaaikatyöntekijät jne. aivan yhtä hyvin. Työttömyysturvan
saanti vaihtelee aina tapauksesta riippuen. Työpaikoista saa

tietoa

190 406,

automaattisesta puhelinvastaajasta, numerosta

ympäri vuorokauden, sanomalehdistä ja tietenkin

suoraan työnantajalta. Oma yhteydenotto työpaikkoihin an-

taa aktiivisen kuvan työnhakijasta.

Työvoimatoimisto voi työllistämistukien avulla työllistää
nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia. Esimerkiksi
pitkäaikaistyöttömän työllistymistä tuetaan n. 6.200 mk/kk
työnantajalle. Tavoite on helpottaa pääsyä uusiin tehtäviin ja
hankkia työkokemusta.

Aikuiskoulutusta ollaan nopeaa vauhtia lisäämässä. Aikuiskoulutuksen tukimuotoja kehitetään, joten uuden ammatin
hankkiminen tulee yhä helpommaksi ja taloudellisestikin
mahdolliseksi. Työvoimatoimistosta ja aikuikoulutusosastosta ammattikoululta saa tietoa alkavista kursseista. Nykyisin voi aikuinen osallistua myös kiinteämuotoiseen ammatilliseen koulutukseen oppilaitosten linjoilla. Mikäli alan valin-

ta tuntuu vaikealta saa työvoimatoimistosta ammatinvalinnanohjausta ja tiedon saannissa auttaa työvoimatoimrston
tietopalvelu.

Työttömäksi jääminen ei tarvitse tänä päivänä merkitä lopullista menetystä, vaan apua löytyy ja auttajia on monella
taholla. Tarvitaan vain aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta
sekä ripaus rohkeutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Tasaarvon aikakautena ei puhuta enää miesten töistä ja naisten
töistä, vaan työt sopivat yhä useammin kummallekin yhtä
hyvin.

Ari Peltopakka
toimistonj ohtaj

a
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KARKT]N MUISTELOITA
Otto-I. Meurman

Jatkoa vuodesta 1990.
Karkun seurakunta alkoi

miettiä jakoa Rautaveden eripuolisiksi seurakunniksi, syntyi kiistaa
länsipuolisen osan suunnittellun kirkon paikasta
Heinoon ja Palvialan kylien välillä. Riidan ratkaisi kapteeni Ekholm

lahjoittamalla kirkolle
maa-alan sekä kirkkoa

että hautausmaata varten. Siten uusi kirkko ei
tullut "keskelle kylää",
kuten olisi pitänyt, vaan

etäiseksi kummallekin
kylälle. Kuten tunnettua
kohosi tälle lahjoitetulle
alueelle v. l9l3 jykevä
harmaagraniittinen tiilikattoinen kirkko Oiva Kallion, silloisista arkkitehdeistämme miltei kuuluisimman, suunnittelemana. - Enkelit kirkon ovella ovat taiteilija Gunnar Finnen

Otto-I. Meurman

veistämiä.

Kapteeni Ekholm ei saanut kirkkoa nähdä. Hänen silmänsä
sammuivat sitä ennen ja hän sai viimeisen leposijansa Sastamalan vanhan kirkon edustalla, länsiovea vastapäätä. Muistokivi miekkoineen on veistetty kotimaisesta vuolukivestä.
Vapaussodan melskeissä

koki Kosken kartano kohtalonsa.

Punaiset olivat vallanneetja raiskanneet kirkon. Kun heidän
oli paettava Valkoisen armeijan edestä, sytyttivät he Kosken

päärakennuksen kaikkine kallisarvoisine sisustuksineen palamaan. Siellä oli silloin Ad6le Ekholm sisarensa kenraalitar
Enckellin kanssa. Molemmat vanhukset saivat l5 minuuttia
aikaa kerätä laukkuihinsa välttämätöntä tavaraa. Sitten
heidät istutettiin korkeapyöräiseen kääsiin ja ajettiin Ekholmien tilaan kuuluvaan Aijäriin. Kuten edeltä jo näkyi, Ad6le
Ekholm ei jaksanut tätä kolausta kestää. Hänen elämänlankansa katkesi samana vuonna.

Kirkko saatiin siistittyä, säretyt kattokruunut Taidon pajassa
Helsingissä korjatuiksi, ja Äitini lahloitti sinne kuvanveistäjä
Johan Friedlin puusta veistämän krusifiksin sekä alttarivaatteet.

Kosken rouva oli leskenä myynyt Rumelin apteekkari Nyman-Lähdekivelle ja kartanon tultua poltetuksi tilat Härkönen-nimiselle maanviljelijälle, jolta tila joutui Kalle Rouhulle. Kun tämä teki konkurssin, osti apteekkari Nyman-Lähdekivi Kosken, mutta kun hän ei saanut pitää peltoja, osti ne

niitä viljellyt maanviljelijä Osara, jonka perikunnalle ne
sitten jäivät. Kartanorakennuksen palstalle rakennutti Nyman-Lähdekivi uuden puisen rakennuksen. Häneltä tämä
palsta rakennuksineen on sittemmin siirtynyt hänen vävylleen lääkäri-professori Yrjö K. Suomiselle. Äijäri joutui
Karkun Evankelisen Kansanopiston perustaja pastori Kurvisen pojalle.

Eno Alfons Ekholm oli huumoriin taipuva mies. Hän oli,
kuten upseeriemme piti, palvellut tietyn ajan Pietarissa,

mistä hänelle oli jäänyt muistoja. Niita han sovitti Karkkuun
mm. kutsumalla Koskelta Palvialaan vievää tietä "Newski
Prospektiksi". Hoikan harju tien Riippilän puolisella sivulla
sai häneltå nimen "llimalaija". Siellä asui kesää eräinä
vuosina kapteeni Mörtengren perheineen, ehkäpä tuttuja
Ekholmeille. Hieman siitä Palvialaan päin oli samoin tien
vasemmalla puolella tavallisen torpan-näköinen rakennus,
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jossa asui eräs vaatturi. Niinpä se sai nimekseen "SaxenSyringen".
Jatkettaessa kirkolta eteenpäin, kääntyi siitä rautatien yli
Riippilän järven eteläpäitse tie Järventaan kartanoon. Sen
oli vanhemmiltaan perinyt tohtori Hjalmar Hielt. Hän oli
opettajana Vaasan ruotsalaisessa lyseossa, mutta hän oli
suuri luonnonystävä, joka oli latinaksi julkaissut 5-osaisen
Conspectus florae fennicae, missä kaikkien Suomen kasvien
sijainnit ja ominaisuudet oli selitetty. Hän oli myynyt Järventauksen, jonka meidän aikanamme omisti Eenokki Hannu,
Heinoosta kotoisin, ja pidättänyt itselleen kauniin Riippilään pohjoista kohti ulottuvan niemen, jolle hän antoi nimeksi "Linnais". Sinne Linnaisiin hän v. 190 I rakennutti
itselleen tornillisen huvilan kesäasunnokseen, ja sinne hän
istutteli monenlaisia puita ja kasveja mm. Pirkkalan koivun,
Betula bircalensis. Setä Hjelt oli roteva valkopartainen maailmanmaineen savuttanut, mitä herttaisin mies, professori-

tyyppi. Hänen puolisonsa, äitini erittäin läheinen ystävä,
Hedvig oli niinikään herttainen ja suloinen Saima Rannikko.
hänen kuoltuaan (oman käden kautta?), Lagus-sukuinen.
Heillä oli poika Ingmar, josta aikanaan tuli Linnaisten
isäntä. Ingmar kuoli 75-vuotiaana huhtikuussa 1984. Hän oli
puhelininsinööri Helsingissä, asui Kauniaisten kauppalassa
ja oli naimisissa Cantulla Ferrettin kanssa. Heillä on kaksi
poikaa, dipl.ins. Silvio ja fil.maist. Nino sekä tytär Cara,
kaikki sukunsa miellyttäviä jäseniä.
Paitsi Gunnar-poikaansa oli Hjalmar Hjeltillä kaksi tytärtä.
Edit, joka meni naimisiin ruotsinmaalaisen pastori Larssonin
kanssa ja siirtyi Ruotsiin, sekä Ester. josta tuli Abo Akademin dosentti ja psykotekniikan uranuurtaja Suomessa. Loppuikänsä hän eli kesät talvet Linnaisten kylmässä ullakkohuoneessa sudennahkatohvelit jalassa. Hän kirjoitti suomeksi ja sävelsi runon Marsalkka Mannerheimille. Hänestä on,
juttu, joka kuvaa, miten naisen asema vielä ennen Talvisotaa

oli meillä syrjittynä. Hän oli Dragsfjardin kansanopistossa
opettajana, kun sinne tuli kaksi nuorta miestä. Rehtori
suoritti esittelyn: Fröken Hjelt och magistrarna se ja se.
"Maisterien" mentyä Ester sanoi rehtorille: olisit sinä voinut
suorittaa esittelyn vähän oikeammin. Tähän rehtori vastasi:
niin kyllä, eivät ne nuoret miehet vielä olleet maistereita,
vaan ylioppilaita!

Punaisten karavaanien peräytyessä Karkusta v. 1918. äitini
oli juuri palaamassa Linnaisista. Ylpeilevät punikit silloin
kai veivät mukanaan Koljaan isäntä kanttori Aunion, jonka
he murhasivat.
Palattakoon Palvialaan päin:

Tullun kartanon omisti Ruotsin alamainen "patruuna" Eskil
Gyllenberg. Hän oli aikaisemmin ollut tilanhoitajana Iitin
Kausalassa Perheniemen kartanossa. Hänen puolisonsa
Emmy oli omaa sukua Nordström. He eivät asuneet Tullun
päärakennuksessa, jossa Karkkuun tullessamme asui edellä
jo mainittu lääninsihteeri Lagermarck. Gyllenbergien asuinrakennus oli pienehkö punaiseksi valkoisin ikkunavuorin
maalattu puutalo, jonka takana oli jokseenkin samanlainen,
missä Gyllenbergin kälyt olivat asukkaina. Myytyään myöhemmin Tullun eräälle Pätiälälle Gyllenbergit muuttivat
edellä kerrottuun "saxen-Syringeniin", jonka he laajensivat
kaksikerroksiseksi liittäen siihen myös lasivilpolat. Sitä he
kutsuivat "Balderstorpiksi".

oli kolme poikaa, meidän koulunaikaiset
karkkulais-toverimme. Vanhin Jarl, kävi Hernösandin sahateollisuuskoulun, meni naimisiin Hilma-nimisen suomalaistytön kanssa ja tuli sairaalan talouspäälliköksi Porvooseen.
Gyllenbergeillä

Hän oli innostunut kananhoitoon. Toinen pojista, Ane, kävi
Turussa kauppaopiston, avioitui pankinkamreeri F.W. Säfströmin tyttären Signen kanssa ja tuli apulaisjohtajaksi Tom
Sahlberg Oy:n pankkiiriliikkeeseen Helsinkiin, mutta perusti
sitten oman kommandiittiyhtiön, tuli rikkaaksi pankkiiriksi
ja rakennutti itselleen Kuusisaaren länsikärkeen loitoasunnon, joka hänen kuolemansa jälkeen on muutettu hänen
keräämiään taideteoksia sisältäväksi taidemuseoksi. Siellä
on mm. lukuisia Helene Sjerfbeckin maaiauksia. Anesta tuli
vapaamuurari, heidän ehkä korkein johtajansa täällä. Niille
hän kustansi huoneistot ja painatti kirjan vapaamuurariliikkeestä Suomessa.

Kolmas Gyllenbergin veljeksistä, Börje, suoritti samat opinnot, kuin Ane, ja perusti Helsinkiin urheiluvälineliikkeen.
Hänestäkin tuli vapaamuurari. Eskil Gyllenberg, harvinaisen
pienikokoinen mies. Hänen pienikokoisuudestaan on hauska
juttu: hän oli Tampereella ostoksilla osunut erääseen kauppaan yht'aikaisesti erittäin pitkän metsänhoitaja Degenerin
kanssa. Myyjätär alkoi katseellaan mittailla näitä herroja
kiireestä kantapäähän. Silloin Gyllenberg sanoi: "Se fröken:
ett upp och että i minne". Seurauksena ankara naurunpurskahdus. Myyjätär pakeni verhon taa, ja sieltä kuului väittelyä: "Gå du, inte jag". Lopulta Gyllenberg ehdotti Degenerille, että he vuorottelisivat: toinen menisi ulos siksi aikaa, kun
toinen suorittaisi ostoksensa. Niin tehtiinkin.

Tulluun kuului yhteisviljelyksessä sen kanssa Luuki, jonka
talouskeskus sijaitsi nykyisen Emäntäkoulun kasvihuoneiden rannanpuolisella sivulla metsäisellä kalliolla, sekä Ikonen-niminen tila, jonka rakennusryhmän paikalle oli jo tullut
Aluskylän kansakoulu. Sen johtajaksi v. 1904 nimitettiin
Ahlaisista opettaja Vihtori Virtaranta. Hän oli todellista

ja isänmaallista mieltä levittävä, hienoluonteinen kulttuurihenkinen mies, syntynyt v. 1879, kuoli v.
1959. Hän oli avioitunut seminaarikumppaninsa, käsityönopettaja Siirin kanssa,joka oli syntynyt Ruovedellä, v. 1881,
ja saavutti kuollessaan v. 1983 melkein 102-vuoden iän. Hän
asui Virtarantojen itselleen rakennuttamassa omakotitalossa
koulurakennuksen tienoilta Rautaveden rantaan vievän tien
vasemmalla puolella. Heidän poikansa professori Pertti Virsiunauksellista

taranta tunnetaan kuuluisana suomenkielen ia sen murteiden
sekä sukulaiskielten etevänä tutkijana. - Ikosen tilaan kuului
,ainakin puolet "lkossaaresta".
Kansakoulua vastapäätä rakensi poliisikonstaapeli Hinkkala
itselleen ensin yhden, ja sen myytyään toisen asuinrakennuksen. Niistä Palvialaan mentäessä oli tien oikealla puolella

Paukkion rakennus ja seuraavina Lagermarckin kuskin,
Juhon, omakotitalo, sekä "Kauniston Miinan" pieni vaatimaton mökki. Vasemmalla puolella oli korkealla mäellään
kansakoulujen tarkastaja Reinin suurehko rakennus. Reinin
puoliso kuului Forsman (Koskimies)-sukuun, ja. siellä asui
vanhuudenpäivinään l.äly, Hildur Koskimies, Äitini hyva
tuttu. Perheittemme välillä ei tietääkseni ollut kiinteätä
kanssakäyntiä.

Pari kivenheittoa Reiniltä Palvialaan päin oli tien oikealla
puolella Tuomiston suuri kartanorakennus. Se lienee ollut
aikoinaan erään Lagerbladin omistuksessa, mutta oli joutunut talonpoikaiskäsiin. Kesiä siellä asui vanhaan sotaväkeemme kuulunut kenraali Melan sairaaloisen puolisonsa
kanssa. Olivat lapsettomia, molemmat vanhoja. Kenraalilla
mahtavat pitkät poskiparrat. He viettivät aikaansa siten, että
rouva leikkasi muotilehdistä naisten pukuja, edestäja takaa
ja liimasi ne reunoiltaan yhteen, minkä jälkeen ne pujotettiin

terävdksi vuoltuun neliön muotoisella puujalustalla seisovaan päreeseen, jonka kenraali oli tehnyt.
Tuomistolta lähtien oli Palvialassa tien vasemmalla puolella
suutari Viinikaisen lankunpätkistä muuraama asunto ja seuraavana ylhäällä harjulla Akseli Gallön-Kallelan äidin tonttimaa, missä hän viljeli hyviä Jaatsin omenia, joille veljeni
Olavi Suomen Hedelmäpuita koskevassa teoksessaan antoi

nimen "Gallönin omena". Gallönin naapurina ylhäällä oli
postitalo, postimestarina Oskari Hartelin, ja sitten pieni

asemamies Mäen tupa sekä edelleen kraatari Lehtisen talo
nykyisen säästöpankintalon kohdalla. Sen jälkeen seurasivat
Laurilan maatilan rakennukset rautatieasemalta tulevan tien
päätteenä.

Maantien oikealla puolella Tuomistonmäen alapuolella oli
Karkun höyrysahalta tulevan tien varrella sahan henkilöstön
asuntoja sekä nykyisen paperikaupan paikalla Mäkisen kahvilaja ruokakauppa,jossa itse rouva Mäkinen takahuoneen
suuressa leivinuunissa leipoi maailman ihanimpia "höttösiä",
reikähiivaleipiä, jonka veroisia sen paremmin Otto kuin
Essikään koskaan sen koomin ole saaneet, mutta, josta he

aina puhuvat

ja voivat vielä

tuntea tuoksun

nenässään!

Mäkisen kaupan portailla istui usein mustalaislapsia suurla
lenkkimakkarapalasta syöden. Sitä "onnea" ei Sorjan lapsenlapsille sallittu!l - Vähän kauempana ja alempana maantiestä oli asioitsija Hermanni Katajiston talo. Tien vierellä
seurasi kauppias Vainion rakennus, johon omistajaksi myöhemmin tuli kauppias A.J. Orma. Sitä seuraavaan notkoon
rakensi sitten nimismies Kalkas, jonka rouva oli apteekkari'
tiilistä tehdyn rapatun talon. Hän muutti puolisoineen Karkusta Mänttään. Heiltä maa vähän kohosi ja siellä oli tien
vierellä punaiseksi maalattu talopari, jossa leipuriliikettä piti
eräs Virtanen.

Näin oli tultu asematien kulmaan.

-

Pistäydyttäköön siis

hieman Karkun asemalla. - Ilmeisesti siellä oli aivan alusta
alkaen ollut ensimmäisenä asemapäällikkönä Alaksander.
"Shassha" Strömberg, puolisonaan Anni Snellman Pohjan-

maalta. Tämä perhe oli suomenkielinen. Strömberg piti
meitä Huidalla asuvia päivän tapahtumisista tietoisena.
Niinpä hän heti kesäkuun 16. päivänä 1904 soitti vamhemmilleni, vasta pari kuukautta aikaisemmin Karkkuun muuttaneille, ilosanoman, että Bobrikoff oli ammuttu. Se hänen
piti pian peruuttaa, mutta kuolihan Bobrikoff sitten kuitenkin. Kerran hän myös varoitti meitä odotettavissa olevasta
kotitarkastuksesta, joka aiheutti kiireellisen "Vapaiden Sanojen" ym. kielletyn kirjallisuuden viemisen kätköön johonkin metsälatoon. Kotitarkastusta ei kuitenkaan tullut.
Karkun asemalta Mouhijärvelle päin mentäessä oli Palvialassa tienristeyksessä oikealla Harsu-niminen maatila, jonka

omistaja v. 1906 nimenmuutoksessa otti nimekseen "Saaristo". Hän oli toimen mies, oli mm. mukana perustamassa

Karkkuun meiieriä. Hänen puolisonsa Tilda eli pitkälle viime
sotiemme jalkeen. Hän oli suomalaisen maatilan emännän
ihannekuva, tukevasti isänmaallinen ja kaikin puolin suuresti kunnioitettava, herttainen ihminen. Tila on hänen jälkeensäjäänyt hänen tyttäriensä vaalittavaksi, ja edelleen siellä on
säilynyt sama perinteinen kansallinen henki. Harsu kerää
vielä ympäristönsä asukkaita aikamme riitaisista oloista
sinivalkoisten väriemme vartioiksi. - Harsun tontin asematien puoliseen päähän rakennettin vuosisatamme alkukymmenellä kaksikerroksinen hirsinen liiketalo, johon kauppias
Jakovaara sijoitti myymälänsä. Muutaman vuoden päästä
Jakovaara kuitenkin rakensi itselleen rautatieaseman portinpieleen oman liiketalon, ja Harsulle rakennettu talo joutui
myöhemmin purettavaksi.
Sereniuksella talo, jonka
ja rakensi kaksikerroksiseksi. Sittemmin tuli talosta kunnan virastorakennus'
Serenius oli asioitsija. Punakapinan aikana hän lienee ollut
jonkinlaisena punaisten tuomarina, mutta tuskinpa voidaan
enempää pahaa sanoa. Kuitenkin löi hänelle kohtalonhetki,
kun valkoiset valtasivat Palvialan. Valkoisten joukossa oli
kylään tullut Pero-niminen isäntämies. Kun tämä tiellä kohtasi Sereniuksen komensi hän hänet tien reunalle ja kohotti
pistoolinsa. Serenius sanoi, ettei toki noin ilman tutkintoa
ketään saa ampua, mutta Pero kiivaudessaan ampui hänet.
Syynä oli, että punaiset olivat tappaneet Peron pojan.
Harsusta edelleen mentäessä

oli

myöhemmin osti apteekkari Bäckman

Tien oikealla oli Sereniuksen tontista seuraavana Seikkuniminen kruununtila, jossa oli kestikievarina Fabian eli
"Vapiaani" Seikku ja hänen vaimonaan Kristiina. Vapiaanilla oli poskista leuan ali ulottuva valkoinen parta. Seikut
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olivat lapsettomia, mutta he kasvattivat l4 orpolasta. Ohi-

ryhmät sekä eräitä omakotitaloja, kuten maalariveljekset

ajaja näkikin aina Seikun istuvan portaalla tällainen kasvatti
sylissään. Kun Kristiina sitten kuoli, solmi Seikku uuden

Järvisten rakennusryhmät. Sinne oikealle sivulle rakennet-

avioliiton, ja siita syntyi uutta polvea Seikkuun, myöhempänä isäntänä "Kontra" eli Konrad, autoilija. Seikkuun loppuivat Palvialan talot.
Maantien vasemmalla puolella oli asematien kohdalta lähdettäessä Laurilan taloryhmästä seuraavana ensin Poimolan
ja sitten Vehmaan talot sekä tienhaara, missä päätiestä
vasemmalle erkani tie Hornioon. Sen varrella puolisen kilometriä risteyksestä oli Tillon ja Passin maatilojen rakennus-

tiin

sekä työväentalo että rukoushuone,

ja vähän etäämpänä

oli Rulamolla, Venäjältä vallankumousta paenneelle Rumjantscheff tuli Suomeen yhdessä laulajatar Anni Walleniukjoka oli opettanut hänet muotinukkien tekijäksi.
Anni Wallenius oli ollut laulajatar, mutta hän oli menettänyt

sen kanssa,

äänensä. Hänestä tuli Äidin hyvä ystävä.

Otto-L Meurman
Jatkuu Sastamalan Joulussa

1991.
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Kaukola^ssa

tavataan
Kaukalaan, Kaukolaan,
H iukkasaaren tuttuun tunnelmaan.

Ei rantaan jäädä voi
nyt, kun kesä on ja harmonikka soi.
Ken tietää, mitä kuuluu
nyt saaren uumeniin,
on kalmistoiden kaivuu
tie vanhaan kulttuuriin.
Katsellaan, kuunnell aan,
Kaukolassa tavataan.
Unissaan hiljaa vaan
sersoo vanhat myllyt paikoillaan.

Ei muistot kuolla voi,
vanha myllytonttu niissä tarinoi.
On luonut parran huurteen
kai tomu jauhojen,
ja usko päivään uuteen
on valtikkana sen.
Katse II aan, kuunnell aan,

Kaukolassa tavataan.

Kaukolaan, Kaukolaan
olet tervetullut milloin vaan.
On luonnonrauha sen
I ääke ras ittunee n ih missyd äme n.
Tääll' k au neutt a riitt ää
myös järvimaisemaan,

kiittää
Kaukotain.
Katsellaan, kuunnellaan,

saa onneansa
ken syntyi

Kaukolassa tavataan.
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Entisaikoj en eräretkeilystä
kotiseudullamme
Luonnossa liikkuminen luonnon ehdoin kiinnostaa nykyään
kasvavaa joukkoa. Nykyisen helpon ja mukavan elämisen

vastapainoksi ollaan etsimässä haasteita ja ponnistuksia
myös luonnosta, jota toisaalta halutaan myös oppia lähemmin tuntemaan, olemmehan melkoisesti luonnosta vieraantuneet. Lisääntynyt eräretkeilyn harrastus antaa tähän oivan

mahdollisuuden.
Eräretkeilystä puhuttaessa eittämättä ensiksi mieleen tulevat
kaukovaellukset Lapissa ja jossain vieläkin kauempana. Nämä toki ovat nykyisin erävaellusten suosituimmat kohteet.
Merta edemmäksi ei toki tarvitse lähteä kalaan, sillä oma
kotiseutummekin tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet retkeilyyn, kalasteluun ja jopa metsästykseen, luonnossa liikkumiseen ylipäätään. Kotiseutua ympäristöineen tarkastellessasi
huomaat esimerkiksi kartan avulla. että aivan lähituntumassa on melkoisia salomaita samoilla. Pääjärven ja Ritajärven
alue lähimpänä, hieman pohjoisemmaksi mentäessä Mouhijärven ja Suodenniemen pohjoisosat ja Hämeenkangas muodostavat kiehtovan vaellusalueen, samoin Aurajärven pohjoispuolen erämaat, puhumattakaan Viljakkalan ja Kurun
mahtavista metsämaista. Voit myös retkesi suunnata Sastamalan seuduilta luoteeseen Hämeen- ja Pohjankankaiden
länsipuolitse aina rannikolle asti. Tällöin ponnistelet samoja
jalanjälk11ä, joita muinainen Karkun mies eräkäynneillään jo
astui.
Kehityksen myötä erävarusteet ja muonat ovat kovasti muut-

tuneet

ja tehneet vaeltelun turvalliseksi ja meiko helpoksi.

Seuraavassa koetan hieman paneutua varusteisiin, joita Sas-

tamalan mies eräretkillään käytti. Entisillä erämiehillä oli
vankat syyt retkeilyynsä: toimeentulo. Metsästystä ja kalastusta harjoitettiin joko päätoimisesti tai sivutoimisesti maanviljelyksen ohella. Tällöin eritoten syksy ja talvi muodostivat
eräkäynnin sesongin. Toimeentulon parantamisen ohella us-

kon, että luonnossa liikkuminen sinänsä oli

jo

tuolloin

sangen mieluisaa.

Kesällä

liikuttiin

etupäässä jalkaisin. Tarvikkeet kannettiin

puuririuista laaditulla telineellä, nykyisen rinkan edeltajalla.
Tämän korvasi myöhemmin tuohikontti tai tuppeen nyljetystä nahasta valmistettu reppu. Tuntematon ei myöskään ollut
Seitsemästä Veljeksestä tuttu haarapussi. Kantamus sisälsi

Fabian Riipinen oli viimeinen joka merkittävästi hankki
elantonsa metsästyksestä ja toimi herrojen oppaana met-

sästysretkillä.

tarvikkeiden lisäksi luonnollisesti evästä. Tärkein ruoka retkillä oli kuivattu lampaanliha ja kuivattu kala, jotka myöhemmin korvautuivat voimakkaasti suolatuilla lihalla ja
kalalla. Talkkunajauhot ja ruispuuron ainekset olivat yleensä
myös matkassa. Kaura- tai ohrajauhoista paistettiin loisteella

kuuman kiven päällä kakkoja, jotka kuivattu ruisleipä lopulta syrjäytti. Juomana oli yleisesti vesi, jota kuluikin suolauksen yleistyttyä säilönnässä erittäin runsaasti. Veden ohella
käytettiin jonkin verran kaljaa tai piimää.

Talvisilla iotoksilla kulkuvälineinä olivat sukset. Ne olivat
puiset, aluksi tasalevyiset, myöhemmin saivat nykyisen puusuksen muodon leveämpine kärkiosineen ja päläksineen siteen kiinnittämistä varten. Sauvoja oli yksi. Sompa oli tehty
puukiekosta tai vitsaksesta. Vähitellen yleistyi kahden sauvan käyttö myös eränkäynnissä. Metsämiesten taidoista ja
pyyntivälineiden, erilaisten ansojen ja jousten, tehosta kertoo
mm. se, että jo keskiajalla Satakunnasta ja Hämeestä oli
majava ja soopeli pyydetty sukupuuttoon. Eräretkeilyllä on
kansallemme ollut suuri taloudellinen merkitys, joka riistan
vähetessä ja maatalouden kehittyessä vähitellen menetti toimeentuloa vahvistavan merkityksensä. Asutus kuitenkin levisi erämiesten pyyntireittien viitoittamille paikoille, joille
vähitellen syntyi kyliä.

Kylien kiinteytyessä niiden välille syntyi tieverkosto ja maatalous alkoi tuottaa "teurasriistaa" omasta takaa. Metsäteollisuuden myötä vesireitit saivat uuden merkityksen. Samalla
syntyi uusi "eränkävijä" jätkä, lentojätkä. Kehityksen myötä
eräretkeily ei enää ollut välttämättömyys. Siitä on tullut
harrastus.

Saaliille viritettyjä loukkuansoja.

Matti Hala
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Impolan
poppoon
jalanjäljillä
Vas. vepsäläinen invalidi, autonkuljettaja Vihtori Junnas

ja Aarne Mustanoja.

Sateisena heinäkuun aamuna suuntasimme matkamme Tam-

ja

sielta edelleen Leningradiin. Täältä jatkoimme
matkaa junalla Petroskoihin. Aamulla saapuessamme sää oli
sumuisen harmaa. Turistibussi vei meidät Pohjola hotelliin,
minne sitten majoituimme. Silloin 49 vuotta sitten tulimme
kaupunkiin erämaitten kautta, silloinkin oli aamu, sumua ja
harmautta. Mainittavia taisteluita ei silloin ollut, pääsimme
tulemaan asemalle melko rauhassa. Asema oli nyt eri paikassa, noin kilometri oli väliä. Tämä uusi asema oli suuri ja
komea vanhan aseman rinnalla. Silloin lähdimme katselemaan kaupunkia valloittajan silmin, ihmettelimme puusta
tehtyjä jalkakäytäviä ja kuraisia katuja. Pohjola hotelli paloi
ja kylmänä aamuna oli mukava lämmitellä tulen loisteessa.
Sitten jatkoimme kaupungin kiertelyä ja huomiomme kiintyi
mahtavaan Otto-Ville Kuusisen palatsiin. Kiertelimme sitä
ihmetellen sen mahtavaa loistoa. Lähellä oli suuri urheilukenttä. Luulimme, että siellä vasta oli komeat paikat, mutta
se olikin vain silmänlumetta. Vanerilevyja oli maalattu marpereelle

mo rik uvioiseksi.

Nyt kaupunki oli siisti, kauniit puistot ja asfaltti kadut.
Vanhoja puutaloja näkyi hyvin vähän, talot olivat kerrostaloja. Silloin me majoituimme Onenkan tehtaiden läheisyydessä oleviin puukasarmeihin. Siinä lähellä oli myös mahtava puukirkko, joka oli suljettu suurilla oven eteen lyödyillä
lankuilla. Kävimme nyt samassa kirkossa, se oli mahtavan

ja oli loistavat lasimaalaukset.
Mennessämme sinne olivat kirkonmenot parhaillaan käynnissä, ihmisiä oli kirkko täynnä. Silloin ennen, palattuamme
upea, siellä kiilteli kulta

kasarmeille, alkoivat voiton juhlat. Tuotiin vodkatehtaalta
200 litran tammitynnyri vodkaa ja toinen kaljaa. Näin
juhlatarjoilu oli valmiina. Juhlien kestettyä 3 päivää oli
Impolan Poppoo valmis uusiin taisteluihin ja niitä kylla riitti.
Lähdimme silloin marssimaan kohti Solomanninkylää, missä nyt on suuret määrät kasvihuoneita ja kerrostaloja. Matka
jatkui kohti Suojua, missä Suojujoki virtaa mahtavana ky-

menä. Suojunkylä oli edelleen sama harmaa, ei näyttänyt
mitään uutta olevan. Tie, jota pitkin kuljimme, oli kohtalainen "pikitie" ja kohta oli edessä Suunu. Suunusta tiemme
silloin kääntyi oikealle Sunkun niemimaalle, missä Impolan
Poppoolla oli raskaat tappiot. Me koukkasimme jälleen tälle
samalle tielle Mundjärvelle, missä oli kuuluisa terveyslähde.
Lähteen vieressä oli Aleksanteri II muistokappeli, hän kun
oli poikennut lähteelle. Nykyään siellä on myös suuri terveyskylpylä.
Matka jatkui kohti Lismaa, missä Impolan Poppoo oli
mukana suistamassa onnistuneesti panssarijunaa kiskoilta.
Me taas jatkoimme kohti Riihiselkää, mistä käännyimme
jälleen oikealle kohti Käppäselkää. Riihiselässä meillä aikoinaan oli tilaisuus olla mukana vanhan kansan hautajaisissa.
Vanha Tarikka, vanha mies, oli kuollut. Ruumis laitettiin
laudalle aittaan. Tänne saapuivat itkijänaiset ja arkuntekijät.
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Arkku tehtiin ja ruumis vietiin itkijänaisten ja kyläläisten

oli suuria kuusia kasvava
kumpu. Vanha sotatiemme erkani tästä tiestä, mitä nyt
saattamana karsikkoon, mikä

kuljimme, palaten takaisin sille lähellä Karhumäkeä. Silloin
kiersimme Käppäselän, Sunkun ja monien kylien kautta
Mäntyselkään. Nyt me jatkoimme matkaa kohti Koikaria,

missä tiemme yhtyi Kuolismaan tielle, joka on Suojärven ja

Karhumäen välinen valtatie. Tämä tie on nyt uusi leveä

valtatie, joka menee ohi Karhumäen, Poventsaan asti Stalinin kanavalle. Ajettuamme tätä uutta tietä tuli Kumsjoki
vastaan. Tästä alkoi jälleen Impolan Poppoon sotatie. Tuli
tuttuja taistelupaikkoja, kovien taistelujen näyttämöjä. Tulimme kaupunkiin, jossa tällä kertaa ajoimme korkealla
mäellä olevan urheiluopiston pihaan. Sieltä näkyi koko
kaupunki. Sieltä näimme hyvin sen vuoren, johon suomalaiset louhivat kenttäsairaalan vuoren sisään. Kysyin oppaalta,
mitä siellä tällä kertaa on, mutta hän ei vastannut kysymykseeni. Ajoimme toiselle näköalapaikalle, josta näkyi hyvin
Karhumäen asema, saha ja satama. Asema oli sama vanha
harmaa rakennus kuin silloinkin. Karhumäessä oli sentään
uusi hotelli ja siellä täällä näkyi uusia kerrostaloja. mutta
yleiskuva oli vanha ja harmaa.

Impolan Poppoon sotatie päättyi Karhumäkeen. Sieltä
mentiin Käppäselkään, josta osa meni Paataneeseen, osa
Stalinin kanavalle koviin taisteluihin. Nyt me jatkoimme
matkaa läpi Lumpusin ja Pintusin kohti Stalinin kanavaa.
Pintusi oli vanha ja rähjäinen, mutta kanavassa kulki suuri
laiva. Kävimme myös Kizin kirkkosaarella katselemassa
vanhaa karjalaista kirkko- ja rakennuskulttuuria. Siellä voi
vain ihmetellä vanhojen kirkonrakentaj amestareiden taitoj a.
Siellä oli myös vanha tuulimylly, jossa Aarne Mustanoja

monen tyrvääläisen sota-aikana kulkema, myös nykyrnen
Vammalalainen Yrjö Peltonen on siellä monet kovat koke-

nut. Kuljimme tätä tietä noin 85 kilometriä,

mahtavan

Äänisen silloin tällöin näkyessä tielle. Paluumatkalla pysähdyimme syömään Vihtorin matkaeväitä ja ihastelemaan kauniita maisemia. "Lyö aallot Äänisen aavan," ja ne kertaavat
vuosisataista lauluaan vanhoille Vepsäläiskylille ja niiden
asukkaille.

Valto Saunanoja

Valto Saunanoja Kizin kesäkirkossa ikonistaasin
edessä.

jauhoi sota-aikana rukiita vesivellin aineksiksi.

Teimme
myös retken vanhalle Vepsäläisalueelle Sotjärvelle. Kun läh-

dimme tälle Itä-Karjalan matkalle, oli Aarne Mustanojan
haaveena vielä kerran nähdä vanhaa Vepsää. Meillä oli
kyytimiehenä Solomannissa asuva Vihtori Junna. Aarne
Mustanoja kertoi allekirjoittaneelle ja Erkki Petmannille
elämästä sota-ajan vepsäläiskylässä. Me muut olimme ensi
kertaa vepsäläiskylässä, mutta Aarne ennenolleena opasti.
Se oli hyvin vanhaa asutusta, mistä kertoi vanha mahtava
rauniokirkko Sotjärvellä. Ajamamme Äänisenrantatie oli

saarella. Kirkko

Kesäkirkko
rautanauloja.

on tehty

ilman

öAteAö^ta^ö^ö^ö^
Aika muuttuu, huokailen.
Ennenvanhaan. muistan sen,
lossi saattoi milloin vain
yli salmen polskuttain.
Tänään se kuin ootellaan.
Kohta hauskaa seuraa saan;
tyttö peilaa pintaan veen,
hymyilee kai itselleen.

Kutalan lossilla
Lie ollut pelkkää se sattumaa,
kun tieni kohden vei Kutalaa;
näin Karkun kauneimmat taipaleet,
ja Satakunnan kuulut veet.
Mutt' Iossivahdin kun kohtasin,
hän sanoi silmin niin unisin:
Kas aikataulut ne tässä ois,
mä lähden juomaan kahvit pois.

Me vasta huomaamme kumpikin,
kun lossi kulkee jo takaisin.
On turha jäädä kai oottamaan
t aas I ähtö hetkee n seu r aav aan.
Lie romantiikkaa, mi tajun vei,
kun maihin huomattu jäädä ei.
Nyt mitä lossilla tapahtuu,
sen yksin tietää taivaan kuu.
Kesäyö niin lämmin on,

tyttö kaunis, moitteeton.
Kutalaan siis luokseen jäin
tulev

ais u us mie Ie s s äin.

ree n tans se ihin
piti mennä kummankin,
mutta Amor vallaton
puuttui kulkuun kohtalon.

EII iv

uo

UIIa Ylinen
59

,,:,i*,i

Tehtaan väkeä. Vasemmalla knalli päässä ja keppi kädessä konttoristi Mattson, hänestä oikealla eturivissä Kallio, Hilja
Tallgren, Vilhelmiina Salonen (nyk. Andelin), Hilja Vuori, Tilda Peltonen, Fanni Jussila, Fanni Helin, Fanni Tero, Heljä
Pinomäki, kaksi seuraavaa tuntemattomia, Tilda Samsten. Toinen rivi vasemmalta: Aino Torsti, Fanni Helin, Olga
Lehtinen, Pauliina Saarinen. Äärimmäisenä oikealla seisomassa: Toisen vuoron mestari Koski, hänen vieressään toisen
vuoron mestari Nuutila. Seisomassa erillään muita ylempänä oikealla, ulkotyöväen mestari Kouhi. Keskellä kuvaa,
ylhäältä toisessa rivissä oleva viiksiniekka on Lamminen. Mattsonista ensimmäinen mies oikealla on sorvaaja Jussi
Jokinen, hänestä seuraava oikealle Kalle Selin. Loput ovat tuntemattomia.

Kiuralan Yaneritehdas
Isäni oli sahateknikko. Hän muutti juurilleen Vammalaan
l950luvun alussa Fennia Faneri Oy:n palvelukseen. Jostakin
hän kuuli Kiuralassa toimineesta vaneritehtaasta. Edelleen
hän kyseli tuntemiltaan paikkakuntalaisilta ja paikkakin
löytyi. Kävin hänen kanssaan tutkimassa Kiuralan rantoja,
ja totesimme sopivia kivikasoja Hulttisten vuolteen eteläpuolella. Edelleen hän kertoi havainnoistaan ja kuulluista puheista Pirkka-Hämeen Puumiesten ja Tyrvään KotiseutuYhdistyksen jäsenille. Muistan, että jossakin vaiheessa oli
joku muu vaneritehdas jo nimetty Suomen ensimmäiseksi.
Tauno Tiusanen tutki asiaa edellä mainittujen yhdistysten
toimeksiannosta ja totesi aikaisemman tiedon vääräksi. Esitykseni perustuu muilta osin Tauno Tiusasen julkaisuun
(Tyrvään Seudun Museo- ja Kotiseutuyhdistyksen julkaisuja

xxxvrrr).
Historiaa

Huonekaluja valmistettaessa haluttiin tehdä runko halvasta
ja päällystää se kalliimmalla, mutta ohuella puukerroksella. Lienee myöskin ollut tarkoitus saada ohuesta rakenteesta kestävä ristikkäinliimauksella. Höylääminen ja
sahaaminen eivät taloudellisesti tuottaneet haluttua tulosta.
Vasta sorvaaminen kehitti vanerituotannon teolliseksi Yhdysvalloissa vuonna 1875. Tehdas valmisti vanerista tuolin
istuimia. Tallinnalainen teollisuusmies näki näitä tuoleja
kaupan ikkunassa ja perusti Viroon oman vaneritehtaan
puusta

kymmenen vuotta myöhemmin. Hän osti koivua myös EteläSuomesta ja myi tuotteitaan maahamme. Kiuralan vaneritehtaan esikuva lienee löytynyt tästä virolaisesta tehtaasta.
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Wiikarin Oy
Wiikarin Oy:n johtokunnan muodostivat K Hjort, N Wesan-

derja K Helander. Yhtiöjärjestys

sai vahvistuksen 21.9.1893.

Yhtiön toiminnasta on mainittu erilaisten laatikoiden, levyjen ja pakettinappuloiden valmistus. K Hjort oli ruuti- ja
dynamiittikauppias. Hän oli myös osakkaana maamme ainoassa haulitehtaassa. Pispalan haulitorni on yksi kolmesta

koko maailmassa. N Wesander oli Tampereen Pellava- ja

Rautateollisuus Oy.n palveluksessa. Hän työskenteli yhtiön
konttorissa eri tehtävissä ja myöhemmin yhtiön toimitusjohtajana ja apulaisjohtajana. K Helander oli rakennusmestari.
Hän oli johtavassa asemassa siinä yrityksessä, joka urakoitsi

Pitkänniemen mielisairaalan. Hän oli myös perustamassa
Tampereen Tapettitehdas Oy:tä.
Kauppias K Hjortilla oli kesäasunto Karkussa, mikä selittää
osan paikan valinnassa. Karkku oli ihanteellinen puun saannin kannalta. Porin-Tampereen rata oli juuri valmistumassa.
Se kulki sekä Karkun että Siuron kautta. Kokemäenjoen
vesiyhteys oli jo aiemmin olemassa. Työvoimaa oli saatavissa
huolimatta jo tapahtuneesta muuttovirrasta Tampereelle.
Osakeyhtiö osti 1893 Ala-Viikarin tilan ja samana vuonna
myös Puljuksen tilan. Vielä saman vuoden kuluessa luultavasti Helander aloitti tehdasrakennuksen urakoinnin.

Toiminta
Karkku on kuuluisa visakoivuistaan. Pääraaka-aineena käy-

tettiin kuitenkin koivua ja haapaa. Wiikarin Oy osti mm.
Mouhijärven Vestalan kylän taloilta kaiken koivu- ja haapapuun pystyyn. Tukit ajettiin Hornion kautta hevosilla tehtaalle. Osa puusta kuljetettiin yhtiön omalla laivalla hinaten.

Valmiit tuotteet vietiin Siuroon junaan lastattavaksi. Paluukuormassa tuotiin värejä, liimaa ja muita tarvikkeita. Tehtaan höyrykone tuli Saksasta. Siinä poltettiin hiiltä, jota
ympäristön maanviljelijät tuottivat. Höyrykone tuotti myös
sähkövaloa,.joka tuohon aikaan oli vielä harvinaista. Helsingissäkin aloitti kunnallinen sähkölaitos toimintansa vasta
vuonna 1909. 4 metriä pitkät tukit nostettiin hevoskierron
avulla kapearaiteista rautatietä sahalle. Sirkkelillä tukit katkaistiin 2 m:n mittaisiksi, kuorittiin ja pantiin höyrykattilaan
likoamaan vesihöyryssä. Sorveissa kuumista pölkyistä terät
leikkasivat halutun paksuista viilua, joka vedettiin pitkäksi
ja katkaistiin. Viilut asetettiin pieniin vaunuihin ristiin ja

väliin laitettiin ripoja. Vaunut työnnettiin "kanaaliin" eli
kuivaushuoneeseen. Kuivat viilut oikaistiin ja leikattiin mää-

rätyn kokoisiksi. Osa viiluista värjättiin, tai niihin tehtiin
kuivioita "trykkikoneella" painamalla tai polttamalla. Viiluja
ristiin liimaamalla saatiin 3-5 kertaista vaneria.
Tuotteet
Suurin osa vanerista lähetettiin sellaisenaan markkinoille.
Sitä kertyi 2-3 vaunulastillista päivässä. Visasta tehtiin lakattuja sikari- ja ompelulaatikoita. Samoin tehtiin karkeampia
kuljetuslaatikoita. Viilun menekin huononnuttua tehdas eri-

koistui käyttöesineiden valmistukseen. Muun muassa Saksasta tuotettiin tuolin valmistuksen asiantuntijoita. Vaneria
käytettiin tuolien istuimiin ja selkänojiin. Myös pulpetteja
valmistettiin samoinkuin sohvia. Muina tuotteina on mainittu vanerista valmistetut kiulut ja ämpärit, sekä puunapit ja
pakettinappulat.

Vaikutus seudulle
Ennen tehtaan perustamista Karkku oli täydellisesti maatalouspitäjä. Tehdas työllisti viitisenkymmentä henkeä kahdessa vuorossa. "Tuuri" oli l0-12 tuntiaja sita hoiti yksi mestari.

Ammattimiehet tulivat muualta ja heitä varten rakennettiin
asuntoja. Osa vieraspaikkakuntalaisista asui "kortteerissa"
lähitaloissa. Vakituisen työvoiman lisäksi tarvittiin runsaasti
ajomiehiä ja hiilenpolttajia, ja niinpä tilattomat ja pienviljelijät saivat tervetullutta lisäansiota. Palkkapäivinä maanvil-

Tuolin selkänoja ja istuin, jotka ovat 3-kertaista vaneria.

jelijät toivat tuotteitaan myytäväksi tehdasalueelle. Näin
syntyivät pienehköt markkinat. Joku leipoi leipää 100 kg
päivässä ja valmisti piparminttukaramellejä. Tehtaan kylkeen perustettiin kauppojakin.

Konkurssi
Alkuaikoina tehdas tuotti voittoa 4000 mk vuodessa. Osakepääomaakin nostettiin 100.000 mk:sta kolminkertaiseksi.
Tsaarinvallan sortopolitiikka sai kuitenkin länsivallat varovaisiksi ja puutavaran maailmanmarkkinahinnat kävivät
epävakaiksi. Vuonna 1898 tappio nousi jo 8000 mk:aan.
Kerrotaan myös, että laivalastillinen viilua palautettiin seuraavana vuonna Englannista pilaantuneena. Tehdas oli omistajille vain sivuharrastus, eivätkä he Tampereelta käsin tarpeeksi valvoneet toimintaa. Huhuttiin juopottelusta ja pikkuvallattomuuksista. Muuan mestari toteutti "kostean" risteilyn yhtiön laivalla ja ajoi sen karille. Tamperelaiset ammattimiehet eivät osanneet palata aina ajoissa työhönsä
kaupunkimatkoiltaan. Työpäivien menetykset lisäsivät tappiolukuja. Vuoteen 1899 liittyy vielä runsaat sateet, mikä
heikensi satoa. Kotimainen ostovoima sen myötä väheni.
Yhtiö teki konkurssin syyskuussa vuonna 1899. Tehtaalle ei
löytynyt jatkajaa. Koneet ja kattilat kerrotaan myydyn Puolaan. Rakennukset autioituivat, ränsistyivät ja purettiin.
Tänään
Tehtaan paikalla on niittymäisessä maisemassa katajapuseikon keskellä muistomerkki, joka juhlallisesti pystytetriin
kotiseutuväen ja puumiesten toimesta. Muistomerkin ympäristöstä huolellinen etsijä edelleen löytää merkkejä Suomen
ensimmäisestä vaneritehtaasta. Seudun toinenkin vaneritehdas on kovia kokenut. Ulkopuolisesta tarkkailijasta kuitenkin näyttää siltä, että vaneria tällä seudulla valmistetaan
edelleen. Lapsuuden pihapiiri Nälkälänmäessä on tallella.
Parhaimmillaan kolmessa talossa oli runsaat kolmekymmen-

tä lasta - ja meno huikeaa. Paikkakunnan ensimmäinen
jääkiekkorata tehtiin talkoilla ennenkuin luonnonjäille kukaan uskaltautui.

Wiikarin Oy:n valmistama saksalaismallinen tuoli.

Suhdanteet muuttuvat yhäti.

Markku Esko
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Marjajärvi r ennen ja nyt r
Entinen kiikkalaisten omistama Ylinen Kiikoisjärvi, eli Mar-

jajärvi oli ennen ns. heinäjärvi. Keväisin jäiden lähdettyä

järven rantamilla oli aina tulvat. Vesi nousi rantapelloille ja
teille, jopa alaville metsämaille - ei päästy aikanaan kevätkylvöille ja joskus kesätulvakin nousi pelloille, nämä huononsi

satoa. Lintujärvenä Marjajärvi

oli

myös tunnettu, siellä

asusti keväisin ja kesäisin monia kymmeniä lintulajeja. Toiset vaan levähtivät muuttomatkalla pohjoiseen pesimisaluleille. Joutsen oli ensimmäisiä muuttajia, ne laskivat jäille,
johon vesi oli noussut railoista. Ensin tuli kymmenen porukka, sitten taas lisää, joskus oli pari kolmekymmentä lintua,

joskus joukossa muutama kyhmyjoutsen. Linnut viipyivät
tavallisesti parin viikon ajan, järven sulaessa suurelta osalta.
Aamuisin ja öisin kuului kovaa keskustelua, kun joutsenet
etsivät ruokaa järven pohjamudasta. Luontokin oli jo heräämässä, löytyikin sieltä ituja ja kasvien juuria. Etelänmatkalta
palasi myös muita vesilintuja samoille vesille. Joutsenistakin
lähti ensimmäinen ryhmä, noin kymmenkunta, kovaakin
äåntelyä kuului korkealle nousseesta parvesta. Vähin erin
olivat joutsenet kadonneet, saarissa oli kirkunaa, joka kuului
varsinkin iltaisin. Monella kielellä siellä soi lemmenlaulut ja
joka mättäällä ja kivien raossa oli munia, jos minkä kokoisia. Olihan Marj ajärvi Satakunnan tunnetuimpia I i nt ujärvia.
Sorsalintukanta oli suuri, sekä rannoissa pesi lajeja, kuten

telkkä, joka tarvitsi puuhun pesäpöntön. Koska järvi oli
heinäjärvi, saariaja karikoita oli, näistä löytyi pesäpaikkoja
ja ruokaa oli monellekin perheelle, lokit ja tiirat lensivät
alituiseen. Oli muitakin pesänryöstäjiä, nokikana juoksi veden pintaa ottaen lentovauhtia, taivaanvuohi nousi rantametsästä pilviin kovalla päkätyksellä, ruskohaukka liiteli
järven yllä saalista etsien, rannoissa varpushaukka vainosi
pikkulintuja. Onkohan tämä luomakunnan lakia, toisen
kuolema, toisen leipä, päteekö rämä yhä vielä? Pikkupöllöt
viihtyivät asuntojen lähellä rantapuissa ja vartosivat jo seipään nokassa aamulypsylle ämpäreineen, tonkineen, kärryi-
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neen menijää.

Marjajärvellä oli liikettä koko kesäaika ja talvella kalamiehet pyydystivät madetta ynnä muitakin kaloja jokiuomasta,

joka laski Mouhijoesta Marjajärven ylitse Kolusjokea Kii-

koisjärveen. Keväällä ranta-asukkaat otti kevätkalaa rysällä
syvemmistä vesihaudoista vielä pitkin kesää. Kuivana
kesänä heinän kasvu esti kulkua, paitsi juovissa, joissa
ruuhella tuuppien kuljettiin - järven rannat kasvoi luhtaheinää, syvemmässä kasvoi järvikorte. Järviheinän teko alettiin

ja

kohta juhannuksen aikaan. Marjajärven heinä myytiin

"Auksioonilla", jonka toimittivat kiikkalaiset talolliset, koska

järvi oli heidän omistuksessaan. Torpparilaki teki torpista

itsenäisiä, mutta järven he jättivät itselleen, samoin metsän,
mikä ei kuulunut torpan käyttöön. Järviauksiooni oli aina
ennen juhannusta, toimitsijat oli kiikkalaisia. Tämä toimitus
aloitettiin aina Kolusjoelta aamukahdeksalta, väkeä oli aina
paljon ja matkalla tuli lisää. Kannonmettästä alettiin myymään lotteja, jotka myytiin jokiuomaa myöten. "Paakeilla"
erotettiin lotit, maarantaa oli Särkkä, .jatkettiin Listenmaa,
Hirvennokka, Kuosmaoja, Silvola. Rantaa pitkin Sillanpää,
Mouhijoki, Marjamäki, Käytyrinoja, Käytyrinnokka, Jänesniemi, Ruottilanoja ja Ruottilankorpi, Krääkkä, Vereksennokka, Kreentaalinlahti, Rantalanmaanalusta, Kolusjoensuu. Näin tuli kierrettyä järvi, joka on noin 2 km pitkä,
kappaleitten rajana oli kiintopiste järvenselälle rannasta,
näin erottuivat eri kappaleet toisistaan. Riitoja saatiin aikaan, joita mittamies joutui ratkomaan, sanotaan että "ihminen on kuin piru ihmisella". Kappaleet, jotka oli ollut
kymmeniä vuosia, oli kuin omia. Kuin toinen meni huutamaan vaikka "pirruutta", tuli kappaleelle hintaa ja välit
huononi, naapureillakin. Huutokauppa oli loppunut ja väsy62

neet koko päivän kulkeneet myyjät pääsivät lähtemään
kotimatkalle, rahapussi oli täyteen tupattu, se lohdutti ja
ostaja oli tyytyväinen kun oli tiedossa lehmänruokaa, saivar
lapset, mukulat pluttanaa ja piimää. Vikahteet oli jo tuotu
sepältäja kovasin oli plakkarissa, rantaluhta oli kiire saada
kuivumaan, se täytyi niittää aamukasen aikana pois jalvoista, kun kortteen kaato alkoi. Nämä työt saatiin mukavasti
alkuun ja heinät lattoon. Kortetta sai niittää vaikka koska se
vesiheinä kerran kuivuu. Väärävartisella niittaja teki luokoo
karheelle, toinen niittäjä perässä oman karheensa. Niin
monta kuin oli niittäjää, niin monta tuli karhetta. Karheet

jätettiin paikalleen kuoleentuun ja seuraavana päivänä nostettiin nökkösille ja illalla vedeuiin sapilailla läjjiin, joko
rantaan, tai jos keko tehtiin järvelle. Järvellä täytyi olla
tukeva kevon pohja, mestarin teko, koko sen mukaan että
kuinka paljon heiniä oli. Mestarin tekemä keko oli kananmunan muotoinen, että siitä valui vesi pois sitä myöten kun

satoi. Kevon päähän tehtiin pitkistä rukkiin oljista hattu,
näin keko säilyi hyvänä, korte kirkkaanvihreenä, niitä söi
vaikka ämmä jouluna, kuulin sanottavan. Kekoja tehtiin
hyviä ja huonoja, mutta huonossa mätäni heinät. Pohja
täytyi olla niin korkeella ettei kortekarvat päässy imemään
järvestä vettä, kun syystulva sattui. Niitä kekoja jouduttiin

joskus tuomaan ruuhilla rantaan. Talvikelillä kortekeot
usein vietiin sitä myöten, kun tilaa tuli. Korte pidettiin
ravintoarvoltaan hyvänä lypsykarjan ruokintaan. Heinää
tehtiin niin paljon kun ehdittiin jos sää oli suotuisa.

Nyt tuli 20 pv. elokuuta - lintumiesten, sorsastajien ja
sorsalintujen vuoro. Poikueet nämä jotka sama järvi oli
ruokkinut, ensin muna, järven tuotetta sekin. Täysikasvuisena sai antaa henkensä - pyssymiehet tulivat koirineen aina
Helsinkiä myöten, Lähetystöjen herroja ulkomailta. Ei Suomen kieltä osannut koiratkaan saati isännät. Tampereelta
Klingentaalin tehtaiden herrat, Vammalasta monta tuttua
nimeä. Lisäksi järven rannoilta omia yrittäjiä. Rantapirttien
miehet kilvalla ruuhia iykimässä, paatit ja ruuhet kaikki
varattu, samoin petipaikat rantatorpissa. Sorsaherrat tarvitsi
myös ruokatarpeita, kutunjuustoa, maitoa, munia, eväitä oli
myös mukana Aitolahden sorsaa sekä nestemäisiä. Vapiaani
palvelija ruokki koiria, ei parempaa palvelijaa, eikä herrojen

koirillekaan kaikki kelvannut. Vapi oli valmiina yöllä ja
päivällä ja hänen ansiostaan saatiin saalista, hän tunsi polut
koko ympäristössä. Hän oli myös oikea riistanhoitaja, hän
osasi myös riistaa suojella, pesintäaikana laittoi telkänpönt-

töjä ym.
Entiset sukupolvet ja vielä eläkeläiset muistavat hyvin minkälaista oli koyhan kansan elämä entisaikaan - sosiaalisoitunut yhteiskunta ja kehitys ovat muuttaneet elämisen mahdollisuudet, kuten kaikki tiedämme - ajanjaksot seuraavat toisiaan, onko hyvinvointia tullut liiaksi, eikö saada maataloustuotteita myydyksi siihen hintaan, ettei velkataakka suurene.
Valtio ei pysty tyhjästä maksamaan suuria sosiaalimenoja,
jotka vain suurenee, kun hyvinvointi lisää ihmisten ikää,
eläkeläisiä. Valtion kulut ovat suuret yhteiskunnan perusparannuksista, kuivatuista järvistä, suuurenevista peltoalueista
ym.

Järviauksioonin toimitsijat oli usein vanhoja miehiä, joten
tämä koko päivän matka oli raskas. Levähdyspaikkana oli
Silvola, järven pohjoispäässä, sekä Jänesniemi, toisessa
päässä. Näissä toimitsijat saivat kahvit, ja huutajat saivat
maksaa lottinsa ja uudet huutajat tuli. Toimitsijoina oli 30luvulla maanviljelijä Parto, poliisikonstaapeli Hinkkala, sekä
opettaja Linfors. Loppuaikoina Ruotsilan agronomi, kiikoislainen toimitsija maatalouslautakunnan puheenjohtaja
maanviljelijä A. Hauhia. - Vielä matka jatkui Kolusjoelle,

uusia huutajaa tuli Tyrväältä, Myllymaasta, Kotajärveltä,
Kiikan Kiimajärveltä, Suodenniemen Putajasta..
Marjajärven kuivatus paransi paljon kiikoislaisten peltoalaa

ja ranta-asutusten entisien torppien taloutta. Kuivatus kat-

sottiin parhaaksi mahdolliseksi. Marjajärven kohdalla tuli
pakoksi tehdäjotain, kunjärviheinää ei kukaan enää tehnyt.
Annettiin lupa laiduntamiseen, ei sekään auttanut tilannetta.
"Ruottilan herrakin" toi väkensä ja kuusi-seitsemänkymmentä mullia Marjajärvelle heinään parina vuonna. ja muut-

kin laidunsivat. Kiikan talolliset joutuivat nyt

le, kuivatustarkoitukseen ja niin suunnittelujen jalkeen jarvi
kuivattiin. Hyvän maalaatunsa ansiosta toi järven kuivatus
kaikkineen suuren määrän, kaksi-kolmesataa hehtaaria hyvää suurelta osalta mutamaata. Viljasato nousi, kulkuyhteydet paranivat uusien teiden ansiosta, sitä vastoin linnut ja
kalat katosivat - entiset heinä- ja kalamiehet (ei heitä enää
ole). Pienet torpat jäivät autuioiksi, nuori väki siirtyi kaupunkeihin, vanhat eläkeläiset pois. Aika näyttää, mikä on
parempi konsti. Löytyykö meidän ihmisissä sellaisia, jotka
osaavatjajoilla on halua suojella luontoa, hoitaa metsänriistaa, laittaa linnunpönttöjä pikkulinnuille, jotka ovat nyt
paljon vähentyneet. Pääskysen pesiä ei ole räystäiden alla
monessakaan paikassa, paitsi jossain metsämökin katon alla.
Käkeä en ole kuullut vuosikausiin,näkemisestä puhumattakaan. Närhineiti ei näyttäydy, kun ei ole tunkiolla teurasjätteitä, ei harakka jaksa nauraa, vaikka joskus olis aihettakin.
Hauskaa syksyä vaan kaikille Lisänä - kertomukseni oli omaa näkemääni ja kuulemaani mutta tähän lisään vielä kuulemaani aikaisemmista Kesäjuh-

lista. Näitä Marjajärven "Auksiooneja" pidettiin aikaisemmin Hongistonmaan kesäjuhlina. Niitä varrottiin kuin kuuta
nouseen, nuori väki siinä mielessä, kun huutokauppaehtoona pidettiin aina tanssit. Torpissa, joissa oli itsellä nuorta
väkeä, pirtti tuli täyteen lähiseudun nuoria, aina löytyi
haitarinsoittajia järvenrantatorpasta. Korttisakkeja oli pelannut pusikoissa joka puolella järveä. Nuorten joutomiesren
täytyi katsoa, että kenelle markat kuuluu. Torpista haettiin
"evästä", kuten juustoa, maitoa, piimää, kakkoa ym. Rannoissa oli muutamia mummoja myymässä munkkeja, 'Ja
kauppa kävi kuin siimaa".
Sitten varrottiin ehtootaja pidettiin kovat "plajakat", joiden
jälkipuheita naurettiin. Jos ei ollu tansseja, niin Marjasaaressa oli perinteinen piirileikkipaikka. Se oli käytössä paremmin Helaatorstain aikaan ja Vareskalliolla oli keväisin He-
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Hoipolan lossi
Koke mäe nj oes s a se il asi e n ne n
Hoipolan lossi eli Lautta.

mennen

nuokkuivat lossln kautta.
Kylmä oli varrota jonon päässä,
tukitkin kiusana tiellä.
Harvoinpa joki niin lujassa jäässä,
että ilmainen silta siellä.
Osuipa lautturin virkaan aina
itetusti :
Lautta-Jallu nyt mieleesi paina
ja verkalleen kulkeva Kusti.
pe rs o o n at ar mo

Jänesniemi

Tyrvään seudun kotiseutuyhdistyksen kirjoituskilpailu.
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Maitokuskitkin tullen ja

myymään

tämän Kiikoisten kunnan alueella olevan järven tuottamattomana Kiikoisten kunnalle, joka myi sen puolestaan valtiol-

Paatin sai kulkija itsekin soutaa,
jos vain jouti ja jaksoi.
Kaikkina aikoina lautturi noutaa:
kellon soiton se maksoi.
Kapulan vetoj a kiskoessa
juorut ja uutiset kuuli.
Naapurusten noin pakistessa
kasvoja huuhtoi tuuli.
Kauan on ajeltu komeasti:
Iiikenne sillalla pyyhkii.
Meskalan koskessa kaihoisasti
lautturin laine nyyhkii.

Milja

Valtonen
63

Stormin koulun
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Käsityötunnilla

Työlauantai 1.9.1990

Meidän koulu on käsityöpainotteinen koulu. Pojat eivät

Launtaina olimme aamupäivän koululla liikunnalhsrssa merkeissä. Kävimme luontopolulla, jossa oli kaikenlaisia kysymyksiä. Söimme ennen kuin lähdimme puolukkaan. Ruokana oli herkullisia pinaattiohukaisia. Saimme matkaevääksi
omenan, sämpylöitä ja appelsiimehua. Matkaan lähdimme
Tapio Ristimäen isän johdattamana Luukolan vuorelle.
Kuutoset lauleskeli menomatkan. Kun pääsimme vuorelle,
kaikki ryntäsivät omalle tahollensa. Toisilla ei ollut kippoa,
joten he keräsivät jonkun toisen kanssa samaan kippoon.
Söimme eväät hyvällä ruokahalulla. Minun kippo tuli kolme
kertaa täyteen, sillä mulla oli muutama avustaja. Puolukoita
tuli l5 litraa. Seuraavana koulupäivänä saimme puolukka-

siedä rättikässyjä ja tekevät mieluimmin puukäsitöitä. Meillä
on 3 tuntia käsitöitä viikossa. Puukäsitöissä teemme erilaisia
töitä puusta. Joskus myös teemme sähköllä toimivia vehkeitä. Puukäsitöissä saamme käyttää mm. sähköporakonetta ja
sorvia.

Juha Helo

piirakkaa.
Heli Hyvönen

Sattuipa kerran koulussa
Eräänä kauniina päivänä koulupoika Matti huusi musiikkitunnilla . . .
Matti: Ope, ope, multa jäi nokkaviulu kotiin!

Ope:

Jaa, mikä?

Matti: No - nokkavi - viulu!
Ope: Koeta nytjo uskoa, että se on nokkahuilu.
Matti: Jaa...

Opintoretki Tyrvään Museossa
Anne, Sari ja Mari olivat museossa ja katselivat vanhoja
tavaroita. He olivat koulun retkellä. Retkellä oli mukana
vain koulun 5.-6. luokka. He ihastelivat suuresti esimerkiksi
vanhoja astioita ja erityisesti vanhoja lautasia. Osassa esineistä näkyi selvästi, että ne olivat tehty ammattitaidolla.

Hanna-Riikka Antila
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Sirppi
Paria tuntia myöhemmin kuvaamataidon tunnilla . . .
Matti: Ope, ope, mun tarttis tehdä ympyrä,

Ope:
Matti:

Ope:
Matti:

onks sulla sirppiä?
Mitä?
N-no si-sirppiä, ei kun tota . .
Se on harppi!
Ja-jaa, mut kun mä luulin!

.

Tatu Hannula

Bileet

Kilpailut ekaluokalla

Pumppu järjestää suosittuja bileita 2 kertaa vuodessa. Bileitten alussa yleensä 5. tai 6. luokan isäntä pitää puheen. Sen
jälkeen pidetään sketsejä ja tanssitaan. Tanssilajeiksi kuulu-

Ruokatunnilla me kilpailimme kuka saa kaataa maitoa tai
piimää Marjatta Kerttusen lasiin.
Joku oppilas kysyi: "Otatko sinä piimää?"

vat tietenkin disko

Opettaja: "Kyllä, kiitos!"
Oppilas meni kaatamaan opettajalle piimää.
Kun oli puuroa ruokana, joku oppilas kysyi taas:
"Otatko sinä piimää?"
Opettaja: "En ota!"
Samassa siihen tuli toinen oppilas ja kysyi:
"Otatko sinä maitoa?"
Opettaja: "Kyllä kiitos!"
Se vei opettajalle maitoa. Siitä lähtien aina kysyttiin:
"Kumpaa sinä otat, piimää vai maitoa?"
Satu Irri

ja vanha kunnon jenkka sekä valssi.
Bileissä myydään arpoja sekä kioskista saa karkkia ja limua.

Nämä mukavat juhlat pidetään yleensä klo 6-10 välillä.
Juhlijoitten ilo loppuu puoli tuntia ennen loppua. Siivous
alkaa. Siitä huolimatta bileet ovat hauskoja. Rahaakin tulee

soittimiin ja retkiin.
Tapio Ristimäki

Luistelua
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Luistelimme koulussa liikuntatunnilla ja harjoittelimme yhdellä jalalla luistelua. Olin silloin kolmannella luokalla. Jää
oli jo aika sohjoa. Radan yhdellä puolella oli lumi kokonaan
sulanut. Kun oli luistellut yhdellä jalalla piti mennä reunalle
seisomaan riviin. Viimein oli minun vuoroni mennä yhdellä
jalalla. Ensin meni luistelu hyvin. Mutta yht'äkkiä tasapainoni alkoi horjua ja menin oppilasrivin läpi suoraan kuralätäkköön mahalleni. Loppupäivän jouduin kulkemaan opettaja
Vilkun housuissa. Olin näkemisen arvoinen.
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Sanni Tuomola
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Panssarimuseossa
Kun saavuimme panssarimuseoon, kaikki rynnivät katso-

maan vaunuja. Itse menin joka vaunuun, johon oli mahdollisuus. Panssarijunakin oli hauskaja vaarallinen, itse putosin

vaunun tikapuiden puolivälistä ja tuli verta nenästä. Sisätiloissa oli panssarintorjuntakamaa. Hienoja vaunuja kannatti
katsella. Jussi unohti kameran vaunuun. Ope tiesi vaunuista,
kun on panssarimiehiä. Oli kiva opintoretki.
Tomi Valkama
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Muistelma uittoreitin varrelta
Kokemäenjoki ja sen mahtava vesistö monine järvineen
muodosti valtaisan uittoreitin. Monet miljoonat tukit ja
paperipuupöllit kuljetettiin uittamalla Poriin jalostettavaksi.

Järvialueilta ne tuotiin lauttoina hinaajalaivan vetäminä.
Kun saavuttiin ohi Rauta-ja Liekoveden alkoijoessa vetävä
virtaisa imu, että tukit ilman hinausta lähtivär vauhdilla
sinne, missä heitä odotettiin tulevaksi Poriin. Kokemäenjoen
Uittoyhdistykseen kuuluivat mm. Rosenlew, Ahlström, Reposaari ja Rauma-Woord. Jokaisella oli omat merkkinsä ja
leimansa tukeissa, jotta tunnistivat erottelussa puunsa, kuin

lappalainen poronsa. Rosenlewillä oli merkkinä lovettu risti
tukin päässä, Ahlströmmillä kaksi lovettua rengasta, Reposaarella yksi rengas ja Rauma-Woordilla kaksi iin muotoista

lovea ja niiden edessä kaksi nuolenkärjen muotoista lovea.
Rosenlew yhtiri uitti myös paperipuunsa ja hyvin ne massapöllit mukana pysyivät. Neljäkymmentä luvun puolella en-

nen varsinaista uittoa uitettiin vähäinen määrä Kyttälän
sahan A. Rannan kuoripäälliset tukir, eträ pääsivät sahailemaan kauniin kesän aikana. Nämä neljä isoa kuuluivat
"puulaakiin" j ota sanottiin Kokemäenjoen Uittoyhdistykseksi. Vuodet 1935 aina vuoteen 1940 oli hyvää aikaa. Silloin
alkoi jo kehittyä uutta tekniikkaa, joka anroi uutta vauhtia
työntekoon ja palkatkin paranivat. Työnteon laatu kirjattiin

työkirjaan kirjaimilla, mikä helporti kirjanpitoa. Tukkeja
uitettiin paljon näinä vuosina, miehet olivat iloisella tuulella
ja tyrit luistivat hyvin. Vammalassa oli yhtiöllä konttori,
66

josta hoidettiin uittoasioita. Mieleeni jäi iso musta Buickauto, joka herroja kuljetti. Takapenkillä istui usein Tawast ja
kuskina Lope ja Vastiala. Piiripäälliköllä rakennusmestari
Uuno Rytillä oli lehtivihreä Olsdmopile-auto, jonka rekisterinumeron T-6777 muistan siitä asti, kun sen ensikerran
näin. Sen auton menotapa oli hallittua ja vauhdikasta ehkä
lennokastakin, jos rahakasööri palkkarahoineen sattui olemaan kyydissä.

Siikasuon ranta on aina haissut tervalle. Onhan se ollut

uittomiesten tukikohta, varasto, veneveistämö ja hyvä pysäköintipaikka Rauta- ja Liekovesi laivalle. (Tervakallio, Siikasuo ja Uittomiehenkatu. Siinä olisi perinteitä muistettavaksi.)

Jotta uittotyöt hyvin sujuivat oli työnjohtajilla omat reviirinsä, alueet, joita hoitivat parhaansa mukaan. Oli "LaivaSaarinen" Karkun alueella, Vammala-Tyrvään alue Mauno
Korellin hoidossa. Kiikan aluetta Äetsän voimalaitokselle asti
johti Kalle Lund6n ja siita jatkoi A. Lehtinen ohi Karhiniemen Kyttälään päin. Uittoaluetta riitti ja tukkipomot tekivät
parhaansa. Opin tuntemaan tämän vesireitin kohtalaisen
hyvin, kosket olen laskenut ja rantavedet kolunnut. Nyt on
koskistakin vain muistot jäljellä. Muistelen aikaa, kun Hartolankoski kuohusi vapaana soitellen jylhää sävelmäänsä
Kiikan koskien myötäillessä mukana. Kevään tullessa ja

jäiden sulaessa heräsivät myöskin tukkimiehet. Useimmiten
ne hakeutuivat työhön entisille työnjohtajilleen. Etusija oli
ammattitaitoisilla. Vettä ei saanut pelätä, puomilla piti pysyä, juosta sumalla ja lenkittaa puomeja rautahiluilla. Närelenkit olivat silloin jo jääneet historiaan, niinkuin monet
muutkin työvälineetja tavat. Uittotyöhön tottuija oppi ajan
myötä ja kehitys toi aina uutta ja parempaa tekniikkaa.
Tappikelutkin vaihtui vinsseiksi mikä antoi tehoa ja voimaa,
kun tehtiin varppauksia, siirrettiin puominletkoja tai vedettiin takapuomilla tukkeja, jos eivät heikon virran vuoksi
muuten kulkeneet. Uittomiehen omat varusteet piti olla
kunnossa. Saappaat rasvattiin ja pohjat tervettiin. Sadetakit

KUKAT JA
KAIKKI ALAN
SIDONTATYOT

öljyttiin vernissalla, jonka sekaan laitettiin raaka kananmuna. Kananmuna antoi öljyyn väriä ja täytti takissa olevat
huokoset vettä pitävämmäksi. Tuohinen kontti

oli vanhan

tukkijullin "sympooli" ja heille paras eväiden säilytyspaikka.
Sieltä piti löytyä rukiista leipää, voita, lihaa ja juustoa.

Myöskin maitoa piti olla ja pieni kannu kuului varusteisiin.
Miehillä piti olla vahvat eväät, sillä heikoilla ei kolme ja
puolisataakiloinen junttaklupu noussut, eikä sumat irronneet koskista.

Kun miehillä oli varusteet kunnossa kelpasi lähteä töihin.
Uittokalusto, veneet, varpit, keksit ja muut tarpeelliset tava-

VAM MASKU KKA
6 12377

Kassantalo Vammala

rat otettiin talvisäilöstäja alkoi tosi touhu. Se oli yksi kevään

merkki, kun tukkimiehet ilmestyivät joelle punanokkaisilla
veneillään. Puomitus ja paikkojen kunnostus alkoi, uiton
alkamista varten. Kiikan Ritalan kohdalla oli tukeva vastoopuomi. Sen taakse voitiin pysäyttää muutama lautallinen
tukkeja, josta ne tasaisella laskulla päästettiin Äetsän vastoopuomille. Aetsän voimalaitoksen ohi tukit laskettiin ruuhta

pitkin. Lasku piti tapahtua rauhallisesti ja kyllä

miehet
osasivat työnsä ja tunsivat vastuunsa. Äetsän voimalaitoksen

ohi laskettiin tukit päiväsaikaan, kun taa Ritalan laarista

iltapäivisin jopa yön aikana, että ne ehtivät uida Keikyään
aamuksi. Kaksi veneporukkaa hoiteli koskista ruuhkat ja
pitivät puomitukset kunnossa. Myöskin Hoipolan lossilla
piti tukinlaskun aikana olla yksi uittomies apuna. Tukkia,
kun laski joen täyttä "Lautta-Jallun" kuljettama lossi olisi
voinut irrota ja mennä tukkien mukana Kiikkapään koskeen.

Muistan kuin eilisen päivän saadessani istua punanokkapaatissa, kun laskettiin Hartolan koski nokka edellä ensimmäistä kertaa. Luotin vanhaan uittomieheen enkä näyttänyt, että
vähän pelkäsinkin. Äija sanoi, kun lasku oli hyvin onnistunut, että nyt sait kasteen tukkimieheksi. Olin märkä kuin
"Pirasen pukki", jolla oli tapana ruiskia päähänsä ja haista
pahalta.

Kokemäenjoen vesistössä olisi pitänyt vettä riittää. Kuitenkin v. 1940 oli vettä vähän. Pienikin vastatuuli haittasi tukin
kulkua. Koskipaikkoihin piti laittaa tukeista siisteitä, jotka
ohjasivat puut karikoista virtaisampaan paikkaan. Työnjohtaja Lundön sanoikin "Laitetaampas sellaiset pantikat tukeista ohjaamaan laskua, ettei tarvitse aina karikoista sumaa
purkaa". Pantikat tehtiin ja tukit uivat ruuhkautumatta
koskeen. Uittokausi kautta linja meni hyvin. Tukkilauttoja
tuli tasaista vauhtia yläjuoksulta. Tyrvään miehet ruokkivat
Hartolankoskea tukeilla, kunnes tuli viimeinen lautta. Sen
jälkeen alkoi punanokkapaatteja näkyä joella tavallista
enemmän. Tukkimiehet olivat lähteneet häntäreissulle. Yhdelle miehelle oli uskottu suuren suuri tavarapaatti kuljetettavaksi. Paatissa olivat kaikkien miesten tavarat eväskonteista aina polkupyöriin asti. Häntämiehet siivosivat kaikki
yhtiöiden tukit pois ryteiköistä ja karikoista. Puut, jotka
eivät pystyneet uimaan kuten pappitukit ja rammat, vedettiin
maalle kuivumaan. Niille annettiin myöhemmin junakyyti
Poriin. Myöskin pohjasta nostetut puut vietiin junalla. Häntäreisu tehtiin Harjavaltaan asti. Jokireitillä oli tukkipirttejä
ja makasiinejä. Näissä pirteissä uittomiehet matkalla yöpyivät. Kun saatiin häntäreisu päätökseen, oli monella halu
ostaa korpikuusen kyyneleitä ja pistää soimaan tukkimiehen

polkka.
Olen elänyt kesän kauniissa jokimaisemissa, pihkan ja tervan
haj uisessa

ympäristössä, tukkilaisromantiikassa työntäyttei-

set hetket. Vain yhden kesän Kokemäenjoen uittoreitin var-

rella 1940. Hartolasta aina ohi Kokemäen Kolsinkosken.
Nämä hetket eivät enää koskaan palaa, mutta muistoissa on
hyvä elää.
Viljo Lunden
Tyrvään seudun kotiseutuyhdistyksen kirjoituskilpailu.
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NIEMETÄN LEIPOMO OY
Trakinkatu 8 Vammala puh. 43 743
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Asemakatu 1 1, 3821 0 VAMMALA
Puh.932-41 518
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o ravintolatilat 120 henkilölle
o kokous- ja av-välineitä
o kabinetti
o pitopalvelu, herkkukeittiö
o 10 gasthaus huonetta
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o perustettu v. 1900
o Asemakatu 34, Vammala
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glauhalIista Souluo

932-43 662

Tyrvään Sanomat

PALVELEVA
OPTIIKKA-,
KELLO- ja

tuottaja lta

kuluttaialle

KULIA-ALAN
ERIKOISLIIKE

-

Merkki takaa laadun

-

9INYYSSÖNEN
ONKINIEMENK. 11 VAMMALA PUH. (934 126 76, TELEFAX 128 76

71

Soittimet, levyt, nuotit,
KAIKKI MUSIIKISTA!
Tlrvään
Kirjakauppa Oy

IN

MARTTILANKATU 18, 38200 VAMMALA
PUH. 932-43 911

AR.MUSIIKKI KY
Vammala, Kassanlalo, puh. 932-41 386

Edullinen
MUOTIA JA MUKAVUUTTA YKSILöLLISTÄ PALVELUA

LOUNAS
joka päivä

B-oikeudet
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38200 VAMMALA. MABTTILANK, 16, PUH. 932-.12260
32700 HUITTINEN. VALTAKULMA, PUH. 932-617 90
37'IOO NOKIA, HAFJU-CENTER. PUH. 931-415 441

Puistokatu 2, II krs, VAMMALA

Av. ma-pe 10-77,Ia ja su 12-16
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RAKENNUSPALVELU
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Hannu Peltonen

Polvelemme

crk 9.30-19,0

Yrittäjänkatu 6, 38250 ROISMALA
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Tervetuloa!
Puistokatu 16 382OO Vammala
Puh. 932-12
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Epsira-sisustuslevylen 12 kuviomallista voit valrta yksilölltsen
srsustusralkaisun. Levyt voit helposlr asentaa rtse stsakattoon tar
-seinään ja EPSIM-sisustusratkarsu luo uuden kauniin ilmeen kotiisi
Ler.ryt, joiden vahvuus on 20 mm, toimivat hyvänä lämmon
eristeenä 1a lisäävät entisestään ratkaisun kokonaistaloudellisuutta.
Kysy lrsää sisustusratkarsusta Epsrrasta

PL 12, 38201 VAMMALA, Puh. (932) 42 131
Telex 22338 epsi sf, Telefax (932)41544
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työkqlut meiltö

Huoltoasema H. Jokikoivu Ky
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MEILLA PALVELLAAN
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VAMMALA (932) 12 323
Neljä kerrosta torin reunassa

* HUONEKALUT
* MATOT
* VALAISIMET
* MARIMEKKO. JA VUOKKO-VAATTEET
*
*

VERHO-, PEITE., YM. SISUSTUSKANKAAT
VUODEVAATTEET

HYVIEN AJATTOMIEN LAATUTUOTTEIDEN
OSTOPAIKKA

Äetsän kunta toivottaa lehden lukijoille
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TKK.KENIfi
E. HIETAIIIO KY

MATKATOIMISTO

MAfiKÄ
PO1ÄJ

so,ta

*j",Jl?'i'

Puistokatu 19, Vammala, puh. 932-41301

SAHKOASENNUS
ARO KY
PESURINKATU 4
38200 VAMMALA, PUH.

41

960

Helsinki c Huittinen. Jyväskytä. Lahti
c Lappeenranta. Tampere o Turku o Vammala

@ Uillen ltellc rv
Huniulun lusiliiku kq
Hopun teollisuusalue 38200 VAMMALA puh. 932-4'1 232

PL 20 38201 VAMMALA
Puh. (9321 417 8A
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PL 20 38201 VAMMALA
Puh. (932) 417 aA
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VAMMALAN

Kiittäen kuluneesta vuodesta
toiv ot amme asiakkaillemme
RAUHALLISTA JOULUA Ja
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

PAIKALLISRADIO

Vammalan

OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV
Puistokatu 2, 38200 VAMMALA

932 - 42 536

lsoRA 7
ISCRA-ELEMENTIT
ERISrySLEVYT

SOKLEX SOKKELIELEMENTIT
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38200 VAMMALA
PUH.932-1881

TASSÄ ON
PAIKKAKUNNAN
MON IPUOLISIN
JA EDULLISIN
LUOTTOKORTTI!

rnIIÄ

LUOTTOKORTILLA TANKKAAT PAIKKAKUNNAN EDULLISIMPAAN HINTAAN NYT JA
TU LEVAISU U DESSA SU PER I N AutOMAtiStA.
JOS SINULLA EI VIrIÄ OLE rÄrÄ KORTTIA, ANOMUKSEN
sAAT
EDU

wslrÄ.

LLI SET

JA LAAD U KKAAT
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NTARVI KKE ET VAM MALASSA
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MARKET VAMMALA ROISMALAN RISTEYS PUH.

12854

BONUS

ON gO-LUVUN OSTOHYVITYS
OSTOJEN KESKITTÄM INEN KANNATTAA
Bonus kasvaa - mitä enemmän omistajamme keskittää osto-

jaan toimipaikkoihimme, sitä suuremmaksi henkilökohtainen
BON USRAHA kasvaa.

JÄSENKORTTI ON BONUSVALTTI
Bonus toimii Osuuskaupan vihreällä
jäsenkortilla ja on perhekohtainen.
Ota hyöty om istaj uudesta:
keskitä ostosi toim ipaikkoih im me.
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PARHAALLA PAII(ALLA

ROTSMALAN RTSTEYI(SESSÄ
VALKOJA & NISKANEN KY
VAMMALA, PUH. 1 2780, 12486
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ASENNUS
HUOLTO

Meillä osataan
ia neuvotaan.
Tervetuloa.
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EDULLINEN PALVELEVA
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AVOTNNA ARK. 9.00-1 9.00

LA 8.00-15.00

